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PRIEKŠVĀRDS

Olaines pilsētas domes 2004.gada publiskā pārskata mērķis ir informēt, iepazīstināt, apkopot paveikto, apzināties pašiem kas vēl jāpaveic, kas jāmaina, kam jāpievērš lielāka uzmanība ikdienā strādājot un nākotnē plānojot.
Publiskā pārskata mērķis ir Olaines pilsētas iedzīvotājiem saprotamā un pieņemamā veidā sniegt priekšstatu par
aktivitātēm, iecerēm, par paveikto un tā atbilstību iedzīvotāju interesēm un vajadzībām, kā arī informēt par finanšu līdzekļu
izmantošanas lietderību un iegūto rezultātu.
Pārskats kalpo tam, lai rosinātu priekšlikumus tālākai darbībai un maksimāli censtos iesaistīt iedzīvotājus lēmumu
pieņemšanas procesā un to realizācijā. Šis dokuments ir kā atsevišķs komunikācijas līdzeklis starp visiem pašvaldībā
strādājošiem, iedzīvotājiem, citām pašvaldībām, valsts un nevalstiskām struktūrām.
Pārskats pārliecina par nepieciešamību precīzi un sīki plānot darbus ne tikai finansiāli, bet arī administratīvi un
organizatoriski. Nepieciešams izstrādāt kadru, resursu, ideju, reālu projektu, vīziju politiku un aktivitāšu taktisko un
stratēģisko plānošanu. To nevar paveikt vienīgi pašvaldība, tas jādara visiem kopā - sabiedrībai, kas tajā ir tieši vai netieši
iesaistīta.
Olaines pilsētas domes 2004. gada publiskais pārskats ir sagatavots atbilstoši LR likuma "Par pašvaldībām" 72. panta
prasībām. Tā mērķis ir sniegt vispusīgu, objektīvu un atklātu informāciju par Olaines pilsētas domes un tās iestāžu darbību
2003. gadā visās pašvaldībām ar likumdošanu noteiktajās jomās, darbību pilsētas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanā.
Gada publiskais pārskats ir sagatavots kā informatīvs materiāls ikvienam olainietim, kā arī citiem interesentiem. To kā
izziņas materiālu var izmantot arī valsts un sabiedriskās institūcijas, citas pašvaldības un uzņēmēji.
Pārskatā izvērtēta pašreizējā ekonomiskā un sociālā situācija Olaines pilsētā un izmaiņas, kas ir notikušas pēdējos gados
teritorijas attīstības plāna īstenošanā, sniegta informācija par publisko un privāto investīciju ieguldījumiem pilsētas
infrastruktūrā, par plāniem tās pilnveidošanā 2005. gadā.
Šajā dokumentā ietverta arī informācija par divos iepriekšējos gados izpildīto un kārtējam gadam pieņemto budžetu, par
saistību un garantiju apjomiem, par pašvaldības nekustamo īpašumu un tā novērtējumu, pašvaldības kapitāla vērtību
uzņēmumos. Pārskatā sniegts pašvaldības iestāžu raksturojums un to darbības atspoguļojums.

Olaines pilsētas domes 2004.g. publiskais pārskats sagatavots ar mērķi sniegt informāciju par pašvaldības paveikto pilsētas
ekonomiskās un sociālās attīstības nodrošināšanā un tālākajām iecerēm.
Pārskatā tiek vērtēta pašreizējā ekonomiskā un sociālā situācija Olainē un pēdējo gadu izmaiņas, kā arī pašvaldības finanšu
politikas rezultāti.
Jau vairākus gadus pēc kārtas pašvaldībā ir stabili finansiālās darbības rezultāti, būtiski palielinājušies nodokļu ieņēmumi,
labi rezultāti ir zemes nodokļa administrēšanā. Pašvaldības līdzekļi tiek mērķtiecīgi izlietoti pašvaldības funkciju izpildes
nodrošināšanai. 2004. gadā būtiskus ieguldījumus veikts pašvaldības iestāžu kapitālajos remontos. Viena no lielākajām
budžeta izdevumu daļām ir piešķirta izglītības iestāžu finansēšanai un iedzīvotāju sociālajai nodrošināšanai. Pašvaldības
teritorijai tiek piesaistīti lieli investīciju resursi.
2004.gadā arvien aktīvāk iedzīvotāji iesaistās pilsētas plānošanas pasākumos. Aktīvi tiek risināti infrastruktūras attīstības
jautājumi, kā rezultātā būtiski palielinās zemes kadastrālā vērtība un pieaugusi dzīvokļu tirgus vērtība.
Olaines pilsētas domes vadība skaidri apzinās, ka pilsētas ekonomiskās un sociālās attīstības problēmas vēl joprojām nav
atrisinātas. Tāpēc ir jāturpina iesāktais darbs Olaines un tās iedzīvotāju labā, koordinējot un saskaņojot pašvaldības, valsts
un uzņēmēju intereses, kā arī risinot pilsētas teritorijas attīstības problēmas.
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Šis gada pārskats ir pieejams visiem iedzīvotājiem - pilsētas izglītības iestādēs, bibliotēkās, domes “Apmeklētāju
pieņemšanas un informācijas centrā”, pašvaldības mājas lapā internetā- www.olaine.lv un Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
Tikai nemitīgs un nepārtraukts darbs nodrošina Olaines attīstību. Olaines pilsētas dome turpina gaidīt Jūsu ierosinājumus
un priekšlikums pilsētas infrastruktūras uzlabošanai. Centīsimies turpināt iesākto - darbosimies vairāk, labāk, aktīvāk, bet
galvenais visi kopā!
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OLAINES PILSĒTAS VĒSTURE
Olaines pilsētas vēsture cieši saistīta ar Rīgas tuvumu un tās izvietojumu pie sena Eiropas nozīmes tirdzniecības un pasta
ceļa.
Ciematam lielceļa malā bijuši dažādi nosaukumi - piemēram, Skadiņu ciems. Tikai 17.gadsimtā, kad Misas pietekas
Olaines upītes ielokā tika uzcelta baznīca, ēka un draudze ieguva Olaines vārdu. Mūsdienās pagasta nosaukumu pārņēma
Olaines pilsēta, bet vēsturiskais centrs nu jau pārtapis par Jaunolaini.
Kā apbūvēta teritorija Olaine ir zināma salīdzinoši nesen, jo līdz 1940. gadam šeit atradās 8 lauku saimniecības, Rīgas
pilsētas mežsarga mājas “Lapsas” un Valsts meža fonda zemes.
Blakus pašreizējai pilsētas teritorijai, starp dzelzceļu Rīga – Jelgava un šoseju Rīga - Jelgava, no 1930. gada līdz 1940.
gadam veidojās nelielu zemes gabalu apbūve.
Olaines pilsētas, kā noteiktas apdzīvotas vietas veidošanās aizsākās 1939. gadā līdz ar kūdras ieguves attīstību, kas
uzplaukumu piedzīvoja Otrā Pasaules kara laikā. Strādājošie kūdras purvā un vēlāk arī kūdras brikešu rūpnīcā, veidoja
kūdras rūpnīcas ciemata iedzīvotāju lielāko daļu.
Otrais pagrieziens pilsētas attīstībā sākās 1956. gadā, kad Olainē sākās jaunu rūpnīcu celtniecība 1959. gadā valsts valdība
nolēma likvidēt līmes fabriku Rīgā un pārcelt tās jaunbūvētos korpusus uz Olaini. Papildus tam tika pieņemts valdības
lēmums par plastmasas pārstrādes rūpnīcas būvi Olainē.
1963. gadā Olaines kūdras rūpnīcas strādnieku ciemats kļuva par Olaines pilsētciematu un saglabāja šo statusu līdz pat
1967. gada 20. februārim (332ha platībā), kad iedzīvotāju skaits sasniedza 7000 cilvēku un Olaine ieguva pilsētas tiesības.
Šis ir Olaines pilsētas izaugsmes laiks, kurā jau aktīvi darbojās vairākas rūpnīcas: plastmasu pārstrādes rūpnīca, ķīmisko
reaktīvu rūpnīca, eksperimentālā līmes rūpnīca, notiek ķīmiski farmaceitiskās rūpnīcas celtniecība. Aktīvi turpina darboties
arī vecākais Olaines rūpniecības uzņēmums - Olaines kūdras rūpnīca.
Šajā laikā Olainē darbojās Latvijā vienīgā iestāde alkoholisma piespiedu ārstēšanai - Olaines darba profilaktorijs.
Visi Olaines uzņēmumi bija iesaistīti bijušās PSRS rūpniecības kompleksā un to ražošanas apjomi pieauga līdz pat 1990.
gadam.
1991. gadā Olaines teritorija tika divkārt palielināta, lai paplašinātu zaļo zonu un nodrošinātu individuālo apbūvi.
Pēc 1991. gada ražošana lielākajos uzņēmumos apsīka. Tomēr pilnībā tika likvidēts tikai Valsts uzņēmums “Biolar” (agrāk“Olaines ķīmisko reaktīvu rūpnīca”). Šīs rūpnīcas korpusos 1995. gadā tika izveidots jauns uzņēmums - “LatBio”
(“Biolar”).
Mainoties ekonomiskajai un politiskajai situācijai, strauji attīstījās privātais sektors. Notika valsts uzņēmumu privatizācija,
kā rezultātā Olaines pilsētas teritorijā jau 1998. gadā vairs nebija neviena valsts uzņēmuma. To vietā izveidojās tādi
uzņēmumi kā SIA “VITA” (bijusī Olaines želantīnu rūpnīca), a/s “Olaines Kūdra”, a/s “Olainfarm”, SIA “EPI” (bijusī
Olaines plastmasu pārstrādes rūpnīca), SIA “ORC LAT” (Olaines celtnieks).
1998. gada novembrī Latvijas Heraldikas komisija apstiprināja Olaines pilsētas ģerboni. Trīs sarkani asins pilieni simbolizē
dzīvību, bet savukārt dzērveņu mētra ar sudraba lapām un divām sārtām ogām atsauc atmiņā purvus – pateicoties kuru
apguvei, izveidojusies viena no lielākajām Pierīgas pilsētām.
Pašlaik Olaines pilsētas teritorija atrodas netālu no vēsturiskās Vidzemes un Kurzemes robežas un aizņem 6,8 km2 . Olaines
iedzīvotāju skaits sasniedz gandrīz 13 000 iedzīvotāju.
Olaines novada vārds ir izskanējis līdz ar tādiem ievērojamiem cilvēkiem kā literatūras vēsturnieks Teodors Zeiferts un
rakstniece Vija Upmale.
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Pašlaik Olainē darbojas 3 pirmsskolas izglītības iestādes, divas vidusskolas un koledža, kas 2002. gadā ieguva arī augstākās
mācību iestādes nosaukumu. Bērni brīvajā laikā apmeklē mūzikas un mākslas skolu, dažādas sporta sekcijas, rokdarbu
pulciņus, kinoteātri un spēļu zāles.
Iedzīvotājus regulāri priecē Olaines Vēstures un mākslas muzeja veidotās izstādes, kurās var iepazīt pilsētas vēsturi,
attīstību un aplūkot dažādu mākslinieku darbus.
Olaines pilsētas iedzīvotājiem ir pieejama bibliotēka - pilsētas (pieaugušo) un bērnu nodaļa, kurās lasītājiem regulāri tiek
piedāvāta iespēja iepazīt jaunāko ārzemju un latviešu literatūru, bagātinot savu garīgo apvārsni.
Jau par tradīciju ir kļuvuši Olaines pilsētas svētki, kas priecē iedzīvotājus ar krāšņu gājienu, koncertiem un rokfestivālu
“BombArts”, kurā piedalās ne tikai Olainieši, bet arī viesi no sadraudzības pilsētām.
Olaine iet kopsolī ar laiku un pilsēta kļūst sakoptāka, attīstās infrastruktūra - tiek darīts viss, lai iedzīvotāji justos droši, lai
apzinātos Olaini kā savas mājas un veicinātu tās labiekārtošanu un augtu līdz ar to.
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OLAINES PILSĒTAS DOMES STRUKTŪRA
Olaines pašvaldības raksturojums un pārvalde
2001. gadā Olaines pilsētas domē tika ievēlēti 11 deputāti - par domes priekšsēdētāju tika ievēlēts Jānis Pavlovičs.
2004.gada Olaines pilsētas domes deputātu sastāvs:

Jānis Pavlovičs

domes priekšsēdētājs

Inta Purviņa

domes priekšsēdētāja vietniece

Ināra Brence

domes deputāte

Andris Gailis

domes deputāts

Viesturs Liepa

domes deputāts

Alfrēds Narušs

domes deputāts

Aleksandrs Paļičevs

domes deputāts

Gints Ritums

domes deputāts

Ģirts Stepka

domes deputāts

Zoja Tihonova

domes deputāte

Silvija Tiščenko

domes deputāts

Domes pārvaldes darbu koordinē priekšsēdētājs, tā vietniece un izpilddirektors. 2004.gadā notikušas 18 domes sēdes.
Domes sēdēs izskata tos jautājumus, kuri pirms tam ir izskatīti pastāvīgi darbojošās komitejās. Kopumā 2004.gadā domes
sēdēs izskatīts 627 lēmumu projekti. Saskaņā ar Olaines pilsētas domes nolikumu domes sēdes, kurās laipni aicināti
piedalīties arī olainieši, notiek vienu reizi mēnesī, katra mēneša ceturtās nedēļas trešdienā, plkst. 15.00, domes
administratīvās ēkas zālē - Zemgales ielā 33.
Domē darbojas pastāvīgas komitejas, kurās darbojas domē ievēlētie deputāti. Lai nodrošinātu domes darbību un sagatavotu
jautājumus izskatīšanai domes sēdēs, pašvaldībā ir izveidotas trīs pastāvīgas komitejas:
•

Finanšu komiteja (priekšsēdētājs Jānis Pavlovičs);

•

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja (priekšsēdētājs Inta Purviņa);

•

Attīstības un komunālo jautājumu komiteja (priekšsēdētājs Alfrēds Narušs);

2004. gadā Olaines pilsētas domē darbojās vairākas komisijas un padomes, kas nodrošināja pašvaldības funkciju veikšanu
Olainē:
-

Administratīvā komisija;

-

Sociālo un dzīvokļa jautājumu komisija;

-

Vides aizsardzības komisija;

-

Vēlēšanu komisija;

-

Zemes komisija;

-

Alkoholisma un narkomānijas izplatības ierobežošanas konsultatīvā padome;

-

Būvvalde;

-

Sporta padome.

Lai uzlabotu pašvaldības un sabiedrības sadarbību un veicinātu iedzīvotāju apkalpošanas kvalitāti, Olaines pilsētas
domē 2002.gadā tika izveidots un atklāts Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrs (APIC), kura galvenie uzdevumi
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ir sniegt informāciju par pašvaldības funkcijām, pieņemt iesniegumus, veikt iedzīvotāju pierakstīšanu uz pieņemšanu pie
domes amatpersonām. Tā izveidošanas rezultātā, nodrošinot ātru un operatīvu dokumentu apriti domes iekšienē, būtiski ir
uzlabota iekšējā darba organizācija un pakalpojumu sniegšanas efektivitāte. APIC iedzīvotājiem ir iespēja vienuviet saņemt
visu sev interesējošo informāciju ne tikai par pašvaldību, bet arī par citām Olainē esošām valsts iestāžu nodaļām un
filiālēm.
Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”, Olaines pilsētas domes galvenie uzdevumi ir:
-

izstrādāt pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības plānu, lai nodrošinātu līdzsvarotu pilsētas attīstību;

-

gādāt par iedzīvotāju komunālo pakalpojumu organizēšanu un administratīvās teritorijas labiekārtošanu un
sanitāro tīrību;

-

veicināt sabiedrības izglītību un kultūru, kā arī tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades
attīstību;

-

nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, veicinot iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, kā arī sociālo palīdzību;

-

veicināt uzņēmējdarbību Olainē, rūpēties par bezdarba samazināšanu;

-

gādāt par cilvēku drošību, nodrošinot sabiedrisko kārtību..

Olaines pilsētas dome pievērš lielu uzmanību personāla izglītošanai un darbinieku kvalifikācijas celšanai. 2004.gadā
Olaines pilsētas domes pārvaldē tika nodarbināts 31 speciālists, 16 no tiem ir augstākā izglītība, vienam - maģistra grāds.
Trīs darbinieki 2004.gadā ir uzsākuši vai turpina studijas augstskolā bakalaura programmā un viens darbinieks mācās
maģistratūrā. Darbiniekiem ir obligāta regulāra informatīvo semināru un kursu apmeklēšana.
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OLAINES PILSĒTAS DOMES STRUKTŪRA

DOME

Finanšu
komiteja

Vēlēšanu komisija

Priekšsēdētājs

Vides
aizsardzības
komisija

Priekšsēdētāja
vietnieks

Attīstības un
komunālo
jautājumu
komiteja

Zemes komisija

Administratīvā
komisija

Sociālo, izglītības,
kultūras, sporta un
jaunatnes lietās

Pašvaldības
policija

Būvvalde
Bāriņtiesa
Sociālo jautājumu
komisija

Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu
komiteja

Izpilddirektors

Auditors

Dzīvokļu jautājumu
komisija
Dzimtsarakstu
nodaļa

Olaines sporta
padome

Grāmatvedība

Īpašuma fonds

Alkoholisma un
narkomānijas
izplatības
ierobežošanas
konsultatīvā padome

Kanceleja

Olaines
1.vidusskola

OPII “Dzērvenīte”

Pieaugušo
izglītības centrs

Sporta
iniciatīvu
nodaļa

Olaines
2.vidusskola

OPII “Zīle”

Pilsētas
bibliotēka

Olaines pilsētas
Kultūras centrs

OSPII “Ābelīte”

Olaines
Vēstures un
mākslas muzejs

Olaines
mūzikas un
mākslas skola

P/A “Olaines sociālais dienests”

A/S “Olaines ūdens un siltums”

SIA “Olaines veselības centrs”

SIA „Olaines municipālais serviss”

SIA “Zemgales 29”
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Pašvaldības iestādes un struktūrvienības
Pašvaldības funkciju realizācijai Olaines pilsētā darbojas vairākas pašvaldības iestādes un domes struktūrvienības.
Iestādes nosaukums un adrese

Vadītājs

Tālrunis

Jānis Pavlovičs

7146022

Irēna Vilnere

7146048

Santa Rasa

7146031

Ināra Brence

7146018

Anda Liepiņa

7146052

Anita Kirilova

7966148

Aigars Leimanis

7965662

Ārija Spuņģe

7146053

Anastasija Kargapoļceva

7963787

Anastasija Kargapoļceva

7963445

Silvija Tiščenko

7962808

Gunta Bērziņa

7966249

Valda Zoša

7965768

Jāzeps Volāns

7146301

Ludmila Osipova

7963582

Rudīte Babra

7966741

Didzis Grīnbergs

7963650

Olaines pilsētas dome
Zemgales iela 33, Olaine
Olaines Bāriņtiesa
Zemgales iela 33, Olaine
Olaines Būvvalde
Zemgales iela 33, Olaine
Olaines Dzimtsarakstu nodaļa
Zemgales iela 33, Olaine
P/A Olaines Sociālais dienests
Zemgales iela 33, Olaine
Kultūras centrs
Zeiferta iela 11, Olaine
Sporta iniciatīvu nodaļa
Stacijas iela 38a, Olaine
Olaines Vēstures un mākslas muzejs
Zemgales iela 33, Olaine
Olaines pilsētas bibliotēka
Zemgales iela 24, Olaine
Olaines Bērnu literatūras nodaļa
Kūdras iela 16, Olaine
PII “Dzērvenīte”
Zemgales iela 39a, Olaine
PII “Zīle”
Kūdras iela 9, Olaine
SPII “Ābelīte”
Parka iela 5, Olaine
Olaines 1. vidusskola
Zeiferta iela 4, Olaine
Olaines 2. vidusskola
Skolas iela 1, Olaine
Pieaugušo izglītības centrs
Zemgales iela 31, Olaine
Olaines Mūzikas un mākslas skola
Zemgales iela 31, Olaine
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Pašvaldības policija
Zemgales iela 26, Olaine

Antons Mikutēns

7967196

Jānis Klievēns

7962764

Olaines Veselības centrs
Veselības iela 5, Olaine

Pašvaldības uzņēmumi
Darbības veids

Iestādes nosaukums un adrese

Vadītājs

Tālrunis

Normunds Ozoliņš

7963102

Ūdens apgāde un
kanalizācija,

A/S “Olaines ūdens un siltums”

siltumapgāde

Kūdras iela 27, Olaine

Labiekārtošana,
atkritumu

SIA “Olaines municipālais serviss”

apsaimniekošana

Jelgavas iela 31, Olaine

Dienesta viesnīcu

SIA “Zemgales 29”

pakalpojumi

Zemgales iela 29, Olaine

Natālija Petričenko

Ritma Andersone
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OLAINES PILSĒTAS EKONOMISKĀ UN SOCIĀLĀ ATTĪSTĪBA
IEDZĪVOTĀJI

 Vīriešu un sieviešu skaits
Tai skaitā
Gads

Iedzīvotāju kopskaits

Iedzīvotāju

(procentos)

skaits

vīrieši

sievietes

vīrieši

sievietes

2001.

13127

5934

7193

45,2

54,8

2002.

12261

5366

6895

43,76

56, 24

2003.

12535

5617

7065

44, 81

55, 19

2004.

12587

5574

7113

44, 28

55, 72

 Dzimstība, mirstība un iedzīvotāju dabiskais pieaugums
Gads

Iedzīvotāju

Dzimušo skaits

Mirušo skaits

skaits

Iedzīvotāju dabiskais
pieaugums

2001.

13127

108

130

- 12

2002.

12261

139

121

+ 18

2003.

12535

126

137

-9

2004.

12587

113

142

- 29

 Galvenās vecuma grupas
Tai skaitā
Gads

Iedzīvotāju

Jaunāki par darbspējas

Darbspējas

Vecāki par darbspējas

skaits

vecumu

vecumā

vecumu

2001.

13127

2106

8752

2269

2002.

12261

944

7653

1887

2003.

12535

2716

7841

2004

2004.

12587

2864

7433

2389

12

Olaines pilsētas domes 2004.gada publiskais pārskats

Olaines pilsētas iedzīvotāju galvenās vecuma grupas
10000
9000
8000
7000

Jaunāki par darbspējas
vecumu

6000

Darbspējas vecumā

5000
4000

Vecāki par darbspējas
vecumu

3000
2000
1000
0
2001.

2002.

2003.

2004.

1. attēls. Galvenās vecuma grupas 2004. gadā
 Iedzīvotāju vecuma struktūra
No iedzīvotāju kopskaita

2001. gads

2002.gads

2003.gads

2004.gads

Bērni līdz 6 g.v.

818

658

813

833

Bērni un jaunieši

2051

1936

1903

1750

203

226

208

220

Bērni nepilnajās ģimenēs

652

658

708

566

Bez vecāku gādības palikušie

52

77

51

54

Pensionāri

2603

2550

2365

2600

Invalīdi

431

437

Bezdarbnieki

586

493

7-18 gadu vecumam
Bērni daudzbērnu
ģimenēs

bērni un bāreņi

470
515

671

 Nacionālais sastāvs
No iedzīvotāju kopskaita

2001. gads

2002. gads

2003.gads

2004.gads

Latvieši

3150

4674

4845

4914

Krievi

5720

5391

5570

5666

Baltkrievi

930

922

944

953

Ukraiņi

550

453

464

468

Poļi

450

430

439

447

Lietuvieši

150

139

142

137

Igauņi

10

10

11

11

Citas tautības

216

242

120

329
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Olaines pilsētas iedzīvotāju nacionālais sastāvs
6000
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2002. gads
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2003.gads

1000

2004.gads

0
Latvieši

Krievi Baltkrievi Ukraiņi

Citas
tautības
2. attēls. Nacionālais sastāvs 2004. gadā.

Sadalījums pēc pilsonības
No iedzīvotāju kopskaita

2001. gads

2002. gads

2003.gads

2004.gads

Latvijas pilsoņi

7070

7379

7485

7686

Latvijas nepilsoņi

4975

4882

4733

4904

Krievijas pilsoņi

113

126

151

173

Lietuvas pilsoņi

15

24

25

25

Citas valsts pilsoņi

30

150

141

137

Olaines pilsētas iedzīvotāju sadalījums pēc pilsonības
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nepilsoņi pilsoņi
pilsoņi
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valsts
pilsoņi
3. attēls. Sadalījums pēc pilsonības 2004. gadā.

14

Olaines pilsētas domes 2004.gada publiskais pārskats

 Laulību reģistrācija
Gads

Laulību skaits

2001.

37

2002.

47

2003.

43

2004.

41

 Vārda/ uzvārda maiņa
Gads

Uzvārdu maiņu skaits

2001.

8

2002.

3

2003.

7

2004.

10

 Tautību ieraksta maiņa
Gads

Tautību ieraksta maiņu skaits

2001.

1

2002.

2

2003.

1

2004.

2

KULTŪRA
Lai arī Olaines pilsētā atrodas relatīvi tuvu Rīgai, kas piedāvā vispusīgu un dažādām vēlmēm atbilstošus kultūras
pasākumus, olainieši atzinīgi novērtējuši arī pilsētā esošās kultūras iestādes, kuru ikdienas darbību un organizētos
pasākumus nodrošina pašvaldības finansējums.

Kultūras centrs
Olaines pilsētas kultūras centrs veic mērķtiecīgu darbu iedzīvotāju papildizglītībā, estētiskajā audzināšanā, sadzīves
tradīciju, svētku un rituālu pilnveidošanā, bērnu un jauniešu radošo spēju attīstības iespēju nodrošināšanā, kultūras un
atpūtas vakaru organizēšanā un kinofilmu demonstrēšanā. Pilsētas Kultūras centrs regulāri organizē atpūtas un izklaides
pasākumus visu paaudžu olainiešiem, sekmē tautas tradīciju attīstību, kā arī atbalsta mākslas, deju, vokālo, rokdarbu un
dramatiskā kolektīva darbību pilsētā.
Jau par lielisku tradīciju kļuvuši Olaines Pilsētas svētki maija beigās. Tie priecē iedzīvotājus ar krāšņu gājienu, koncertiem
un īsti skanīgu rokfestivālu "BombArts", kurā piedalās ne vien vietējās grupas, bet arī viesi no Olaines sadraudzības
pilsētām.
Olaines pilsētas kultūras centrā darbojas:
 kino-koncertzāle ar 200 vietām;
 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi:
•

"Olaines cālīši" (2 - 7 gadi), vokālais ansamblis, vadītāja Baiba Kaņepīte

•

"Sveiks" (7 - 13 gadi), vokālais ansamblis, vadītāja Olga Zujeviča.

•

Popgrupa "Unda" (9 - 14 gadi), vadītāja Sanita Šeflere.
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•

"Oļi" (5 - 12 gadi), deju nodarbības, vadītāji Jānis un Anita Precinieki.

•

Deju skoliņa (2 - 7 gadi), vadītāja Valentīna Gindogdu.

•

Deju kolektīvs "Janita", vadītāji Jānis un Anita Precinieki;

•

Sieviešu vokālais ansamblis "Undīne", vadītāja Sanita Šeflere;

•

Dramatiskais kolektīvs, vadītāja Vita Jansone;

•

Jauktais koris "Dziesma", vadītāji Jānis Švarcbahs un Austris Kalniņš.

 daiļamatu meistaru kolektīvi:
 Mākslinieciskās ādas apstrādes pulciņš (vada Māra Krūmiņa);
 Keramikas pulciņš “Rūķīši” (vada Ārija Spuņģe);
 Keramikas pulciņš “Velniņi” (vada Māra- Maruta Auza).
Olainiešu aktivitātes pieaugumu kultūras jomā apliecina pašdarbnieku skaita pieaugums. 2004.gadā jauktajā korī
dziedāja 34 koristi, vidējās paaudzes deju kolektīvā „Janita” dejoja 32 dalībnieki, sieviešu vokālajā ansamblī dziedāja 11
dalībnieces. Bērni un jaunieši aktīvi apmeklē daiļamata pulciņu nodarbības - 2004.gadā Ādas mākslinieciskās apdares
pulciņu apmeklēja 30 dalībnieki, Keramikas pulciņus „Velniņi” - 28, bet „Rūķīšus” - 23 dalībnieki.
Jau 2003.gadā, pateicoties Olaines pilsētas domes finansējumam, tika kapitāli izremontēta kino - koncertzāle.
Papildus šiem kapitālremontiem 2004.gadā Kultūras centra darbības uzlabošanai Olaines pilsētas dome piešķīra līdzekļus
gaismas un skaņas aparatūras iegādei.
Kultūras centrs, sadarbojoties ar Olaines sabiedriskajām organizācijām, rīko dažādus izglītojošus un atpūtas
pasākumus, piemēram- ekskursijas pa Latviju, Ziemassvētku, Lieldienu, Mātes dienas pasākumus. Jau par tradīciju ir
kļuvusi Jāņu ielīgošana, Pedagogu balle, Uzņēmēju balle, Sociālo darbinieku un veselības darbinieku diena, pilsētas svētki
maijā un jauniešu rokmūzikas festivāls “BombArts” un daudzi citi pasākumi, kas padara krāšņāku olainiešu ikdienu.
2004.gadā jaunu veidolu ieguvusi Policijas diena.
Olaines pilsētas Kultūras centram ir laba sadarbība ar skolām un koledžu, kur tiek radīti kultūru veicinoši apstākļi.
Tiek rosināti un meklēti satura un formas ziņā mūsdienīgi kultūras attīstības ceļi.
Pateicoties Olaines pilsētas domes atbalstam, 2004.gadā Kultūras centra darbībai ir nodrošināta atbilstoša
materiālā bāze un kolektīvu vadītāju darba algas.

Olaines Vēstures un mākslas muzejs
Olaines Vēstures un mākslas muzejs ir sabiedrībai pieejama pētnieciska un izglītojoša iestāde, kuras uzdevums ir vākt,
saglabāt, pētīt un popularizēt sabiedrībā Olaines novada garīgās un materiālās vērtības, kā arī apkopot materiālus par
purviem, to veidošanos, nozīmi un izmantošanu no sabiedrības pirmsākumiem līdz mūsdienām.
Muzeja mērķi un uzdevumi:
1.

Nodrošināt augstas kvalitātes standartiem atbilstošu muzeja krājuma aprūpi un pārvaldību, lai garantētu tā
ilglaicīgu saglabāšanu un izmantošanu, piemēram, papildināt krājumu, veidot jaunas kolekcijas un vākt ar
krājumu saistīto informāciju apstiprinātās krājuma politikas ietvaros, veikt izpētes darbu un aptaujas, kā arī
zinātniski pētniecisko darbu.

2.

Piedāvāt muzeja misijai atbilstošus kvalitatīvus izglītojošos un izklaides pasākumus muzeja apmeklētājiem,
piemēram, organizēt izglītojošos pasākumus, izmantojot muzeja krājuma izglītojošo potenciālu u.c.

Olaines Vēstures un mākslas muzejs dibināts 1995.gada 22.novembrī - atvērts apmeklētājiem no 1997.gada 14. februāra,
bet akreditāciju ieguvis 2003.gada 5.februārī.
Muzeja kopējais krājuma vienību skaits 2004.gada 31.decembrī bija 3456 vienības.
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Šobrīd muzejā skatāmas divas pastāvīgas novada ekspozīcijas:
 Olaines novada vēsture 17.- 19.gs;
 Teodora Zeiferta dzīve un darbība.
Pastāvīgā muzeja ekspozīcijā var apskatīt:
•

vēsturisku apskatu par Olaines pilsētas pirmsākumiem;

•

informāciju par Olaines pilsētas domi, tās iestādēm un organizācijām;

•

pilsētas vadītāju foto galeriju;

•

ievērojamāko sportistu sasniegumus;

•

Olaines sadraudzības pilsētas ārvalstīs un izveidotos kontaktus ar tām.

Olaines Vēstures un mākslas muzejā regulāri tiek izvietotās mākslinieku, amatnieku, Mākslas skolas audzēkņu, interešu
izglītības pulciņu un citu pilsētu mākslinieku darbu izstādes.
Tiek organizēti dažādi izglītojošie pasākumi, tikšanās, semināri, konferences u.c.
Ar Olaines Vēstures un mākslas muzeja darbinieku līdzdalību ir izdotas trīs grāmatas:
•

“Teodors Zeiferts 1865. – 1929.”

•

“Olaines Sv.Elizabetes baznīca 1753. – 2003.”

•

“Vēstules mātei 1923. –1937.”

Olaines Vēstures un mākslas muzeja apmeklētāju skaits
Gads

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

Skaits

924

1029

2351

1552

1603
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Bibliotēka
Iedzīvotāju bibliotekāro apkalpošanu Olaines pilsētas administratīvajā teritorijā nodrošina Olaines pilsētas bibliotēka, kuras
struktūra ir pieaugušo abonements, lasītava un Bērnu literatūras nodaļa. Lasītājiem regulāri tiek piedāvāta iespēja iepazīt
jaunāko ārzemju un latviešu literatūru, preses izdevumus latviešu, krievu, angļu un vācu valodā, kā arī interneta datu bāzes.
Vairākas reizes mēnesī iedzīvotāji tiek aicināti uz interesantiem pasākumiem – literārām pēcpusdienām, bibliotekārajām
stundām un citiem sarīkojumiem. Olaines pilsētas bibliotēkas darbība ir vērsta uz nepārtrauktu, plānveidīgu attīstību ar
mērķi veikt iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu,
bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošināt tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu.

2004.gadā Olaines pilsētas bibliotēkā:
Grāmatu, CD, Video fonds uz 31.12.2004.

48 601

Izsniegums

75 747

Lietotāju skaits

2166

Apmeklējumu skaits

23 608

Sniegtas uzziņas un konsultācijas

6 529

Iepirktas grāmatas par pašvaldības līdzekļiem

2561

Pasūtīta periodika (nosaukumu skaits)

91

Izstādes

86

2004.gadā palielinājusies bibliotēkas izmantošanas intensitāte. Bibliotēkas krājums 2004.gada laikā papildinājies par 1207
grāmatām un 997 žurnāliem. Veiksmīga bija bibliotēkas dalība projektu konkursos "Jaunu grāmatu un citu izdevumu
iegāde publiskajām bibliotēkām" un "Lasīšanas veicināšana un bibliotēku pakalpojumu bērniem attīstīšana", kuru rezultātā
tika piesaistīti līdzekļi 567 latu apmērā, kā arī tika iegūts daļējs finansējums bibliotekāru izglītošanas projektam.
Olaines pilsētas bibliotēka 2004.gadā piedalījusies Rīgas rajona Grāmatu svētku organizēšanā un svētku norises
nodrošināšanā, kā rezultātā saņēma dāvinājumu grāmatu iegādei 539 latu apmērā.
2004. gada laikā papildus apstiprinātajam budžetam bibliotēkai tika piešķirti līdzekļi Ls 2700 no Olaines pilsētas domes
budžeta datortehnikas un grāmatu iegādei, kā rezultātā bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā ierīkotas četras darba vietas
(viena darbiniekiem, trīs - lasītājiem) ar pieeju datoriem, daudzfunkcionālam printerim, internetam. Papildus iegādātas
grāmatas 300 latu vērtībā.
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IZGLĪTĪBA
Ar katru gadu tiek palielināti pašvaldības budžeta izdevumi izglītības iestāžu labiekārtošanai un mācību grāmatu iegādei.
Pēdējo gadu laikā par pašvaldības līdzekļiem veikti kapitālie remonti izglītības iestādēs, kas būtiski samazinājuši ēku
uzturēšanas izmaksas.
Kopumā Olaines pilsētā ir trīs pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes, divas vidusskolas un Mūzikas un mākslas skola.
Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža kopš 2002. gada piedāvā ne vien vidējās speciālās, bet arī augstākās izglītības
programmas. Visas izglītības iestādes strādā pēc licencētām izglītības programmām. Katrā skolā darbojas dažādi interešu
izglītības pulciņi.

Pirmsskolas izglītības iestādes
Olaines pilsētā ir trīs pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes - “Zīle”, “Dzērvenīte” un speciālā pirmskolas izglītības
iestāde - “Ābelīte”, kurā 2004.gadā bija 539 audzēkņi. Ir arī viena privātā pirmskolas izglītības iestāde, kurā bērnu
uzturēšanos daļēji finansē pašvaldība.
2004.gadā visās pirmsskolas izglītības iestādēs veikti nozīmīgi remontdarbi un par pašvaldības līdzekļiem kapitālie
remontdarbi tiks turpināti arī 2005.gadā.
Pirmsskolas izglītības

Audzēkņu skaits

Pedagogu skaits

iestāde

2004./2005. mācību gadā

„Dzērvenīte”

191

26

„Zīle”

214

28

„Ābelīte”

135

33

Starp pilsētas bērnudārziem izveidojusies savstarpēja sadarbība – vasaras periodā bērnudārzu personāla atvaļinājumi tiek
saskaņoti un bērniem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt dienas grupas citā bērnudārzā.

Vidējās izglītības iestādes
Olaines pilsētas vispārizglītojošajās skolās 2004./ 2005 mācību gadā mācības Olaines vidusskolās uzsākuši 1739 skolēni.

Vispārējās izglītības iestāde

Skolēnu skaits

Pedagogu skaits

2004.gadā

2004.gadā

Olaines 1.vidusskola

890

60

Olaines 2.vidusskola

930

71

Bērnu un jauniešu izglītību pilsētā nodrošina divas vidusskolas, kuras aktīvi piedalās ES projektos “Comenius”.
Abu vidusskolu skolēni ar panākumiem piedalās rajona, novada un republikas olimpiādēs, skolās ir nodrošināts pastāvīgs
interneta pieslēgums. Pozitīvi vērtējams ir tas, ka vidusskolu audzēkņi aktīvi iekļaujas pilsētas, rajona un valsts rīkotajos
pasākumos. 2004. gadā skolēni sekmīgi piedalījušies Rīgas rajona, novada, valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un sporta
sacensībās.
Skolēnu aktīvai brīvā laika pavadīšanai un papildus izglītībai, skolas piedāvā apmeklēt dažādus rokdarbu, interešu pulciņus,
korus, deju kolektīvus un iesaistīties sporta komandās.
Pateicoties pašvaldības finansiālam atbalstam, bērniem no maznodrošināto ģimenēm skolās tiek piešķirtas brīvpusdienas.
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Ārpusskolas izglītības iespējas un jauniešu projekti
Papildus dažādiem rokdarbu, sporta, interešu un amatu pulciņiem, pilsētā veiksmīgi darbojas arī profesionālās ievirzes
skola – Mūzikas un mākslas skola, kurā bērni var pilnveidoties, apgūstot zīmēšanas, veidošanas un muzicēšanas prasmes.
Pozitīvi vērtējams fakts, ka pēdējo gadu laikā ievērojami pieaugusi un nostabilizējusies skolēnu skaita dinamika Mūzikas
un mākslas skolā. Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi ar panākumiem piedalās simpozijos, plenēros un konkursos ne tikai
Latvijā, bet arī ārvalstīs, veiksmīgi turpina vidējās profesionālās vai augstākās izglītības mācības mūzikas vai mākslas
jomā. 2004.gadā Mūzikas un mākslas skolā mācījās 187 audzēkņi no tiem 134 - mūzikas skolā un 53 - mākslas skolā.
2004.gadā Olaines Mūzikas un mākslas skolu absolvēja 17 absolventi un tika uzņemti 23 jauni audzēkņi.
Olaines pilsētas dome, ik gadu piedāvā jauniešiem realizēt savus projektus, piedaloties pilsētas domes izsludinātajā
projektu konkursā „Olaines bērnu un jauniešu interešu izglītība” šim mērķim piešķirot ap 10 000 latu. 2004.gada laikā,
iegūstot pašvaldības finansējumu, Olaines jaunieši organizējuši seminārus, koncertus un citus pasākumus uzrunājot pilsētas
iedzīvotājus un informējot tos par dažādām aktuālām tēmām.

Pieaugušo izglītība
Izglītību mūža garumā Olaines pilsētā piedāvā Pieaugušo izglītības centrs, kas darbojas kopš 1997. gada. Darbojoties centrā
ir iespējams paplašināt redzesloku ar semināru un kursu. Pilsētā tiek domāts ne tikai par to, lai tiktu nodrošinātas
kvalitatīvas izglītības apguves iespējas no pirmsskolas līdz vidējai un pat līdz augstākajai izglītībai, bet arī lai tiktu dota
iespēja papildizglītības ieguvei pieaugušajiem.
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SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
Sociālās palīdzības pakalpojumu sniegšanai ir izveidots Sociālais dienests. Dienesta pamatuzdevums ir sociālās palīdzības
pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem, veicinot iedzīvotāju pašpalīdzību un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē. Pašvaldības
aģentūra “Olaines sociālais dienests” tika izveidota 2003. gada nogalē. Aģentūrā darbojas sociālās palīdzības un sociālā
darba nodaļa, kā arī sociālās aprūpes nodaļa. Sociālos pakalpojumus sniedz Sociālās aprūpes centrs, HIV/AIDS profilakses
punkts, atbalsta grupas cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem. Ir plānots pilsētā izveidot
Dienas centru cilvēkiem ar speciālām vajadzībām.
Iedzīvotāju grupas, kas saņēmušas sociālo palīdzību 2004.gadā
Daudzbērnu ģimenes

76

Bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni

80

Bērni, kuriem apmaksā pusdienas mācību iestādēs

168

Pensionāri

864

Invalīdi

429

I grupas

32

II grupas

253

III grupas

144

Bērni invalīdi

55

Bezdarbnieki, kas reģistrēti nodarbinātības dienestā

470

2004.gadā p/a „Olaines sociālais dienests” ir sniedzis dažādus sociālos pakalpojumus Olaines iedzīvotājiem:
- individuālais sociālais darbs
- sociālās aprūpes centrā 2004. gadā uzturējās 26 personas
- Aprūpes mājās dienests ir veicis 27 personu aprūpi pilsētā
- maznodrošināto iedzīvotāju ēdināšana nodrošināta 43 personām mēnesī;
- ar palīgierīcēm nodrošināti 20 pilsētas iedzīvotāji;
- Pašpalīdzības grupu centrā darbojas – Politiski represēto klubs, audēju klubs „Atvasara”, sieviešu klubs „Garzeķes”,
anonīmo alkoholiķu grupa, rokdarbu pulciņš „Piesaulīte” un pašpalīdzības grupa cilvēkiem ar invaliditāti;
- Regulāri tiek izmaksāti sociālie pabalsti maznodrošinātiem iedzīvotājiem;
- Tiek īstenoti projekti, sadarbojoties ar sabiedriskajām un nevalstiskajām organizācijām.

Sociālās palīdzības pasākumiem Olaines pilsētā 2004.gadā tika izlietoti 273 00 latu.
Sociālās palīdzības dienesta darbību 2004.gadā nodrošināja 33 štata speciālisti.
Sociālās palīdzības dienests sniedz mobilās aprūpes mājās pakalpojumus, nodrošinot veļas mazgāšanu un primāro
medicīnisko palīdzību.
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SABIEDRISKĀ KĀRTIBA UN DROŠĪBA
Sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanai Olaines pilsētā izveidota un darbojas Olaines pilsētas pašvaldības policija.
Tās pārziņā ir sabiedriskās kārtības nodrošināšana un regulēšana pilsētas teritorijā, saistošo noteikumu ievērošana, regulāra
patrulēšana pilsētas ielās. 2004.gadā pašvaldības policijā strādāja 12 darbinieki:
Priekšnieks

1

Vecākais inspektors

1

Sabiedrisko attiecību inspektore

1

Inspektori

2

Vecākie kārtībnieki

2

Kārtībnieki

4

Jaunākais kārtībnieks

1

Olaines pilsētas pašvaldības policijas darbības pārskats.
1. Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli/ pārkāpuma
izdarīšanas vietā izsniegtas naudas soda kvītis

955

1.1. par administratīvo pārkāpumu kodeksa normu neievērošanu

114

1.2. par Ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu

310

1.3. par Saistošo noteikumu neievērošanu

444

1.4. par tirdzniecības noteikumu neievērošanu

87

2. Sastādīti brīdinājuma protokoli

10

3. Izteikti rakstiski brīdinājumi

101

4. Personas sodītas ar naudas sodu par kopējo summu (Ls)

7246,-

5. Sastādīti akti

98

6. Izbraukumu skaits pēc telefoniskām sūdzībām

382

7. Aizturētas personas un nogādātas Olaines policijas nodaļā

213

8. Nogādātas personas uz NMP

18

9. Reidi kopā ar Valsts policijas darbiniekiem

30

10. Nodrošināta sabiedriskā kārtība masu pasākumu laikā

27

11. Sniegts atbalsts valsts policijai

204

12. Pieņemti apmeklētāji

187

13. Izskatīti iesniegumi

120

14. Veiktas apsekošanas sakarā ar teritorijas nesakopšanu

117

15. Izteikti mutiski brīdinājumi

352

16. Pieņemti rakstiski paskaidrojumi

75

17. Sniegts atbalsts Domes, iestādēm un struktūrvienībām, uzņēmumiem

205

18. Apsekoti dzīvokļi

101

19. Datorsalonu apsekošana (reizes)

25

2004.gadā, lai veicinātu olainiešu drošību un huligānisma mazināšanos, pie pašvaldības ēkas Zemgales ielā 33 un autobusu
pieturvietās ir uzstādītas videonovērošanas kameras, kas devušas būtisku ieguldījumu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā.
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SPORTS
Sporta pasākumus Olaines pilsētā lielākoties rīko domes Sporta iniciatīvu nodaļa. Tās ietvaros darbojas vairākas sporta
sekcijas un komandas:


Bērnu basketbola sekcija - darbojas bērni un jaunieši līdz 16 gadu vecumam;



Sporta deju kolektīvs - bērni dažādas vecuma grupās var iegūt iemaņas sporta dejās, arī kursu un sacensību
līmenī;



Ūdenstūrisma sekcija - divas reizes gadā organizē republikas līmeņa ūdenstūrisma sacensības, pārgājienus un
laivu braucienus;



Olaines sieviešu handbola komanda - startējot Latvijas sieviešu virslīgas handbola čempionātā ir guvusi
augstus rezultātus (sudraba medaļas);



Olaines pilsētas novusa komanda;



Basketbola klubs „Olaine Niks”;



Olaines pilsētas hokeja komanda;



Mākslas vingrošanas studija “Piruete”.

Sporta iniciatīvu nodaļa regulāri piedāvā dažādus sporta pasākumus: basketbola, futbola, handbola, novusa, dambretes, kā
arī citas komandu un individuālās sacensības.
Vienas no ievērojamākajām sacensībām Olainē katru gadu notiek Pilsētas svētku laikā maijā. Ģimeņu, komandu un
individuālās sporta sacensības turpinās visa mēneša garumā. Īpaši liela atsaucība ir pilsētas ielu basketbola turnīram
„BombBall”. Cerot iedzīvināt tradīciju, 2004. gadā uzsāktas pilsētas mācību iestāžu sporta spēles - visa gada garumā
Olaines vidusskolas un Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža savstarpēji sacenšas sporta disciplīnās.
Ikdienas Sporta iniciatīvu nodaļas nodarbību zālē - Stacijas ielā 38a, interesenti var spēlēt galda tenisu, novusu un citas
galda spēles.
2004.gadā Olaines sporta dzīvē norisinājās vairāki nozīmīgi sporta pasākumi - piemēram, basketbola turnīrs “Olaines
kauss”, minifutbola turnīrs „Kick off” un pilsētas atklātais turnīrs novusā.
Olainē, bez domes sporta iniciatīvu nodaļas sporta sekcijām un kolektīviem ar pilsētas iedzīvotāju fizisko audzināšanu
nodarbojas arī boksa klubs “Lāčplēsis” (kopš 2005.gada „Olimps”) , klasiskās brīvās cīņas skola “Titāns”, hokeja komanda,
futbola klubs “Olanija”, austrumu cīņu klubs “Baltais Drakons”, pieaugušo basketbola klubs “Olaine - Niks”, orientēšanās
sekcija “Olaine”, karatistu sekcija “Olaine” un citas skolu, uzņēmumu un aktīvo iedzīvotāju sporta komandas.
Olaines pilsētā darbojas arī Rīgas rajona Bērnu un jaunatnes sporta skolas grupas: handbols, basketbols, vieglatlētika un
mākslas vingrošana.
Nozīmīgs fakts ir tas, ka 2004.gada Olimpiskajās spēlēs Atēnās, piedalījās un 13.vietu izcīnīja olainietis - Dmitrijs
Miļkevičš.
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NEVALSTISKĀS ORGANIZĀCIJAS
Olaines pilsētā darbojas Nevalstisko organizāciju padome, kas koordinē Nevalstisko organizāciju darbību pilsētā.
Kopumā Olaines pilsētā darbojas vairāk kā 10 nevalstiskās organizācijas, kuras apvieno dažādu interešu grupu pārstāvjus.
Olaines nevalstiskās organizācijas:
N.p.k.
1.

Organizācijas
nosaukums
NVO padome

2.

Pensionāru
padome

3.

„Raiņa un
Aspazijas fonds”
Olaines nodaļa

4.

Latvijas sieviešu
invalīdu
asociācijas
"Aspazija"
Olaines nodaļa

5.

Olaines
jaunatnes
"Sarkanais
Krusts" atbalsta
grupa

6.

Bērnu un
jaunatnes
sabiedriskā
organizācija
"Jaunie vanagi"

7.

Olaines pilsētas
politiski
represēto
personu klubs
„Atbalss”
Sieviešu klubs
„Garzeķe”
„Vides draugu
apvienība”
Jaunolainē

8.
9.

10.

Ģimeņu klubs
„VIVA”

Darbības virziens
Koordinē NVO darbību, rīko
izglītojošus seminārus, veic
informācijas apkopošanu, kas ir
saistībā ar NVO darbību.
Sadarbojas ar citu pilsētu NVO
centriem un Olaines pašvaldību.
Jubilāru sveikšana (90g),
ekskursiju organizēšana,
Ziemassvētku un Li eldienu
svinēšana, rokdarbu izstāžu
organizēšana, sadarbība ar citām
NVO un pašvaldību.
Raiņa un Aspazijas
kultūrmantojuma saglabāšana un
popularizēšana, sabiedrības
izglītošana, sadarbība ar citām
NVO un pašvaldību.
Izglītojošu semināru organizēšana,
kultūras pasākumu organizēšana,
invalīdus interesējošas
informācijas apkopošana un
izplatīšana, sadarbība ar citām
NVO un pašvaldību.
Palīdzību sniegšana neatkarīgi no
tautības, rases, reliģiskajiem
uzskatiem, šķiriskās piederības un
politiskajiem uzskatiem.
Sadarbība ar citām NVO un
pašvaldību.
Attīstīt jauniešu zināšanas,
iemaņas, attieksmes un vērtības,
lai veicinātu viņu iespējas
līdztiesīgi piedalīties
demokrātiskos procesos un
ietekmēt tos. Aizstāvēt un
popularizēt bērnu tiesības. Integrēt
sabiedrībā bērnus un jauniešus no
"sociālā riska" grupām. Sadarbība
ar citām NVO un pašvaldību.
Atbalstīt savus biedrus, sniedzot
tiem materiālu un morālu atbalstu.
Sadarbība ar citām NVO un
pašvaldību.

Vides stāvokļa novērtējums un
analīze, sabiedrības informēšana
un izglītošana.

Adrese
Pieaugušo
izglītības centrā
(PIC). Zemgales
ielā 31, 3. stāvs.

Atbildīgā
persona
Felicita
Tretjakova

Tālrunis
9143843

Zemgales iela 29,
2. stāvs

Imants
Jaunsleinis

9684216

Pilsētas bibliotēka
Zemgales iela 24

Anastasija
Kargapoļceva

7963787

Pieaugušo
izglītības centrā
(PIC). Zemgales
ielā 31, 3. stāvs.

Dace
Urbanoviča

7963393

Stacijas iela 38a

Linda
Šidlauska

6356188

Pieaugušo
izglītības centrā
(PIC). Zemgales
ielā 31, 3. stāvs.

Vallija
Pavļukeviča

7965983

Zemgales ielā 31,
3. stāvs. PIC
Jaunolaine, Meža
iela 2

Rasma
Brikmane
Andris
Vaičulis

7963517

Zemgales iela 31,
3.stāvs

Andra Andersa

6567450
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11.

Audēju pulciņš
„Atvasara”

12.

Rokdarbu
pulciņš
"Piesaulīte"
Nacionālo
karavīru biedrība

13.

14.

15.

Lielā Tēvijas
kara veterānu
biedrība
Olaines
pašdarbības
dziesmu klubs

Aušana. Rokdarbu izstāžu
organizēšana. Sadarbība ar citām
NVO un pašvaldību.
Adīšana, tamborēšana. Rokdarbu
izstāžu organizēšana. Sadarbība ar
citām NVO un pašvaldību.
Finansiālās palīdzības sniegšana
(zāļu iegādei), braucienu
organizēšana uz karavīru atdusas
vietām, sadarbība ar citām NVO
un pašvaldību.
Braucienu organizēšana uz
karavīru atdusas vietām, sadarbība
ar citām NVO un pašvaldību.
Pašdarbības (bardu) dziesmu
tradīciju popularizēšana.

Kūdras iela 27

Dace
Urbanoviča

7963393

Zemgales iela 29,
2. stāvs

Velta Ozoliņa

7963704

Zemgales iela 29,
2. stāvs

Pēteris
Veidelis

7963593

Kultūras centrs

Valerjans
Ivanovs

9257379
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SADARBĪBA
Olaines pilsētas dome un tās iestādes sadarbojas ar dažādām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, tādējādi sekmējot attīstību un
pieredzes apmaiņu. Gadu gaitā Olainei radušās vairākas sadraudzības pilsētas, ar kurām jau ilgstoši tiek veidota sadarbība
sociālajos, izglītības un kultūras jautājumos: Odeshoga, Vadstena un Karlskoga Zviedrijā, Riihimaki Somijā, Brēmene
Vācijā, Nova Sažina Polijā, Narva Igaunijā un Anikščai Lietuvā.
Sadarbības jomas ar Olaines pagastu:


Transports - kopējs sabiedriskā transporta tīkls;



Veselības aizsardzība - poliklīnika, stacionārs, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests atrodas Olaines
pilsētā;



Izglītība - pagasta iedzīvotāji izmanto pilsētas skolas un pirmsskolas iestādes;



Kultūra un sports;



Cieto sadzīves atkritumu izgāztuve - pilsētas izgāztuve atrodas pagasta administratīvajā teritorijā;



Kopējas kapsētas izveide un uzturēšana.

Uzņēmējdarbības veicināšana
Tiek veidotas aktivitātes atbilstoši organizācijas specifikai. Vadītāji organizē sabiedriskus pasākumus - izstādes, tikšanās,
diskusijas un atpūtas brīžus, brīvprātīgo kustību, jauniešu brīvā laika izmantošanas pasākumus.
Sadarbība ar partneriem ārvalstīs
Odeshoga (Zviedrija)


Jauniešu pieredzes un informācijas apmaiņa, sadarbojoties ar sabiedrisko organizāciju “Jaunie Vanagi”;



Ikgadējs jauniešu mūziķu festivāls Olainē (maijā), kurā piedalās zviedru jaunieši;



Sadarbība projektu izstrādē par sociālās aprūpes jautājumiem;



Informācijas un kultūrizglītības apmaiņa (bibliotēka un Kultūras centrs).

Vadstena (Zviedrija)


Pieredzes un informācijas apmaiņa pieaugušo izglītības jautājumos;



Pieredzes un informācijas apmaiņa pirmsskolas bērnu audzināšanā - piedalās pirmsskolas izglītības iestāde
“Dzērvenīte”;



Informācijas apmaiņa starp ģimenēm.

Karlskoga (Zviedrija)


Projekta “Skolēnu un valodas skolotāju apmaiņa” realizācijas turpinājums Olaines 1.vidusskolā;



Informācijas apmaiņa par bibliotēkas, muzeja un kultūras aktivitāšu darba metodēm;



Projekta “Sociālās aprūpes metodes” ieviešanas pilnveidošana sociālās palīdzības sistēmā Olainē.

Riihimaki (Somija)


Informācijas apmaiņa kultūras, pašvaldības pārvaldes un izglītības jautājumu risināšanā;



Skolēnu izglītības projekts ar Olaines 1.vidusskolu

Brēmene (Vācija)


Skolēnu un pedagogu darba pieredzes apmaiņa. Piedalās Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža. Skolēnu
un pedagogu grupu apmaiņa un darba prakse.

Olaine – Igaunija – Lietuva


Sadarbības partneru apzināšana pašvaldību jautājumos (Narva un Anikščai).
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OLAINES PILSĒTAS SOCIĀLI EKONOMISKĀS UN ARHITEKTONISKI TELPISKĀS
ATTĪSTĪBAS PLĀNS
Olaines pilsētā pašlaik ir spēkā un darbojas 1982.gada apstiprinātais Olaines pilsētas ģenerālais plāns, saistošie noteikumi
Nr.2 „Par Olaines pilsētas teritorijas apbūvi” /apstiprināti 08.01.1997/,saistošie noteikumi Nr.3 (8.prot.,15.p.) „Par Olaines
pilsētas vides aizsardzību, namīpašumu, teritorijas un apstādījumu uzturēšanu un labiekārtošanu” /apstiprināti 28.03.2004./
un saistošie noteikumi Nr.4 /20.protokols, 16.punkts/ par papildinājumiem saistošajos noteikumos „Par Olaines pilsētas
teritorijas apbūvi” /apstiprināti 08.01.1997./. Olaines pilsētas attīstības plāns ir juridiski saistošs dokuments.
2003.gada 30.decembrī tika pasūtīta un izstrādāta topogrāfiskā karte Olaines pilsētas administratīvai teritorijai, kuru
izstrādāja LR VZD Lielrīgas reģionāla nodaļa un nodeva Olaines domei 2004.gada 30.aprīlī.
2004.gada 15.martā Olaines pilsētas domes sēdē Nr.5 1.p. tika pieņemts lēmums „Par Olaines pilsētas teritorijas plānojuma
izstrādes uzsākšanu” un 2004.gada 16.jūnijā tika noslēgts līgums ar cenu aptaujas uzvarētāju SIA „NAGLA IF” par
„Olaines pilsētas teritorijas plānojuma un attīstības programmas, tai skaitā transporta sadaļas, izstrādāšanu”. 2004.gada
24.novembra domes sēdē tika apstiprināta Olaines pilsētas attīstības programma.
Olaines pilsētas attīstības programmā ir noteikti pašvaldības teritorijas attīstības uzdevumi un atspoguļotas perspektīvas
tendences pilsētas attīstībai.
Olaines pilsētas teritorijas attīstības plāna dokumenti ir daļa no pilsētas straujas un mērķtiecīgas attīstības veicināšanas.
Olaines pilsētas dome atbalsta centienus:
- veidot labvēlīgu, veselīgu un līdzsvarotu pilsētvidi Olaines iedzīvotājiem saskaņā ar likumdošanu;
- sakārtot īpašuma attiecības un sekmēt to demokrātisku pārvaldi;
- veidot pilsētas turpmāko attīstību īpašas prioritātes izvirzot dabas vērtību saglabāšanai, degradētās vides
atjaunošanai;
- rast pilsētai jaunas attīstības iespējas izmantojot Olaines pilsētas ģeogrāfiskā stāvokļa priekšrocības, lai
nodrošinātu tās saimniecisko patstāvību un celtu iedzīvotāju labklājības līmeni;
- saglabāt un pilnveidot drošu un pieejamu transporta un sakaru sistēmu, kas apmierinātu Olaines iedzīvotāju
vajadzības;
- turpināt uzlabot un modernizēt inženierkomunikāciju infrastruktūru;
- rūpēties pašiem un stimulēt privāto sektoru mājokļu izveidošanā Olaines iedzīvotāju visu veidu sociālo slāņu
grupām;
- pilnveidot sabiedriskās apkalpes tīklus.
Olaines pilsētas dome 2005.gada 25.maija domes sēdē izskatīja un pieņēma Olaines pilsētas teritorijas plānojumu galīgā
redakcijā. Atbilstoši likumdošanai Olaines pilsētas teritorijas plānojums stājas spēkā pēc saskaņošanas ar Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministriju un apstiprināšanas Olaines pilsētas domē, kura plānota septembrī.
Teritorijas plānojums sastāv no grafiskās daļas (kartēm) un teritorijas izmantošanas apbūves noteikumiem, kas ir Olaines
pilsētas attīstības un zemes izmantošanas politika turpmākajiem 12 gadiem. Teritorijas plānojuma pamatuzdevums ir
noteikt pilsētas teritorijas plānoto (atļauto) turpmāko izmantošanu un ierobežojumus, norādot noteiktiem mērķiem
rezervētas teritorijas, kā arī ietver prasības būvniecības dalībnieku, nekustamā īpašuma – zemes gabala vai ēku un būvju,
īpašnieku vai lietotāju tiesības un pienākumus attiecībā uz zemes gabala izmantošanu. Teritorijas plānojums nosaka
detaļplānojumu izstrādāšanas un reklāmas izvietojumu kārtību.
Olaines pilsētas administratīvajā teritorijā ir noritējuši vairāki svarīgi pasākumi un realizēti daudzi nozīmīgi projekti:
- pilsētas teritorija ir pilnīgi gazificēta pārejot uz dabas gāzi;
- tiek strādāts pie ūdens saimniecības rekonstrukcijas, kuras pirmajā kārtā izbūvēta un 2004.gadā nodota
ekspluatācijā ūdens atdzelžošanas stacija;
- tika renovēta viena piecstāvu un divas četrstāvu daudzdzīvokļu mājas;
- tika izstrādāti un realizēti divu trīsstāvu daudzdzīvokļu māju renovēšanas projekti;
- katru gadu liels darbs tiek ieguldīts siltumefektivitātes projektos, kas saistīti ar siltumapgādes sistēmas
rekonstrukciju – siltumtrases, siltumpunkti un ēku siltināšana;
- tika rekonstruēta Kultūras centra zāle;
- notiek apjomīgi darbi ielu, ceļu un gājēju trotuāru rekonstrukcijā, labiekārtots pilsētas centrs Zemgales ielā,
izveidota strūklaka ar atpūtas soliņiem;
- izbūvēta jauna pilsētas slidotava;
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- strauji attīstās privāto māju sektors;
- AS „Olainfarm” nodeva ekspluatācijā jaunu zāļu ražošanas cehu.
Kā pozitīvu momentu 2004.gadā, kas veicina pilsētas attīstību, var atzīmēt strauju privāto investoru interesi, kas saistīta ar
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecību, mūsdienām atbilstošu lielveikalu ienākšanu, dažu atpūtas vietu /kafejnīcas,
restorāns/ tapšanu Olainē. Tas apliecina, ka privātie uzņēmēji redz Olaines pilsētas iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabošanos.
Ir palielinājusies iedzīvotāju un juridisko personu aktīva piedalīšanās pilsētas rīkotajās publiskajās apspriešanās, kas
saistītas gan ar jaunu objektu būvniecības ieceru apspriešanu, gan pašvaldības attīstības programmas un teritorijas
plānojuma apspriešanas procesu.
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OLAINES PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS
2003.GADĀ UN 2004. GADĀ
Kopējā Olaines pilsētas administratīvā teritorija ir 682, 4 ha. Olaines pilsētas pašvaldības administratīvajā
teritorijā esošās zemes izmantošanas veidi 2004.gadā:
Zemes izmantošanas veids

Platība (ha)

% īpatsvars

Zeme zem dzīvojamajām mājām

25, 85

3.79 %

Zeme zem izglītības iestādēm

12, 35

1.81 %

Zeme zem rūpniecības objektiem

130, 98

19.20 %

Zeme zem nedzīvojamām ēkām un būvēm

68, 71

10.06 %

Mežu un parku zeme

337, 41

49.44 %

Neapbūvēti zemes gabali

35, 00

5. 13 %

Mazdārziņu zeme

66, 63

9.76 %

Pārējā zeme

5, 47

0.81 %

Olaines pilsētas teritorijā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas platības 455 ha platībā, un tās sastāda
66,76% platību īpatsvara.
Olaines pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 2003. gadā un 2004. gadā:

Nekustamais īpašums

2003.gadā

Dzīvojamo ēku vērtība

654695,-

510344,-

1092757-,

1153384,-

Citu celtņu, būvju un izbūvju vērtība

204984,-

831100,-

Ceļu vērtība

139337,-

232272,-

Zemes vērtība

286708,-

605896,-

Pārējā nekustamā īpašuma vērtība

1057491,-

1108059,-

Kopā

3435972,-

4441055,-

Nedzīvojamo ēku vērtība



2004.gadā

Dzīvojamo ēku bilances vērtība samazinājās par kopējo summu Ls 144351, kas saistīts ar privatizēto dzīvokļu
izslēgšanu no domes bilances.



Nedzīvojamo ēku vērtība palielinājusies sakarā ar veiktajiem kapitālajiem remontdarbiem domes izglītības,
veselības un kultūras iestāžu ēkās pārvērtēšanas rezultātā par Ls 60627.



“Citu celtņu, būvju un izbūvju” vērtība palielinājās par Ls 626116, sakarā ar Olaines pilsētā veiktajiem
siltumsistēmas rekonstrukcijas darbiem, kā rezultātā tika izbūvēti un pieņemti ekspluatācijā jauni siltumtrašu
posmi un dzeramā ūdens attīrīšanas stacija, Jelgavas ielā 5.



“Ceļu” vērtība 2004.gadā palielinājās par kopējo summu Ls 92935, sakarā ar pilsētas teritorijā veiktajiem
rekonstrukcijas darbiem.



“Zemes” vērtība 2004.gadā palielinājās par Ls 319188, sakarā ar nekustāmā īpašuma „Olaines pilsētas meži”
ierakstīšanu Zemesgrāmatā, un saņemto informāciju no Valsts Zemes dienesta Lielrīgas reģionālās nodaļas.
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“Pārējo nekustamo īpašumu” vērtība 2004.gadā palielinājās par Ls 50568, sakarā ar jaunu pilsētas ielu
apgaismojumu posmu izbūvi un rekonstrukciju un pārvērtēšanas rezultātā.

Vērtējot 2003.gada un 2004.gada rādītājus, var secināt, ka Olaines pilsētas domes nekustamā īpašuma vērtība
kopumā ir palielinājusies par Ls 1005083.
Sakarā ar dzīvojamo māju privatizācijas procesa turpināšanos, 2005.gadā pašvaldības dzīvojamo ēku vērtībai
joprojām būs tendence samazināties, jo no bilances tiks izslēgti visi privatizētie dzīvokļi.
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OLAINES PILSĒTAS DOMES KAPITĀLA VĒRTĪBA UZŅĒMUMOS UN PAREDZĒTĀS TĀ
IZMAIŅAS
Olaines pilsētas domes kapitāla vērtība uzņēmumos

Uzņēmuma nosaukums

Ieguldījuma uzskaites vērtība
2004.gada beigās

Līdzdalība (%)

629 963

100

SIA"Olaines municipālais serviss"

37 347

100

SIA"Olaines veselības centrs"

73 714

100

SIA"Zemgales 29"

13923

50

300

2,8

A/S"Olaines ūdens un siltums"

Biedrība "Latvijas Pašvaldību mācību centrs"
2005.gada tiek paredzēta A/S „Olaines ūdens un siltums” statūtkapitāla palielināšana.
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OLAINES PILSĒTAS BUDŽETS
OLAINES PILSĒTAS 2004.GADA BUDŽETA IZPILDE
PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI
2004.g.
Rādītāju nosaukums
KOPĀ IEŅĒMUMI
Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi
Nodokļu ieņēmumi
Tiešie nodokļi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis par
zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis par
ēkām un būvēm
Nodokļi atsevišķiem pakalp.
veidiem
Azartspēļu nodoklis
Nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un
īpašuma
Valsts (pašvaldību) nodevas un
maksājumi
Valsts un pašvaldību nodevas,
kuras ieskaita pašvaldību budžetā
Maksa par izglītības
pakalpojumiem
Ieņēmumi no pārējiem budžeta
iestāžu maksas pakalpojumiem
Citi iepriekš neklasificētie maksas
pakalpojumi un pašu ieņēmumi
Ienākumi no valsts un pašvaldību
īpašuma iznomāšanas
Sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību)
nekustamā īpašuma pārdošanas
Saņemtie maksājumi
Norēķini ar pašvaldību budžetiem
Mērķdotācijas investīcijām
pašvaldībām
Mērķdotācijas pašvaldībām
saņemtas no rajona padomēm
Dotācija no valsts budžeta
iestādēm pašvaldībām
Pārējie maksājumi no valsts
budžeta iestādēm pašvaldībām
Maksājumi no citiem budžetiem

Izpilde pret plānu

2003.g.

Izmaiņas 2004.g. pret
2003.g.
%

Summa, Ls

100.1
100.2
100.0
100.0
100.0

Summa,
Ls
3508
3598
842
13
0

103.7
117.1
113.8
113.7
114.1

120995
340086
253568
251528
238276

34639

100.0

0

88.3

-4576

117900

117913

100.0

13

117.8

17828

8289

9500

10329

108.7

829

124.6

2040

8289
150378

9500
234140

10329
236896

108.7
101.2

829
2756

124.6
157.5

2040
86518

17213

7891

7891

100.0

0

45.8

-9322

111852

128540

128525

100.0

-15

114.9

16673

3985

3600

3611

100.3

11

90.6

-374

57935

58426

58251

99.7

-175

100.5

316

16338

31514

30209

95.9

-1305

184.9

13871

Plāns, Ls

Izpilde, Ls

%

3304610
1988311
1837933
1829644
1690344

3422097
2324799
2090659
2081159
1928620

3425605
2328397
2091501
2081172
1928620

39215

34639

100085

372

-372

33222

35000

36454

104.2

1454

109.7

3232

1303
9594

6000
12789
53992

7630
13667
53299

127.2
106.9
98.7

1630
878
-693

585.6
142.5

6327
4073
53299

10416

24928

25884

103.8

956

248.5

15468

1316299
133194

1097298
106461

1097208
106513

100.0
100.0

-90
52

83.4
80.0

-219091
-26681

0.0

-408970

408970
670338

745757

745757

100.0

0

111.3

75419

53117

66255

66255

100.0

0

124.7

13138

10520

178725

178583

99.9

-142

1697.6

168063

40160

100

100

100.0

0

0.2

-40060
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Maksājumi no valsts budžeta
iestādēm pašvaldībām
7.1%

Mērķdotācijas
21.8%

Norēķini ar pašvaldību
budžetiem
3.1%

Iedzīvotāju ienākumu nodoklis
56.3%

Nenodokļu ieņēmumi
6.9%
Azartspēļu nodoklis
0.3%

Nekustamā īpašuma nodoklis
4.5%

4.

attēls. Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2004. gadā.

Olaines pilsētas domes pamatbudžeta ieņēmumu daļa 2004.gadā izpildīta par 100,1%, kas kopumā sastāda Ls 3 425 605
(faktiskā ieņēmumu prognozes pārpilde Ls 3 508). Jāatzīmē, ka 2004.gadā apstiprināts pamatbudžeta plāns gada laikā tika
vairākkārt grozīts, palielinot pamatbudžeta ieņēmumus par Ls 249 197. Salīdzinājumā ar 2003.gadu 2004.gada
pamatbudžeta ieņēmumi pieauguši par Ls 122 466 jeb par 3,7%.
Tiešo nodokļu ieņēmumi izpildīti par 100%, kas kopumā sastāda Ls 2 081 172. Tiešo nodokļu īpatsvars kopējos
ieņēmumos sastāda 60,8%.
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa - kopējā izpilde 2004.gadā 100 %, kas sastāda Ls 1 928 620. Ieņēmumu no
iedzīvotāju ienākuma nodokļa īpatsvars kopējos ieņēmumos – 56,3%. Salīdzinājumā ar 2003.gadu 2004.gada ieņēmumi no
iedzīvotāju ienākuma nodokļa pieauguši par Ls 238 276, jeb par 14,1%.
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi izpilde 2004.gadā – 100%, kas sastāda Ls34 639. Ieņēmumi no nekustamā īpašuma
nodokļa par zemi veido 1,01% no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem.
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm ieņēmumu prognoze 2004.gadā izpildīta par 100%, kas sastāda
Ls117913.
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Tiešo nodokļu ieņēmumu dinamika
Nr.
p. k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nodokļa veids
Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis
par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis
par ēkām un būvēm
Kopā
4=(1+2+3)
Maksājumi finanšu
izlīdzināšanas fondā
Neto ieņēmumi
6=(4-5)
Pieaugums
Iedzīvotāju skaits
Ienākumi uz 1 iedz.

2001. gads, Ls

2002. gads, Ls

2003.gads, Ls

2004.gads, Ls

1 212 624

1 499 743

1 690 344

1 928 620

32 383

35 887

39 215

34 639

96 997

76 208

100 085

117 913

1 342 004

1 611 838

1 829 644

2 081 172

84 117

160 566

144 227

182 850

1 257 887

1 451 272

1 685 417

1 898 322

+ 11%
13 149
96

+ 15%
13 127
118

+ 16%
12 261
134

+ 13%
12 535
148

2004.gada nodokļu ieņēmumu lielāko daļu veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Ienākumu no iedzīvotāju ienākuma
nodokļa pieaugums galvenokārt ir saistīts ar minimālās algas palielinājumu valstī (2002.gadā minimālā alga mēnesī – Ls60,
2003.gadā – Ls 70, bet 2004.gadā – Ls 80). No tiešo nodokļu ieņēmumu dinamikas tabulas arī ir redzamā iedzīvotāju
vidējo ienākumu pieaugums pēdējo četru gadu laikā.
Ieņēmumi no nodokļiem atsevišķo pakalpojumu veidiem izpildīti par 108,7%, kas sastāda Ls10329 (plānoto ieņēmumu
pārsniegums pār faktiskiem Ls 829). Plānotā ieņēmumu sadaļa ietilpst ieņēmumi no azartspēļu nodokļa. Azartspēļu
nodokļa apjoms ir saistīts ar Olaines pilsētas administratīvajā teritorijā izvietoto spēļu iekārtu skaitu, kas salīdzinājumā ar
2003.gadu ir palielinājies. 2004.gadā tika iekasēts par Ls 2040, jeb 24,6% vairāk nekā 2003.gadā. Nodokļa īpatsvars
kopējos ieņēmumos ir 0,3%.
Netiešo nodokļu ieņēmumu dinamika
Nodokļa veids
Azartspēļu nodoklis

1999.g., Ls

2000.g., Ls

2001.g., Ls

2002.g., Ls

2003.g., Ls

2003.g., Ls

3 371

3 458

3 530

7 471

8 289

10 329

Ieņēmumu sadaļa “Nenodokļu ieņēmumi” izpildīta par 101,2%, kas kopumā sastāda Ls 236 896 (faktisko ieņēmumu
prognozes pārpilde Ls 2 756). Nenodokļu ieņēmumu īpatsvars kopējos ieņēmumos – 6,9%.
Nenodokļu ieņēmumu sadaļā ietilpst ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma, kas izpildīti par 100%, jeb Ls7 891.
(Ienākumi ir saistīti ar AS “Olaines ūdens un siltums” maksājumiem Olaines pilsētas domei par kredīta procentu
maksājumiem Valsts kasei, kas saistīti ar aizdevumiem apkures sezonas nodrošināšanai), ieņēmumi no valsts nodevām un
maksājumi – izpildīti par 100%, kas kopumā sastāda Ls 128 525. Šai grupā ietilpst ieņēmumi no valsts, pašvaldības
nodevām un ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtiem pakalpojumiem.
Ieņēmumi no Valsts nodevām sastāv no bāriņtiesas veiktajām notariālajām darbībām – Ls 1415 un dzimtsarakstu nodevām,
kas sastāda Ls 521 no kopējām valsts nodevām. Ieņēmumi no pašvaldības nodevām kopumā sastāda Ls 1 675. Olaines
pilsētas dome saņem šādu pašvaldību nodevu maksājumus: par izrakstiem, par tirdzniecību publiskās vietās, par
būvniecību, par sludinājumiem un reklāmu, par dzīvesvietas deklarāciju.
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtām maksām par izglītības pakalpojumiem izpildīti par 99,7%, kas kopumā sastāda
Ls58251 (ieņēmumu prognozes neizpilde Ls 175). Šajā sadaļā pamatā ietilpst ieņēmumi no Mūzikas un mākslas skolas
vecāku maksām un vecāku maksām par bērnu ēdināšanu Olaines pilsētas skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs.
Ieņēmumi no pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem izpildīti par 95,9% un sastāda Ls 30 209. Prognoze nav
izpildīta par summu Ls 1 305. Šajā sadaļā pamatā ietilpst uzturēšana SAC (Ls 22 283), ka arī domes ieņēmumi par kopiju
izgatavošanu, laulības un dzimšanas apliecību izsniegšanu, laulības ceremoniju organizēšanu, konkursu nolikumu
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izsniegšanu, Olaines 2.vidusskolas ieņēmumi no maksām par trenažieru zāles apmeklējumu, SPII „Ābelīte” ieņēmumi no
maksām par peldbaseina apmeklējumu, Pieaugušo izglītības centra ieņēmumi par semināru un kursu organizēšanu, Olaines
pilsētas bibliotēkas ieņēmumi par kopiju izgatavošanu un Olaines vēstures un mākslas muzeja ieņēmumi no biļešu
pārdošanas.
Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas izpildīti par 104,2%, kas kopsummā sastāda Ls 36454 (ieņēmumu
prognozes pārpilde Ls 1 454,-). Šajā sadaļā ietilpst domes un pašvaldības iestāžu ieņēmumi par īpašumā esošo telpu
iznomāšanu.
Ieņēmumi no sodiem un sankcijām - izpildīti par 127,2%, kas kopsummā sastāda Ls 7 630 (ieņēmumu prognozes pārpilde
Ls 1 630). Ieņēmumi 2004.gadā no sodiem un sankcijām, salīdzinot ar 2003.gadu, ir palielinājušies par Ls 6 327. Ieņēmumi
iegūti no pašvaldības policijas un Olaines pilsētas domes administratīvās komisijas uzliktajiem sodiem par administratīvā
kodeksa un saistošo noteikumu pārkāpumiem un iekasētiem līgumsodiem. Šāds ievērojams palielinājums ir saistīts ar
pašvaldības policijas reorganizāciju, kura rezultātā tika paaugstināta policijas darbības efektivitāte un līdz ar to veikto
pārkāpumu konstatēšana.
Ieņēmumu no sodiem un sankcijām dinamika
Ieņēmumu
veids
Ieņēmumi no sodiem
un sankcijām

1999.gads,
Ls

2000.gads,
Ls

2001.gads,
Ls

2002.gads,
Ls

2003.gads,
Ls

2004.gads,
Ls

1 508

1 222

555

1 139

1 303

7 630

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 2004.gadā izpildīti par 106,9% un sastāda Ls13 667. Šajā sadaļā ietilpst pašvaldības ieņēmumi
no komunālajiem maksājumiem.
Ieņēmumu sadaļa „Ārvalstu finanšu palīdzība” ir izpildīta par 98,7% un sastāda Ls 53 299. 2004.gadā Olaines pilsētas
dome saņēma ES Phare finansiālo atbalstu EUR 76 910 Olaines pilsētas centralizētas siltumapgādes sistēmas
rekonstrukcijas projekta sagatavošanai. Minētie līdzekļi ir saņemti saskaņā ar līgumu pilnā apjomā, bet valūtas svārstības
dēļ faktiski saņemta summa latos mazāk nekā prognozējamā par Ls 693.
Ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanas ir izpildīti par 103,8%, jeb Ls 25884. 2004.gadā Olaines pilsētas
dome pārdeva divas ēkas ar zemesgabaliem, kā arī saņēma īpašuma nodokļa maksājumus no A/S „Olaines Ķīmiski
Farmaceitiskās Rūpnīcas” pamatparāda kapitalizācijas.
Ieņēmumu sadaļa “Saņemtie maksājumi” izpildīta par 100%, kas kopsummā sastāda Ls 1097208. Saņemto maksājumu
īpatsvars kopējos ieņēmumos – 32%, kas vērtējams kā būtisks.
Līdzekļi, kas saņemti savstarpējo norēķinu veidā – ieņēmumi no citu pašvaldību maksājumiem par Olaines pilsētas domes
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Šī ieņēmumu grupa izpildīta par 100%, kas kopsummā sastāda Ls 106 513.
Mērķdotācijās saņemtie līdzekļi no rajona padomes, saskaņā ar valsts budžetu, izpildīti par 100%, kas kopumā sastāda
Ls745757. Salīdzinot ar 2003.gadu 2004.gadā palielinājušās mērķdotācijas pedagogu darba samaksai, sakarā ar minimālās
algas palielināšanu un starpība ir 75 419, jeb 11,3%.
Dotācija no valsts budžeta iestādēm pašvaldībai izpildīta par 100% un sastāda Ls 66 255. Šeit atspoguļotā dotācija Olaines
mūzikas un mākslas skolas pedagogu darba samaksai un salīdzinājumā ar 2003.gadu dotācijas palielinājās par Ls 13 138,
jeb 27,7%, kas saistīts ar minimālās algas paaugstināšanu.
Ieņēmumu sadaļa “Maksājumi no citiem budžetiem” izpildīta par 100,0%, kas kopumā sastāda Ls 100.
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PAMATBUDŽETA IZDEVUMI
2004.gads

Izpilde pret plānu

2003.gads
Plāns, Ls Izpilde, Ls
Izdevumi pēc ekonomiskās
klasifikācijas
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
atalgojumi
valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
komandējumu un dienesta
braucienu izdevumi
pakalpojumu apmaksa
materiālu, energoresursu, ūdens
un inventāra iegāde
Grāmatu un žurnālu iegāde
Maksājumi par aizņēmumiem un
kredītiem
Subsīdijas un dotācijas
Izdevumi kapitālieguldījumiem
Kapitālie izdevumi
Investīcijas

%

Summa, Ls

Izmaiņas 2004.gads
pret 2003.gadu
“+” vai “-“,
%
Ls
113.9
409991

2957979

3407113

3367970

98.9

-39143

2262348
1871726
1073109
248779

2603047
2203206
1265051
294679

2575870
2176832
1261602
293409

99.0
98.8
99.7
99.6

-27096
-26293
-3449
-1270

113.9
116.3
117.6
117.9

313522
305106
188493
44630

3564

11874

11676

98.3

-198

327.6

8112

220560
310344

302012
309380

285158
305064

94.4
98.6

-16854
-4316

129.3
98.3

64598
-5280

15370
16773

20210
11676

20004
11676

99.0
100.0

-206
0

130.1
69.6

4634
-5097

373849
695631
276661
418970

388165
804066
604066
200000

387362
792019
592019
200000

99.8
98.5
98.0
100.0

-803
-12047
-12047
0

103.6
113.9
214.0
47.7

13513
96388
315358
-218970

Olaines pilsētas domes pamatbudžeta izdevumu daļa 2004.gadā izpildīta par 98,9%, kas kopumā sastāda Ls 3 367 970.
No pilsētas budžeta līdzekļiem 37,5% izlietoti atalgojumam un 8,7% - valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām, 8,5% - pakalpojumu apmaksai, 9,1% - ēku uzturēšanai un inventāra iegādei, maksājumiem par aizņēmumiem un
kredītiem – 0,3%, 11,5% - dotācijām un 23,5% - kapitālieguldījumiem (kapitāliem izdevumiem un investīcijām).

Subsīdijas un dotācijas
11.5%

Kapitālie izdevumi
17.6%

Investīcijas
5.9%

Atalgojumi
37.5%

Maksājumi par
azņēmumiem un kredītiem
0.3%

Valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās
iemaksas
8.7%

Grāmatu un žurnālu iegāde
0.6%
Materiālu, energoresursu un
ūdens iegāde
9.1%

Komandējuma un dienesta
braucienu izdevumi
0.3%
Pakalpojumu apmaksa
8.5%

5. attēls. Pamatbudžeta izdevumu struktūra pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem 2004. gadā.
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2004.gads
Nozares nosaukums

Izdevumi kopā
Pašvaldības pārvalde
Sabiedriskā kārtība
Izglītība
Veselības aprūpe
Sociālā apdrošināšana un
nodrošināšana
Dzīvokļu un komunālā
saimniecība, vides aizsardzība
Brīvais laiks, sports, kultūra un
reliģija
Pašvaldību parādu procentu
nomaksa

2003.gads

2777298
207775
20539
1538827
12075

Plāns, Ls Izpilde,
Ls
3184163 3145083
269070 261127
42650
39750
1747321 1746660
33904
33501

223677

276783

274825

99.3

-1958

122.9

51148

8.7

570356

585306

570748

97.5

-14558

100.1

392

18.1

187276

217453

206796

95.1

-10657

110.4

19520

6.6

16773

11676

11676

100.0

0

69.6

-5097

0.4

Brīvais laiks, sports,
kultūra un religija
6.6%

Pašvaldību parādu
procentu nomaksa
0.4%

Dzīvokļu un komunālā
saimniecība, vides
aizsardzība
18.1%

Sociālā apdrošināšana un
sociālā nodrošināšana
8.7%

Pašvaldības izdevumu struktūra pa nozarēm
Izmaiņas
Izpilde pret plānu 2004.gads pret Izdevumu
2003.gadu
īpatsvars,
%
%
Summa,
%
Summa,
Ls
Ls
98.8 -39080 113.2 367785
100.0
97.0
-7943 125.7
53352
8.3
93.2
-2900 193.5
19211
1.3
100.0
-661 113.5 207833
55.5
98.8
-403 277.4
21426
1.1

Izpildvaras un
likumdošanas varas
institūcijas
8.3%

Sabiedriskā kārtība un
drošība, tiesību
aizsardzība
1.3%

Veselības aprūpe
1.1%

Izglītība
55.5%

6. attēls. Pamatbudžeta izdevumu struktūra pa nozarēm 2004. gadā.
Analizējot pašvaldības izdevumu struktūru atbilstoši valdības funkcijas klasifikācijai, vislielākais īpatsvars pašvaldības
izdevumos bija izglītībai – 55,5%. Mērķdotācijas pedagogu darba samaksai 2004.gadā bija Ls 745 757, kas sastāda 43% no
kopējiem izglītības izdevumiem, 57% finansē Olaines pilsētas dome. Salīdzinājumā ar 2003.gadu izdevumi izglītībai
2004.gadā pieauguši par Ls 207 494, sakarā ar minimālās algas palielinājumu un kapitālizdevumiem. Izdevumu sadaļa
“Izglītība” – izpildīta par 100%, kas kopsummā sastāda Ls 1 747 321, no tiem Ls 158 835 – kapitālieguldījumi, kas sastāda
27% no kopējam pašvaldības kapitāliem izdevumiem.
Izdevumu sadaļa “Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas” izpildīta par 97%, kas kopsummā sastāda Ls 261 127.
(līdzekļu ietaupījums Ls 7 943). Līdzekļi izlietoti atbilstoši apstiprinātai izdevumu tāmei. Salīdzinot ar 2003.gadu
2004.gadā domes izdevumi palielinājušies par Ls 53 649. Šis palielinājums saistīts ar izdevumu palielināšanu ceremonijas
zāles izveidošanai iedzīvotāju laulību reģistrācijai u.c. svinīgiem pasākumiem, biroja tehnikas iegādei domes vajadzībām,
apkures izmaksu palielinājumu un algu fonda palielinājumu, sakarā ar minimālās algas paaugstinājumu.
Izdevumu sadaļa “Sabiedriskā kārtība un drošība, tiesību aizsardzība” izpildīta par 93,2%, kas kopsummā sastāda Ls 39750
(līdzekļu ietaupījums Ls 2 900). Šie līdzekļi izlietoti pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai un izlietoti atbilstoši
apstiprinātai izdevumu tāmei. Salīdzinājumā ar 2003.gadu izdevumi pašvaldības policijas uzturēšanai palielinājušies par
Ls19 211, kas saistīts ar pašvaldības policijas darbinieku skaita palielinājumu.
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Izdevumu sadaļa “Veselības aprūpe” – izpildīta par 98,8%, kas kopsummā sastāda Ls 33 501. Kopējos pašvaldības
izdevumos veselības aprūpe aizņem 1,1%. No pašvaldības budžeta 2004.gadā tika finansēti šādi pasākumi: aukstumiekārtas
nomaiņa morga telpās, daļēji tika finansēts projekts „Primāras veselības aprūpes pieejamības un efektivitātes
paaugstināšana Olaines veselības centram”, zobārstniecības iekārtas iegāde, siltumapgādes sistēmas perifērijas remonts,
droseļvārstu nomaiņa un radiatoru skalošana Olaines veselības centra ēkās, logu un palodžu nomaiņa zobārstniecības
nodaļā un stāvlaukuma pie Olaines veselības centra atjaunošana.
Izdevumu sadaļa “Sociālā apdrošināšana un sociālā nodrošināšana” – izpildīta par 99,3%, kas kopsummā sastāda
Ls274 825, no tiem tika piešķirti pabalsti maznodrošinātiem iedzīvotājiem par summu Ls 128 720 un tika uzturēts sociālās
aprūpes centrs par summu Ls 67 029. Izdevumu īpatsvars kopējos pašvaldības izdevumos 8 % un par Ls 51145 vairāk nekā
2003.gadā. Starpība ir skaidrojama ar to, ka 2004.gadā tika palielināti līdzekļi pabalstu izmaksai maznodrošinātiem
iedzīvotājiem, kā arī tika izremontētas Olaines sociālā dienesta telpas.
Izdevumu sadaļa “Dzīvokļu un komunālā saimniecība, vides aizsardzība” – izpildīta par 97,5%, kas kopsummā sastāda
Ls570748, naudas līdzekļu ietaupījums Ls 14 558, kurš saistīts ar to, ka nebija apmaksāti nepabeigti 2004.gada darbi, kurus
paredzēts pabeigt 2005.gadā. Izlietoto līdzekļu īpatsvars pašvaldības izdevumos ir 16,7%.
2004.gadā tika finansēti šādi darbi:
• pilsētas ielu apgaismojuma uzturēšana, elektroenerģijas apmaksa par pilsētas ielu apgaismojumu un pilsētas ielu
apgaismojuma sistēmas rekonstrukcija;
• karogu stiprinājumu kronšteinu uzstādīšana pie apgaismojumu stabiem (plakātu ar ģerboņu un valsts karogu
izvietošanai svētku dienas);
• pilsētas teritorijas kopšanas darbi (zemesgabalu un apstādījumu apkope);
• pilsētas visas Veselības ielas, Zemgales un Stacijas ielas posmu trotuāru bruģēšana;
• Zemgales ielas 29 un 31 laukuma labiekārtošana (bruģēšana ar strūklakas izbūvi);
• terasveidīgu puķu dobju izveidošana;
• asfaltēta gājēju celiņu izbūve gar pilsētas kanālu un pie Kūdras ielas 6 un 10 laukuma;
• stāvlaukuma paplašināšana pie policijas ēkas;
• soliņu un atkritumu urnu uzstādīšana pilsētas teritorijā;
• informācijas stenda uzstādīšana dzelzceļa stacijas laukumā, norādes zīmes “OLAINE” un Olaines kartes ar
nozīmīgiem objektiem uzstādīšana;
• norādes zīmju uzstādīšana uz ielu krustojumiem;
• domes ēkas centrālas ieejas kāpņu restaurācija, domes ieejas durvju un stiklojuma nomaiņa un pandusa izbūve ar
kāpņu remontu domes ēkas gala ieejai;
• pilsētas ugunsdzēsības hidrantu apkope;
• pilsētas kanāla tekošā apkope;
• pilsētas lietus kanalizācijas sistēmas apkope;
• pilsētas teritorijas plānošana (Olaines pilsētas topogrāfiskā plāna sagatavošana, Olaines pilsētas attīstības
programmas sastādīšana, Olaines pilsētas teritorijas plānojuma sagatavošana);
• Ūdenssaimniecības attīstības projekts;
• artēzisko aku rekonstrukcija un salāgošana ar ūdens attīrīšanas staciju;
• Olaines pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija;
• dzīvojamo māju iekšpagalmu ceļu rekonstrukcija un pagalmu labiekārtošana;
• pilsētas galvenās egles iegāde un noformējums uz Ziemassvētkiem un Jauno gadu.
Izdevumu sadaļa “Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija” – izpildīta par 95,1%, kas kopsummā sastāda Ls 206 796.
Izdevumu īpatsvars kopējos izdevumos – 6,6%. Līdzekļu ietaupījums – Ls 10 657. Pamatā nav apmaksāti slidotavas
ierīkošanas darbi pilsētā, kas ir paredzēti izpildīt 2005.gadā. No šīs sadaļas tiek finansēts Olaines Kultūras centrs, Olaines
pilsētas bibliotēka, Olaines vēstures un mākslas muzejs, Sporta iniciatīvas nodaļa un pārējie sporta un kultūras pasākumi.
Salīdzinājumā ar 2003.gadu izdevumi sportam un kultūrai palielinājušies par Ls 20 994. 2004.gadā tika iegādāta
datortehnika bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas lasītavas vajadzībām, uzbūvēta slidotava pilsētas iedzīvotājiem par
summu Ls 55 400.
Izdevumu sadaļa “Pašvaldības ārējo parādu procentu nomaksa” – izpildīta par 100%, kas kopsummā sastāda Ls 11 676 un
par Ls 5 097 mazāk nekā 2003.gadā, jo samazinājusies aizņēmumu parāda atlikušā summa. Procentu maksājumi tiek veikti
saskaņā ar noslēgtiem aizdevuma līgumiem.
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NORĒĶINI
Izdevumu sadaļa “Norēķini par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” ir izpildīta par 99,8%, kas
kopsummā sastāda Ls 40 037.
Izdevumu sadaļa “Maksājumi pašvaldību izlīdzināšanas fondā” atbilstoši LR likumā “Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu”
izpildīta par 100% (kopējā summa Ls 182 850).
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PAŠVALDĪBAS AIZŅĒMUMI
Kopumā, saskaņa ar agrāk noslēgtiem aizdevuma līgumiem, 2004.gadā tika paredzēta aizņēmumu atmaksa – Ls 53 324, kas
atbilst 100% plānoto maksājumu un visas aizdevumu pamatsummas ir atmaksātas atbilstoši līgumos noteiktiem termiņiem
un nosacījumiem, tai skaitā:
• Olaines pilsētas dome 2004.gada 5.janvārī ir noslēgusi pārjaunojuma līgumu Nr.A2/1/01/3 ar Valsts kasi, kurā puses
vienojas, ka Valsts kase pārfinansē domei izsniegto aizdevumu saskaņā ar 1998.gada 19.augustā noslēgto līgumu starp
Valsts kasi un Olaines pilsētas domi par Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas piešķirtā aizdevuma
izmantošanu un atmaksāšanu un Olaines pilsētas dome atmaksā Valsts kasei aizdevumu procentus par to izmantošanu.
Kredīta ņemšanas mērķis investīciju projekta “Olaines pilsētas ūdens apgādes sistēmas uzlabošana un uzskaites
sakārtošana” realizācijai. Kredīta atmaksāšanas termiņš 2008.gada 20.novembris. Neatmaksātā summa uz
31.12.2003.g. bija Ls 73 533. Saskaņā ar aizdevuma atmaksas grafiku 2004.gadā bija paredzēts atmaksāt Ls 14 662,
bet budžeta līdzekļu ekonomijas rezultātā tika atmaksāta summa Ls 29 324. Neatmaksātās summas atlikums uz
31.12.2004.g. ir Ls 44 209.
• 2002.gada 9.augustā Olaines pilsētas dome ir noslēgusi aizdevuma līgumu Nr.P-100/2002 ar Valsts Kasi Olaines
pilsētas centralizētas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas realizācijai par kopējo summu Ls 171 000,-. Atmaksas
termiņš 2010.gada 20.aprīlis. Neatmaksātās summas atlikums uz 31.12.2004. – Ls 99 000,-.
Kopējais neatmaksāto aizdevumu atlikums uz 2004.gada 31.decembri - Ls 143 209,-.
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SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI
2004.gads

Izpilde pret plānu

2003.gads
121549
54763

87505
24490

87828
24483

Summa,
Ls
100
323
100
-7

8625
57320

4405
57250

4415
57570

100
101

10
320

8
667

-52915
48625

841

1360

1360

100

0

162

519

Plāns, Ls Izpilde, Ls
Ieņēmumi kopā
Privatizācijas fonda līdzekļi
Dabas resursu nodoklis
Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi

Izmaiņas 2004.gads
pret 2003.gadu
“+” vai “-“,
%
Ls
72
-34044
45
-30273

Ziedojumi un dāvinājumi

dabas resursu
nodoklis
5%

ziedojumi un
dāvinājumi
0,1%

%

privatizācijas
fonds
28%

autoceļu (ielu)
fonds
65%

7.attēls. Speciālā budžeta ieņēmumu struktūra 2004.gadā
Speciālā budžeta ieņēmumu daļa 2004.gadā tika plānota - Ls 87505, faktiski speciālā budžeta ieņēmumi 2004.gadā ir
Ls87828, plāns izpildīts par 100% (faktisko ieņēmumu pārsniegums par plānotajiem Ls 323).
Privatizācijas fonda ieņēmumi - Ls 24483, kas attiecinot pret plānoto summu atbilst 100 %.
Ieņēmumi no transporta un akcīzes nodokļa (autoceļa fonda ieņēmumi) – Ls 57 570, kas atbilst 101%. Ieņēmumu pārpilde
par Ls 320, saistītā ar soda naudas saņemšanu par darbu neizpildīšanu līgumā paredzētājos termiņos.
Dabas resursu nodoklis – Ls 4415, kas salīdzinoši ar plānoto atbilst 100%.
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SPECIĀLĀ BUDŽETA IZDEVUMI
2004.gads

Izpilde pret plānu

2003.gads
Izdevumi kopā
Privatizācijas fonda līdzekļi
Dabas resursu nodoklis
Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi
Ziedojumi un dāvinājumi

Plāns,
Izpilde, Ls
Ls
137788 158023
143896
47416 46377
38948

%

Summa,
Ls
91 14127
84
7429

Izmaiņas 2004.gads pret
2003.gadu
%

“+” vai “-“, Ls
104
82

-6108
8468

38905
50941

29370
80000

22959
79834

78
100

6411
166

59
157

15946
-28893

526

2276

2155

95

121

410

-1629

Speciālā budžeta izdevumu daļa 2004.gadam tika plānota Ls 158023, faktiski no speciālā budžeta izlietots Ls 143896, plāns
kopumā izpildīts par 91% (faktiskā līdzekļu ekonomija Ls 6108).
Izdevumi no privatizācijas fonda līdzekļiem – izpildīti par 84%, jeb Ls 38948 (faktiskā līdzekļu ekonomija Ls 1 804).
Līdzekļu atlikums gada beigās – Ls 16912.
Izdevumi no autoceļu (ielu) fonda līdzekļiem – izpildīti par 100% jeb Ls 79834 (faktiskā līdzekļu ekonomija Ls 166). No
minētajiem līdzekļiem 2004.gadā tika veikti sekojoši darbi:
Ielu rekonstrukcijas darbi Ls 37560, tai skaitā:
 Kabatas izveide pie ēkas Zemgales 29 Ls 4558;
 Parka ielas paplašināšana (pieturas izveidošanai) Ls 5095;
 Zemgales un Skolas ielas krustojumā gājēju pārejas izveidošana Ls 1239;
 Autobusu pieturu uzstādīšana Ls 13707;
 Kabatas ierīkošana pie informatīvas zīmes „Olaine” Ls 2601;
 Pilsētas ielu seguma rekonstrukcija Ls 10360.








Ielu ikgadējās uzturēšanas darbi Ls 16076, tai skaitā:
Pilsētas ielu braucamās daļas attīrīšana no sniega Ls 5655;
Ielu lietus savācējaku tīrīšanas darbi Ls 759;
Ielu braucamās daļas attīrīšana no smiltīm Ls 2060;
Autobusu pieturvietu apkope Ls 2164;
Pāreju krāsošana ielu krustojumos Ls 854;
Norādes zīmju uzstādīšana ielu krustojumos Ls 2382;
Ceļazīmju remonts un uzstādīšana Ls 2202.









Ielu periodiskās uzturēšanas darbi Ls 26197, tai skaitā:
Šķembotā ceļa seguma planēšanas darbi Ls 1023;
Pilsētas ielu bedrīšu remonts Ls 20154;
Asfalta seguma atjaunošana pie Parka ielas 4 dzīvojamās mājas Ls 3093;
Aizsargbarjeru piegāde un uzstādīšana Ls 853;
Ceļa malu apkope Ls 163;
Kanalizācijas aku remonts Ls 761;
Rīgas un Jelgasvas ielu malu planēšanas darbi 150.

Mērķdotācijas līdzekļu atlikums Ls 3987 izlietots brauktuves attīrīšanai no sniega un kaisīšanai ar pretslīdes materiālu
2005.gada janvāra mēnesī.
Izdevumi no dabas resursu nodokļa – izpildīti par 78%. Netika izlietots pašvaldības līdzfinansējums projektam „Ūdens
attīrīšanas stacijas projektēšana un būvniecība”.
Izlietots kopā – Ls 22959.
Līdzekļu atlikums gada beigās – Ls 6421.
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OLAINES PILSĒTAS BUDŽETS 2005.GADAM
OLAINES PILSĒTAS DOMES LĒMUMS „PAR OLAINES PILSĒTAS DOMES 2005.GADA BUDŽETU”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.un 21.pantu, domes 2005.gada 26.janvāra sēdes lēmumu „Par Olaines
pilsētas domes 2005.gada budžetu” (2.prot., 2.p.), attīstības un komunālo jautājumu komitejas 2005.gada 2.februāra sēdes
protokolu Nr.2, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 2005.gada 25.janvāra sēdes protokolu Nr.2, 2005.gada
1.februāra sēdes protokolu Nr.3 un 2005.gada 3.februāra sēdes protokolu Nr.4 un finanšu komitejas 2005.gada 19.janvāra
sēdes protokolu Nr.1 un 2005.gada 8.februāra sēdes protokolu Nr.2, atklāti balsojot ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
dome nolemj:
1. Noteikt prioritātes 2005.gada budžetā:
Sociālā aizsardzība;
Izglītība;
Sports.
2. Apstiprināt Olaines pilsētas domes noteikumus Nr.1 „Par Olaines pilsētas domes 2005.gada budžetu”.
3. Uzdot Olaines pilsētas domes iestāžu un struktūrvienību vadītājiem līdz 2005.gada 14.februārim iesniegt domes
izpilddirektoram S.Kirilovam izdevumu tāmes izskatīšanai un saskaņošanai.

Priekšsēdētājs

(paraksts)

J.Pavlovičs

IZRAKSTS PAREIZS
Olaines pilsētas domes sekretāre

I.Kaimiņa

Olainē 29.03.2005.
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PAMATABUDŽETA IEŅĒMUMI 2005.GADAM
Rādītāju nosaukums
IEŅEMUMI
KOPĀ IEŅĒMUMI
Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi
Nodokļu ieņēmumi
Tiešie nodokļi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un
būvēm
Nodokļi atsevišķiem pakalp. veidiem
Azartspēļu nodoklis
Nenodokļu ieņēmumi

2003.gada izpilde, Ls

2004.gada izpilde, Ls

3304610
1988311
1837933
1829644
1690344
39215

3425605
2328397
2091501
2081172
1928620
34639

3666902
2672848
2489438
2479938
2344441
31483

100085

117913

104014

8289
8289
150378

10329
10329
236896

9500
9500
183410

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma

17213

7891

6875

Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi

111852

128525

125780

3985

3611

3600

57935

58251

55680

16338

30209

31500

33222

36454

35000

1303
9594

7630
13667
53299

6000
8160
13513

10416

25884

23082

1316299
133194
408970

1097208
106513

994054
95532

670338

745757

823949

53117

66255

74573

10520

178583

40160

100

Valsts un pašvaldību nodevas, kuras ieskaita
pašvaldību budžetā
Maksa par izglītības pakalpojumiem
Ieņēmumi no pārējiem budžeta iestāžu
maksas pakalpojumiem
Ienākumi no valsts un pašvaldību īpašuma
iznomāšanas
Sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) nekustamā
īpašuma pārdošanas
Saņemtie maksājumi
Norēķini ar pašvaldību budžetiem
Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām
Mērķdotācijas pašvaldībām saņemtas no
rajona padomēm
Dotācija no valsts budžeta iestādēm
pašvaldībām
Pārējie maksājumi no valsts budžeta
iestādēm pašvaldībām
Maksājumi no citiem budžetiem

2005.gada plāns
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PAMATABUDŽETA IZDEVUMI 2005.GADAM
Rādītāju nosaukums
2003.gada izpilde, Ls
2004.gada izpilde, Ls
IZDEVUMI
Izdevumi kopā
2957979
3367970
Pašvaldības pārvalde
207775
261127
Sabiedriskā kārtība
20539
39750
Izglītība
1538827
1746660
Veselības aprūpe
12075
33501
Sociālā apdrošināšana un nodrošināšana
223677
274825
Dzīvokļu un komunālā saimniecība, vides
aizsardzība
570356
570748
Brīvais laiks, sports, kultūra un reliģija
187276
206796
Pašvaldību parādu procentu nomaksa
16773
11676
Izdevumi neparedzētiem gadījumiem
Norēķini par citu pašvaldību izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
36454
40037
Maksājumi pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fondam
144227
182850

2005.gada plāns
3883340
251500
50000
2033506
57190
318372
434068
379357
9700
17640
41000
291007
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2004.GADA FINANŠU PĀRSKATI
OLAINES PILSĒTAS DOMES SĒDES LEMUMS „PAR OLAINES PILSĒTAS DOMES 2004.GADA FINANŠU
PĀRSKATA APSTIPRINĀŠANU”
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.pantu, likumu "Par pašvaldību budžetiem" un domes finanšu komitejas
2005.gada 22.marta sēdes protokolu Nr.5, atklāti balsojot ar 10 (J.Pavlovičs, I.Purviņa, S.Kirilovs, I.Brence, Ģ.Stepka, J.Klievēns,
V.Liepa, S.Artjomovs, T.Lukina, A.Gromovs) balsīm par, pret nav, atturas nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt Olaines pilsētas domes 2004.gada pārskatu ar pielikumiem;
1.1. Apstiprināt Olaines pilsētas domes 2004.gada bilanci (veidlapa Nr. 1.).
1.2. Apstiprināt Olaines pilsētas domes 2004.gada faktisko ieņēmumu un izdevumu kopsavilkumu (veidlapa Nr.2.fakts):
- faktiskajos ieņēmumos
- Ls 3 668 107,- faktiskajos izdevumos
- Ls 2 796 311 ,1.3. Apstiprināt Olaines pilsētas domes 2004.gada pārskatu par pamatbudžeta naudas plūsmas ieņēmumiem un izdevumiem (veidlapa
Nr.2 - p):
- ieņēmumos
- Ls 3 425 605,- izdevumos
- Ls 3 367 970,- ieņēmumu pārsniegums par izdevumiem
- Ls 57 635,1.4. Apstiprināt Olaines pilsētas domes 2004.gada pārskatu par speciālā budžeta naudas plūsmas ieņēmumiem un izdevumiem (veidlapa
Nr.2 -1 - p):
- ieņēmumos
- Ls 86 468,- izdevumos
- Ls 141 741,- ieņēmumu pārsniegums par izdevumiem
- Ls 55 273,1.5. Apstiprināt Olaines pilsētas domes 2004.gada pārskatu par speciālā budžeta izdevumiem pēc valdības funkcijām (veidlapa Nr.2.-1 1).
1.6. Apstiprināt Olaines pilsētas domes 2004.gada pārskatu par ziedojumu un dāvinājumu naudas plūsmas ieņēmumiem un izdevumiem
(veidlapa Nr.2.- 4 - p):
- ieņēmumos
- Ls 1 360,- izdevumos
- Ls 2 155,- ieņēmumu pārsniegums par izdevumiem
- Ls - 795,1.7. Apstiprināt Olaines pilsētas domes 2004.gada pārskatu par naudas Iīdzekļu atlikumu izvietojumu (veidlapa Nr. 1 - 1 - p).
- naudas Iīdzekļu atlikums 2004.gada beigās
- Ls 294 088,1.8. Apstiprināt Olaines pilsētas domes 2004.gada pārskatu par pašu kapitāla izmaiņām (veidlapa Nr. 4).
- pašu kapitāls uz 31.12.2004.g.
- Ls 5 588 255,1.9. Apstiprināt Olaines pilsētas domes 2004.gada pārskatu par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņām (veidlapa Nr. 5).
- nemateriālo ieguldījumi un pamatlīdzekļi uz 31.12.2004.
- Ls 4 339 527,1.10. Apstiprināt Olaines pilsētas domes 2004.gada pārskatu par krājumiem
(veidlapa Nr. 6).
- krājumi uz 2004.gada beigām
- Ls 221 354,1.11. Apstiprināt Olaines pilsētas domes 2004.gada līdzdalības radniecīgo
uzņēmumu kapitālā izmaiņu pārskatu (veidlapa Nr. 7-1).
- Iīdzdalības radniecīgo uzņēmumu kapitālā 2004.gada beigās
- Ls 741 024,1.12. Apstiprināt Olaines pilsētas domes 2004.gada līdzdalības asociēto
uzņēmumu kapitālā izmaiņu pārskatu (veidlapa Nr. 7-2).
- līdzdalības asociēto uzņēmumu kapitālā 2004.gada beigās
- Ls 13 923,1.13. Apstiprināt Olaines pilsētas domes 2004.gada pārskatu par prasībām
(veidlapa Nr.8-1).
- norēķini par prasībām uz 2004.gada beigām
- Ls 251 198,1.14. Apstiprināt Olaines pilsētas domes 2004.gada pārskatu par kreditoriem
(veidlapa Nr.8-2).
- kreditori uz 2004.gada beigām
- Ls 271 891,1.15. Apstiprināt Olaines pilsētas domes 2004.gada aizņēmumu sarakstu
(veidlapa Nr. 9-1).
- aizņēmumu atlikums 2004.gada beigās
- Ls 143 209,1.16. Apstiprināt Olaines pilsētas domes 2004.gada pārskatu par izsniegtajiem
galvojumiem (veidlapa Nr. 9-2).
Priekšsēdētājs

(paraksts)

J.Pavlovičs

IZRAKSTS PAREIZS
Olaines pilsētas domes sekretāre

I.Kaimiņa

Olainē 24.03.2005.
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BILANCE

AKTĪVS

I ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
Nemateriālie ieguldījumi – kopā
Pētniecības un uzņēmumu attīstības izmaksas
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības,
datorprogrammas
Pārējie nemateriālie aktīvi (ieguldījumi)
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem
Pamatlīdzekļi – kopā
Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu
izmaksas
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi – kopā
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā
Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi
I iedaļas kopsumma

Uz pārskata
perioda beigām

Uz pārskata
gada sākumu

25 885
8 337

16 485
7 110

7 613

6 314

7 943
1 992
4 313 642
3 701 625
299 044
235 804

3 061
0
3 648 501
2 758 753
322 934
183 527

61 226

180 061

15 943
748 806
741 024
6 962
820

203 226
588 004
579 400
7 784
820

5 088 333

4 252 990

221 354
12 053
84

196 303
9 037
24

209 217

187 242

251 198
5 173

266 368
4 716

294 088
64
266 374
27 529
121

345 845
73
262 054
82 802
916

771 813

813 232

5 860 146

5 066 222

II APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
Krājumi – kopā
Izejvielas un materiāli
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai
Inventārs vērtībā līdz Ls 50 (ieskaitot) par vienību un dažāda
specifiska veida inventārs
Norēķini par prasībām (debitoriem)
Nākamo periodu izdevumi
Naudas līdzekļi – kopā
Kase
Pamatbudžeta konti
Speciālā budžeta konti
Ziedojumu un dāvinājumu konti
II iedaļas kopsumma
Bilance
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PASĪVS

Uz pārskata
perioda beigām

Uz pārskata gada
sākumu

I PAŠU KAPITĀLS
Pamatkapitāls (līdzdalības kapitāls), ilgtermiņa ieguldījumu
pārvērtēšanas rezerves
budžeta iestāžu pamatlīdzekļu fonds
valsts (pašvaldības) pamatkapitāls (līdzdalības kapitāls)
ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves
Iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultāts
Pamatbudžeta
speciālā budžeta
ziedojumu un dāvinājumu

3 094 504

3 160 523

1 535 149
725 965
833 390
1 578 354
1 424 265
152 401
1 688

1 825 927
537 460
797 136
622 446
497 478
124 201
767

915 397

955 908

812 542
101 008
1 847

926 787
28 200
921

5 588 255

4 738 877

143 209
714
13 295
6 898

0
196 533
887
28 284
6 286

43 857

36 726

63 918
0

58 589
40

271 891

327 345

5 860 146

5 066 222

Pārskata gada (perioda) budžeta izpildes rezultāts
Pamatbudžeta
speciālā budžeta
ziedojumu un dāvinājumu
iedaļas kopsumma
KREDITORI
Norēķini par aizņēmumiem un saistībām
Norēķini par saņemtajiem avansiem
Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Norēķini ar uzņēmumiem, dalībniekiem un personālu
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem no darba algas
(izņemot nodokļus)
Norēķini par nodokļiem
Norēķini par nākamo periodu ieņēmumiem
II iedaļas kopsumma
Bilance

IZZIŅA :
ZEMBILANCES KONTI
1
Atbildīgā glabāšanā pieņemtās preču un materiālās vērtības
Norakstītie bezcerīgie un šaubīgie debitoru parādi
Pašvaldību budžeta izsniegtie galvojumi un hipotekārie līgumi

Uz pārskata
perioda beigām

Uz pārskata gada
sākumu

4

5
55 861

81 271

4 294

6 122

658 560

594 581
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PĀRSKATS PAR PRASĪBĀM

Konta nosaukums

Uz pārskata perioda
beigām

Uz pārskata
gada sākumu

2

4

5
16 864

21 391

195 032

201 689

33 782

27 209

33 782

27 209

4 341

14 953

1 174

1 126

1 121

1 121

53

5

5

0

5

0

251 198

266 368

2 884

211 443

pašvaldību uzņēmumi

2 404

211 072

valsts budžeta iestādes

292

37

pašvaldību budžeta iestādes

188

334

Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem
Radniecīgo un asociēto uzņēmumu parādi
Norēķini ar ISPA, SAPARD un citiem debitoriem
Citi debitori
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem
Norēķini par prasībām pret personālu un studentu kreditēšanu
Norēķini par iztrūkumiem
Pārējās prasības pret personālu
Pārmaksātie nodokļi (iepriekš samaksātie nodokļi)
Pievienotās vērtības nodoklis
Kopā: norēķini par prasībām
Izziņa:
Debitori
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PĀRSKATS PAR KREDITORIEM

Konta nosaukums

Apmaksājams
viena gada
laikā

Apmaksājams
vēlāk nekā pēc
gada

Kopā uz
pārskata
perioda beigām
(4+5)

Kopā uz
pārskata
gada sākumu

Norēķini par aizņēmumiem un saistībām

0

143 209

143 209

196 533

Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm
(Valsts kases)

0

x

0

14 662

0

x

0

14 662

x

143 209

143 209

181 871

x

143 209

143 209

181 871

714

0

714

887

13 295

0

13 295

28 284

6 898

0

6 898

6 286

4 729

0

4 729

3 130

167

0

167

77

1 882
120

0
0

1 882
120

3 011
68

43 857

0

43 857

36 726

42 728

0

42 728

35 823

1 129

0

1 129

903

63 918

0

63 918

58 589

25 086

0

25 086

22 459

38 569

0

38 569

35 827

263
0

0
0

263
0

303
40

128 682

143 209

271 891

327 345

5 223

0

5 223

9 625

2 665
2 168
380
10

0
0
0
0

2 665
2 168
380
10

3 510
6 095
0
20

t.sk. pamatsumma
Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm
(Valsts kases)
t.sk. pamatsumma
Norēķini par saņemtajiem avansiem
Norēķini ar piegādātājiem un
darbuzņēmējiem
Norēķini ar uzņēmumiem, dalībniekiem un
personālu
Norēķini par parādiem ar radniecīgajiem
uzņēmumiem
Norēķini par parādiem ar asociētajiem
uzņēmumiem
Norēķini par parādiem un SAPARD
Norēķini par parādiem personālam
Norēķini par darba samaksu un
ieturējumiem no darba algas (izņemot
nodokļus)
Norēķini par darba algu
Norēķini par ieturējumiem no darba algas
(izņemot nodokļus)
Norēķini par citiem nodokļiem, nodevām
un maksājumiem budžetam
Norēķini par iedzīvotāju ienākuma nodokli
Norēķini par valsts obligātajām sociālās
apdrošināšanas iemaksām
Norēķini par pievienotās vērtības nodokli
Norēķini par nākamo periodu ieņēmumiem
Pavisam kreditori
Izziņa:
Kreditori
t.sk. valsts uzņēmumi
pašvaldību uzņēmumi
valsts budžeta iestādes
pašvaldību budžeta iestādes
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2004.GADA FINANŠU PĀRSKATA SASTĀDĪŠANAS PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ziņas par pašvaldību
Pašvaldība: Olaines pilsētas dome
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, LV- 2114
Reģistrācijas Nr., dat.: Nr. 90000024332 no 27.02.1996.
Juridiskā forma: Pašvaldība
Finanšu gads: 01.01.2004. - 31.12.2004.
Pašvaldības pārziņā esošās iestādes un struktūrvienības:
Olaines pilsētas dome, iestādes un struktūrvienības
- Olaines pašvaldības policija
- Olaines pilsētas bibliotēka
- Pieaugušo izglītības centrs
- Sporta iniciatīvas nodaļa
- Olaines pilsētas bāriņtiesa
- Olaines pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
- Olaines pilsētas domes būvvalde
Olaines 1.vidusskola
Olaines 2.vidusskola
Olaines mūzikas un mākslas skola
Olaines pilsētas pirmskolas izglītības iestāde „Zīle”
Olaines pilsētas pirmskolas izglītības iestāde „Dzērvenīte”
Olaines pilsētas speciālā pirmskolas izglītības iestāde „Ābelīte”
Olaines vēstures un mākslas muzejs
Pašvaldības aģentūra „Olaines sociālais dienests”
Pašvaldības uzņēmumi:
- SIA „Olaines municipālais serviss”(ierakstīts Komercreģistrā 23.12.2003.)
- AS “Olaines ūdens un siltums” (ierakstīts Komercreģistrā 03.02.2004.)
- SIA “Olaines veselības centrs” (ierakstīts Komercreģistrā 25.02.2004.)
- SIA “Zemgales 29” (ierakstīts Komercreģistrā 26.03.2004.)
Pamatojoties uz Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2004. gada 9. novembra lēmumu pašvaldības uzņēmumam
„Olaines Nami”, kas reģistrēts Uzņēmumu reģistrā ar reģistrācijas numuru 010307960, pabeigta bankrota procedūra un
izbeigts maksātnespējas process.
Priekšsēdētājs: Jānis Pavlovičs
Priekšsēdētāja vietniece: Inta Purviņa
Izpilddirektors: Sergejs Kirilovs
Galvenā grāmatvede: Irmina Bautra
Zvērināts revidents: Aladins Sproģis, “Inspekcija AMJ” SIA auditorfirma
Darbības veids: finansiālā darbība – pašvaldības pamatbudžeta, speciālā budžeta, ziedojumu un dāvinājuma līdzekļu
budžeta ieņēmumu un izdevumu uzskaite.
Banka: AS Baltijas Trust bankas Imantas filiāles Olaines norēķinu grupa
Depozītu kontā tiek uzskaitīti politisko partiju naudas līdzekļi vēlēšanām.
Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi tiek uzskaitīti speciālā budžeta kontos.
2004.gadā Valsts kases Rīgas norēķinu centrā bija atvērti konti:
- Latvijas Republikas Kultūras Ministrijas dotācija Olaines mūzikas un mākslas skolas
pedagogu darba samaksai
- Olaines pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projekta EV13-52 piešķirtām investīcijām
- Olaines pilsētas domes Phare 2002/0000-590-08-02/0010 projekta finansēšanai
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Grāmatvedības principi un vērtēšanas metodes
Gada finanšu pārskats sastādīts saskaņā ar likumu “Par budžetu un finanšu vadību” 30.panta pirmo un otro daļu. Veidlapu
aizpildīšanā ievēroti: 1992.gada 14.oktobra likums “Par grāmatvedību” ar grozījumiem, 2003.gada 21.oktobra Ministru
kabineta noteikumi Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, 2003.gada 21. oktobra Ministru
kabineta noteikumi Nr.584 “Kases operāciju uzskaites noteikumi”, 1993.gada 6.septembra Finanšu ministrijas noteikumi
Nr.832 “Norādījumi par inventarizācijām”, 2001.gada 25.jūnija Finanšu ministrijas instrukcija Nr.3 “Valsts (pašvaldības)
budžeta iestāžu, pašvaldību budžetu grāmatvedības uzskaites instrukcija” ar grozījumiem, 2004.gada 30.novembra Ministru
kabineta noteikumi Nr.999 „Valsts un pašvaldību budžeta iestāžu gada pārskatu sagatavošanas kārtība”.
Grāmatvedības uzskaites pamatā ir līdzekļu un veikto saimniecisko darījumu sintētiskā un analītiskā uzskaite. Tā ir precīza
un patiesa. Katrs darījums atspoguļots divkāršā ierakstu sistēmā.
Grāmatvedības uzskaite veikta ar datoru, izmantojot J.Pakalna individuālā uzņēmuma „JP” datorprogramma ar sadaļām :
- Algas
- Materiāli
- Pamatlīdzekļi
- Bilance
- Maksājuma uzdevumi
- Rēķini
IU „JP „ datorprogrammai ir Finanšu ministrijas Valsts kases departamenta 1995.gada 8.decembra atļauja par programmas
lietošanu budžeta iestādēs.
Katru mēnesi tiek veikta kontu apgrozījumu, virsgrāmatas, memoriālorderu ieņēmumu un izdevumu uzskaite un pārskatu
sagatavošana pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem un klasifikatoriem (datora izdrukas).
Materiālo vērtību inventarizācijas veiktas periodā no 01.10.2004. līdz 31.12.2004. pamatojoties uz Olaines pilsētas domes
izpilddirektora rīkojumiem un inventarizācijas komisiju sastādītiem inventarizācijas norises plāniem :
10.09.2004. Nr.175-i „Par gada inventarizāciju un pamatlīdzekļu novērtēšanu
domē”
10.09.2004. Nr. 176-i „Par gada inventarizācijas veikšanu pašvaldības
iestādēs”
10.09.2004. Nr.177-i „Par gada inventarizācijas veikšanu pašvaldības
uzņēmumos”
10.09.2004. Nr. 178-i „Par gada inventarizāciju veikšanu”
AKTĪVS
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
Nemateriālie ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi uzskaitīti atlikušā vērtībā. Nemateriālos ieguldījumos uzskaitītas
datorprogrammas, siltumapgādes attīstības koncepcijas izstrādāšanas un siltumapgādes sistēmas projektēšanas izdevumi,
izstrādāta dokumentācija SIA „Reģionālie Projekti”, pilsētas ortofotokartes formātā (digitālā veidā), pilsētas topogrāfiskais
plāns ar kompaktdisku Auto Cad.
Nemateriālie ieguldījumi iestādēs
Npk

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Iestādes nosaukums

Dome
Olaines 1.vidusskola
Olaines 2.vidusskola
PII Zīle
PII Dzērvenīte
SPII Ābelīte
Olaines mūzikas un mākslas skola
Olaines kultūras centrs
Olaines vēstures un mākslas muzejs
PA Olaines sociālais dienests
Kopā

Pētniecības un
uzņēmumu
attīstības izmaksas
8337

8337

Koncesijas, patenti,
licences, preču
zīmes un līdzīgas
tiesības,
datorprogrammas
4277
2177
165
58
10
266
20
467
10
163
7613

Pārējie
nemateriālie
aktīvi
(ieguldījumi)

Avansa maksājumi
par
nemateriālajiem
ieguldījumiem

7943

1992

7943

1992
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PAMATLĪDZEKĻI
Pamatlīdzekļos uzskaitīti pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumi atbilstoši Finanšu Ministrijas instrukcijai NR.3 un domes
izstrādātiem nolikumiem. Pamatlīdzekļu nolietojums aprēķināts pēc lineārās metodes, pamatojoties uz LR Ministru
kabineta 2001.gada 6.marta noteikumiem Nr. 96 “Noteikumi par budžeta iestāžu pamatlīdzekļu nolietojuma normām un
pielietošanas nosacījumiem” un 2003. gada 25. novembra MK noteikumiem Nr.665 „Grozījumi Ministru kabineta
2001.gada 6.marta noteikumos Nr.96”

Pamatlīdzekļi iestādēs

Npk

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Iestādes nosaukums

Dome
Olaines 1.vidusskola
Olaines 2.vidusskola
PII Zīle
PII Dzērvenīte
SPII Ābelīte
Olaines mūzikas un mākslas
skola
Olaines kultūras centrs
Olaines vēstures un mākslas
muzejs
PA Olaines sociālais
dienests
Kopā

Zemes
gabali, ēkas,
būves,
ilggadīgie
stādījumi

Tehnoloģiskās
iekārtas un
mašīnas

Pārējie
pamatlīdzekļi

3137374
49165
163109
33793
62361
152303

230767
23902
18971
3298
1830
1725
240

75593
68868
48954
4530
4776
6927
12616

80843

9913
364

6691
1856

22677

8034

4993

3701625

299044

235804

Pamatlīdzekļu
izveidošana
un nepabeigto
celtniecības
objektu
izmaksas
60326

Avansa
maksājumi par
pamatlīdzekļiem
672
14607
664

900

61226

15943

Dzīvojamo māju vērtība samazinājusies par Ls 118967 , jo no uzskaites izslēgtas dzīvojamo māju privatizētās daļas :
Domes sēdes 24.03.2004.protokols Nr.6 p.7.
Domes sēdes 25.08.2004.protokols Nr.12 p.2.
Dzīvojamā māja Drustu gatve 10 nodota māju īpašnieku izveidotā kooperatīva „Drustu nams 10” apsaimniekošanā. Pārējās
dzīvojamās mājas apsaimnieko AS „Olaines ūdens un siltums”.
2004.gadā domes grāmatvedības uzskaitē viens simts divdesmit seši zemes gabali, kuru kadastrālā (bilances) vērtība
Ls605896 saskaņā ar Valsts zemes dienesta Lielrīgas reģionālās nodaļas iesniegto informāciju (nekustamā īpašuma valsts
kadastra reģistrs), tai skaitā 2004.gadā Zemesgrāmatā ierakstīts nekustamai īpašums „Olaines pilsētas meži”, kas sastāv no
deviņiem zemes gabaliem 189 ha platībā ar kadastrālo vērtību Ls 56835 . Par sešiem zemes gabaliem Valsts zemes dienests
nav iesniedzis informāciju par zemes kadastrālo vērtību un domes grāmatvedības uzskaitē ir bez vērtības. Astoņi zemes
gabali izslēgti no domes bilances, sakarā ar māju 100% dzīvokļu privatizāciju, bet atstāti operatīvā uzskaitē.
2005. gada 26. janvārī domes sēdes prot.Nr.2 p.27 tika izveidota komisija par Olaines pilsētas ielu un ceļu segu garumu un
vērtības noteikšanu līdz 2005.gada 1.maijam saskaņā ar LR Satiksmes ministrijas noteikumiem.
2004.gadā iegādāti un pieņemti ekspluatācijā :
- dzeramā ūdens sagatavošanas stacija Jelgavas ielā 5;
- ielu nosaukumu norādes stabi;
- autobusa pieturas nojumes;
- rekonstruētas siltumtrases;
- atsevišķu ielas posmu un trotuāru rekonstrukcija;
- atjaunota morāli novecojoša datortehnika un iegādāti portatīvie datori domes deputātiem;
- iegādāts motorsūkņa komplekts ugunsgrēku dzēšanai;
- automatizēti siltummezgli ar siltumskaitītājiem;
- iegādāta automašīna domei un pārņemta a/m no SIA „Olaines veselības centrs” pašvaldības policijai;
- iegādāti mūzikas instrumenti mūzikas un mākslas skolai;
- kancelejas mēbeles, sadzīves tehnika, bibliotēkas grāmatas u.c.
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Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas inventarizētas par katru objektu atsevišķi. Pārskata
gada beigās:
- Olaines pilsētas attīstības programma;
- Pilsētas siltumtīklu tehniskais projekts;
- Zemgales iela 33 sānu ieejas izbūves darbi;
- Pilsētas ledus slidotavas laukuma izbūves darbi;
- SPII „Ābelīte” tehniskā projekta izstrāde ēdināšanas bloka rekonstrukcijai;

-

Pārskata gada beigās veikti avansa maksājumi :
par datortehniku;
par galdu dzimtsarakstu nodaļai;
par skolas tāfelēm;
par Olaines 1.vidusskolas piebūves projekta izstrādi.
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ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI
Pašvaldība uzskaitot ilgtermiņa finanšu ieguldījumus pielietojusi pašu kapitāla metodi. Pašvaldības ieguldījumi pārskata
gada beigās ir salīdzināti ar Uzņēmuma reģistra datiem.
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā

Ls 741 024

Ieguldījumi SIA „Olaines municipālais serviss”
Dome vienīgā dibinātāja 100 % ieguldījumi
Domes ieguldījumi 2004.gadā
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa
Peļņas korekcija par 2003.gadu
Pārskata gada nesadalītā peļņa

25433

Domes ieguldījumu summa uz 31.12.2004.

37 347

Ieguldījumi AS „Olaines ūdens un siltums”
Dome vienīgā dibinātāja 100 % ieguldījumi
Domes ieguldījumi 2004.gadā
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa
Pārskata gada nesadalītā peļņa

773 289

Domes ieguldījumu summa uz 31.12.2004.

629 963

5 000
-1 017
+ 48
+7 883

20 000
- 288 952
+ 125 626

Ieguldījumi SIA “Olaines veselības centrs”
Dome vienīgā dibinātāja 100 % ieguldījumi
2004.gada pārvērtēšanas rezerve
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa
Pārskata gada nesadalītā peļņa

55 014
25148
- 9825
+ 3377

Domes ieguldījumu summa uz 31.12.2004.

73 714

Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā

6 962

Ieguldījumi SIA “Zemgales 29”
Uzņēmumā 12 dibinātāji
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa
Pamatkapitāls 7600, domei pieder 50 %
Pārskata gada nesadalītā peļņa
Uzņēmuma 2004.gada peļņa
50 % no uzņēmuma peļņas

3 800

Domes ieguldījumi uz 31.12.2004.

6 962

Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi

820

+ 7 968
- 1645
+ 6323
+ 3162

Uzskaitītas pašvaldību iestāžu īpašumā reģistrētās publiskās akciju emisijas akcijas, kuras apstiprinājusi A/S „ Latvijas
Centrālais depozitārijs”
PII Zīle
SPII Ābelīte
Olaines kultūras centrs

118 akcijas nominālvērtība 1 lats
296 akcijas nominālvērtība 1 lats
106 akcijas nominālvērtība 1 lats

Domes ieguldījumi Biedrībā „Latvijas Pašvaldību mācību centrs”

118
296
106
300

Uzņēmuma reģistrs ir apstiprinājis, ka Olaines pilsētas domei pieder sešas daļas pa 50 lati. Kopā 300.00 lati, kas veido
2.80%.
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APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
Krājumi
Krājumos uzskaita kancelejas, saimniecības materiālus un inventāru, pārtikas produktus, medikamentus, degvielu u.c.
Inventārs vērtībā līdz
Npk

Iestādes nosaukums

Izejvielas un

Gatavie ražojumi un

Ls50 (ieskaitot) par

materiāli

preces pārdošanai

vienību un dažāda
specifiska veida inventārs

1

Dome

2

Olaines 1.vidusskola

885

44760

3

Olaines 2.vidusskola

1509

42349

4

PII Zīle

1797

23295

5

PII Dzērvenīte

2001

20201

6

SPII Ābelīte

2409

21892

7

Olaines mūzikas un mākslas skola

8

Olaines kultūras centrs

9

Olaines vēstures un mākslas muzejs

10

PA Olaines sociālais dienests
Kopā

2229

84

29361

8229
148

8177

19

4309

1056

6644

12053

84

209217

Bilances postenī „Gatavie ražojumi un preces pārdošanai” uzskaitīti dzimtsarakstu nodaļai iegādātie dzimšanas apliecību
un laulību apliecību vāki , kurus pilsētas iedzīvotāji pēc vajadzības var iegādāties.
Norēķini par prasībām (debitoriem)
Norēķiniem ar debitoriem ir izsūtīti salīdzināšanas akti uz 2004.gada 31. decembri un parādi ir salīdzināti. Salīdzinājumā ar
iepriekšējo atskaites periodu ir samazinājies debitoru parāds, jo sekmīgi tiek veikta piedziņa caur tiesas izpildītājiem no
iedzīvotājiem par īres un komunāliem pakalpojumiem, tāpat AS „Olaines ūdens un siltums” atmaksā savu parādu domei
par kurināmā iegādi.
2004.gadā norakstīti zaudējumos ar iedzīvotāju nāvi saistīti parādi par īri un komunāliem pakalpojumiem Ls 551.65
Zemgales ielā 29;31 (domes 25.08.2004.sēdes prot.12)
2004.gadā domes vadība izveidoja komisiju, kura pārskatīs ilgstošo debitoru sarakstu un sniegs izvērtējumu domei.
Nākamo periodu izdevumi

5 173

Nākamo periodu izdevumos uzskaitīti laikrakstu un žurnālu, Lietišķās informācijas dienesta izdevumu abonēšanas maksa
2005.gadam.
Naudas līdzekļi kopā

294 088

Kase
Pamatbudžeta konti
Speciālā budžeta konti
Ziedojumu un dāvinājumu konti

64
266374
27529
121

Visi naudas līdzekļu konti ir pārbaudīti bankās un parakstītas apstiprinājuma izziņas par kontu atlikumiem ar slēguma
ierakstiem uz 2004.gada 31.decembri.
Domes galvenā kasē inventarizācija veikta 2004.gada 30.decembrī. Iztrūkumi vai pārpalikumi nav konstatēti.

56

Olaines pilsētas domes 2004.gada publiskais pārskats

PASĪVS
Pamatkapitāls vai līdzdalības kapitāls, ilgtermiņa ieguldījumi

Npk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Iestādes nosaukums
Dome
Olaines 1.vidusskola
Olaines 2.vidusskola
PII Zīle
PII Dzērvenīte
SPII Ābelīte
Olaines mūzikas un mākslas skola
Olaines kultūras centrs
Olaines vēstures un mākslas muzejs
PA Olaines sociālais dienests
Kopā

Iepriekšējā budžeta gada izpildes rezultāts

Budžeta iestāžu
pamatlīdzekļu fonds

Valsts (pašvaldības)
pamatkapitāls
(līdzdalības kapitāls)

1189331
42343
58888
18728
59437
144075
335
152
205
21655
1535149

629160
57909
37839

143
914
725965

Ilgtermiņa
ieguldījumu
pārvērtēšanas
rezerves
773097
16118
10285
948
1645
6176
950
22881
150
1140
833390

1 578 354

Iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultāts ir vienāds ar iepriekšējā gada budžeta izpildes rezultātu uz pārskata gada
sākumu un pārskata gada budžeta izpildes rezultātu uz gada sākumu.
Budžeta gada izpildes rezultāts

Npk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Iestādes nosaukums
Dome
Olaines 1.vidusskola
Olaines 2.vidusskola
PII Zīle
PII Dzērvenīte
SPII Ābelīte
Olaines mūzikas un mākslas skola
Olaines kultūras centrs
Olaines vēstures un mākslas muzejs
PA Olaines sociālais dienests
Kopā

915 397
Pamatbudžeta
izpildes rezultāts

-157

Ziedojumu un
dāvinājumu
izpildes rezultāts
800
85
98

-2142
101008

864
1847

Speciālā budžeta
izpildes rezultāts

741794
18978
27391
-5447
-216
7228
3982
9990
105
8737
812542

103307

Budžeta gada izpildes rezultāts ir starpība starp 2004.gada faktiskajiem ieņēmumiem un faktiskajiem izdevumiem un
veidlapā nr.4 „Pašu kapitāla izmaiņu pārskats” uzrādītā summa Ls 43601.- par izslēgto pamatlīdzekļu fondu
pamatlīdzekļiem, kuri iegādāti līdz 2001.gada 1.janvārim un kuriem veikts kapitālais remonts un starpība iegrāmatota
pārskata gada budžeta izpildes rezultātā (LR FM 25.06.2001.instr.Nr.3 96.p.).

Norēķini par aizņēmumiem un saistībām

143 209

Veidlapā 9-1-1 „Aizņēmumu kustības pārskats„ ir atspoguļotas 2004.gada saņemtās un atmaksātās aizdevumu summas.
Pamatojoties uz domes lēmumu un izmaiņām domes budžetā 2004.gadā tika atmaksātas 2005.gada aizdevumu saistības.
Norēķini par saņemtajiem avansiem

714

57

Olaines pilsētas domes 2004.gada publiskais pārskats

Uzskaitīti saņemtie vecāku avansa maksājumi par bērnu uzturēšanās izdevumiem PII Dzērvenīte Ls 392 , PA Olaines
sociālais dienests saņemtie avansi par uzturēšanos sociālās aprūpes centrā un mājas aprūpi Ls 282 un avansā samaksāts par
Olaines mūzikas un mākslas skolu Ls 40
Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem

13 295

Uzskaitīti izdevumi par precēm un pakalpojumiem, kas saņemti 2004.gadā, bet apmaksāti 2005.gadā.
Norēķini ar uzņēmumiem, dalībniekiem un personālu

6 898

Atspoguļoti izdevumi par savstarpējiem izglītības pakalpojumiem ar pašvaldībām, kredītu procentu samaksa Valsts kasei
par 2004.gada 4.ceturksni, auto noma no domes darbiniekiem, komunālie pakalpojumi AS „Olaines ūdens un siltums” ,
SIA „Olaines municipālais serviss” un SIA „Zemgales 29”.
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus) 43 857
Ir uzskaitīta decembra mēnesī aprēķinātā un neizmaksātā darba alga un nepārskaitītie ieturējumi no darba algas (izņemot
nodokļus).
Norēķini par nodokļiem

63 918

Norēķinos par nodokļiem uzskaitīti ieturētie, bet nepārskaitītie nodokļi no darba algas par decembra mēnesi, tai skaitā:
iedzīvotāju ienākuma nodoklis
25 087
valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas
38 568
pievienotās vērtības nodoklis
263
Norēķini par nākamo periodu ieņēmumiem

nulle

Zembilances konti

55 861

Zembilances kontā uzrādīta no Latvijas Republikas Vides ministrijas atbildīgā glabāšanā saņemtā topogrāfiskā karte ar
elektronisko versiju 2 gb.
Pārskata periodā no zembilances konta debitoru parādiem norakstīts IU „Farro” samaksātais parāds Ls 116 un domei
nozagtā datortehnika Ls 1712 pēc Valsts policijas 2004.gada 1.novembra paziņojuma Nr.20/33/2-6635 par krimināllietas
Nr.35712293 izbeigšanu.
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PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA SADARBĪBAS PROJEKTOS IESTĀDĒS UN UZŅĒMUMOS
2004.GADĀ
Sadarbība ar ārzemju pašvaldībām
Olaines pilsētai ir cieša sadarbība ar Zviedrijas pilsētām – Karlskogu, Odeshogu, Vadstenu un Somijas pilsētu Riihimaki.
Ar Odeshogu, Karlskogu un Riihimaki noslēgti sadraudzības un sadarbības līgumi. Noslēgtās vienošanās paredz plaša
spektra pilsētu iedzīvotāju un organizāciju sadarbību - informācijas apmaiņu, sadarbību sociālās palīdzības un veselības
aprūpes jomā, izglītības un bērnu aprūpes jomā, pašvaldību īpašuma pārvaldīšanā, kultūras un brīvā laika pavadīšanā,
nevalstisko organizāciju un biedrību sadarbību, demokrātijas attīstībā, bezdarbnieku nodarbinātībā, pašvaldību darbinieku
kapacitātes un pašvaldību darba efektivitātes paaugstināšanā.
2004.gada decembrī parakstīts nodomu protokols par sadarbību ar Polijas pilsētu Nova Saržina.
Kopīgi īstenotie investīciju projekti ar citām institūcijām
Projekta
nosaukums

Projekta
realizētājs

Projekta
pieteikuma
“Olaines un
Jaunolaines
ūdenssaimniecības attīstības
projekts”
sagatavošana ES
Kohēzijas
fondam
Olaines
atdzelžošanas
stacijas
būvniecība

LR Vides
ministrija,
Olaines
pilsētas dome,
Olaines
pagasta
padome

„Sabiedrības kā
atkritumu
ražotājas
līdzdalība
bīstamo
atkritumu
apsaimniekošanas praktiskā
ieviešanā
Latvijas
pašvaldībās”

Latvijas
Atkritumu
saimniecības
asociācija
kopā ar
Olaines
pilsētas domi,
Bauskas
pilsētas Domi
un Siguldas
pilsētas domi

Olaines
pilsētas dome,
AS „Olaines
ūdens un
siltums, LR
Vides
ministrija

Finanšu resursu
Projekta
Īss projekta apraksts
avoti
izmaksas
2004.gada realizētie projekti
Valsts budžets
Tiek sagatavota projekta
pieteikuma pakete
„Olaines un Jaunolaines
ūdenssaimniecības
attīstības projekts”
iesniegšanai ES Kohēzijas
fondā finansējuma
saņemšanai. Projekta
pieteikums akceptēts ES
komisijā.
VIP (Valsts
Ls 581396,51
Uzbūvēts un palaists
budžets), Olaines
ekspluatācijā ūdens
pilsētas dome
attīrīšanas stacijas
komplekss, kurš sastāv no
ēkas ar ūdens attīrīšanas
iekārtām (nodrošinās
ūdens atdzelžošanu,
attīrīšanu no mangāna
savienojumiem un
sulfātiem (nanofiltrācijas
osmozes iekārta)), diviem
ūdens rezervuāriem (2 x
400 m3) un II.pacēluma
sūkņu stacijas.
ES PhareKopējā
Plaši informēt sabiedrību
projekta
un izveidot noslēgtu ķēdi:
ACCESS
sadzīves bīstamo
programma,
summa EUR
Sabiedrisko
49916,-;
atkritumu (BA) ražotājsorganizācija
Projekta
(BA) savācējs – BA –
pārstrādātājs. Dažādu
“Latvijas
partnera
Atkritumu
līdzfinansēsabiedrības grupu (namu
saimniecības
jums EUR
apsaimniekotāju,
skolnieku, individuālā
asociācija “
1700,(LASA), Olaines
transporta īpašnieku,
pilsētas dome
medicīnas pakalpojumu
izmantotāju un
iedzīvotāju) iesaisti
sadzīvē radīto bīstamo
atkritumu
apsaimniekošanas

Partneri/
konsultanti
LR Vides
ministrija,
Olaines
pilsētas dome,
A/S „Olaines
ūdens un
siltums”, SIA
„PRO VIA”

Olaines
pilsētas dome,
LR Vides
ministrija, A/S
„Olaines ūdens
un siltums”,
A/S „DHB”,
SIA
„Lakalme”,
SIA „EKO
AKVA”,

Latvijas
Atkritumu
saimniecības
asociācija
kopā ar
Olaines
pilsētas domi,
Bauskas
pilsētas Domi
un Siguldas
pilsētas domi.
Projekta
izpilde kopā ar
A/S “BAO”,
SIA “Lautus”
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Olaines pilsētas
centralizētās
siltumapgādes
sistēmas
rekonstrukcijas
2.kārta

Olaines pilsētas
teritorijas
plānojuma
izstrāde
„Ūdenssaimniecības attīstība
Olainē un
Jaunolainē”
(projekts
akceptēts EK
finansējuma
saņemšanai no
Kohēzijas fonda)

Olaines pilsētas
centralizētās
siltumapgādes
sistēmas
rekonstrukcijas
projekta
sagatavošana

Ledus slidotavas
izbūve Olainē,
Kūdras ielā 5

problēmas izpratnē.
Specializētajos
savākšanas punktos, kas ir
ierīkoti garāžu
kooperatīvos, transporta
īpašnieki var nodot
atstrādātās eļļas un
eļļainās lupatas,
akumulatorus un
dzīvsudraba
luminiscences spuldzes.
Savukārt baterijas var
izvietot specializētajos
konteineros, kas novietoti
veikalos, bet
medikamentus (tabletes,
mikstūras slēgtos traukos
u.c.) var nest uz aptieku
un ievietot speciālā
konteinerā.
Olaines
Olaines pilsētas
Ls 40233,00
Nomainīti 300m
pilsētas dome, dome
siltumtrašu, rekonstruēti 4
A/S “Olaines
siltummezgli
ūdens un
sabiedriskajās ēkās,
siltums”
izstrādāti tehniskie
projekti siltumtrašu
nomaiņai
2004.gada uzsākti projekti, kuru realizācija turpinās 2005.gadā
Olaines
Olaines pilsētas
Ls 20115,00
Tiks izstrādāts Olaines
pilsētas dome
dome
pilsētas teritorijas
plānojums (t.sk. apbūves
noteikumu,
kartogrāfiskais materiāls)
Olaines
Vides ministrija, Ls 179125,36
2005.gada darbi pilsētas dome, Olaines pilsētas
(2005.gada
Būvniecības iepirkuma
LR Vides
dome
summa).
dokumentācijas izstrāde
ūdensapgādes un
ministrija
Kopējā
kanalizācijas sistēmu
projekta
rekonstrukcijai Kohēzijas
summa fonda (KF) līdzfinansētā
EUR 9121312 projekta
„Ūdenssaimniecības
attīstība Olainē un
Jaunolainē” ietvaros,
Olaines komponentei.
Olaines
PHARE, Olaines EUR 107040,
Izstrādās dokumentāciju
pilsētas dome
pilsētas dome,
projekta iesniegšanai
Latvijas
Eiropas reģionālā
siltumuzņēmumu
attīstības fondā (ERAF)
asociācija
un tehniskus projektus
pilsētas iestāžu
energoefektivitātes
paaugstināšanas
pasākumiem, siltumtrašu
nomaiņai
Olaines
Olaines pilsētas
Ls 49314,2004.gadā uzbūvēts ledus
pilsētas dome
dome
slidotavas laukums ar
bortiem un
apgaismojumu.

Olaines
pilsētas dome,
A/S “Olaines
ūdens un
siltums”

Olaines
pilsētas dome,
SIA „Nagla
IF”
Olaines
pilsētas dome,
LR Vides
ministrija, A/S
„Olaines ūdens
un siltums”,
SIA
„Eiroprojekts”

Olaines
pilsētas dome,
Latvijas
siltumuzņēmumu asociācija,
AS „Olaines
ūdens un
siltums”

Olaines
pilsētas dome,
AS „Olaines
ūdens un
siltums”, SIN,
SIA
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Bezmaksas
latviešu valodas
kursu
organizēšana
Olainē
cilvēkiem, kuri
plāno iegūt
Latvijas
pilsonību
naturalizācijas
kārtībā

Olaines
pilsētas dome,
Pieaugušo
izglītības
centrs, LR
Naturalizācijas
pārvaldes
Rīgas
Pārdaugavas
filiāle

LR
Naturalizācijas
pārvalde, ANO
līdzekļi

Organizēti latviešu
valodas kursi Olainē
cilvēkiem, kuri plāno
iegūt Latvijas pilsonību
naturalizācijas kārtībā

„Agrosēta”,
SIA „Elekoms
Olaines
pilsētas dome,
LR
Naturalizācijas
pārvaldes
Rīgas
Pārdaugavas
filiāle,
Pieaugušo
izglītības
centrs

Pašvaldību līdzdalība savās iestādes un uzņēmumos
Pašvaldību iestāžu un uzņēmumu atbalsts
Olaines pašvaldība atbalsta savas iestādes gan finansiāli (sedz uzturēšanas, ekspluatācijas izmaksas, tehniskā personāla
darba algas, atsevišķo pasākumu finansēšana), gan sniedzot konsultācijas dažādu jautājumu risināšanā.
Olaines pašvaldība aktīvi sadarbojas ar pašvaldības uzņēmumiem, palīdzot risināt jautājumus ūdensapgādes, siltumapgādes,
pilsētas labiekārtošanas, veselības un sociālās un citās jomās, kuri skar Olaines pilsētas iedzīvotājus, kā arī realizējot
kopīgus projektus.
Sporta iniciatīvu atbalsts
Katru gadu, t.sk. 2004.gadā pašvaldība atbalstīja sporta un pilsētas sportistu iniciatīvas, piešķirot finansējumu un sniedzot
organizatorisko palīdzību:




Atbalsts boksa klubam „Lāčplēsis” dalībai Starptautiskajā boksa turnīrā jauniešiem un junioriem – Ls 119,50,-;
Atbalsts Olaines pilsētas meiteņu handbola komandas dalībai Pasaules čempionātā Itālijā – Ls 975,-;
Atbalsts Sporta atbalsta fondam „Olimpiskā cerība” Starptautiskā boksa turnīra „Olaines balva – 2004”
organizēšanai – Ls 2000,-;
 Atbalsts Olaines 1.vidusskolas skolnieces Evijas Kaķes un Alekseja Krutjakova dalībai sporta deju kolektīvā
„Danza” – kopā Ls 240-;
 Atbalsts karatē sporta kluba „Shinri” audzēknim Vladimiram Lobačam braucienam uz čempionātu „OPEN
Belgium CUP 2004” – Ls 80,-;
 Atbalsts Reģionālās karatē federācijas audzēkņu braucienam – Ls 210,-;
 Atbalsts Ievas Nāģeles dalībai Pasaules skolēnu čempionātā orientēšanas sportā – Ls 50,-;
 Atbalsts Olaines bērnu basketbola sekcijas dalībai Starptautiskajā turnīrā Itālijā – Ls 780,-;
 Atbalsts Olaines futbola 50 gadu jubilejas pasākumam – Ls 270,-;
 Atbalsts sporta skolotāju braucieniem;
 Atbalsts Ingas Dambes dalībai Eiropas čempionātā orientēšanas sportā Dānijā un Pasaules kausa finālā – kopā
Ls200,-;
 Atbalsts Olaines 2.vidusskolas vingrošanas studijas „Piruete” dalībai vasaras mācību – treniņu nometnē Vircavā –
Ls 450,00;
 Atbalsts šotokan karatē kluba „SHINRI” sportistu braucienam uz Pasaules čempionātu karatē Rumānijā – Ls180,-;
 Atbalsts boksa kluba „Lāčplēsis” trenera K.Virsocka braucienam uz Eiropas boksa čempionātā Krievijā Ls 150,-;
 Atbalsts Olaines pilsētas basketbola turnīra organizēšanai Olaines 2.vidusskolā – Ls 704,00.
Kopīgā brīvā laika pavadīšana
Olaines iestāžu bērni, skolēni un darbinieki, uzņēmumu darbinieki piedalās visos Olaines pilsētas Kultūras centrā
organizētajos svētkos. Tradicionāli kļuvuši pasākumi veltīti Pilsētas gadadienai, Kultūras centra mākslinieciskās
pašdarbības koncerti veltīti Latvijas proklamēšanas gadadienai, Lieldienu pasākumi, Represēto atceres diena, mazo
vokālistu konkurss “Olaines Cālis”, rokmūzikas festivāls “Bombarts”, Līgo ieskaņas koncerti, Ziemassvētku labdarības
pasākumi, ikgadējais basketbola turnīrs, novusa turnīrs.
Kultūras centrā notika dažādi interešu vakari skolotājiem, pilsētas uzņēmējiem, atpūtas vakari – tikšanās ar māksliniekiem
un aktieriem.
Olaines pilsētas Pieaugušo izglītības centrs organizēja izglītojošās ekskursijas pa Latviju, kurās piedalījās pilsētas
iedzīvotāji, iestāžu un uzņēmumu darbinieki.
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Sadarbība ar jauniešiem
Lai izglītotu un aktivizētu bērnus un jauniešus vecumā no 7 – 18 gadiem ārpusklases brīvā laikā saturīgā izmantošanā, kā
arī veicinātu skolēnu pašpārvaldes darbību, sadarbību ar pašvaldību un citām organizācijām pilsētā jauniešu problēmu
risināšanā, Olaines pilsētas dome 2004.gada septembrī izsludināja konkursu “Olaines bērnu un jauniešu interešu izglītība”.
Konkursa rezultātā bija atbalstīti 22 skolēnu projekti par kopējo summu Ls 6707,-.
Projekta
Projekta
Finanšu resursu
Projekta
Īss projekta apraksts
Partneri/
nosaukums
realizētājs
avoti
izmaksas
konsultanti
2004. – 2005.gada sākumā realizētie projekti
Olaines
V.Šeflere
Olaines
Ls 214,74
Skolēnu pieredzes apmaiņas Olaines
1.vidusskolas
(Olaines
pilsētas dome
brauciens uz Ķekavas skolu, 1.vidusskolas
ikmēneša laikraksta 1.vidusskola)
konkurss par labāko skolas
skolēni un
“Muša Medū”
avīzes logo, Latvijas avīzes
speciālisti
izaugsme un
darbinieces lekcija, Ineses
attīstība
Eglītes lekcija, Olaines
1.vidusskolas avīzes
redakcijas viesošanās Sīrupa
redakcijā, uzlabotā avīzes
numura izlaide. Mērķis:
veicināt skolas avīzes
izaugsmi, skolas avīzes
kvalitātes paaugstināšana,
iegūt jaunas idejas avīzes
izaugsmei, paaugstināt
skolēnu un skolu darbinieku
vēlmi piedalīties avīzes
veidošanas procesā.
“Mūsdienu deju
L.Brence
Olaines
Ls 400,00
Deju studija “XS”
Olaines
studijas “XS”
(Olaines
pilsētas dome
apmeklēja un piedalījās
1.vidusskola
skolēni un
braucieni uz deju
1.vidusskola)
dažādos mūsdienu deju
konkursiem”
konkursos Latvijā (Cēsīs,
speciālisti
Jaunpilī, Daugavpilī,
Ķekavā). Deju studijas
pasniedzēji – 11.klašu
meitenes, studijā darbojas
Olaines 1.vidusskolas 2.5.klašu audzēkņi.
“Vasaras nometne
E.Ikstena,
Olaines
Ls 1745,00
7 dienu vasaras nometnes
Olaines
“Sociālā riska
Ē.Gaušis,
pilsētas dome,
organizēšana 22 Olaines, 16 1.vidusskola,
grupas bērniem par (Olaines
Salaspils
Liepājas un 22 Salaspils
Liepāja un
narkotisko vielu
1.vidusskola)
pilsētas dome,
bērniem vecumā no 10 – 16 Salaspils
slikto ietekmi uz
Liepājas
gadiem ar mērķi izglītot
vidusskolas,
veselību””
pilsētas dome
riska grupas bērnus par
jauniešu NVO
narkotisko vielu slikto
„Jaunie
ietekmi uz veselību
vanagi”,
(lekcijas, saliedēšanas
„Sarkanais
spēles, orientēšanas,
Krusts”,
izglītojošās filmas
„Dēkla” un
skatīšanās, lomu spēles).
citi.
Norises vieta – Rucava,
Rucavas skolā.
“Floristika”
Olaines
Olaines
Ls 400,00
Dizaina pulciņā (kopā ar 20 Olaines
2.vidusskolas
pilsētas dome
skolēniem) izgatavot
2.vidusskolas
skolēni,
kolāžas darbus no dabas
skolēni un
A.Kuzmina,
materiāliem un dekorēt ar
pedagogi
I.Siņicina
tam Sociālās aprūpes centra
sienas.
Sadarbības projekts L.Gulbe,
Olaines
Ls 398,40
Sadarbības projekts, kurā
Olaines
ar Riihimaki
Olaines
pilsētas dome
piedalās 10 skolēni no
1.vidusskolas
“Draudzīgas
1.vidusskolas
Olaines un 10 skolēni no
un Riihimaki
attieksmes pret vidi skolēni
Riihimaki, ka arī 4
skolas skolēni
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veidošana ES
kontekstā”

Projekts “Kandavas
vasara”

Mūzikas un
mākslas skolas
mākslas klases
audzēkņi

Olaines
pilsētas dome

Ls 234,84

Projekts “Mākslas
dienas Olainē”

Mūzikas un
mākslas skolas
mākslas klases
audzēkņi

Olaines
pilsētas dome

Ls 203,75

Projekts “Dodot
gūtais
neatņemams…”

Olaines
1.vidusskolas
skolēni keramikas
pulciņa “Rūķiši”
dalībnieki ,
projekta vadītāja
A.Spuņģe
Olaines
1.vidusskolas
skolēni

Olaines
pilsētas dome

Ls 65,00

Olaines
pilsētas dome

Ls 400,00

"Olaines novads
atbrīvošanas cīņu
gaismā"

M.Fjodorova,
Olaines
1.vidusskolas
skolnēki

Olaines
pilsētas dome

Ls 396,14

"Skolēnu drošība
uz ceļiem un
pilsētas ielās"

Olaines
2.vidusskolas
skolēni

Olaines
pilsētas dome

"Ekoloģiskā

Olaines

Olaines

“Olaines
1.vidusskolas
interešu izglītības
sporta spēļu
pulciņa attīstība”

pedagogi: Riihimaki skolēni
viesosies Olaines
1.vidusskolā, notiks kopējas
diskusijas, ekskursijas
Organizēta mākslas skolas
skolēniem (20 skolēni)
mācību – radoša nometne
Kandavā: gleznošana,
ekskursijas, zīmēšana un citi
darbi
Sarīkot Mākslas dienu
ietvaros izstāžu un akciju
ciklu Olaines iestādēs –
muzejā, bibliotēkās, veikalu
un iestāžu skatlogos un arī
brīvā dabā – pagalmos,
skvēros, gar ietvēm.
Organizatori - mākslas
skolas 5.un 4.klases
skolnieki, dalībnieki – visi
mākslas skolas audzēkņi
vecumā no 8 līdz 14 gadiem
Uzņemta filma par Olaines
pašvaldību vadītājiem un
demonstrēta muzejā,
pilsētas jubilejā un citos
pasākumos

un pedagogi,

Olaines
Mūzikas un
Mākslas skolas
skolēni un
pedagogi
Olaines
Mūzikas un
Mākslas skolas
skolēni un
pedagogi

Olaines 1.vidusskolas
skolēnu komandas
sagatavošana jauniešu fināla
sacensībām Vidzemes
novadā, tiks noteikta izlase.
Dalībnieki – 1990. –
1991.gadā dzimušie skolēni,
1992. – 1994.gadā dzimušie
skolēni (kopā 18)
Mērķis- veicināt sabiedrības
izglītošanu, patriotiskās
audzināšanas aktualiz.,
iedziļināties valsts vēsturē,
domāt par piederību savai
tautai un dzimt.vietai.
Iepazīstināt ar Brīvības
cīņās kritušo karavīru
piemiņas vietām Olaines
novadā, atjaunotās piemiņas
plāksnes atklāšana,
zinātniskā konference,
izstāde muzejā.

Olaines
1.vidusskolas
skolēni un
pedagogi

Ls 106,00

Iemācīt skolēniem gan
teorētiski, gan praktiski ceļu
satiksmes noteikumus,
lai nodrošinātu skolēnu
drošību uz ceļiem un
pilsētas ielās.

Olaines
2.vidusskolas
skolēni un
pedagogi

Ls 400,00

Pabeigt ekoloģiskās

Olaines

Olaines
1.vidusskola,
Olaines
vēstures un
mākslas
muzejs
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veselības taka,
2.etaps"

2.vidusskolas
skolēni

pilsētas dome

veselības takas izveidi, kura
kalpos pilsētas
iedzīvotājiem kā atpūtas
vieta

2.vidusskolas
skolēni un
pedagogi

"Krāsu pasaule"

Olaines
2.vidusskolas
skolēni

Olaines
pilsētas dome

Ls 200,00

Olaines 2.vidusskolas
dizaina pulciņa attīstība,
lietderīgā ārpusskolas laika
pavadīšana. Jaunas tehnikas
lietišķi - dekoratīvajā
mākslā apgūšana. Kopā
pulciņā nodarbojas 40 bērni.

Olaines
2.vidusskolas
skolēni un
pedagogi

"Olaines skolu
parlamentu
sadarbība ar citām
Latvijas skolu
parlamentiem"

A.Bagautdinova,
Olaines
2.vidusskolas
skolēni

Olaines
pilsētas dome

Ls 290,00

Skolas parlamentu
satikšanās Olainē un ārpus
tās (Valkas raj., Sēdes
pilsētā), tur notika
iepazīšanas pasākumi,
pieredzes apmaiņa un
lietišķās spēles.

J.Baļicka,
Olaines
2.vidusskolas
skolēni
Olaines
2.vidusskolas
skolēni,
O.Boksboima,
N.Bondarenko

Olaines
pilsētas dome

Ls 384,00

Moderno deju grupas
piedalīšanās deju svētkos un
festivālos.

Olaines
pilsētas dome

Ls 175,00

Mērķauditorija - 1.klases
skolēni. Ekskursijas, muzeju
apmeklēšana, izstādes, galda
spēles, svētku svinēšana.
Mērķis - iepazīšanās ar
latviešu tautas literatūru,
folkloru, kultūru, tradīcijām
un svētkiem pēcmācību
stundās.

Olaines
1.vidusskolas,
2.vidusskolas,
Sēdas pilsētas
vidusskolas
skolēni,
Olaines
mehānikas un
tehnoloģijas
koledža
audzēkņi
Olaines
2.vidusskolas
skolēni un
pedagogi
Olaines
2.vidusskolas
skolēni un
pedagogi

"Sirds ritms"

"Deju kolektīvu
draudzības vakars
IX Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu
un deju svētkos
gaidot”

I.Muižniece,
A.Freimane,
Olaines
1.vidusskolas
skolēni

Olaines
pilsētas dome

Ls 398,40

Dejotāju draudzības vakars
Olainē, prezentējot gan
savus deju kolektīvus, gan
Olaines pilsētu.

Olaines
1.vidusskolas
dēju kolektīvs,
citu Latvijas
pilsētu deju
kolektīvi

"Meiteņu
basketbola attīstība
Olaines pilsētā"

E.Auzēne,
Olaines
1.vidusskolas
skolēni
V.Šeflere,
Olaines
1.vidusskolas
skolēni

Olaines
pilsētas dome

Ls 388,50

Organizēts basketbola
turnīrs meitenēm "Olaines
kauss"

Olaines
pilsētas dome

Ls 284,00

Organizēts badmintona
turnīrs Olaines jauniešiem Ol.1.vsk, 2.vsk, OMTK
komandām

Mūzikas un
mākslas skolas
mākslas klases
audzēkņi,

Olaines
pilsētas dome

Ls 391,07

Pagalma pretīm Mūzikas
skolas ieejai sakārtošana ķieģeļu mājiņas sienu
izgleznošana, telpisko

Rīgas rajona
meiteņu
basketbola
komandas
Olaines 1.un
2.vidusskolas
skolēni,
Olaines
mehānikas un
tehnoloģijas
koledžas
audzēkņi
Mūzikas un
mākslas skolas
mākslas klases
audzēkņi un

"Es Latvijā"

Badmintona turnīrs
Olaines jauniešiem

"Svētki mūsu
pagalmā"
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D.Pilsuma

„Sveiki! Mēs no
Olaines!"

Mūsdienu deju
studijas "XS"
braucieni un deju
konkursiem

Mūzikas un
mākslas skolas
vizuāli plastiskas
mākslas klases
audzēkņi,
I.Cēbere
Olaines
1.vidusskolas
skolēni,
L.Brence,
B.Mergupe

objektu izveidošana
un uzstādīšana pagalmā,
izveidojot spēļu laukumu un
atpūtas vietu.

pedagogi

Olaines
pilsētas dome

Ls 174,15

Uzņemta videofilma par
Olaines jauniešiem abās
vidusskolās, par viņu
interesēm un brīvā laika
pavadīšanu.

Mūzikas un
mākslas skolas
mākslas klases
audzēkņi un
pedagogi

Olaines
pilsētas dome

Ls 400,00

Mūsdienu deju studija
(aptuveni 25 skolēni)
piedalīsies dažāda mēroga
mūsdienu deju konkursos
Latvijā. Pilnveidos skolēnu
stāju un dejas prasmi.

Olaines
1.vidusskola

2004.gadā bija atbalstīti arī citi jauniešu un kultūras pasākumi:
 Atbalsts „Jauno Vanagu” kluba biedru dalībai seminārā „Līderu palīgu apmācība” – Ls 52,-;
 Atbalsts Olaines jauno izpildītāju dalībai 3.starptautiskajā Latvijas radio un Latvijas televīzijas jauno izpildītāju
konkursā „Jaunās Zvaigznes” – Ls 60,-;
 Atbalsts bērnu un jauniešu jauno vokālistu konkursam „Pavasara balsis” – Ls 430,-;
 Atbalsts bērnu vokālā ansambļa „Olaines cālīši” un „Sveiks” dalībai festivālā „Pavasara cīrulīši” – kopā 330,-;
 Atbalsts jauniešu mūzikas festivāla „Bombarts - 2004” organizēšanai – Ls 665,-;
 Atbalsts bērnu un jauniešu deju kolektīvu dalībai Rīgas rajona deju svētkos Saulkrastos – Ls 625,40-;
 Atbalsts Olaines pilsētas vidējās paaudzes deju kolektīva „Janita” dalībai festivālā Slovākijā– Ls 700,-;
 Atbalsts jauniešu ārpusskolas aktivitātēm –Ls 500;
 Atbalsts pensionāru biedrībai semināra organizēšanai Kultūras centrā – Ls 65,-;
 Atbalsts Olaines evaņģēliski luteriskajai un Olaines pilsētas Romu katoļu draudzēm – Ls 1500.
Sadarbība ar citām pašvaldībām un valsts institūcijām
Olaines pilsēta sadarbojas ar Olaines pagastu. Sadarbības jomas – transports (kopējais sabiedriskā transporta tīkls, veselības
aizsardzība (poliklīnika, stacionārs un neatliekamās medicīnas palīdzības dienests atrodas Olaines pilsētā), izglītība
(pagasta iedzīvotāji izmanto pilsētas skolas un pirmsskolas iestādēs), kultūra un sports (kopīgie pasākumi), cieto sadzīves
atkritumu izgāztuve (pilsētas izgāztuve atrodas pagasta administratīvajā teritorijā, kopējās kapsētas izveide un uzturēšana,
uzņēmējdarbības veicināšana, ūdenssaimniecības attīstības tehniskā pamatojuma izstrāde (vadības grupas dalībnieki).
Olaines pilsētai un Olaines pagastam ir kopīgs Valsts nodarbinātības dienests, kurš atrodas Olaines pilsētā un ar kuru
Olaines pašvaldībai ir cieša sadarbība – bezdarbnieku nodarbinātība sabiedriskajos darbos, informācijas apmaiņa, atbalsts.
Olaines pilsēta ir vidēja Latvijas pilsētā, kura ikdienas saskaras un risina dažāda veida problēmas, kuru risināšana bieži nav
iespējama bez valsts pārvaldes institūcijām – notiek sarakste, tikšanas un apspriedes. Dažādu nozaru ministrijas (LR
Ekonomikas ministrija, Vides ministrija, Satiksmes ministrija, Finanšu ministrija un citas) piedalās vai koordinē Olaines
pilsētas infrastruktūras investīciju projektus, palīdz ar konsultācijām.

Olaines pilsētas domes priekšsēdētājs

J.Pavlovičs
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ZVĒRINĀTA REVIDENTA ATZINUMS PAR OLAINES PILSĒTAS DOMES 2004.GADA PĀRSKATU
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ZVĒRINĀTA REVIDENTA ATZINUMS PAR OLAINES PILSĒTAS DOMES 2003.GADA PĀRSKATU
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VALSTS KONTROLES ATZINUMS PAR OLAINES PILSĒTAS DOMES 2004.GADA
PĀRSKATU
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