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OLAINES NOVADS
ģImENēm

DrAuDzīgS

 –
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Olaines novada pašvaldība 2018. gadā 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas organizētajā konkursā ieguva 
galveno titulu “Ģimenei draudzīgākā 
pašvaldība”. Tas ir apliecinājums 
pašvaldības rūpēm par ikvienu novada 
ģimeni ikdienā, cenšoties radīt vidi un 
apstākļus patīkamai un komfortablai 
dzīvošanai, mācībām, brīvā laika 
pavadīšanai, veicinot uzņēmējdarbības 
attīstību, lai rastos darbavietu 

VIETA, KUR DZĪVOT

Ģeogrāfiskais
novietojums –
netālu no Rīgas 
un Jelgavas

Olaines novads

Dabas tuvums – parki, purvi, 
ūdenstilpnes u. c. Top dzīvojamais fonds

Tiek attīstīta infrastruktūra: 
apgaismojums, rotaļu laukumi, ceļi, gājēju 
celiņi, autobusu pieturas u. tml.

Ērta satiksme – vilciens, autobuss

Olaines novads –
ģimenei draudzīgākā

pašvaldība
piedāvājums tuvāk dzīvesvietai, un risinot 
daudzus citus jautājumus, kuri labvēlīgi 
ietekmētu ģimenes dzīvi un labklājību.
Pateicamies iedzīvotājiem par atbalstu 
konkursa ietvaros un par to, ka izvēlas 
Olaines novadu par savu dzīvesvietu! 

Šajā bukletā aicinām iepazīties ar 
pašvaldības atbalstu, pakalpojumiem 
un pieejamo infrastruktūru ģimenēm ar 
bērniem.
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ATbAlsTs 
ĢImEnēm
AR bēRnIEm

Olaines 
novadā ir 20 265 

iedzīvotāji, 
no tiem 

4101 bērns
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ATbAlsTs ĢImEnEs 
pIEAUgUmAm

Vienreizējs bērna piedzimšanas
pabalsts – 300 eiro apmērā

Katram jaundzimušajam, ja vismaz
viena no vecākiem un bērna pirmā
pamatdzīvesvieta deklarēta Olaines
novadā un ja par bērnu nav izmaksāts
bērna piedzimšanas pabalsts citā
pašvaldībā.

Pabalstu izmaksā skaidrā naudā vai pēc
vecāka pieprasījuma pārskaita uz norādīto
bankas kontu vienam no vecākiem, kurš
aprūpē bērnu.

Īpaša dāvana
katram jaundzimušajam

Jaundzimušo svinīgajā reģistrācijas
pasākumā katrs bērns saņem īpašu
dāvanu – Latvijas amatnieku kaltu
925. proves sudraba monētu prasmīgu
meistaru darinātā ozolkoka kastītē ar
iegravētu bērna vārdu, dzimšanas datiem
un Olaines novada logo. 

Jaundzimušo svinīgās 
reģistrāciJas pasākums 
notiek divas reizes gadā

Bērna piedzimšanas 
paBalsts ir viens no 
lielākaJiem latviJā

Olaines novadā ir četras pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes (PII),
viena no tām ir speciālā.
Pašvaldība sadarbojas ar vietējo privāto
PII “Saulīte” un līdzfinansē bērnu
apmeklējumu arī citās privātajās PII.
Pirmsskolas izglītību sešgadīgie
audzēkņi iegūst arī Olaines 1. un
2. vidusskolā, Olaines sākumskolā
(Jaunolainē) šim mērķim speciāli
izveidotās telpās.

Lai vecākiem nebūtu papildu
izdevumi, pašvaldība katru gadu piešķir
1000 eiro katrai grupai PII mācību
procesa un rotaļu materiāli tehniskās
bāzes nodrošinājumam.

ATbAlsTs pIRmssKOlAs 
VEcUmA bēRnIEm

Pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte”
piedāvā astoņas speciālās programmas
(t. sk. bērniem ar valodas, fiziskās,
garīgās, jauktiem attīstības
traucējumiem) un vienu pirmsskolas
izglītības programmu (kods 01011111).
Visiem iestādes “Ābelīte” bērniem
nodrošina nodarbības peldbaseinā
(bez maksas). Vakara stundās iestāde
piedāvā apgūt peldētprasmi jebkuram
Olaines novada bērnam vecumā no 
3 līdz 7 gadiem (audzēkņiem no citām
izglītības iestādēm par maksu – 1,40 eiro 
par nodarbību). Iestādes bērniem
tiek nodrošinātas silto smilšu terapijas
nodarbības “Warmsandbox”.

Bērna pieteikšana pii apmeklēJumam notiek gan klātienē 
pašvaldīBā, gan elektroniski – pirmsskolu pieteikumu 
reģistrā www.epakalpoJumi.lv

Olaines
 novadā vidēji 

gadā piedzimst
200 bērnu
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No 119 pašvaldībām tikai 22  
(to vidū arī Olaines novads) līdzfinansē 
ģimenēm, kurās ir bērni vecumā no 
1,5 līdz 4 gadiem, aukles jeb bērna 
uzraudzības pakalpojumu. 

720 Olaines novadā deklarētie bērni apmeklē izglītības iestādes (skolu vai pirmsskolas 
izglītības iestādi) ārpus Olaines novada teritorijas (Ķekavā, Rīgā, Jelgavā un citviet),  
līdz ar to Olaines novada pašvaldība maksā citām pašvaldībām par izglītības 
pakalpojumiem aptuveni 555 000 eiro gadā.

VARAM apkopotā informācija (29.04.19.)

Pašvaldība
Atbalsta 
apmērs

Pašvaldības līdzfinansējums bērnu uzraudzības 
jeb aukles pakalpojumam

Ķeguma novads
Tukuma novads
Olaines novads
Mārupes novads
Saulkrastu novads
Stopiņu novads
Kuldīgas novads
Engures novads
Ikšķiles novads
Ķekavas novads
Ādažu novads
Rīgas pilsēta
Garkalnes novads
Siguldas novads
Babītes novads
Jelgavas pilsēta
Ropažu novads
Liepājas pilsēta
Carnikavas novads
Ogres novads
Ozolnieku novads
Iecavas novads

olaines novadā
197,39 eiro mēnesī

214,88 eiro
199,93 eiro
197,39 eiro
188,00 eiro
181,63 eiro
176,00 eiro
174,68 eiro
172,08 eiro
171,67 eiro
170,00 eiro
150,00 eiro
142,12 eiro
136,00 eiro
127,34 eiro
120,00 eiro
120,00 eiro
116,00 eiro
100,00 eiro
86,00 eiro
80,00 eiro
80,00 eiro
74,00 eiro

2019. gadā Latvijas pašvaldību vidējais
atbalsts 1,5–4 gadus veciem bērniem 
ir 234,97 eiro mēnesī;
5–6 gadus veciem bērniem ir
165,07 eiro mēnesī.

Olaines novada pašvaldības
līdzfinansējums privāto pirmsskolas
izglītības iestāžu pakalpojumu
saņemšanai 1,5–4 gadus veciem
bērniem – 257,08 eiro mēnesī;
5–6 gadus veciem bērniem –
199,29 eiro mēnesī.

vidēJi 
latviJā

olaines 
novadā

Darbojas pašvaldības izveidota Olaines novada Pedagoģiski medicīniskā komisija,
kuras pakalpojumi Olaines novadā deklarētajiem bērniem ir bez maksas.



I  10  I        Olaines novada pašvaldības sociālais atbalsts I  11  I 

ATbAlsTs sKOlAs 
VEcUmA bēRnIEm

Olaine

7 skolēnu autoBusu maršruti

dienā skolēnu 
autoBusi veic 
26 reisus

kopēJās pašvaldīBas 
izmaksas skolēnu 
nogādāšanai uz skolu un 
atpakaļ – 186 333 eiro

vidusskolas
Olaines
novadā

2 

Olaine–Jaunolaine Olaine–StūnīšiOlaine–Vectīreļi Olaine–Virši

Olaine–Jāņupe (Vaivadi) Olaine–Uzvaras LīdumsOlaine–Medemciems

Skolas nodrošina izglītības ieguvi 
dažādos līmeņos – sākumskolas, 
pamatskolas, vidusskolas. Piedāvā 
arī speciālās izglītības programmas 
skolēniem ar mācīšanās traucējumiem.

Stipendijas vidusskolēniem – viens 
skolēns var saņemt 300 eiro gadā.
Stipendija tiek izmaksāta katru mēnesi
skolēnam ar atzīmēm ne mazāk kā  
7 balles.

Pašvaldība apmaksā mācību ekskursijas 
215 eiro apmērā katrai klasei, kā arī 
mācību grāmatu un burtnīcu iegādi – 
kopā 63 799 eiro apmērā.

Izveidoti un no pašvaldības budžeta
apmaksāti septiņi skolēnu autobusu
maršruti bērnu nogādāšanai uz Olaines
novada skolām un atpakaļ.

Braukšanas izdevumu kompensācija
skolēniem saskaņā ar saistošajiem
noteikumiem: 50% apmērā līdz tuvāk
esošajai izglītības iestādei ārpus Olaines
novada un atpakaļ; 100% apmērā līdz
speciālajai izglītības iestādei; 
100% apmērā trūcīgo un maznodrošināto
ģimeņu bērniem.

Pašvaldība apmaksā skolēna 
braukšanas e-karti braukšanai
sabiedriskajā transportā (autobusā)
divas reizes dienā.
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 Pašvaldības dāvanas 
izglītojamajiem:

•	 rakstāmpiederumu	komplekts	 
ar pašvaldības simboliku  
pirmklasniekiem Zinību dienā;

•		 žetoni	vai	gredzeni	vidusskolu	
absolventiem;

•		 Ziemassvētku	paciņas	 
(arī citu pašvaldību bērniem, kuri 
apmeklē Olaines novada pašvaldības 
izglītības iestādes);

•		 dāvanas	–	grāmatas	skolu	absolventiem	
un labāko zinātniski pētniecisko darbu 
autoriem, kā arī olimpiāžu, konkursu 
uzvarētājiem;

•		 dāvanas	pēc	iestādes	ieskatiem	un	
pašvaldības apmaksāta ekskursija 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
absolventiem.

 Projekta “Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstībai” 
ietvaros Olaines novada skolu 
skolēniem ir iespēja:

•		 apgūt	datoriku;
•		 piedalīties	Jauno	dabaszinātnieku
 skolas nodarbībās;
•		 apmeklēt	Dabas	muzeju,	zooloģisko
 dārzu un Latvijas Universitāti;
•		 vidusskolēniem	mācīties
 “Panākumu universitātē”;
•		 būt	“Ekspertu	skolas”	fizikas
 nodarbību cikla dalībniekiem;
•		 sākumskolas	skolēniem	mācīties
 “Klusuma nodarbībās”;
•		 mazākumtautību	skolēniem
 stiprināt latviešu valodas zināšanas
 pēcpusdienas latviešu valodas 

klubiņā.

Plašs interešu izglītības pulciņu
piedāvājums – 98 interešu izglītības
programmas gan iestādēs, gan pie
privātiem īstenotājiem:
51 kultūrizglītības jomā (no tiem 
32 bez maksas), 29 sporta izglītības jomā
(no tiem 16 bez maksas), 18 pulciņi
citās jomās, piemēram, vide, tehnoloģijas,
valodas, no tiem 12 bez maksas.

Tiek līdzfinansēta skolu dalība
starptautiskos projektos.

Uzlabojot skolēnu vispārējo fizisko
sagatavotību un stāju, vienlaikus dodot
motivāciju nodarboties ar sportu,
pašvaldība finansiāli atbalsta skolēnu
dalību projektā “Sporto visa klase”.

98 interešu izglītīBas
programmas 

no tām 60 Bez maksas

60 darBavietas
vasarā

2 nedēļu garumā
40 stundu apJomā

skolēns var nopelnīt 
2,80 eiro stundā

Olaines Mūzikas un mākslas skola –
15 izglītības programmas Mūzikas
nodaļā (klavieres, akordeons, vijole,
čells, ģitāra, flauta, klarnete, saksofons,
mežrags, trompete, trombons, tuba,
eifonijs, sitaminstrumenti, kokle)
un vizuāli plastiskā māksla Mākslas 
nodaļā, kā arī 17 interešu izglītības
programmas. Mācību maksa un mūzikas 
instrumentu noma ir draudzīgas 
ģimenēm. Papildus tam daudzbērnu 
ģimenes bērnam, kā arī vienas ģimenes 
otrajam bērnam, ja skolā mācās divi bērni, 
mācību maksai piemēro 50% atlaidi.

Pašvaldības atbalsts skolēnu 
nodarbinātībai vasarā: 60 darbavietas
divu nedēļu garumā 40 stundu apjomā, 
skolēnu vecums – 15–17 gadi.

51
kultūrizglītības

pulciņi

18
citi pulciņi

29
sporta
pulciņi

€

programmas
Mūzikas un 

mākslas skolā

16 
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Bērnu ēdināšana 
pirmsskolas izglītības iestādēs 
5–6 gadus veciem bērniem

Bērnu ēdināšana skolās
5.–9. klase

Bērnu ēdināšana skolās
10.–12. klase

0,55 eiro dienā
maksā vecāki

0,93 eiro dienā
maksā pašvaldība

3,50 eiro dienā
pusdienu kopējā maksa

1,48 eiro dienā
pusdienu kopējā maksa

1,48 eiro dienā
pusdienu kopējā maksa

1,70 eiro dienā
maksā vecāki

1,80 eiro dienā
maksā pašvaldība

0,55 eiro dienā
maksā vecāki

0,93 eiro dienā
maksā pašvaldība

pAšVAlDĪbA lĪDZfInAnsē 
bēRnU ēDInāšAnU 
IZglĪTĪbAs IEsTāDēs

Bērnu ēdināšana 
pirmsskolas izglītības iestādēs 
1,5–4 gadus veciem bērniem

1,40 eiro dienā
maksā vecāki

1,80 eiro dienā
maksā pašvaldība

3,20 eiro dienā
pusdienu kopējā maksa

Pašvaldība līdzfinansē izglītojamo
ēdināšanas pakalpojumu gan 
pirmsskolas izglītības iestādēs, gan skolās,
līdz ar to tiek samazināta vecāku maksa
par bērna ēdināšanu izglītības iestādē.

Ņemot vērā, ka Olaines skolās ir izveidotas
5–6 gadus vecu izglītojamo grupas, šiem
bērniem maksa par trīsreizēju ēdināšanas
pakalpojumu ir 2,80 eiro dienā:
bērna vecāku maksa dienā – 1,60 eiro,
pašvaldības līdzfinansējums – 1,20 eiro.

pašvaldīBas aptuvenās 
izmaksas ēdināšanai 
ir 250 000 eiro gadā 

Daudzbērnu ģimenēm 
bērnu ēdināšanu izglītības iestādēs
100% apmērā finansē pašvaldība.

Audžuģimenēm
bērna uzturam – 260 eiro mēnesī.

Maznodrošinātām un trūcīgām
ģimenēm
bērnu ēdināšanu izglītības iestādēs
100% apmērā finansē pašvaldība.
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ATbAlsTs ĢImEnēm

Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides (pašvaldības iniciatīva)

Ģimenēm ar diviem bērniem

vecāki maksā 50%
Audžuģimenēm

vecāki maksā 50%

 Pašvaldības atbalsts dzīvojamā fonda renovācijas īstenošanā:
•		 pilnībā	apmaksā	energoaudita	veikšanu;
•		 apmaksā	tehniskās	dokumentācijas	izmaksas;
•		 apmaksā	bankas	ikmēneša	kredīta	maksājumu	procentus;
•		 renovētajās	mājās	piešķir	nekustamā	īpašuma	nodokļa	atvieglojumu	 

90% apmērā (uz 5 gadiem).

Renovēta
māja

Jaunolainē

Daudzbērnu ģimenēm

vecāki maksā 10%

Ģimenēm, kurās ir bērns 
ar invaliditāti 

vecāki maksā 10%

pašvaldīBas atlaide 90% pašvaldīBas atlaide 90%

pašvaldīBas atlaide 50% pašvaldīBas atlaide 50%

renovētaJās māJās uz pieciem gadiem piešķir nekustamā 
īpašuma nodokļa atviegloJumu 90% apmērā

 Atbalsts bērnam ar invaliditāti:
•		 nekustamā	īpašuma	nodokļa	

atvieglojums – 90% no aprēķinātās 
summas;

•		 pabalsts	ārstniecības,	rehabilitācijas,	
recepšu medicīnas preču un recepšu 
medikamentu izdevumiem – līdz  
250 eiro gadā;

•		 pabalsts	bērna	pieskatīšanai	vasaras	
periodā – 360 eiro mēnesī, ja ir īpašas 
kopšanas nepieciešamība sakarā ar 
smagiem funkcionāliem traucējumiem, 
bērns ar invaliditāti ir skolēns, bērna ar 
invaliditāti vecāki veic algotu darbu;

•		 braukšanas	izdevumu	kompensācija	–	
100% apmērā;

•		 peldbaseina	apmeklējums	 
(kopā ar pavadoni) – bez maksas.

 Atbalsts maznodrošinātām  
un trūcīgām ģimenēm:

•		 bērnu	ēdināšana	izglītības	iestādēs	–	
100% pašvaldības finansējums;

•		 pabalsts	apģērba	iegādei	–	75	eiro	gadā	
vienam bērnam;

•		 nekustamā	īpašuma	nodokļa	
atvieglojums – 90% no aprēķinātās 
summas;

•		 pabalsts	medicīnas	pakalpojumu	
apmaksai – līdz 150 eiro gadā personai;

•		 pabalsts	vasaras	nometnēm	–	 
60 eiro gadā;

•		 dzīvokļa	pabalsts	–	līdz	350	eiro	gadā;
•		 pabalsts	dokumentu	noformēšanai	

(trūcīgām ģimenēm) – 50 eiro gadā;
•		 pabalsts	higiēnas	precēm	–	 

līdz 145 eiro gadā.
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 Olaines novada iedzīvotāja karte –
 sabiedriskā transporta maksas
 atvieglojumu saņemšanai. 
 To var saņemt:
•		 daudzbērnu	ģimene,	ja	visu	pilngadīgo	

ģimenes locekļu, izņemot bērna, kurš 
sasniedzis pilngadību, dzīvesvieta ir 
deklarēta Olaines novadā;

•		 persona,	kura	sasniegusi	75	gadu	
vecumu, ja tai nav tiesību saņemt 
transporta pabalstu kā trūcīgai vai 
maznodrošinātai personai un nav 
piešķirts valsts pabalsts transporta 
izdevumu kompensēšanai;

•		 trūcīga	vai	maznodrošināta	pilngadīga	
persona ar invaliditāti, ja tai nav 
piešķirts valsts pabalsts transporta 
izdevumu kompensēšanai;

•		 trūcīga	vai	maznodrošināta	persona,	
kura ir vecuma pensijas saņēmēja, ja tai 
nav piešķirts valsts pabalsts transporta 
izdevumu kompensēšanai.

 Atbalsts daudzbērnu ģimenēm:
•		 bērnu	ēdināšana	izglītības	iestādēs	–	

100% pašvaldības finansējums;
•		 transporta	pabalsts	–	100	eiro	gadā	

(Olaines novada iedzīvotāja karte);
•		 pabalsts	apģērba	iegādei	bērnam	–	 

75 eiro gadā bērnam;
•		 nekustamā	īpašuma	nodokļa	

atvieglojums – 90% no aprēķinātās 
summas;

•		 peldbaseins	–	bez	maksas;
•		 slidotava	–	bez	maksas;
•		 50%	atlaide	dalībai	Olaines	novada	

skolu pedagogu organizētajās 
ekonometnēs.

olaines novadā ir  
260 daudzBērnu ģimenes

 Atbalsts audžuģimenēm:
•		 nekustamā	īpašuma	nodokļa	 

atlaide – 50%;
•		 bērna	uzturam	–	260	eiro	mēnesī;
•		 mīkstā	inventāra	iegādei	–	 

145 eiro mēnesī.

 olaines novadā ir  
6 audžuģimenes.

 Bērnu skaits 
audžuģimenēs – 20

daudzBērnu ģimenēm
transporta paBalsts – 
100 eiro gadā

Daudzbērnu
ģimenēm

peldbaseins – 
bez maksas

Ģimeņu godināšana
Pašvaldība lepojas ar tām Olaines 
novadā dzīvojošajām ģimenēm, kurās 
laulātie nodzīvojuši kopā 50, 60 vai 
vairāk gadu. Izrādot cieņu šādām 
ģimenēm, tiek organizēta zelta un 
dimanta kāzu jubilāru sveikšana, 
pasniedzot Pagodinājuma rakstu,  
ziedus un vienreizēju materiālo
pabalstu: zelta kāzās – 200 eiro;
dimanta kāzās – 500 eiro.

Nevalstiskas organizācijas
Lai atbalstītu dažādas iedzīvotāju 
grupas, izveidota biedrība “Olaines 
nevalstisko organizāciju apvienība”, ar 
kuras starpniecību tiek sniegts atbalsts 
novadā reģistrētajām biedrībām, t. sk. 
“Olaines ģimeņu atbalstam “Pumpurs””, 
“Jāņupes iedzīvotāji”, “Māk-onis”,  
Olaines novada senioru biedrībām 
“Liepas” un “Pīlādzis” u. c.
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sOcIālIE
pAKAlpOjUmI,
ORgAnIZācIjAs,
pROgRAmmAs

OlAInEs sOcIālā 
DIEnEsTA pAKAlpOjUmI

 Pašvaldības finansētie sociālie
 pakalpojumi:
•		 bērnu	un	jauniešu	sociālā	atbalsta	

centrs “Olaks”;
•		 ģimenes	asistenta	pakalpojums;
•		 transporta	un	ratiņkrēsla	pacēlāja	

pakalpojumi;
•		 psihologa	konsultācijas;
•		 psihoterapeita	konsultācijas;
•		 psihiatra	konsultācijas;
•		 mākslas	terapeita	konsultācijas;
•		 izglītojošo	atbalsta	grupu	nodarbības	

dažādām cilvēku grupām,  
t. sk. ģimenēm ar bērniem;

•		 sociālā	rehabilitētāja	pakalpojums;
•		 mediatora	pakalpojums;
•		 “atelpas	brīža”	pakalpojums;
•		 uzvedības	sociālās	korekcijas	

programma;

•		 krīzes	centra	un	ģimenes	atbalsta	
centra pakalpojums;

•		 pagaidu	un	ilgstošas	sociālās	aprūpes	
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi;

•		 dienas	centra	pakalpojumi	personām	ar	
garīgās attīstības traucējumiem;

•		 pakalpojums	“Aprūpe	mājās”;
•		 sociālā	darba	pakalpojums;
•		 sociālās	istabas	pakalpojums;
•		 īslaicīgās	uzturēšanās	istabas	un	

īslaicīgās krīzes istabas pakalpojums;
•		 higiēnas	centra	pakalpojumi	 

(dušas pakalpojums, veļas mazgāšana, 
siltās pusdienas, lietoto apģērbu 
izdale, ESF atbalsta komplektu izdale, 
izglītojošas nodarbības praktisku 
sadzīves iemaņu attīstībai);

•		 ilgstošas	sociālās	aprūpes	un	sociālās	
rehabilitācijas institūcijas pakalpojums.
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IZglĪTOjOšAs Un ATbAlsTA 
gRUpAs ĢImEnēm AR 
bēRnIEm
 Olaines Sociālā dienesta 

piedāvājums:
•		 apmācību	cikls	vecākiem,	kuri	audzina	

bērnus no dzimšanas līdz 7 gadu 
vecumam, – “Bērnu emocionālā 
audzināšana”;

•		 atbalsta	grupa	jaunajiem	vecākiem;
•		 atbalsta	un	terapeitiskā	grupa	

vecākiem, kuri audzina bērnus ar 
īpašām vajadzībām;

•		 apmācību	cikls	bērnu	audzināšanā	
vecākiem, kuri audzina bērnus  
no 0 līdz 6 gadu vecumam, –  
“Bez pēriena”;

•		 praktisko	prasmju	apmācību	 
grupa bērniem – “Bļoda”;

•		 apmācību	programma	vecākiem,	 
kuri audzina pusaudzi vecumā  
no 12 līdz 17 gadiem, –  
“Ceļvedis, audzinot pusaudzi”;

•		 vecāku	apmācību	programma	 
“Vecāku sociālo prasmju apguves 
programma”;

•		 apmācību	cikls	vecākiem	“Pozitīva	
audzināšana laimīgiem bērniem”;

•		 sadarbībā	ar	Valsts	policiju	izglītojoša	
nodarbība bērniem un bērnu aprūpes 
veicējiem “Mana vasara – droša 
vasara”.

 Pašvaldības Izglītības un kultūras
 nodaļas piedāvājums – izglītojoša
 konference vecākiem “Es liels,  

tu mazs”.

 Pieaugušo izglītības centra
 piedāvājums:
•		 auklīšu	kursi;
•		 lekcijas	un	semināri	vecākiem,	

piemēram, “Drošība ģimenē,  
mazu bērnu audzinot”, “Augļu un 
dārzeņu apstrāde netradicionālos 
veidos bērnu uzturam”.

 Piedāvājums projektā “Veselības
 veicināšanas un slimību profilakses
 pasākumi Olaines novada
 iedzīvotājiem”:
•		 vingrošana	grūtniecēm;
•		 sportiņš	jaunajām	māmiņām;
•	 vispārējās	fiziskās	sagatavotības	treniņi	

bērniem no 5 līdz 11 gadu vecumam;
•		 bezmaksas	fitnesa	nodarbības	

ikvienam iedzīvotājam, t. sk. ģimenēm 
ar bērniem;

•		 lekcijas	“Veselīgs	uzturs	grūtniecības	
periodā un jaunajām māmiņām”, 
“Krūts ēdināšana”, “Tēva loma bērna 
audzināšanā”. 

Katru gadu vasarā bērniem un
jauniešiem tiek piedāvātas aptuveni 
65 aktivitātes, to starpā ir gan nometnes
un radošās darbnīcas, gan izglītojošās
un sporta aktivitātes, gan ekskursijas,
gan kultūras un izklaides pasākumi.

aktivitātes, pasākumi 
ir Bez maksas

Daudz aktivitāšu piedāvā bērnu
un jauniešu sociālā atbalsta centrs
“Olaks”, Olaines Sociālā dienesta
klientu apkalpošanas centrs “Gaismas”
un jauniešu centrs “Popkorns”.

Centru piedāvājumu apkopojumi tiek
publicēti pašvaldības tīmekļvietnē
www.olaine.lv pasākumu sadaļā.

Atbalsts vasaras nometnēm –
pašvaldība līdzfinansē Olaines
novada skolu pedagogu organizētas
ekonometnes un veicina vasaras
nometņu piedāvājumu Olaines 
novada bērniem, izsludinot konkursu 
nometņu īstenotājiem un nodrošinot 
konkursa uzvarētājiem daļēju 
finansējumu, šādi samazinot vecāku 
maksu.

plAšs pIEDāVājUms 
sKOlēnU bRĪVlAIKā

Piedāvājumi
tiek publicēti 

www.olaine.lv
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Jauniešu projektu konkurss
Jauniešiem pieejamais finansējums
projektu īstenošanai ir 6000 eiro gadā.
Maksimālais pieejamais finansējums 
vienas idejas īstenošanai ir 600 eiro. Vidēji 
14 jaunieši gadā īsteno savas idejas.

Pasākumi jauniešiem
Ik gadu tiek organizēta “Jauniešu diena”,  
kas apvieno gan izglītojošas, gan 
izklaidējošas aktivitātes. 2019. gadā pirmo 
reizi veselīga dzīvesveida atbalstam 
Jaunolainē organizēts pasākums 
“Jauniešu sporta festivāls”.

OJC “Popkorns” tiek organizēti vidēji
septiņi pasākumi mēnesī, balstoties uz 
jauniešu vēlmēm. Jauniešu centrā ne tikai
organizē pasākumus, bet tas ir pieejams
arī ikdienā brīvā laika pavadīšanai.

atvērts 2016. gada 20. feBruārī
kopš atvēršanas 15,6 tūkst. apmeklētāJu 
vidēJi dienā – 19 Jaunieši

ATbAlsTs jAUnIEšIEm

ikšķiles un olaines novada 
apvienīBa – latviJas Jauniešu 
galvaspilsēta 2019 

Jauniešu
centrs

“Popkorns” 

Novērtējot jauniešu sniegumu
novadam, tiek organizēts konkurss
“Jauniešu gada balva”.

Jauniešu līdzdalība
Ir iespēja iesaistīties Jauniešu domē un
jauniešu organizācijā “Māk-onis”. Katru
gadu ir iespēja izteikt viedokli, tiekoties
ar lēmumpieņēmējiem neformālajā
diskusijā “Kafija ar politiķiem” un
“Saldējums ar lielajiem”.

Pašvaldības finansējums  
jaunatnes jomai
Tiek piešķirts ikgadējs finansējums 
infrastruktūrai, speciālistu atalgojumam 
(jaunatnes lietu speciālists, jaunatnes 
darbinieks), aktivitātēm un pasākumiem 
atbilstoši jaunatnes stratēģijai.
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bRĪVā lAIKA 
pAVADĪšAnAs
IEspējAs

INfrAStruktūrA uN 
pIEDāVājumI

Vairāk nekā 600 bērnu apgūst sporta
pamatus vai attīsta prasmes un iemaņas
Olaines Sporta centra un pašvaldības
atbalstīto biedrību sporta sekcijās.
Vislielākais dalībnieku skaits ir futbola
(216), hokeja (65), cīņas sporta (60),
vieglatlētikas (50) un galda tenisa, tenisa,
badmintona (50) sekcijās. Labi apmeklēta
ir arī šaha sekcija, mākslas vingrošana,
daiļslidošana, sporta dejas, bokss,
peldēšana.

Pieaugušie ir iecienījuši dažādas fitnesa
nodarbības, inline hokeju, futbolu,
ūdenstūrismu u. c.

Pašvaldība finansiāli atbalsta gan
individuālos sportistus, gan sporta
komandas (saskaņā ar saistošajiem 
noteikumiem priekšroku dodot bērniem 
un jauniešiem), piešķirot finansējumu gan
dalībai sacensībās un treniņnometnēs,
gan transporta pakalpojumu apmaksai,
gan sporta objektu nomai treniņu
procesa nodrošināšanai.

Finansiāli tiek atbalstīti arī sporta klubi
un biedrības, kas organizē bērnu sporta
nodarbības. Sporta veidi: futbols, hokejs,
bokss, galda teniss, teniss, badmintons.

Tiek piedāvātas plašas iespējas brīvā laika pavadīšanai visai ģimenei. Novadā ir attīstīta 
infrastruktūra sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanas aktivitātēm: trīs stadioni, 
peldbaseins, divi skeitparki, slidotava, vairāki pludmales volejbola laukumi, tenisa 
laukums, divi sporta nami, septiņi āra trenažieru laukumi, veloceliņi, basketbola laukumi, 
mototrase, Ziemas kalns, minifutbola laukums u. c. Aktīvai atpūtai pie ūdens tiek 
labiekārtotas peldvietas. Tiek veidotas rekreācijas teritorijas.

Tiek organizēti dažādi sporta pasākumi. Populārākie no tiem: skriešanas sacensības
“Olaines apļi”, “Bērni uz riteņiem”, fitnesa festivāli, veloorientēšanās “Pilsētas medības”, 
Līdumu festivāls, kas apvienoja SUP sacensības un aktīvās atpūtas piedāvājumu, 
izklaidējošas aktivitātes bērniem, volejbola un minifutbola turnīri u. c.

Skriešanas
sacensības 

“Olaines apļi”
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 Trīs stadioni
 Olaines stadions:
•		 četru	joslu	400	m	skrejceliņš	 

(ar gumijotu segumu);
•		 tāllēkšanas,	trīssoļlēkšanas,	

augstlēkšanas sektori;
•		 multifunkcionāls	laukums	tenisam	 

un basketbolam ar mitrumu 
necaurlaidīgu akrila segumu;

•		 futbola	laukums	ar	augstas	kvalitātes	
mākslīgo segumu un nepieciešamo 
futbola inventāru;

•		 āra	trenažieri.

 Gan futbola laukumam, gan 
multifunkcionālajam laukumam ir 
profesionāls apgaismojums.

Divi sporta nami
Ar Jaunolaines Sporta nama izbūvi
(kas ir savienots ar sākumskolas ēku)
skolēniem Jaunolainē tiek nodrošināti
atbilstoši apstākļi sporta stundās.
Līdz ar to rīta stundās sporto skolēni,
bet pārējā laikā tiek piedāvātas dažādas
sporta nodarbības trīs zālēs: sporta zālē,
cīņas zālē un aerobikas zālē.

Jaunolaines Sporta namā trenējas futbola,
hokeja, brīvās cīņas, aikido, badmintona,
galda tenisa un karatē sekciju bērni, kā arī
tiek piedāvātas aerobikas, fitnesa un jogas
nodarbības pieaugušajiem.

Bez maksas pieejamas sporta sekcijas –
sporta dejas, mākslas vingrošana,
vieglatlētika, šahs.

 Stadions pie Olaines 2. vidusskolas:
•		 apgaismots	skrejceļš	ar	asfalta	segumu;
•		 laukums	ar	dabīgo	zāles	segumu;
•		 divi	pludmales	volejbola	laukumi;
•		 basketbola	laukums;
•		 minifutbola	laukums	ar	mākslīgo	

segumu;
•		 āra	vingrošanas	stieņi.

 Jaunolaines stadions:
•		 mākslīgā	seguma	futbola	laukums;
•		 basketbola	laukums;
•		 pludmales	volejbola	laukums;
•		 skeitparks;
•		 āra	trenažieri;
•		 skrejceļš;
•		 bērnu	rotaļu	laukums.

Olaines Sporta nama telpās notiek 
nodarbības mākslas vingrošanas,
futbola, boksa un vieglatlētikas sekciju 
audzēkņiem, kā arī izglītības iestāžu 
sacensības un novada sporta pasākumi, 
kuru norisei atbilst sporta nama telpas. 
Vakaros sporta zāli izmanto Olaines 
novada amatieru sporta komandas.

futBola sekciJā Bērniem 
dalīBas maksa ir 20 eiro 
mēnesī. Ja ģimenē ir 2 Bērni 
un aBi apmeklē futBola 
sekciJu, tad maksā tikai par 
vienu Bērnu

Futbola laukums 
atbilst UEFA 

starptautiskajām 
prasībām
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Olaines slidotava
Ziemas sezonā slidotavai ir mākslīgais
ledus. Vasarā slidotavā tiek ieklāts
multifunkcionālais segums, uz kura var
nodarboties ar dažādiem sporta 
veidiem: inline hokeju, skrituļošanu, 
florbolu u. c.
Ziemā rīta pusē slidotavā notiek
nodarbības Olaines skolu skolēniem
sporta stundu ietvaros.

 Publiskā slidošana ir bez maksas:
•		 daudzbērnu	ģimenēm;
•		 bērniem	invalīdiem	ar	pavadoni;
•		 bērniem	līdz	7	gadu	vecumam.

 Draudzīgas cenas:
•		 bērniem	no	7	līdz	14	gadu	vecumam,	

maznodrošinātām ģimenēm, 
pensionāriem – 0,50 eiro stundā;

•		 pieaugušajiem	–	1,40	eiro	stundā;
•		 slidu	noma	–	0,70	eiro	stundā.

 Citi piedāvājumi:
•		 hokeja	treniņi	bērniem	un	

pieaugušajiem;
•		 hokeja	apmeklējums	bērniem	–	 

15 eiro mēnesī;
•		 daiļslidošana	–	5	eiro	mēnesī;
•		 brīvdienās	ir	atvēlēti	atsevišķi	

slidošanas seansi ģimenēm ar bērniem.

Olaines peldbaseins
Rīta pusē peldbaseinā notiek 
peldēšanas nodarbības Olaines skolu 
skolēniem sporta stundu ietvaros. 
Pārējā laikā pieejams jebkuram 
interesentam.
Peldbaseina apmeklējums ir bez 
maksas: daudzbērnu ģimenēm, 
bērniem līdz 7 gadu vecumam un 
bērniem invalīdiem ar pavadoni.

 Draudzīgas cenas:
•		 bērniem	no	7	līdz	16	gadu	 

vecumam – 1 eiro;
•		 Olaines	1.	un	2.	vidusskolas,	 

RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas 
izglītojamajiem, kuri sasnieguši 16 gadu 
vecumu, – 2 eiro;

•		 pensionāriem,	represētām	personām,	
maznodrošinātām ģimenēm, I un II 
grupas invalīdiem, bāreņiem – 1 eiro;

•		 pārējiem	–	4	eiro.

 Ģimenes biļetes maksa:
•		 divi	pieaugušie	un	divi	bērni	–	8	eiro;
•		 divi	pieaugušie	un	viens	bērns	–	8	eiro;
•		 viens	pieaugušais	un	divi	bērni	–	4	eiro.

 Nodarbības peldbaseina ēkā:
•		 ūdens	aerobika;
•		 bērnu	peldēšanas	sekcija	(tikai	1	eiro);
•		 dažādas	fitnesa	nodarbības	sertificētu	

treneru vadībā – TRX, bodyart, zumba, 
grip, HIIT, pilates, verve u. c.

Izdevīga
ģimenes biļetes 

abonementa
maksa
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 Olaines Vēstures un mākslas muzejs
 Muzeja telpās:
•		 pastāvīgās	ekspozīcijas	 

(“Purva veidošanās”, “Novada vēsture”, 
“Kūdras rūpniecība”, “Laboratorija” un  
“Andris Rumpēteris. Māksla. Istaba”);

•		 izstādes	modernā	izstāžu	zālē;
•		 atklātā	tipa	krātuve.

 Muzejs piedāvā:
•		 izglītojošus	pasākumus	 

(t. sk. arheoloģiskos izrakumus);
•		 muzejpedagoģiskās	programmas;
•		 ekskursijas	Olaines	novada	teritorijā;
•		 iespēju	izmantot	krājumā	esošo	

zinātnisko informāciju.

 Muzeja apmeklējums un tā pakalpojumi 
ikvienam ir pieejami bez maksas!

 Pirmā pasaules kara vēstures
 izziņas maršruts
 Šī ir unikāla iespēja redzēt pilsētā 

vēsturi – jaunuzceltā autentiskā 
blindāža ir izbūvēta tās oriģinālajā 
atrašanās vietā. Maršruta apkārtnē 
Pirmā pasaules kara laikā atradusies 
krievu armijas aizsardzības līnija. 

 Piedāvājumā:
•		 vēsturiski	vides	objekti,	 

interesanti fakti;
•		 piemiņas	vieta;
•		 ekskursijas	 

(ar iepriekšēju pieteikšanos);
•		 pasākumi,	t.	sk.	arī	kauju	

rekonstrukcijas.

 Objekts ir brīvi pieejams jebkurā laikā.

Kultūras dzīve 
Olaines novadā atrodas divi kultūras
nami, kuros darbojas 20 mākslinieciskie
kolektīvi ar kopējo dalībnieku skaitu –
549 cilvēki, no tiem 340 ir bērni un
jaunieši (dalība kolektīvos ir bez
maksas). Novadnieki dzied korī un
dažādos ansambļos, dejo tautas dejas,
līnijdejas, eksotiskās dejas, spēlē teātri.

Olaines Kultūras centrs piedāvā daudz
dažādu pasākumu (koncerti, izrādes, 
konkursi, darbnīcas, kinoseansi u. c.).

 

Olaines Kultūras centrs paplašina
pasākumu piedāvājumu gan satura
ziņā, gan norises vietu ziņā, organizējot
pasākumus ne tikai kultūras namos,
bet arī Olaines Mežaparkā, Mežezerā,
Jāņupes apkaimē.

Novada bibliotēkas iedzīvotājiem
piedāvā plašu grāmatu un periodikas
klāstu, rīko izstādes un tikšanās ar
grāmatu autoriem un citām sabiedrībā
pazīstamām personībām, nodrošina
brīvu pieeju internetam (bez maksas).
Novadā ir trīs pieaugušo bibliotēkas,
kurās ir bērnu stūrīši, bērnu pilsētas
bibliotēka un divas bibliotēkas skolās.

vidēJi 170 pasākumi gadā, 
no kuriem 80% ir Bez maksas

Apmeklē
muzeju

jaunajās telpās!
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Pašvaldība labiekārto teritorijas pie
ūdenstilpnēm (Līdumu karjers, Mežezers,
Jāņupes karjers), pārvēršot peldvietas par
atpūtas vietām pie ūdens.
Piemēram, Līdumu karjerā atrodas koka
pontoni, pastaigu taka, sauļošanās krēsli,
piknika vietas ar griliem, rotaļu laukums,
volejbola siets, futbola vārti, basketbola
grozs, slidkalniņš, veikparks, piepūšamās 
ūdens atrakcijas.

Olaines Mežaparks 
Promenāde, brīvdabas estrāde, virvju 
trase, rotaļu pilsētiņa, nojumes, piknika 
vietas ar ugunskura vietām, veloceliņi 
parka teritorijā, atpūtas un pasākumu 
vieta “Popkorna skvērs”.

Jaunolaines pastaigu taka
510 metrus gara taka mežā – koši
ozolkoka elementi līdzsvara, spēka un
veiklības uzdevumiem, nesteidzīgai
atpūtai.

olaines novads ir vienīgā pašvaldīBa, kur ir tik daudz 
rotaļu laukumu. 1/3 laukumu uzstādīti dārzkopīBas 
saBiedrīBu teritoriJās. laukumi tiek veidoti dažādiem 
vecumposmiem un interesēm

rotaļu laukumi
Olaines
novadā

79 

ATpūTA DAbā

Olaines novads ir zaļš novads, kurā var izjust dabas tuvumu un baudīt to, gan
pastaigājoties vai braucot ar velosipēdiem vai kādu citu rīku parkos, mežos, purvā, 
gan atpūšoties pie ūdenstilpnēm.
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ATbAlsTs 
UZņēmējDARbĪbAI

Grantu programmā “(ie)dvesma”
fiziska persona vai uzņēmums, kas ir 
dibināts pirms ne vairāk kā trim gadiem, 
var saņemt atbalstu savas idejas 
īstenošanai vai biznesa attīstībai.
Nosacījums – saimnieciskā darbība jāveic 
Olaines novadā. Maksimālais finansējums 
vienam grantam ir 10 000 eiro.

Nereti jaunajām māmiņām idejas
dzimst bērna kopšanas atvaļinājumā.
Tā par veiksmes stāstiem (ar grantu
programmas atbalstu) kļuva šādas
biznesa idejas:
smalcināts muslis – šķiedrvielām bagāts 
universāls produkts bez pievienota 
cukura (Ilze Kalāce-Bērziņa un Ieva Biķe, 
SIA “Smalkais muslis”);
attīstošā mācību spēle bērniem
“Dārzeņu dobe” un tamborētas rotaļlietas 
(Aija Ozola, “MiluMammu”).

Biedrības “Pierīgas partnerība”
izsludinātajos atklātajos projektu
konkursos atbalstu savas biznesa
idejas īstenošanai saņēma SIA “Owake”
(veikparks Līdumu karjerā), mājražotājas
Katrīna Bērziņa (konditoreja “Vaniļa”,
konditorejas izstrādājumi) un Inese
Olštrema (“Mr. Cone”, priežu čiekuru
produkcija) u. c.

Prieks arī par tiem iedzīvotājiem, kuri
pašu spēkiem īsteno savas idejas:
SIA “Kart” (“OOO sajūtu darbnīcā”
izgatavo sveces un rīko meistarklases),
SIA “Sompeks” (izveidoja bērnu izklaižu
centru “Minnijas pasaule”), SIA “Ķiploku
pasaule” (piedāvā produktus no pašu
audzētiem ķiplokiem un citiem 
dārzeņiem) u. c.

2018. gada 7. novembrī Olaines novada pašvaldība saņēma atzinības rakstu
par iegūto otro vietu VARAM un Latvijas Biznesa savienības 2018. gada indeksā
“Investīcijām draudzīgākā pašvaldība” novadu ar vietējās nozīmes attīstības
centru pašvaldību grupā. Šis rezultāts apliecina pašvaldības mērķtiecīgu
ieguldījumu uzņēmējdarbības vides uzlabošanā un nodarbinātības veicināšanā,
sekmējot uzņēmumu finanšu un ekonomiskos rādītājus.

Olaines novadā dzīvo uzņēmīgi ļaudis. Pašvaldība lepojas gan ar lielajiem  
un jau labi pazīstamajiem uzņēmumiem, gan rūpējas par mazo un vidējo 
uzņēmumu izaugsmi. Ikviens topošais vai esošais uzņēmējs konsultācijas, 
informāciju un arī praktisku palīdzību var iegūt Olaines novada 
Uzņēmējdarbības atbalsta centrā.

Radīts
Olaines
novadā
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Izdevējs: Olaines novada pašvaldība; druka: “PNB Print”
Izdevumā izmantoti 2018. un 2019. gada dati
Izdošanas gads – 2019

 Patīkami sīkumi:
•		 velonovietnes;
•		 speciāli	ģimenēm	veidotas	

autostāvvietas;
•		 gājēju	pārejas	ar	paaugstināta	kontrasta	

gaismekļiem;
•		 tiek	izbūvēti	ceļi,	ielas,	veloceliņi,	

papildu gājēju pārejas;
•		 ietves	tiek	būvētas	tā,	lai	pa	tām	būtu	

ērti pārvietoties māmiņām ar ratiņiem 
un cilvēkiem ratiņkrēslā;

•		 suņu	pastaigu	laukums;
•		 soliņi;
•		 ziedu	kompozīcijas	un	tematisko 

svētku noformējums;
•		 strūklaka;
•		 akmens	skulptūras	(“Ābols”,	“Sēnes”,	

“Skudras”, “Pīles”, “Dzērvene”, “Zīle”, 
“Zirneklis”) un citi vides objekti.

VIDEs ObjEKTI

Vides objekti
“Spēka vieta”
Gaismas cilindrs, kas simbolizē dzīvību,
savukārt starojošā gaisma ir enerģija
un spēks. Ejot tam apkārt, var izlasīt
Olaines novada dziesmu, novada vietas
un cilvēku vērtības.

“Sākums”
Šis objekts simbolizē Latvijas skaisto
dabu, tās spēku augt un atjaunoties,
purvu kā Olaines rašanās vietu ar tā
skaistumu un vērtību un, visbeidzot,
pieaugušos, kas ikdienas darbu dunā
atrod laiku prieka mirkļiem ar bērniem.

Patriotu laukums Jāņupē
Vieta, kur vietējiem iedzīvotājiem
un viesiem pulcēties valsts svētku
laikā, gadskārtās un citos būtiskos
brīžos. Laukumu veido siena svecīšu
novietošanai, karoga masts, ugunskura
vieta, ap kuru ir trīs apļi ar sēdvietām,
kuras ir ietērptas košās mozaīkās.

Grafiti mākslas darbs uz ūdenstorņa
45 metrus augstu ūdenstorni rotā
grafisks zīmējums “Heirēka!” ar
uzrakstu “Olaine” un vairāku cilvēku
attēlojumu, kas simbolizē cilvēka
nepagurstošo vēlmi pēc izaugsmes,
atklājumiem un došanās augšup, kur
neiztikt arī bez klupšanas akmeņiem un
neparedzamām situācijām.

Baltijā
augstākais grafiti 

mākslas
darbs
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Olaines novada pašvaldība
Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114

Tālruņi: 67964333, 20178620
E-pasta adrese: pasts@olaine.lv

www.facebook.com/OlainesNovadaPasvaldiba
www.olaine.lv


