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PRIEKŠVĀRDS 

 
 

Olaines pilsētas domes 2006.gada publiskais pārskats ir sagatavots atbilstoši LR likuma "Par pašvaldībām" 72.panta un 

Ministra Kabineta Nr.44 „Noteikumi par publiskā pārskata saturu un to sagatavošanas kārtību” prasībām. Tā mērėis ir 

saprotamā veidā sniegt vispusīgu, objektīvu un atklātu informāciju par Olaines pilsētas domes un pašvaldības iestāžu darbību 

2006.gadā, kā arī informēt par finanšu līdzekĜu izmantošanas lietderību un iegūto rezultātu. Gada publiskais pārskats ir 

sagatavots kā informatīvs materiāls ikvienam Olaines iedzīvotājam, kā arī citiem interesentiem. Tas ir kā atsevišės 

komunikācijas līdzeklis starp visiem pašvaldībā strādājošiem, iedzīvotājiem, citām pašvaldībām, valsts un nevalstiskām 

struktūrām. Pārskats kalpo tam, lai rosinātu priekšlikumus tālākai darbībai un maksimāli censtos iesaistīt iedzīvotājus lēmumu 

pieĦemšanas procesā un to īstenošanā. Pārskats sniedz pārskatu par precīzi un sīki plānotiem darbiem ne tikai finansiāli, bet arī 

administratīvi un organizatoriski, par izstrādātiem kadru, resursu, ideju, reālu projektu, vīziju politiku un aktivitāšu stratēăisko 

un  taktisko plānošanu. To nevar paveikt vienīgi dome, tas jādara kopā ar sabiedrību, kas tajā ir tieši vai netieši iesaistīta.  

Pārskatā izvērtēta pašreizējā ekonomiskā un sociālā situācija Olaines pilsētā un izmaiĦas, kas ir notikušas pēdējos gados 

teritorijas attīstības plāna īstenošanā, sniegta informācija par publisko un privāto investīciju ieguldījumiem pilsētas 

infrastruktūrā, par plāniem tās pilnveidošanā 2007.gadā. Šajā dokumentā ietverta arī informācija par divos iepriekšējos gados 

izpildīto un kārtējam gadam pieĦemto budžetu, par saistību un garantiju apjomiem, par pašvaldības nekustamo īpašumu un tā 

novērtējumu, pašvaldības kapitāla vērtību uzĦēmumos. Pārskatā sniegts pašvaldības iestāžu raksturojums un to darbības 

atspoguĜojums. 

Pašvaldības līdzekĜi tiek mērėtiecīgi izlietoti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai. Viena no lielākajām budžeta 

izdevumu daĜām ir piešėirta izglītības iestāžu finansēšanai un iedzīvotāju sociālajai nodrošināšanai. Pilsētas attīstībai tiek 

piesaistīti lieli investīciju resursi. 2006.gadā arvien aktīvāk iedzīvotāji sāka iesaistīties pilsētas plānošanas pasākumos. Aktīvi 

tiek risināti infrastruktūras attīstības jautājumi, kā rezultātā būtiski palielinās nekustamā īpašuma tirgus vērtība.  

Olaines pilsētas domes vadība skaidri apzinās, ka pilsētas ekonomiskās un sociālās attīstības problēmas vēl joprojām nav 

pilnībā atrisinātas. Tāpēc ir jāturpina iesāktais darbs Olaines iedzīvotāju labā, koordinējot un saskaĦojot pašvaldības, valsts un 

uzĦēmēju intereses, kā arī risinot pilsētas teritorijas attīstības problēmas. 

Šis gada pārskats ir pieejams visiem iedzīvotājiem - pilsētas izglītības iestādēs, bibliotēkās, domes “Apmeklētāju 

pieĦemšanas un informācijas centrā” un pašvaldības mājas lapā internetā - www.olaine.lv.  

Tikai nemitīgs un nepārtraukts darbs nodrošina Olaines attīstību. Olaines pilsētas dome turpina gaidīt Jūsu ierosinājumus un 

priekšlikumus 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 

ceĜa. Ciematam lielceĜa malā bijuši dažādi nosaukumi - piemēram, SkadiĦu ciems. Tikai 17.gadsimtā, kad Misas pietekas 

Olaines upītes ielokā tika uzcelta baznīca, ēka un draudze ieguva Olaines vārdu. Mūsdienās Olaines vārdu pārĦēmusi Olaines 

pilsēta, bet vēsturiskais centrs nu jau pārtapis par Olaines pagastu. 

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 dzelzceĜu 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 daĜu. Otrais pagrieziens pilsētas attīstībā sākās 1956. gadā, kad Olainē sākās jaunu rūpnīcu celtniecība. 1959. gadā 

toreizējā valdība nolēma likvidēt līmes fabriku Rīgā un pārcelt to jaunbūvētos korpusos uz Olaini. Papildus tam tika pieĦemts 

valdības lēmums par plastmasas pārstrādes rūpnīcas būvi Olainē. 

1963. gadā Olaines kūdras rūpnīcas strādnieku ciemats kĜuva par Olaines pilsētciematu un saglabāja šo statusu līdz pat 

1967. gada 20. februārim (332ha platībā), kad iedzīvotāju skaits sasniedza 7000 cilvēku un ar Latvijas Augstākās padomes 

prezidija lēmumu Olainei tika piešėirts Olaines pilsētas statuss. Šis ir Olaines pilsētas izaugsmes laiks, kurā jau aktīvi darbojās 

vairākas rūpnīcas: plastmasu pārstrādes rūpnīca, ėīmisko reaktīvu rūpnīca, eksperimentālā līmes rūpnīca, notiek ėīmiski 

farmaceitiskās rūpnīcas celtniecība. Aktīvi turpina darboties arī vecākais Olaines rūpniecības uzĦēmums - Olaines kūdras 

rūpnīca. Šajā laikā Olainē darbojās Latvijā vienīgā iestāde alkoholisma piespiedu ārstēšanai - Olaines darba profilaktorijs. Visi 

Olaines uzĦēmumi bija iesaistīti bijušās PSRS rūpniecības kompleksā un to ražošanas apjomi pieauga līdz pat 1990. gadam. 

1991. gadā Olaines teritorija tika divkārt palielināta, lai paplašinātu zaĜo zonu un nodrošinātu individuālo apbūvi. Pēc 1991. 

gada ražošana lielākajos uzĦēmumos apsīka, tomēr pilnībā tika likvidēts tikai Valsts uzĦēmums “Biolar” (agrāk - “Olaines 

ėīmisko reaktīvu rūpnīca”). Šīs rūpnīcas korpusos 1995. gadā tika izveidots jauns uzĦēmums - “LatBio”. Mainoties 

ekonomiskajai un politiskajai situācijai, strauji attīstījās privātais sektors. Notika valsts uzĦēmumu privatizācija, un tās 

rezultātā Olaines pilsētas teritorijā jau 1998. gadā vairs nebija neviena valsts uzĦēmuma. To vietā izveidojās tādi uzĦēmumi kā 

SIA “VITA” (bijus ī Olaines želantīna rūpnīca), AS “Olaines Kūdra”, AS “Olainfarm”, SIA “EPI” (bijusī Olaines plastmasu 

pārstrādes rūpnīca), SIA “ORC LAT” („Olaines celtnieks”). 

1998. gada novembrī Latvijas Heraldikas komisija apstiprināja Olaines pilsētas ăerboni. Trīs sarkani asins pilieni 

simbolizē dzīvību, bet savukārt dzērveĦu mētra ar sudraba lapām un divām sārtām ogām atsauc atmiĦā purvus, pateicoties kuru 

apguvei izveidojusies viena no lielākajām Pierīgas pilsētām. Olaines vārds ir izskanējis līdz ar tādiem ievērojamiem cilvēkiem 

kā literatūras vēsturnieks Teodors Zeiferts un rakstniece Vija Upmale. Pašlaik Olaines pilsētas teritorija aizĦem 6,8 km2, un  

Olaines iedzīvotāju skaits sasniedz gandrīz 13 000 iedzīvotāju. Olainē darbojas 4 pirmsskolas izglītības iestādes (viena no tām 

ir privātā), divas vidusskolas un koledža. 2002. gadā koledža ieguva augstākās mācību iestādes nosaukumu. Bērni brīvajā laikā 

apmeklē mūzikas un mākslas skolu, dažādas sporta sekcijas, rokdarbu pulciĦus, kinoteātri un spēĜu 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 nodaĜa, kurās 

lasītājiem regulāri tiek piedāvāta iespēja iepazīt jaunāko ārzemju un latviešu literatūru, bagātinot savu garīgo apvārsni. Jau par 

tradīciju ir kĜuvuši Olaines pilsētas svētki, kas priecē iedzīvotājus ar krāšĦu gājienu, koncertiem un rokfestivālu “BombArts”, 

kurā piedalās ne tikai olainieši, bet arī viesi no sadraudzības pilsētām. Pilsēta iet kopsolī ar laiku un kĜūst sakoptāka, attīstās 

infrastruktūra - tiek darīts viss, lai iedzīvotāji justos droši, lai apzinātos to kā savas mājas un veicinātu tās labiekārtošanu un 

augtu līdzi. 
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IEDZ ĪVOTĀJI 
 

 

 

� Vīriešu un sieviešu skaits 

 

Tai skaitā Iedzīvotāju kopskaits 

(procentos) 

 

Gads 

 

Iedzīvotāju 

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 

2005. 13243 5897 7346 44,5 55,5 

2006. 12699 5605 7094 44,14 55,86 

 

� Dzimstība, mirstība un iedzīvotāju dabiskais pieaugums 

 

Gads 
Iedzīvotāju 

skaits 
Dzimušo skaits Mirušo skaits 

Iedzīvotāju dabiskais 

pieaugums 

2001. 13127 108 130 - 12 

2002. 12261 139 121 + 18 

2003. 12535 126 137 - 9 

2004. 12587 113 142 - 29 

2005. 13243 122 148 -26  

2006.* 12699 102 127 -25 

 

� Galvenās vecuma grupas 

 

Tai skaitā  

Gads 

 

Iedzīvotāju 

skaits 

Jaunāki par darbspējas 

vecumu 

Darbspējas 

vecumā 

Vecāki par darbspējas 

vecumu 

2001. 13127 2106 8752 2269 

2002. 12261 944 7653 1887 

2003. 12535 2716 7841 2004 

2004. 12587 2864 7433 2389 

2005. 13243 1723 8347 2844 

2006. 12699 1741 8810 2148 
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1. attēls 2006. gada galvenās vecuma grupa 

 

� Iedzīvotāju vecuma struktūra 

 

No iedzīvotāju kopskaita 2001. gads 2002.gads 2003.gads 2004.gads 2005.gads 2006. gads 

Bērni līdz 6 g.v. 818 658 813 833 798 885 

Bērni un jaunieši 

7-18 gadu vecumam 
2051 1936 1903 1750 1415 1616 

Bērni daudzbērnu 

ăimenēs 
203 226 208 220 222 304 

Bērni nepilnajās ăimenēs 652 658 708 566 584 573 

Bez vecāku gādības 

palikušie bērni un bāreĦi 
52 77 51 54 51 47 

Pensionāri 2603 2550 2365 2600 2844 2484 

Invalīdi 431 437  470 476 493 

Bezdarbnieki 586 493 515 671 406 814 

 

� Nacionālais sastāvs 

 

No iedzīvotāju kopskaita 2001. gads 2002. gads 2003.gads 2004.gads 2005.gads 2006. gads 

Latvieši 3150 4674 4845 4914 5038 4890 

Krievi 5720 5391 5570 5666 5788 5546 

Baltkrievi 930 922 944 953 974 895 

UkraiĦi 550 453 464 468 481 445 

PoĜi 450 430 439 447 455 411 

Lietuvieši 150 139 142 137 135 126 

IgauĦi 10 10 11 11 11 9 

Citas tautības 216 242 120 329 361 377 
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2. attēls Iedzīvotāju nacionālais sastāvs 2006. gadā  

 

�Sadalījums pēc pilsonības 

No iedzīvotāju kopskaita 2001. gads 2002. gads 2003.gads 2004.gads 2005.gads 2006.gads 

Latvijas pilsoĦi 7070 7379 7485 7686 8081 8066 

Latvijas nepilsoĦi 4975 4882 4733 4904 4793 4347 

Krievijas pilsoĦi 113 126 151 173 190 165 

Lietuvas pilsoĦi 15 24 25 25 24 22 

Citas valsts pilsoĦi 30 150 141 137 155 99 
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3. attēls Iedzīvotāju sadalījums pēc pilsonības 2006. gadā 
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� Laul ību reăistrācija 

Gads Laulību skaits 

2001. 37 

2002. 47 

2003. 43 

2004. 41 

2005.* 58 

2006.* 71 

 

� Vārda/uzvārda maiĦa 

 

Gads Uzvārdu maiĦu skaits 

2001. 8 

2002. 3 

2003. 7 

2004. 10 

2005.* 8 

2006.* 10 

 

� Tautību ieraksta maiĦa 

 

Gads Tautību ieraksta maiĦu skaits 

2001. 1 

2002. 2 

2003. 1 

2004. 2 

2005.* - 

2006.* 1 

 
 

 
 
 
 
 
* Olaines pilsētas pašvaldības dati 
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OLAINES PILSĒTAS DOMES STRUKTŪRA 

 
Olaines pilsētas dome atrodas Zemgales ielā 33, Olaine, LV – 2114, tālr. 7964333, 7146022. 

2005.gada 12.martā notika pašvaldības vēlēšanas. Olaines pilsētas domē tika ievēlēti 11 deputāti:  
 

Jānis Pavlovičs   domes priekšsēdētājs 

Inta PurviĦa    domes priekšsēdētāja vietniece 

Ināra Brence   domes deputāte 

Aleksejs Gromovs  domes deputāts 

Viesturs Liepa   domes deputāts 

Sergejs Artjomovs  domes deputāts 

Sergejs Kirilovs   domes deputāts 

Ăirts Stepka   domes deputāts 

Tatjana Lukina   domes deputāte 

Jānis Klievēns    domes deputāts 

Aleksejs PaĜičevs  domes deputāts (izbeidza deputāta pilnvaras pirms termiĦa – 26.10.2005.  

domes sēdes prot.15., 38.p.) 

Ludmila Rodionova  uzsāka pildīt deputāta pienākumus 23.11.2005. 
 

Domes darbu vada priekšsēdētājs – Jānis Pavlovičs, vietniece – Inta PurviĦa un izpilddirektors – Andris Bergs, kurš 

organizē domes administrācijas darbu. 2006.gadā notikušas 15 domes sēdes un izskatīti jautājumi, kuri pirms tam izskatīti 

pastāvīgi darbojošās komitejās, kurās darbojas domē ievēlētie deputāti un tās vada: 

• Finanšu komiteja - priekšsēdētājs Jānis Pavlovičs;  

• Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja - priekšsēdētāja Inta PurviĦa; 

• Attīstības un komunālo jautājumu komiteja - priekšsēdētājs Viesturs Liepa.  

Kopumā 2006.gadā domes sēdēs izskatīti 609 lēmumu projekti. SaskaĦā ar Olaines pilsētas domes nolikumu domes sēdes, 

kurās laipni aicināti piedalīties arī olainieši, notiek vienu reizi mēnesī, katra mēneša ceturtās nedēĜas trešdienā, plkst. 15.00, 

domes administratīvās ēkas zālē - Zemgales ielā 33. 

2006. gadā Olaines pilsētas domē darbojās vairākas komisijas un padomes, kas nodrošināja pašvaldības funkciju veikšanu 

Olainē: 

- Administratīvā komisija; 

- Sociālo un dzīvokĜa jautājumu komisija; 

- Vides aizsardzības komisija; 

- Vēlēšanu komisija; 

- Zemes komisija; 

- Alkoholisma un narkomānijas izplatības ierobežošanas konsultatīvā padome; 

- Būvvalde; 

- Sporta padome. 
 

Pērnā gada sākumā, sakarā ar jaunā „Publisko iepirkumu likuma” stāšanos spēkā un Ħemot vērā iepirkumu apjoma 

palielināšanos, tika izveidota pastāvīga iepirkumu komisija, kura ir pastāvīgi funkcionējoša institūcija septiĦu cilvēku sastāvā. 

Komisija nodrošina iepirkumu procedūru dokumentu izstrādāšanu, procesa gaitas protokolēšanu un nes atbildību par iepirkuma 

procedūras norisi. 
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Pašvaldībā strādā auditors, kurš darbojas neatkarīgi un savā darbā ievēro objektivitāti, lai uzlabotu pašvaldības iestāžu 

darbības likumību, un sniedz rekomendācijas iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai. Auditors pārvalda informāciju par 

visiem pašvaldības darbības aspektiem, datu apkopošanas un analīzes instrumentiem. Pašvaldības izpildvara ir ieinteresēta, lai 

auditors sadarbojas ar pašvaldības iestāžu vadītājiem un palīdz kontrolēt to pieĦemtos lēmumus. Auditors ir objektīvas 

informācijas avots, kas palīdz vadītājiem no malas paskatīties uz lietām un novērtēt pieĦemto lēmumu kvalitāti. Tiek veikta 

izpildāmo rekomendāciju pēckontrole. Daudz laika auditors velta konsultāciju darbam, izstrādājot pašvaldības iestāžu un 

domes normatīvos dokumentus. 

Pamatojoties uz auditora ieteikumiem, 2006.gadā tika pilnveidots Olaines pilsētas pašvaldības nolikums, kurā ir Ħemtas 

vērā visas izmaiĦas pašvaldības darbā pēdējos gados, kā arī ir izstrādāts jauns nolikums par Olaines pilsētas domes dokumentu 

aprites kārtību atbilstoši mūsdienu prasībām un likumdošanai. 

Lai nodrošinātu dokumentu apriti un to kontroli, tika iegādāta jauna „Lietvedības programma”, kur tīklā ir saslēgti visi 

kancelejas darbinieku datori. Tas dod iespēju jebkurā momentā operatīvi pārbaudīt katra domē ienākošā vai izejošā dokumenta 

apriti, var redzēt kurās komitejās vai komisijās dokuments bija izskatīts un kāds lēmums pieĦemts, kurš darbinieks bija par to 

atbildīgs un kad tika sniegta atbilde. Papildus tam notiek komiteju un domes lēmumu izpildes kontrole. 

Pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldīšanas uzlabošanai ir uzstādīta vienota programma „NINO”, kura dod iespēju 

uzzināt jebkura pilsētas zemes gabala kadastrālo numuru, platību, lietošanas mērėi, īpašnieku, nomnieku vai valdītāju, kā arī 

izmaiĦas un administrēt nekustamā īpašuma nodokli. Tīklā ir saslēgtas visas domes struktūrvienības, kuru darbība saistīta ar 

nekustamo īpašumu – īpašuma fonds, būvvalde un zemes komisija. Papildus tam īpašuma fondam skatīšanas režīmā ir 

pieejama Zemesgrāmatu datu bāze, kura dod iespēju operatīvi saĦemt informāciju par nekustamiem īpašumiem Latvijā.   

Darba kontroles, informācijas un pieredzes apmaiĦai darbinieku starpā regulāri notiek darbinieku sanāksmes. Gan vadība, 

gan paši darbinieki ierosina un organizē pieredzes apmaiĦas braucienus gan Latvijā, gan ārvalstīs. Olaines pilsētas dome 

pievērš lielu uzmanību personāla izglītošanai un darbinieku kvalifikācijas celšanai. Katram administrācijas darbiniekam viĦa 

profesionalitātes pilnveidošanai tiek piedāvāta iespēja 1 – 2 reizes gadā apmeklēt attiecīgos seminārus un kursus. 

Lai uzlabotu pašvaldības un sabiedrības sadarbību un veicinātu iedzīvotāju apkalpošanas kvalitāti, Olaines pilsētas domē 

2002.gadā tika izveidots un joprojām turpina darboties Apmeklētāju pieĦemšanas un informācijas centrs (APIC), kura galvenie 

uzdevumi ir sniegt informāciju par pašvaldības funkcijām, pieĦemt iesniegumus, veikt iedzīvotāju pierakstīšanu uz pieĦemšanu 

pie domes amatpersonām. Tā izveidošanas un darbības rezultātā, nodrošinot ātru un operatīvu dokumentu apriti domes 

iekšienē, būtiski ir uzlabota iekšējā darba organizācija un pakalpojumu sniegšanas efektivitāte. APIC iedzīvotājiem ir iespēja 

vienuviet saĦemt visu sev interesējošo informāciju ne tikai par pašvaldību, bet arī par citām Olainē esošām valsts iestāžu 

nodaĜām un filiālēm, kā arī citu informāciju.  

2006.gadā faktiskais vidējais darbinieku skaits nemainījās - Olaines pilsētas domes pārvaldē tika nodarbināti 30 speciālisti, 

19 (63,33%) no tiem ir augstākā izglītība, 7 (23,33%) – vidējā speciālā un 4 (13,33%) – vidējā izglītība, no tiem divi mācās 

augstākajās mācību iestādēs. Darbiniekiem ir obligāta regulāra informatīvo semināru un kursu apmeklēšana vismaz vienu reizi 

gadā. Personāla sadalījums pa dzimuma grupām nav vienlīdzīgs - sievietes – 24 (80%) un vīrieši – 6 (20%). Izstrādāts „Olaines 

pilsētas domes darbinieku ētikas kodekss” un darbinieku pienākums ir to ievērot. Iesākts darbs pie personāla zināšanu un 

prasmju novērtēšanas jeb atestācijas procesa izstrādes. 
 

Par korupcijas risku mazināšanas pasākumiem Olaines pilsētas domē 2006. gadā 
 

Publisko iepirkumu procesu regulē LR Publisko iepirkumu likums, kas uzliek par pienākumu pasūtītājam nodrošināt 

iepirkuma procedūru atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci un vienlīdzīgu attieksmi pret tiem, valsts un pašvaldības līdzekĜu 

efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku. Konkurence ir tirgus ekonomikas galvenais virzošais spēks, 

efektīva līdzekĜu izmantošana palielina ietaupījumus, atklātums ir galvenais līdzeklis konkurences palielināšanai un korupcijas 

risku mazināšanai. Nodrošinot Publisko iepirkumu likuma normu ievērošanu, dome samazina korupcijas riska rašanās iespējas.  
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Papildus jāatzīmē divi nozīmīgākie domes veiktie pasākumi korupcijas risku papildus mazināšanai – pastāvīgās iepirkumu 

komisijas 7 cilvēku sastāvā izveidošana un sadaĜas „Iepirkumi” izveide domes interneta mājas lapā.  

Pastāvīgā iepirkumu komisija  

2006.gada 28.jūnijā dome izveidoja pastāvīgo iepirkumu komisiju, kura organizē iepirkumu procedūras ar paredzamo 

līgumcenu virs Ls 10 000. Pastāvīgās iepirkumu komisijas funkcijās ietilpst tirgus izpēte un visizdevīgākā risinājuma izvēle 

pirms iepirkuma procedūras uzsākšanas, iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšana, iepirkuma procedūras veikšana un 

uzvarētāja noteikšana. Iepirkuma komisija visā iepirkuma procesā nodrošina Publisko iepirkumu likuma normu ievērošanu.  

Pastāvīgā iepirkumu komisija sastāv no septiĦiem locekĜiem, lai gan Publisko iepirkumu likums paredz, ka minimālais 

iepirkuma komisijas locekĜu skaits ir vismaz trīs. Lielāks iepirkumu komisijas sastāvs paver iespēju iepirkuma procesā iesaistīt 

vairāk dažādu jomu speciālistu, izmantojot to zināšanas visefektīvākā rezultāta sasniegšanai iepirkuma procesā, kā arī 

samazina korupcijas risku.  

SadaĜa domes interneta mājas lapā www.olaine.lv 

Domes interneta mājas lapā www.olaine.lv 2006.gadā tika izveidota atsevišėa sadaĜa „Iepirkumi”. Šajā sadaĜā tiek 

publicēti domes, pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību paziĦojumi par aktuālajiem iepirkumiem, sākot no paredzamās 

līgumcenas Ls 1 000, un paziĦojumi par pieĦemtajiem lēmumiem. Informatīvie paziĦojumi par iepirkumiem līdz Ls 10 000 

internetā atrodas vismaz 5 dienas, paziĦojumi par pieĦemtajiem lēmumiem – no to publicēšanas dienas līdz kalendārā gada 

beigām (Publisko iepirkumu likums nosaka, ka tiem internetā jāatrodas vismaz 5 dienas). 

PaziĦojumi par iepirkumu procedūrām ar paredzamo līgumcenu virs Ls 10 000, tiek publicēti LR Iepirkumu uzraudzības 

biroja interneta mājas lapā www.iub.gov.lv, kā arī papildus domes izveidotajā interneta mājas lapas sadaĜā, kaut gan Publisko 

iepirkumu likums to nenosaka.  

Ar internetā publicētajiem iepirkumiem var iepazīties plašs piegādātāju loks un iesniegt savus piedāvājumus, kas sekmē 

konkurences veidošanos. Arī iedzīvotāji var iepazīties ar pašvaldības veiktajiem iepirkumiem, pieĦemtajiem lēmumiem un 

līgumu summām.  

Atklātas un pārskatāmas iepirkumu procedūras mazina korupcijas riska rašanos.  
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OLAINES PILS ĒTAS DOMES STRUKTŪRA no 01.01.2006. līdz 01.10.2006. 
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OLAINES PILS ĒTAS DOMES STRUKTŪRA no 01.10.2006. līdz 31.12.2006. 

 

Veiktas izmaiĦas saskaĦā ar reorganizāciju. Domes sēdes 2006. gada 28. jūnija prot. Nr.7. 
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OLAINES PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SNIEGTIE PAKAPLOJUMI 

 

Olaines pilsētas pašvaldības funkcijas ir noteiktas likuma “Par pašvaldībām”15. pantā un galvenās no tām ir komunālo 

pakalpojumu organizēšana pilsētā, pilsētas labiekārtošanas un sanitārās tīrības nodrošināšana, izglītības iespēju nodrošināšana 

iedzīvotājiem, kultūras attīstības veicināšana, veselības aprūpes un sociālās palīdzības pieejamības nodrošināšana, aizgādnības, 

adopcijas nodrošināšana un bērnu tiesību un interešu aizsardzība, palīdzība iedzīvotājiem dzīvokĜu jautājumu risināšanā, 

saimnieciskas, uzĦēmējdarbības un bezdarba samazināšanas sekmēšana pilsētā, sabiedriskās kārtības nodrošināšana, zemes 

izmantošanas un apbūves kārtības noteikšana, būvniecības tiesiskuma kontrolēšana, civilstāvokĜa aktu reăistrēšana, sabiedriskā 

transporta pakalpojumu organizēšana u.c. 

ĥemot vērā likumā noteiktas funkcijas, pašvaldība sniedz sekojošus pakalpojumus (vai nodrošina to sniegšanu): 

  

• ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZ ĀCIJA, NOTEK ŪDEĥU NOVADĪŠANA. SILTUMAPG ĀDE. 

SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA. DZ ĪVOJAMO M ĀJU APSAIMNIEKOŠANA. 

 

Pakalpojumu sniegšanu nodrošina akciju sabiedrība „Olaines ūdens un siltums” (Kūdras ielā 27, Olaine, tālrunis 7963102) 

kā sabiedrisko pakalpojumu uzĦēmums, kuras dibinātājs un vienīgais akcionārs ir Olaines pilsētas dome. AS „Olaines ūdens 

un siltums” galvenie darbības virzieni ir: 

• Siltumenerăijas ražošana, pārvade un realizācija; 

• Dzeramā ūdens ražošana un piegāde, notekūdeĦu pārvade un nodošana attīrīšanai; 

• Dzīvojamo māju apsaimniekošana (no 2006.gada marta dzīvojamo māju apsaimniekošanu veic SIA „Olaines namu 

apsaimniekotājs” , kuras dibinātājs ir AS „Olaines ūdens un siltums”); 

• Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšana; 

• Citi pakalpojumu veidi. 

 

• TERITORIJAS LABIEK ĀRTOŠANA UN SANITĀRĀ TĪRĪBA  

 

Pilsētas administratīvas teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību nodrošina sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Olaines 

municipālais serviss” (Jelgavas iela 32, Olaine, tālrunis 7966330), kuras dibinātājs un vienīgais kapitāla daĜu turētājs ir 

Olaines pilsētas dome. UzĦēmuma galvenie darbības veidi:  

• pilsētas zaĜās zonas apkope; 

• pilsētas ielu un ceĜu apkope; 

• apbedīšanas pakalpojumi; 

• Olaines novada „Sila” kapu apsaimniekošana; 

• sanitāras attīrīšanas iecirknis – atkritumu savākšana un pārvadāšana; 

• pilsētas mežu apsaimniekošana. 

Par dzīvojamām mājām piestiprināto zemju sanitāro tīrību un labiekārtošanu atbild dzīvojamo māju apsaimniekotājs – SIA 

”Olaines namu apsaimniekotājs” (Kūdras iela 27, Olaine) 
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• IZGL ĪTĪBA 

    

Olaines pilsētas dome nodrošina pilsētas iedzīvotājiem iespēju iegūt pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vispārējo 

vidējo izglītību, kā arī ārpusskolas izglītību un pieaugušo izglītību. Pilsētā var apgūt arī valsts nodrošinātu profesionālo 

izglītību. Visas izglītības iestādes strādā pēc licencētām izglītības programmām. Ar katru gadu tiek palielināti pašvaldības 

budžeta izdevumi izglītības iestāžu labiekārtošanai un mācību grāmatu iegādei. Pēdējo gadu laikā par pašvaldības līdzekĜiem 

veikti kapitālie remonti izglītības iestādēs, kas būtiski samazinājuši ēku uzturēšanas izmaksas. 

 

Pirmsskolas izglītības iestādes: 

 

PII „Dz ērvenīte” (Zemgales iela 39, Olaine, LV-2114, tālrunis 7962808) 

Bērnudārzā ir 10 grupas, kuras apmeklē 200 bērni. 

Pirmsskolas izglītības iestāde īsteno LR IZM licenzētu:  

• Vispārizglītojošo programmu latviešu valodā bērniem no 2 – 3 gadiem (viena grupa) un no 3 – 7 gadiem (četras 

grupas).  

• Mazākumtautību vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu krievu valodā bērniem no 2 – 3 gadiem (viena 

grupa) un no 3 – 7 gadiem (četras grupas)  

 

PII „Z īle” ( Kūdras iela 9, Olaine, tālrunis 7966249) 

Iestādi apmeklē 210 bērni, izveidotas 11 grupas; draudzīgs, radošs pedagogu un saimniecisko darbinieku kolektīvs ar 

savām tradīcijām un labestīgo attieksmi pret bērniem. Iestāde īsteno bērncentrētas izglītības modeli, gatavojot bērnus 

pamatizglītības apguvei skolā, veidojot bērna „Es” apziĦu, rosinot bērnus darboties patstāvīgi un radoši, virzot bērna 

individuālos iespaidus uz pasaules uztveres kopsakarībām. Iestādē bērniem tiek piedāvāta ritmika un latviešu valoda cittautību 

bērniem. 

 

Specializētā PII „ Ābelīte” (Parka iela 5, Olaine, tālrunis 7965768)  

Tā ir speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, kurā īsteno izglītojamam speciālās pirmsskolas izglītības programmas 

izglītojamiem ar valodas vai fiziskās attīstības traucējumiem un šīm grupām realizē četras licencētas programmas: 

• speciālās pirmsskolas mazākumtautību izglītības programma izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem 

īstenošanai.  

• speciālās pirmsskolas mazākumtautību izglītības programma izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem 

īstenošanai.  

• speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem īstenošanai.  

• speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem īstenošanai. 

• vispārizglītojoša programma latviešu valodā bērniem no 1,5 līdz 3 gadiem. 

Iestādē darbojās 10 grupas: 3 grupas izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem, 6 grupas izglītojamiem ar valodas 

attīstības traucējumiem un viena grupa izglītojamiem bez traucējumiem. 

 

Starp pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm izveidojusies savstarpēja sadarbība – vasaras periodā iestāžu personāla 

atvaĜinājumi tiek saskaĦoti un bērniem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt dienas grupas citā pirmsskolas izglītības iestādē. 
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Privātā PII „Saul īte” (Veselības iela 7, Olaine, tālrunis 7963069) 

Ar 2003.gada 1.septembri Olainē ar visām nepieciešamām atĜaujām un licencēm darbu sāka pirmā privātā pirmsskolas 

izglītības iestāde "Saulīte". Lai nodrošinātu Olaines pilsētas administratīvajā teritorijā reăistrētos bērnus ar iespēju iegūt 

pirmsskolas izglītību un saskaĦā ar LR likumā "Par pašvaldībām" paredzēto funkciju, kā arī atbilstoši līgumam starp Olaines 

pilsētas domi un privāto iestādi no 2005.gada februāra mēneša Olaines pilsētas dome apmaksā vecāku maksas 50% no 

izglītības programmas īstenošanas izmaksām par katru bērnu, kas ir reăistrēts Olaines pilsētas administratīvajā teritorijā. 

2006. gada 1. septembrī privātā iestāde viesmīlīgi atvēra savas durvis papildus grupiĦas mazuĜu sagaidīšanai. Pēc 

veiktajiem telpu remontdarbiem tiek atvērtas vēl divas grupas. 

Pavisam iestādē darbojas četras grupas, kuras apmeklē 42 bērni. 

 

Vidējās izglītības iestādes: 

 

Olaines pilsētas vispārizglītojošajās skolās 2006./2007. mācību gadā mācības Olaines vidusskolās uzsācis 1481 skolēns.  

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, vidusskolās ir nodrošināts pastāvīgs 

interneta pieslēgums. Pozitīvi vērtējams ir tas, ka vidusskolu audzēkĦi aktīvi iekĜaujas pilsētas, rajona un valsts rīkotajos 

pasākumos. Skolēnu aktīvai brīvā laika pavadīšanai un papildus izglītībai, vidusskolas piedāvā apmeklēt dažādus rokdarbu un 

interešu pulciĦus, korus, deju kolektīvus un iesaistīties sporta komandās. Pateicoties pašvaldības finansiālam atbalstam, 

bērniem no maznodrošināto ăimenēm skolās tiek piešėirtas brīvpusdienas. 
 

Vispārējās izglītības iestāde Skolēnu skaits 2006./2007. mācību gadā Pedagogu skaits 

Olaines 1.vidusskola 734 56 

Olaines 2.vidusskola 747 59 

 

Olaines 1.vidusskola (T.Zeiferta iela 4, Olaine, tālrunis 7962959) 

2006./2007.mācību gadā skolā mācās 734 skolēni, strādā 56 pedagogi un 28 tehniskie darbinieki. Mācības notiek latviešu 

valodā un 1.vidusskola akreditēta līdz 2011.gada 29.martam. 

Laika gaitā vidusskolas galvenā ēka Zeiferta ielā 4 nevar uzĦemt visus skolēnus, un 1992. gadā pirmo klašu skolēni ar 

Olaines pilsētas pašvaldības atbalstu iegūst telpas arī Kūdras ielā 5, kuras tiek dēvētas par "mazo skolu". Telpu trūkuma dēĜ 

4.klasē skolēni mācās otrajā maiĦā. Lai atrisinātu minēto problēmu un nodrošinātu skolēnus ar papildus mācību telpām 

2006.gada jūnijā tika uzsākta Olaines 1.vidusskolas piebūves celtniecība, kurā paredzētas papildus 2 pirmsskolas klases, 16 

klases sākumskolai, ėīmijas, mājturības, mūzikas, vizuālās mākslas, angĜu valodas kabineti, atpūtas telpas skolēniem un 

skolotājiem un piebūve sporta zālei ar aerobikas un trenažieru zālēm. 

 

Olaines 2.vidusskola (Skolas iela 1, Olaine, tālrunis 7963582) 

2006./2007. mācību gadā skolā mācās 747 skolēni (32 klases), kā arī mācības uzsāka 5. - 6.gadīgo sagatavošanas grupa (9 

bērni). 1.klasēs mācās 54 skolēni, 10.klasēs - 42 skolēni. Vidusskolā strādā 59 pedagogi un 32 tehniskie darbinieki un tā 

nokomplektēta ar atbalstošu personālu: psihologu, sociālo pedagogu, logopēdu, jaunajā medicīniskajā daĜā par skolēnu 

veselību rūpējas medmāsa.  

2.vidusskola akreditēta līdz 2012.gada 9.martam un atestēta arī skolas direktore. 2006. gads Olaines 2. vidusskolai bija 

jubilejas gads – 30 gadi. 
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Vidusskolas skolēniem ir iespēja apgūt trīs vispārējās izglītības programmas: vispārizglītojošo, matemātisko un 

humanitāro. Skolēnu vajadzībām mācību procesā ir izveidots metodiski informatīvais centrs (bibliotēka, lasītava, videozāle, 

konferenču zāle). Sākumskola piedalījās starptautiskā COMENIUS projektā "Jaunie Eiropas pilsoĦi: vakar, šodien un rīt" un 

sadarbojas ar Somijas, Skotijas, Velsas, Vācijas un Spānijas skolām. 

 

Ārpusskolas izglītība 

Papildus dažādiem rokdarbu, sporta, interešu un amatu pulciĦiem, pilsētā veiksmīgi darbojas arī profesionālās ievirzes 

skola – Mūzikas un mākslas skola, kurā bērni var pilnveidoties, apgūstot zīmēšanas, veidošanas un muzicēšanas prasmes. 

Olaines mūzikas un mākslas skola (Zemgales iela 31, Olaine, tālrunis 79636500) 

Pozitīvi vērtējams fakts, ka pēdējo gadu laikā ievērojami pieaugusi un nostabilizējusies skolēnu skaita dinamika Mūzikas 

un mākslas skolā. Mūzikas un mākslas skolas audzēkĦi 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. 

2006./2007. mācību gadā Mūzikas un mākslas skolā mācījās 187 audzēkĦi, no tiem 134 - mūzikas skolā un 53 - mākslas skolā. 

Pedagoăisko darbu veica 21 pedagogs.  

Ielikti pamati pūtēju instrumentu klases orėestra veidošanā. Olaines Mūzikas un mākslas skola piedāvā bērniem un 

jauniešiem apgūt mūzikas instrumentus: klavieres, vijoli, čellu, trompeti, eifoniju, trombonu, flautu, saksofonu, akordeonu, 

ăitāru. 

Pērnā gadā tika atklāta klarnešu spēles klase, šim nolūkam tika iegādātas 2 jaunas klarnetes. Palielinājās audzēkĦu skaits 

jaunizveidotās pūšaminstrumentu spēles klasēs, t.sk., saksofona, trompetes un mežraga spēles klasēs. Tika iegādāti jauni 

mūzikas instrumenti – elektriskās klavieres, trompetes, akordeons, flauta un saksofons. 

Seši skolas audzēkĦi piedalījās Rīgas rajona apvienotā simfoniskajā orėestrī un ierakstīja Radio studijā pirmo disku. 

Mūzikas un mākslas skolas orėestris 2006. gada jūnijā piedalījās savā pirmā ārzemju koncertbraucienā uz Poliju, 

sadraudzības pilsētu Nova Saržinu. Skolas sadraudzība ar J.MediĦa mūzikas skolu izpaužas kopīgos koncertos. 

 

Olaines pilsētas dome, ik gadu piedāvā jauniešiem realizēt savus projektus, piedaloties pilsētas domes izsludinātajā 

projektu konkursā „Olaines bērnu un jauniešu interešu izglītība”, šim mērėim piešėirot ap 10 000 latu. 2006.gada laikā, 

iegūstot pašvaldības finansējumu, Olaines jaunieši organizējuši seminārus, koncertus un citus pasākumus, uzrunājot pilsētas 

iedzīvotājus un informējot tos par dažādām aktuālām tēmām, kā arī organizēja saturīgu sava brīvā laika izmantošanu. 

2006. gadā dome nodrošināja Olaines Jauniešu padomi ar telpu darbam, kancelejas precēm un aprīkojumu sekmīgai 

darbībai. 

 

Pieaugušo izglītība 

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 pieaugušajiem iegūt papildizglītību. 

Pieaugušo izglītības centrs (Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine, tālrunis 7966741) 

Izglītību mūža garumā Olaines pilsētā piedāvā Pieaugušo izglītības centrs, kas darbojas kopš 1997. gada. Pieaugušo 

izglītības centra esošais budžets sastādīja Ls 7 390. Iespēju iegūt neformālo izglītību, paplašināt redzesloku ar semināru, kursu 

un citu organizētu pasākumu palīdzību, 2006.gadā izmantoja 314 olainieši.  

Pārskata gadā tika organizēti kursi 4 programmās: 

� AngĜu valodas kursi ar priekšzināšanām; 

� Floristika – ziedu kārtošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; 

� Bērnu emocionālā audzināšana ăimenē; 

� Dāvanu saiĦošana un adventes vainagu veidošana. 
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2006. gadā organizēti šādi pasākumi:  

� Izdegšanas sindroms un kā to novērst; 

� Kā paĦemt sev izdevīgu kredītu; 

� CīĦa pret narkotiku, alkohola un datoratkarību ăimenē; 

� Bērnu ar mācīšanās grūtībām korekcijas nodrošināšana vispārizglītojošā mācību iestādē; 

� Latvija NATO dalībvalsts; 

� Latvijas armija toreiz un tagad; 

� 2 ekskursijas: uz Rūjienas un ĒrgĜu novadu. 

2006. gadā Pieaugušo izglītības centram bija 10 gadu jubileja, kurā iedzīvotāji tika iepazīstināti ar 10 gadu darbības pārskatu. 

 

Profesionālā izglītība 

Pilsētā ir valsts izglītības iestāde (ap 500 audzēkĦiem), kura piedāvā iespēju iegūt vidējo profesionālo un augstāko 

izglītību, - Olaines Mehānikas un tehnoloăijas koledža  (T. Zeiferta iela 2, Olaine, tālrunis 7962141). 

Koledžā uzĦem audzēkĦus ar vidējo profesionālo izglītību vairākās studiju programmās ar iegūstamām kvalifikācijām: 

vides tehnologs, biotehnologs, pārtikas kvalitātes speciālists. Divu vai triju studiju gadu laikā tiek iegūta pirmā līmeĦa 

profesionālā augstākā izglītība.  

Skolēnus ar pamatskolas izglītību Olaines Mehānikas un tehnoloăijas koledžā uzĦem izglītības programmās ar 

kvalifikāciju: vides tehniėis, pārtikas produktu kvalitātes inspektora palīgs, biotehnologa palīgs, ėīmiskās un bioėīmiskās 

rūpniecības iekārtu mehāniėis. Mācību ilgums šajās izglītības programmās ir 4 gadi. 

 

• KULT ŪRA 

 

Olaines pilsētas Kultūras centrs bija pašvaldības iestāde, kuras darbības pamatmērėis bija pilsētas kultūras vērtību 

radīšana, izplatīšana un saglabāšana. Olaines pilsētas Kultūras centrs veica mērėtiecīgu darbu iedzīvotāju papildizglītošanā, 

estētiskajā audzināšanā, sadzīves tradīciju, svētku un rituālu pilnveidošanā, bērnu un jauniešu radošo spēju attīstības iespēju 

nodrošināšanā, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu un tautas daiĜamata kolektīvu radošās darbības nodrošināšanā, kultūras  

un atpūtas vakaru organizēšanā, koordinēšanā 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. Kultūras centra uzdevums ir popularizēt mākslinieciskās pašdarbības 

kolektīvu veikumu ne tikai Olaines pilsētā, Rīgas rajonā, bet arī visā Latvijas Republikā un ārvalstīs. Olaines pilsētas Kultūras 

centrs realizē valsts kultūrpolitiku Olaines pilsētas teritorijā saskaĦā ar nacionālās programmas „Kultūra” apakšprogrammu 

„Tradicionālā kultūra un amatiermāksla” noteiktajiem mērėiem un virzieniem. 

2006. gadā reorganizācijas rezultātā no „Kultūras centra” esam ieguvuši Kultūras un sporta centru, kurš ietver sevī 

Kultūras daĜu, Bibliotēku un Sporta nodaĜu. Iestādes darbība vadītājai Anitai Kirilovai jākoordinē darbība 4 ēkās.  

Olaines kultūras un sporta centrs (Zeiferta iela 11, Olaine, tālrunis 7966148, fakss 7811620) 

Kultūras centra telpās turpina organizēt kino seansus. Centrā darbojas 5 bērnu un jauniešu pašdarbības kolektīvi: vokālie 

ansambĜi - „Olaines cālīši” (2-7 gadi), „Sveiks” (7-13 gadi), deju ansambĜi - „Dzērvenīte” (2-7 gadi), „OĜi” (5-12 gadi), teātra 

sporta studija „Ābolīši”, un 5 pieaugušo pašdarbības kolektīvi: deju kolektīvs „Janita”, sieviešu vokālais ansamblis „Undīne”, 

folkloras kopa „Dzedzieda”, jauktais koris „Dziesma” (2006. gadā atzīmēja 40 gadu jubileju) un dramatiskais kolektīvs. Divas 

reizes nedēĜā darbojas ādas mākslinieciskās apdares pulciĦš. 

Ar centra atbalstu Zemgales ielā 31, pagraba stāvā nodarbojas rokmuzikantu grupas. 

Centram pieder 4 zāles (no 30-300 vietām), kuras tiek iznomātas. Olainieši tās var izmantot ăimenes godu un lielu svinību 

reizēs. 
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▪ Sporta nodaĜa (Stacijas iela 38a, tālrunis 7965662) 

Sporta nodaĜas pārraudzībā 2006.gadā darbojās vairākas sporta sekcijas un komandas: 

� Bērnu basketbola sekcija - darbojas bērni un jaunieši vecumā no 11 līdz 16 gadu vecumam trenera H.Zelča 

vadībā; 

� Sporta deju kolektīvs - bērni dažādas vecuma grupās (no 4 līdz 15 gadiem) iegūst iemaĦas sporta dejās, arī kursu 

un sacensību līmenī pie treneres I.Cepītes; 

� Ūdens tūrisma sekcija - divas reizes gadā organizē republikas līmeĦa ūdens tūrisma sacensības, pārgājienus un 

laivu braucienus B.Koola vadībā, pastāvīgi darbojas ap 20 dalībnieku. Sekcijas darbībā, kā arī tās organizētajos 

pasākumos tiek iesaistīti pilsētas invalīdi un sociāli nelabvēlīgo ăimeĦu locekĜi; 

� Olaines sieviešu virslīgas handbola komanda – regulāri startē LR virslīgas čempionātā 15 – 17 dalībnieču 

sastāvā, komandu trenē N.Akantjeva; 

� Olaines pilsētas novusa komanda un jauniešu tūrisma sekcija – vadītājs A.Gailis; 

� Bērnu un jauniešu futbola sekcija - treneris A.Gromovs. 

Sporta nodaĜa regulāri piedāvā dažādus sporta pasākumus: basketbola, futbola, handbola, novusa, dambretes, kā arī citas 

komandu un individuālās sacensības. Kā visplašāk apmeklētu var minēt pilsētas ielu basketbola turnīru „Bombball”. 

Jau trešo gadu Olaines pilsētas domes Sporta padome visa mācību gada garumā rīko Olaines pilsētas mācību iestāžu sporta 

spēles, ar mērėi turpināt sporta tradīciju atjaunošanu Olaines pilsētas skolu jaunatnes vidū, radīt interesi par fiziskām sporta 

nodarbībām un lietderīgu laika pavadīšanu, kā arī noskaidrot spēcīgākos mācību iestāžu kolektīvus un individuālos uzvarētājus 

sporta veidos.  

2004.gadā Sporta iniciatīvu nodaĜa nolēma rīkot basketbola turnīru „OLAINES KAUSS” ar mērėi attīstīt un popularizēt 

basketbolu Olaines pilsētā, kā arī piedāvāt un nodrošināt sportistiem un skatītājiem augsta līmeĦa sacensības. Basketbola 

turnīra sekmīga norise veicināja jaunas tradīcijas rašanos Olaines pilsētā. 2006./2007.gada sezonā turnīrā piedalījās 6 

komandas.   

Ikdienā Sporta nodaĜas nodarbību zālē - Stacijas ielā 38a, interesenti var spēlēt galda tenisu, novusu un citas galda spēles. 

Ar zināmiem panākumiem aizvadīta iepriekšējā sezona. Rīgas rajona Sporta laureātu balvas saĦēma olainieši, kas guvuši 

panākumus starptautiskā apritē: Dmitrijs MiĜkevičs laboja vairāk kā 10 gadus veco Latvijas rekordu 800 m skrējienā (1;43,62); 

Jānis Kuzmins izcīnīja bronzu skeitborda sacensībās Eiropas čempionātā; bokseris V.Morozovs izcīnīja 5. vietu Pasaules 

junioru čempionātā Marokā. Futbola komanda izcīnīja sudraba medaĜu Zemgales zonas čempionātā.  

Ar skeitparka atvēršanu un slidotavas izveidošanu daudzpusīgākas kĜuvušas olainiešu fiziskās aktivitātes. Slidotāju un 

hokeja spēlētāju skaits jūtami pieaudzis. 

Pēc ilga pārtraukuma darbību atsāka šaha klubs, aktīvi darbību uzsācis futbola veterānu klubs.  

 

▪ Bibliot ēka (Zemgales ielā 24 (galvenā ēka), tālrunis 7963787, Kūdras ielā 16 (bērnu literatūras nodaĜa), tālrunis 

7963445) 

Iedzīvotāju bibliotekāro apkalpošanu Olaines pilsētas administratīvajā teritorijā nodrošina Olaines pilsētas bibliotēka 

(dibināta 1965.gadā), kurā darbojas pieaugušo abonements, lasītava un Bērnu literatūras nodaĜa. Lasītājiem regulāri tiek 

piedāvāta iespēja iepazīt jaunāko ārzemju un latviešu literatūru, preses izdevumus latviešu, krievu, angĜu un vācu valodā, kā arī 

interneta datu bāzes. Jau ceturto gadu olainiešiem pieejams pakalpojums - grāmatu piegāde mājās invalīdiem ar kustību 

traucējumiem. 

Grāmatu un lasīšanas, kā arī bibliotēkas popularizēšanai katru mēnesi tika gatavotas un izliktas vidēji 6 – 7 tematiskās 

iespieddarbu izstādes, kuras veltītas grāmatu pasaulei, ievērojamu cilvēku dzīves un darba nozīmīgām jubilejām, kā arī 

svarīgiem un aktuāliem notikumiem pilsētas un valsts dzīvē. Pilsētas iedzīvotāji – pieaugušie, bērni un jaunieši – tika aicināti 

uz tematiskiem pasākumiem: literārajām stundām, pēcpusdienām, bibliotekārajām stundām, pārrunām par iespieddarbu 
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izstādēm. Bibliotēkas lasītavā ir pieejama Olaines domes informācija iespieddarbu formā: pilsētas attīstības plāni, teritorijas 

plānojums, publiskie gada pārskati utt. Lasītājiem tika piedāvāta iespēja, izmantojot bibliotēkas interneta pakalpojumus, 

apmeklēt pilsētas domes interneta mājas lapu www.olaine.lv. No 2003. gada maija bibliotēkai ir 10 datori ar interneta 

pieslēgumu. Katram lasītājam ir pieejams vienas stundas darbs ar datoru un internetu bez maksas. Pieejami arī printeri un 

kvalitatīvs, digitāls kopētājs. Bibliotēka izdod ikmēneša informācijas lapu – afišu par bibliotēkā apskatāmajām izstādēm un 

citiem pasākumiem. Afiša tiek izlikta bibliotēkā un ievietota pilsētas domes informācijas stendā. Informācija par pasākumiem 

un darba plānu ievietota arī Olaines domes interneta mājas lapā. 

Ja bibliotēkas pirmsākumos plauktos glabājās 1500 grāmatu – šobrīd nepilni 36 000, bet kopā ar periodiku un diskiem 

39 500 vienību. Tiek abonēti 93 nosaukumu preses izdevumi, kas ir brīvi pieejami visiem interesentiem.  

Telpu noma Kultūras un sporta centrā 

Olaines pilsētas Kultūras un sporta centrs sadarbojas ar pilsētas uzĦēmumiem un pašvaldības iestādēm, kā arī ar pilsētas 

nevalstiskajām organizācijām un izīrē telpas dažādiem pasākumiem. 

Noteikta publisko reklāmas, politisko un komercpasākumu rīkotājiem (fiziskām un juridiskām personām) nomas maksa 

Zeiferta ielā 11 šādām telpām:  

Kinokoncertzāle     20,00 Ls/st. 

Nodarbību zāle (aiz skatuves)   8,00 Ls/st. 

Mazā pasākumu zāle    10,00 Ls/st. 

Noteikta Olaines pilsētas pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām nomas maksa Zeiferta ielā 11 šādām telpām: 

Kinokoncertzāle     5,00 Ls/st. 

Nodarbību zāle (aiz skatuves)   3,00 Ls/st. 

Mazā pasākumu zāle    4,00 Ls/st. 

Maksa telpu nomniekiem, kuri organizē pasākumus ar noteiktu ieejas maksu (tiek pārdotas nomnieka ieejas biĜetes) par telpu 

izmantošanu – 15% apmērā no ieejas maksas ieĦēmumiem.   

 

Olaines Vēstures un mākslas muzejs (Zemgales iela 33, Olaine, tālrunis 7146053) 

Olaines Vēstures un mākslas muzejs ir sabiedrībai pieejama pētnieciska un izglītojoša iestāde, kuras misija ir              
radīt novada Ĝaudīs, īpaši jaunatnē, lepnumu par sava novada dabas, garīgām un materiālām kultūras vērtībām un atklāt plašākai 

sabiedrībai purvu, to veidošanos, nozīmi un izmantošanu no pirmsākumiem līdz mūsdienām.  
Muzeja mērėi un uzdevumi: 

 1.Nodrošināt augstas kvalitātes standartiem atbilstošu muzeja krājuma aprūpi un pārvaldību, lai garantētu tā ilglaicīgu 

saglabāšanu un izmantošanu: 

• papildināt krājumu, veidot jaunas kolekcijas un vākt ar krājumu saistīto informāciju apstiprinātās krājuma politikas 

ietvaros; 

• veikt krājuma zinātniskās pētniecības darbu, lai nodrošinātu mūsdienīgas un precīzas informācijas pieejamību; 

• veikt izpētes darbu, aptaujājot iedzīvotājus, par novada teritorijā esošajiem muzejiskajiem priekšmetiem; 

• nodrošināt Noteikumiem par Nacionālo muzeju krājumu atbilstošus krājuma saglabāšanas apstākĜus.    

 2.Piedāvāt muzeja misijai atbilstošus kvalitatīvus izglītojošos un izklaides pasākumus muzeja apmeklētājiem: 

• organizēt un īstenot izglītojošos pasākumus skolēnu grupām, maksimāli izmantojot muzeja krājuma izglītojošo 

potenciālu; 

• organizēt neformālās izglītības iespējas ar pasākumu un nodarbību palīdzību, lai veicinātu sabiedrības interesi un 

atbalstu muzejam;  

• nodrošināt tādu pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu veidošanu, kas kalpotu apmeklētāju izglītošanai; 
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• nodrošināt augstas kvalitātes pakalpojumus, lai bagātinātu apmeklētāja ieguvumu no muzeja piedāvājuma; 

• veikt muzeju izpēti, lai apmierinātu esošo un piesaistītu muzejam jaunas auditorijas; 

• izdot muzeja prezentācijas materiālus un grāmatas. 

 3.Meklēt finansiālu atbalstu dažādos avotos visu muzeja darbības jomu attīstībai; nodrošināt lietderīgu un ekonomisku 

līdzekĜu izlietojumu.       

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 2006. gadā bija 4032 vienības, t.sk. pamatkrājuma – 912 vienības. Muzeja 

krājumā reăistrētas vienības pārskata periodā – 280 dāvinājumi. 

Muzeja telpās ir pastāvīgas un maināmās ekspozīcijas. Pastāvīgās ekspozīcijas materiāls stāsta par Olaines pilsētas 

pirmsākumiem, pagātni un esošo pilsētas dzīvi. Mainīgā ekspozīcijas daĜa allaž ir saistīta ar mūsu pilsētu un tās iedzīvotājiem, 

tiek izstādīti gan esošo, gan bijušo olainiešu darbi. Muzejā regulāri tiek izvietotās mākslinieku, amatnieku, Mākslas skolas 

audzēkĦu, interešu izglītības pulciĦu un citu pilsētu mākslinieku darbu izstādes. Tiek organizēti dažādi izglītojošie pasākumi, 

tikšanās, semināri, konferences u.c.  

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 ėīmisko reaktīvu rūpnīcas vēsturi; 

• Olaines plastmasu pārstrādāšanas rūpnīcas vēsturi no pirmsākumiem līdz mūsdienām. 

Ekspozīciju un izstāžu darbs: 

1.Pārskata periodā eksponēto un atklāto izstāžu skaits muzejā - 11,  

t.sk.   

Nr. Izstādes nosaukums 

1. Olaines Mūzikas un  Mākslas skolai -10 
Mākslas klases audzēkĦu darbi 

2. Olaines Mākslas klases audzēkĦu darbi 

3. Rīgas rajona vizuālās un lietišėās mākslas pulciĦu darbu  izstāde „Raibais otējums” 

4. „Ūdens – tā ir dzīvība” – Olaines pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkĦu zīmējumi 

5. Olaines Mākslas klases audzēkĦu diplomdarbi 

6. Skaistā Horvātija. Fotogrāfijas 

7. „Diena bez auto ” – Olaines izglītības iestāžu audzēkĦu zīmējumi 

8. Svetlana Širokaja. Gleznas 

9. „Voldemāram Līcītim – 100” 
Tēvs – Voldemārs Līcītis, dēls-Valdis Līcītis, mazdēls Māris Apfelbergs. Gleznas. 

10. Rokdarbu pulciĦam „Piesaulīte” -10. Rokdarbu izstāde. 

11. „Mežs dažādos gadalaikos” Fotogrāfijas. 
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2.Pārskata periodā ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits - 4.                             
 

Muzeja ekspozīcijas pieejamas apmeklētājiem: 

Otrdiena, ceturtdiena - 14.00 – 18.00 

Trešdiena - 10.00 – 17.00 

Piektdiena - 10.00 – 14.00 

Sestdiena - 11.00 – 14.00. 

 

Muzeja maksas un bezmaksas pakalpojumi: 

Ieejas maksa:  pieaugušajiem – 0,20 Ls; 

                             bērniem un skolēniem - 0,10 Ls. 

Trešdienās - pilsētas pensionāriem un skolēnu grupām- ieeja bez maksas. 

Vēsturisku izziĦu izpēte un materiālu saĦemšana – bez maksas. 

 

2006. gadā pirmo reizi muzejs piedalījās Starptautiskajā Eiropas muzeju pasākumā ”AKCIJA Muzeju nakts – 2006” - kurā 

tika izspēlēts vēsturisks notikums „Kādā 1730.gada naktī Olaines Šulca krogā  gaidām brokastīs ėeizarieni Annu”. 

2006. gada projekti: Foto darbnīca Olaine, ”Kādā 1730.gada naktī Olaines Šulca krogā gaidām brokastīs ėeizarieni Annu”, 

Zinātniska konference “Ėīmija pārtikai un pārtikas rūpniecībai”.   

Pārskata periodā veikts zinātniski pētnieciskais darbs arhīvos un bibliotēkās. Pētnieciskā darba tēmas: Seno zemnieka sētu 

iedzīvotāji Olaines novadā, Olaines novada folklora, Skolas Olaines novadā, Rūpniecības attīstība.   
 

Muzeja pētnieciskā darba tēmas 

Nr. Autors Tēmas nosaukums Mērėis Apjoms Izstrādes stadija 

1. Valda Vilīte 
Olaines novada vēsture - 1730.gada 

notikumi Olaines Šulca krogā saistībā ar   
ėeizarieni Annu” 

Scenārijs Starptautiskajam 
Eiropas muzeju pasākumam 
”AKCIJA - Muzeju nakts – 
2006” 
 
Raksts, ziĦojums laikrakstos 

13 lpp. 
 
 
 

3.lpp. 

pabeigta 

2. Valda Vilīte 
Teodora Zeiferta dzīve un darbība Olainē 
un Latvijā 

Rakstu krājums 
„Teodors Zeiferts 1865-1929” 

117 lpp. turpinās 

3. Valda Vilīte Olaines pagasta vēsture Monogrāfija  turpinās 

4. Jānis Feldners Ėīmiskās rūpniecības attīstība Olainē Apraksts 30 kartītes turpinās 

5. Valda Vilīte 
ZiemeĜbrieža rags – 
saistībā ar  Olaines senvēsturi 

Apraksts 35 lpp. 
5 kartītes 

pabeigts 
 

 
Publicētie pētnieciskie darbi 

      

Raksta nosaukums Izdevums, kurā darbs publicēts 
Kur medījums, tur mednieks Olaines pagasta ZiĦas 

Latviešu lesings Olaines Avīze 

Rūpnīcu stendi muzejā Olaines Avīze 

Muzeju nakts  Olaines pagasta ZiĦas 

Olaines mežniecības vēsture Olaines pagasta ZiĦas 

Folkloras krātuve- nostāsti par Olaini Olaines pagasta ZiĦas 

Krievijas ėeizariene apmeklēs Olaini Olaines  Avīze 

Sagaidām ėeizarieni Rīgas ApriĦėa Avīze 

Voldemāram  Līcītim - 100 Olaines pagasta ZiĦas 
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Monogrāfijas nosaukums 
Teodors Zeiferts 1865-1929. Rakstu krājums 

Ėīmija pārtikai un pārtikas rūpniecībai. Zinātnisko rakstu krājums 

Katalogs  
Voldemāram Līcītim - 100 

              
Izglītojoši, tematiskie pasākumi 

 

Nr. Pasākuma nosaukums Norises laiks Vieta Dalībnieku 
skaits 

1.  Starptautiskais  Eiropas muzeju pasākums ”AKCIJA 
Muzeju nakts – 2006” - „Kādā 1730.gada naktī Olaines 
Šulca krogā  gaidām brokastīs ėeizarieni Annu” 
 

 
20.maijs 

 
Laukumā pie muzeja; 

muzejā 

 
523 

 

2. Paaudžu tikšanās 14.novembris muzejā 58 

3. Tikšanās ar politiski represētajiem 16.novembris muzejā 35 

4. Olaines dzejnieku /Pētera Dainava, Paula ZaĜakmeĦa, 
Vēsmas Purvietes/ dzejoĜu grāmatas „LikteĦa karuselī” 
atvēršanas svētki. 

12.janvāris muzejā  
54 

5. Zinātniska konference „Ėīmija pārtikai un pārtikas 
rūpniecībai”: 
 
„Latvijas bioėīmijas vēsture” - Ilgars Grosvalds - Latvijas 
Ėīmijas vēstures muzeja direktors 
 
„Pārtikas piedevas. Labais un sliktais”- Daina KārkliĦa –
Dr.inž., LLU Pārtikas tehnoloăijas fakultāte, profesore       
 
„Lauksaimniecības produkti un tirgus politikas 
atjaunošana Latvijā”- Uldis KauliĦš – Dr.inž., ZRA 
Bioėīmiskie reaktīvi  bij. informācijas laboratorijas  
vadītājs 
 
„Garšas imitatori” - Jānis-Uldis Dzelme – 
 Dr.hab.chem. ZRA  „Bioėīmiskie reaktīvi” bij. 
nukleīnskābju komponentu laboratorijas vadītājs 
 
„Biodegvielas problēmas” - Ruta Galaburda – LLU 
Pārtikas tehnoloăijas  fakultāte, profesore 
 
 „Augu eĜĜu pielietojums pārtikā, kosmētikā un tehnikā” - 
Inese MieriĦa, Tālis Paeglis -   
 RTU Ėīmijas tehnoloăijas fakultātes Bioloăiski aktīvo 
savienojumu Ėīmijas tehnoloăijas katedras IV kursa 
studenti 

 muzejā  
 

45 

 

Muzejpedagoăiskās programmas 
 

Nr. Autors Nosaukums Pasākumu 
skaits 

Klausītāju 
skaits 

Auditorijas sastāvs* 

1. Ilze Zemīte ”V ēl ziedu meklēju es pĜavā ”Svetlanas 
Širokajas gleznu izstādei 7 152 

Skolēni, 
pirmsskolas izglītības iestāžu 

audzēkĦi 

2. Ilze Zemīte VecmāmiĦ, mīĜā, vectētiĦ, labais, 
māciet mani 

darbiĦam - rokdarbu pulciĦam 
„Piesaulīte” 

5 62 

Pensionāri, skolēni, 
skolotāji, 

individuālie 
apmeklētāji 
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3. Ilze Zemīte Man dziesmiĦu nepietrūka- 
Olaines jauktajam korim „Dziesma”-40 3 48 

Individuālie apmeklētāji, 
skolēni, studenti 

koristi 

  kopā 15 262  

 

Olaines Vēstures un mākslas muzejs piedalās Eiropas Komisijas LIFE NATURE projektā “Purva biotopu aizsardzības 

plāna īstenošana Latvijā”. Projekta mērėis - purva taku, skatu torĦu un informācijas zīmju izveide; purva dienas organizēšana, 

informatīvo materiālu sagatavošana skolēniem un skolotājiem. 

 

Olaines Vēstures un mākslas muzeja apmeklētāju skaits 

Gads 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 

Skaits 924 1029 2351 1552 1603 1653 3264 

 

• VESELĪBAS APRŪPE 

 

Veselības aprūpes pakalpojumus pilsētā nodrošina sabiedrība ar ierobežoto atbildību „Olaines Veselības centrs” (Veselības 

iela 5, Olaine, tālrunis 7966439, fakss 7966480), kuras dibinātājs un vienīgais kapitāla daĜu turētājs ir Olaines pilsētas dome. 

UzĦēmuma galvenie darbības veidi – medicīnisko pakalpojumu sniegšana - primārā un sekundārā aprūpe un stacionārs Olaines 

pilsētas un Olaines pagasta iedzīvotājiem.  

Veselības nodrošināšana Olaines reăiona iedzīvotājiem Olaines Veselības centrā 

1. Slimnīca (7963535) 20 terapeitiskās un 5 sociālās gultas – pacientu maksa par vienu gultas vietu - Ls 1,50 dienā. 

2. Dienas stacionārs  

3. Ambulatorā daĜa (7962764), kurā strādā: 2 ăimenes ārsti, 2 internisti, 17 speciālisti (ėirurgs, ginekologs, okulists, 

LOR, neirologs, narkologs, psihiatrs, dermatovenerologs, radiologs, kardiologs, fizioterapeits, stomatologi, laboratorijas ārsts, 

arodslimību ārsts).  

  Ambulatori iespējams veikt radioloăiskos (rtg, mammogrāfija, zobu rtg) un laboratoros (asins, urīna, bioėīmiskos) 

izmeklējumus, kā arī fizikālās terapijas procedūras. 

 Darbojas vakcinācijas un funkcionālās diagnostikas (EKG, spirogrāfija) kabinets. 

 Darbojas ūdensdziedniecības nodaĜa (pērĜu vanna, zemūdens masāža, četrkameru vanna, sauna). 

   Olaines Veselības centrā iespējams veikt dažādas medicīniskās komisijas:  

� stājoties mācību iestādē,  

� šoferu komisiju,  

� profilaktiskās apskates darbam,  

� sanitārās grāmatiĦas.  

   Visas Olaines Veselības centra nodaĜas ir sertificētas atbilstoši MK prasībām. 

2006.gadā Olaines Veselības centrs ar Domes finansiālo atbalstu realizēja ERAF līdzfinansēto Nacionālās programmas 

projektu „Primārās veselības aprūpes pieejamības un efektivitātes paaugstināšana Olaines veselības centrā”, kura ietvaros ir 

veikts remonts Olaines veselības centra ēkās, iegādāts medicīniskais aprīkojums un aparatūra – okulista darba vieta, LOR 

aprīkojums, ultrasonoskops, elektrokardiogrāfs, krioterapijas aparāts u.c., lai varētu pacientus maksimāli izmeklēt un ārstēt 

tepat uz vietas, tātad ar mērėi paplašināt veselības aprūpes iespējas un uzlabot ārstniecisko kvalitāti.  

Pie iedzīvotājiem nepieciešamības gadījumā tagad izbrauc Rīgas ātrās palīdzības brigādes, kuras var pieteikt pa tālr. 03 vai 

112. 
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• SOCIĀLIE PAKALPOJUMI UN SOCI ĀLĀ PALĪDZĪBA 

 

Sociālos pakalpojumus, tai skaitā mājas aprūpi pilsētas iedzīvotājiem sniedz pašvaldības aăentūra „Olaines sociālais 

dienests” (Zemgales iela 33, Olaine, tālrunis 7146055).   

Dienesta pamatuzdevums ir sociālās aprūpes un sociālo pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem, veicinot iedzīvotāju 

pašpalīdzību un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē. Aăentūrā darbojas sociālās palīdzības un sociālā darba nodaĜa un sociālās 

aprūpes nodaĜa.  

Tā piešėir un izsniedz iedzīvotājiem sociālos pabalstus saskaĦā ar domes saistošajiem noteikumiem nr.3 „Par sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības saĦemšanas kārtība” un citiem domes saistošajiem noteikumiem. Tiek veikts rūpīgs darbs 

ar sociāli mazaizsargātajām Ĝaužu grupām, palīdzot noformēt dokumentus, sniedzot padomus, palīdzot iesaistīties darbā, uzsākt 

atbrīvošanos no alkohola atkarības. Sociālos pakalpojumus sniedz „Sociālās aprūpes centrs”, HIV/AIDS profilakses punkts, 

Dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem (centrā strādā divi darbinieki, un paredzētas vietas 10 – 15 

cilvēkiem). 

 „Sociālās aprūpes centrā” katram tā iemītniekam ir atsevišėa istabiĦa, pavisam tur uzturējās 28 personas. 

2006.gadā p/a „Olaines sociālais dienests” ir sniedzis dažādus sociālos pakalpojumus Olaines iedzīvotājiem: 

• individuālais sociālais darbs; 

• aprūpes mājās dienests ir veicis 31 personas aprūpi pilsētā; 

• maznodrošināto iedzīvotāju ēdināšana nodrošināta 7 personām mēnesī; 

• ar palīgierīcēm nodrošināti 50 pilsētas iedzīvotāji; 

• regulāri tiek izmaksāti sociālie pabalsti maznodrošinātiem iedzīvotājiem; 

• tiek īstenoti projekti, sadarbojoties ar sabiedriskajām un nevalstiskajām organizācijām. 

 2006.gadā p/a „Olaines sociālais dienests” ir iesaistījies pētniecības projektā „Olaines sociāli atstumto grupu integrācija 

sabiedrībā, kurš saĦēma finansējumu 75% apmērā no Eiropas Sociālā fonda un projekta realizācija paredzēta 2007.gadā.  

 

Iedzīvotāju grupas, kas saĦēmušas sociālo palīdzību 2006.gadā 

Daudzbērnu ăimenes 62 

BāreĦi un bez vecāku gādības palikušie bērni 34 

Bērni, kuriem apmaksā pusdienas mācību iestādēs 151 

Pensionāri 1005 

Invalīdi, t.sk.: 502 

                         I grupas 42 

                        II grupas 273 

                        III grupas 187 

Bērni invalīdi 35 

Bezdarbnieki, kas reăistrēti nodarbinātības dienestā 134 

 

Sociālās palīdzības dienests sniedz mobilās aprūpes mājās pakalpojumus, nodrošinot veĜas mazgāšanu un primāro 

medicīnisko palīdzību. 

Vasaras brīvlaikā trūcīgo un daudzbērnu ăimeĦu bērniem, kā arī bērniem ar īpašām vajadzībām tika nodrošināta un 

apmaksāta uzturēšanās vasaras nometnēs. 
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2006.gadā tika godināta un sveikta Olaines pilsētā dzīvojoša simtgadniece. Regulāri tiek personīgi sveikti Olaines pilsētā 

dzīvojošie cilvēki, kuri sasnieguši 90 gadu vecumu un vecāki. Turpinās projekts „Darbs ar bērniem un pusaudžiem” ar Olaines 

sadraudzības pilsētu Karlskogu (Zviedrijā), kurā piedalās arī Narvas (Igaunija) un Ivangoroda (Krievija) pilsētas. 

 
Kontaktinform ācija: tel./fakss:7146055; e-pasts: soc.dienests@olaine.lv  
 

Direktore Anda LiepiĦa 7146052 Zemgales iela 33, 220.kab. 

Sociālās palīdzības un sociālā darba 
nodaĜas vadītāja 

Liene Brante 7146047 Zemgales iela 33, 214. kab. 

Sociālās aprūpes nodaĜas vadītāja Svetlana Jankova 7962690 Zeiferta iela 8 

HIV/AIDS profilakses punkts Irina VasiĜjeva 9383509 Zemgales iela 57 

Dienas centrs cilvēkiem ar garīga rakstura 
problēmām 

Olga MaĜeva 6067394 Veselības iela 7 

 

 

• BĒRNU TIESĪBU UN INTEREŠU AIZSARDZ ĪBA 

 

Par bērnu tiesību un interešu aizsardzību atbild Olaines pilsētas bāriĦtiesa (Zemgales iela 33, Olaine, tālrunis 7146049). 

BāriĦtiesa ir Olaines pilsētas domes izveidota aizbildnības un aizgādnības struktūrvienība un tai ir sekojošie pienākumi: 

• Aizstāvēt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības. 

• Izskatīt iesniegumus un sūdzības likumdošanā noteiktā kārtībā. 

• Piedalīties lietu izskatīšanā tiesā un sniegt atzinumu, ja to nosaka likums vai tiesa atzīst bāriĦtiesas piedalīšanos lietas 

izskatīšanā par nepieciešamu. 

• Sadarboties ar citām bāriĦtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes 

un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas 

personas tiesību un interešu aizstāvību. 

• Informēt pašvaldības sociālo dienestu par ăimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un 

audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība. 

• Neizpaust informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai. 

• Sniegt palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības griezusies bāriĦtiesā. 

• Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāvēt bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu kriminālprocesā.  

• Uzraudzīt aizbildĦu un aizgādĦu rīcību bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu personisko un mantisko interešu 

nodrošināšanu. 

• Izdarīt apliecinājumus un citus uzdevumus. 

• Sniegt palīdzību mantojuma lietu kārtošanā un nodrošināt mantojuma apsardzību.  

BāriĦtiesa ir Bērnu un ăimenes lietu ministrijas funkcionālā pārraudzībā attiecībā uz “BāriĦtiesu likuma” IV nodaĜā noteikto 

uzdevumu izpildi. “BāriĦtiesu likuma” VII un VIII nodaĜā noteikto uzdevumu izpildi metodiski vada Tieslietu ministrija. 

BāriĦtiesas darbību finansē Olaines pilsētas dome. 

BāriĦtiesa Latvijas Republikas Civillikumā paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par 

mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus BāriĦtiesu likumā noteiktos uzdevumus. 

BāriĦtiesa apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriĦtiesas darbības teritorijas iedzīvotāji savstarpēji un ar citām 

personām un darījuma summa nepārsniedz 6000 latu, saskaĦā ar BāriĦtiesas likuma VII nodaĜu. 
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Valsts nodevas par bāriĦtiesas pakalpojumiem ieskaita pašvaldības budžetā. BāriĦtiesa iekasē šādas valsts nodevas: 

• par darījuma akta projekta sagatavošanu - 8 lati; 

• par darījuma apliecināšanu - 5 lati; 

• par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu - 13 lati; 

• par testamenta pieĦemšanu glabāšanā - 24 lati; 

• par pilnvaras sagatavošanu - 3 lati; 

• par pilnvaras apliecināšanu - 2 lati; 

• par paraksta apliecināšanu - 2 lati; 

• par apliecinājumu un citu darbību reăistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu - 1 lats par katru lappusi; 

• par noraksta vai izraksta sastādīšanu - 1 lats par katru lappusi; 

• par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu - 0,30 lati par katru lappusi; 

• par paziĦojuma izsniegšanu - 3 lati; 

• par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziĦojumu - 3 lati; 

• par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu - 5 lati; 

• par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma - 3 lati; 

• par mantojuma saraksta sastādīšanu - 34 lati; 

• par cita veida dokumentu sastādīšanu - 3 lati par katru lappusi. 

 

• SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA  

 

Sabiedrisko kārtību pilsētā nodrošina Olaines pašvaldības policija (Zemgales iela 26, 1.stāvs, Olaine,  tālrunis 7967196, 

7962775), kura ir Olaines pilsētas domes struktūrvienība un kuras galvenais uzdevums ir sabiedriskās kārtības nodrošināšana 

Olaines pilsētas administratīvajā teritorijā un Olaines pilsētas domes apstiprināto saistošo noteikumu ievērošanas un izpildes 

kontrole, regulāra patrulēšana pilsētas ielās. Pašvaldības policijas pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un 

brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem. Tā ir pakĜauta 

Olaines pilsētas domei. Darba organizācijas jautājumos Pašvaldības policija sadarbojas ar Valsts policijas iestādēm un citām 

institūcijām. 

Pašvaldības policijā strādā 12 darbinieki: priekšnieks, vecākais inspektors, sabiedrisko attiecību inspektore, divi 

inspektori, divi vecākie kārtībnieki, četri kārtībnieki, viens jaunākais kārtībnieks. 

Pašvaldības policijas materiāltehnisko apgādi veic Olaines pilsētas dome. Pašvaldības policijas rīcībā ir divas automašīnas, 

divi motorolleri, videonovērošana un cits sekmīgam darbam nepieciešamais aprīkojums. 

Olaines pilsētas pašvaldības policijas darbības pārskats par 2006.gadu 

1. Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli/ pārkāpuma  
izdarīšanas vietā izsniegtas naudas soda kvītis                               

 
1059 

         1.1. par APK normu neievērošanu 299 
         1.2. par CeĜu satiksmes noteikumu neievērošanu 280 
         1.3. par Saistošo noteikumu neievērošanu 464 
         1.4. par tirdzniecības noteikumu neievērošanu  16 
2. Sastādīti brīdinājuma protokoli 6 
3. Izteikti rakstiski brīdinājumi 6 
4. Personas sodītas ar naudas sodu par kopējo summu Ls 6316,- t.sk.: 

-iekasēta soda nauda uz vietas  
Ls 1817,- 

5. Sastādīti akti 84 
6. Izbraukumu skaits pēc telefoniskām sūdzībām 1066 
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7. Aizturētas personas un nogādātas Olaines PN 576 
8. Nogādātas personas uz NMP 21 
9. Nogādātas mājās personas, kas nevar patstāvīgi pārvietoties  64 
10. Reidi kopā ar Valsts policijas darbiniekiem 41 
11. Nodrošināta sabiedriskā kārtība masu pasākumu laikā 43 
12. Sniegts atbalsts valsts policijai 133 
13. PieĦemti apmeklētāji 113 
14. Izskatīti iesniegumi 112 
15. Veiktas apsekošanas par teritorijas sakopšanu 

131 

16. Izteikti mutiski brīdinājumi 1058 
17. PieĦemti rakstiski paskaidrojumi 93 
18. Sniegts atbalsts Domes uzĦēmumiem , iestādēm un struktūrvienībām 72 
19. Apsekoti dzīvokĜi 199 
20. Datorsalonu apsekošana (reizes) 16 
 

CITI PASĀKUMI 

• Pasākumi, lai veicinātu autovadītāju disciplinētību un novērstu automašīnu vadīšanu reibuma stāvoklī: 

10 reidi ar ceĜu policijas ekipāžām. 

Aizturētas 12 personas, kas vadīja automašīnas reibuma stāvoklī (no tām 8 personas bez autovadītāja apliecības u.c. 

vajadzīgiem dokumentiem). 

Aizturētas 2 personas, kas vadīja automašīnas bez vadītāja apliecības un a/m reăistrācijas apliecības. 

• Pasākumi sabiedriskās kārtības pārkāpumu novēršanā un noziedzības apkarošanā: 

21 reids ar VP iecirkĦu inspektoriem. 

3 reidi ar nepilngadīgo lietu inspektori. 

2 reidi ar Rīgas rajona policijas pārvaldes darbiniekiem. 

Aizturētas 2 policijas meklēšanā esošas personas (1 no tām uz karstām pēdām par dzīvokĜa zādzības izdarīšanu). 

Atklāti 5 noziegumi (2 slepkavības, smagu miesas bojājumu nodarīšana, 2 zādzības –uz karstām pēdām aizturētas 7 personas - 

materiāli VP). 

Atrasta saistībā ar CSN meklēšanā esoša automašīna, 2 velosipēdi. 

Vakara maiĦās patrulēšana pilsētas teritorijā un pie pilsētas izklaides vietām, strūklakas laukumā, KC parkā, Olaines veselības 

centra teritorijā, koledžas teritorijā, nakts veikalu “Vlana” un “Krokus” teritorijā, pilsētas autobusu pieturās, labiekārtotu bērnu 

rotaĜu laukumos, “Veselības takā”, skeitparkā un slidotavā. 

Pilsētas mežu un mazdārziĦu teritoriju regulāra apsekošana, lai novērstu smilšu rakšanas un izvešanas, zādzību un nelikumīgu 

ugunskuru dedzināšanas faktus: 

- Aizturētas 6 personas par smilšu rakšanu pilsētas mežā. 

- 52 izbraukumi uz ugunsgrēkiem –no tiem 41 izbraukums uz meža degšanas gadījumiem ugunsnedrošajā sezonā un uguns 

lokalizēšana pašu spēkiem. 

Patrulēšana pie dzelzceĜa stacijas (pēdējo vilcienu sagaidīšana un pasažieru pavadīšana ar mērėi izslēgt laupīšanas gadījumus).  

• Pasākumi smēėēšanas ierobežošanas pārkāpumu novēršanā: 

Veikta pastāvīga kontrole par informējošo uzrakstu izvietošanu un esamību saskaĦā ar likumu „Par tabakas izstrādājumu 

realizāciju, reklāmu un lietošanas ierobežošanu” pilsētas teritorijā. 

Par tabakas izstrādājumu lietošanas ierobežojumu pārkāpšanu sodītas 29 personas (19 -iekasēts naudas sods uz vietas, 10 – 

sastādīti APK protokoli). 

• Pasākumi tirdzniecības noteikumu pārkāpšanas novēršanā: 

5 reidi ar VP ekonomikas policiju. 
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Regulāra tirdzniecības vietu un kafejnīcu pārbaude (t.sk. realizācijas termiĦu ievērošana) ar nolūku kontrolēt Alkohola aprites 

likuma ievērošanu veikalos pēc plkst.22.00, nepilngadīgo personu atrašanos pēc 23.00 pilsētas kafejnīcās, kā arī lai novērstu 

iedzīvotāju naktsmiera traucēšanu pilsētas izklaides vietu apkārtnē. 

• Regulāra patrulēšana mācību stundu laikā pie Olaines 1. un 2.vidusskolas un OMTK ar nolūku: 

Novērst nepilngadīgo personu masveida smēėēšanas gadījumus. 

Nodrošināt sabiedrisko kārtību minētās teritorijās. 

Novērst naudas atĦemšanu bērniem. 

Disciplinēt autovadītājus uz gājēju pārejām pie skolām. 

• Veikti pasākumi pilsētas teritorijas atbrīvošanai no acīmredzami neekspluatējamiem transportlīdzekĜiem: 

• Regulāri sniegts atbalsts p/a “Olaines sociālais dienests” un Olaines pilsētas bāriĦtiesai, veicot apsekošanas, 

nodrošinot sabiedrisko kārtību sociālajās istabās, uzraugot bērnu audzināšanu un skolas apmeklējumus sociāli 

nelabvēlīgajās ăimenēs. 

• Regulāri sniegts atbalsts pašvaldības uzĦēmumiem un organizācijām (SIA “Olaines municipālais serviss”, AS 

“Olaines ūdens un siltums”). 

 

• ZEMES IZMANTOŠANAS UN APB ŪVES KĀRTĪBAS NOTEIKŠANA , PILSĒTAS ATT ĪSTĪBA 

 

Ar teritorijas plānojumu un apbūves noteikumiem ir iespējams iepazīties Olaines pilsētas domes mājas lapā www.olaine.lv 

vai personīgi pie domes attīstības daĜas vadītāja S.Kirilova (Zemgales 33, 203.kabinets, tālrunis 7146017). 

Zemes izmantošanas mērėi un apbūves kārtība ir noteikta ar apstiprināto Olaines pilsētas teritorijas plānojumu. Teritorijas 

plānojums sastāv no grafiskās daĜas (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 (atĜauto) turpmāko izmantošanu un ierobežojumus, norādot noteiktiem mērėiem 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 detaĜplānojumu izstrādāšanas un reklāmas 

izvietojumu kārtību.  

Domes attīstības daĜa nodrošina ar pilsētas attīstību saistīto programmu realizāciju un jautājumu risināšanu: 

• Organizē Olaines pilsētas teritorijas plānojuma, attīstības programmas un tajā veikto izmaiĦu, detaĜplānojuma izstrādi, 

apspriešanu un realizēšanas kontroli.  

• Atbild par nacionālo un reăionālo rajona teritoriālplānojuma prasību ievērošanu pilsētas teritorijas plānojumā un 

detaĜplānojumos.  

• Kontrolē un atbild par pilsētas teritorijas plānojuma un detaĜplānojumu ievērošanu pilsētas apbūvē.  

• Nodrošina informāciju par Olaines pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes un grozījumu gaitu, problēmām un idejām 

masu informācijas līdzekĜos un domes informācijas izdevumos.  

• Organizē un sagatavo pilsētas domes investīciju projektu pieteikumus un koordinē to realizāciju.  

• Veic pašvaldības uzĦēmumu, iestāžu un organizāciju iesaistīšanu investīciju projektos un programmās.  

• Kontrolē par pašvaldības un investīciju līdzekĜiem veiktos būvniecības vai pašvaldības ēku remonta darbus.  

• Veic pašvaldības iepirkumu procedūras.  

• Organizē pašvaldības īpašumā ēku un būvju tehniskā stāvokĜa apsekošanu un slēdzienu sagatavošanu. 

• Izsniedz inženierkomunikāciju shēmas pasūtītājiem, pēc attiecīga uzdevuma saĦemšanas. 

• Izsniedz atĜaujas par tiesībām veikt rakšanas darbus pilsētas teritorijā. 



  Olaines pilsētas domes 2006. gada publiskais pārskats 

 30 

• BŪVNIEC ĪBA, BŪVNIEC ĪBAS PROCESA TIESISKUMA NODROŠINĀŠANA  

 

Par būvniecības stratēăijas izstrādāšanu, realizāciju un kontroli atbilstoši Būvniecības likumam, Vispārējiem 

būvnoteikumiem un Latvijas būvnormatīviem, attīstības plānam, teritorijas plānojumam, detaĜplānojumiem, apbūves 

noteikumiem Olaines pilsētas administratīvajā teritorijā atbild Olaines pilsētas būvvalde (Zemgales iela 33, Olaine, tālrunis 

7146031), kura ir Olaines pilsētas domes struktūrvienība.   

Būvvalde pilda šādas funkcijas un sniedz šādus pakalpojumus: 

• Izskata un izvērtē esošos teritoriālplānojumus, zemes ierīcības un lietojuma dokumentus, apbūves noteikumus un 

vides vizuālās noformēšanas noteikumus. 

• Organizē būvniecības ieceres publisku apspriešanu. 

• Pārrauga būvniecības procesu Olaines pilsētā (kontrolē atbilstību likumdošanas prasībām, pieprasa būvuzraudzību un 

autoruzraudzību, organizē būvobjektu nodošanu ekspluatācijā). 

• Administrē vides veidošanas un attīstības procesu teritorijā, t.sk.: Izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus, 

sniedz rakstiskus atzinumus vai motivētus atteikumus par būvniecības iecerēm, izsniedz plānošanas un arhitektūras 

uzdevumus, izskata un akceptē iesniegtus būvprojektus, izsniedz būvatĜaujas un vides vizuālās noformēšanas atĜaujas, 

rakšanas atĜaujas. 

• SaskaĦā ar normatīvo aktu prasībām sistemātiski apkopo datus un sniedz tos Valsts statistikas pārvaldei. 

• Izdot izziĦas zemesgrāmatām par jaunbūvju un nepabeigtās būvniecības faktisko stāvokli teritorijā. 

Ir noteiktas pašvaldības nodevas par būvvaldes pakalpojumiem, kuras ieskaita pašvaldības budžetā: 

• par būvatĜaujas saĦemšanu dzīvojamās ēkām un rūpniecības palīgēkām – 20 lati; 

• par būvatĜaujas saĦemšanu pārējiem objektiem: 

                  līdz 1000 m3 - 30 lati, 

                  virs 1000 m3 – 60 lati. 

  No nodevas ir atbrīvoti valsts institūcijas, 1.,2.grupas invalīdi, dome, pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības. 

• par būvvaldes veikto objekta apsekošanu  - 6,01 lati; 

• par piedalīšanos būvobjekta nodošanā ekspluatācijā: 

                  līdz 1000 m3 – 16,59 lati, 

                  virs 1000 m3 – 27,06 lati 

2006. gadā Olaines pilsētas būvvalde izsniedza plānošanas un arhitektūras uzdevumus 46 objektiem. Nozīmīgākie no tiem: 

• Daudzstāvu dzīvojamās mājas un darījumu objektu projektēšana Jelgavas ielā 23; 

• Daudzstāvu dzīvojamās mājas projektēšana Jelgavas ielā 28a un Jelgavas ielā 10a; 

• Veikala paplašināšana Veselības ielā 1; 

• GaismekĜu cehs, kokapstrādes un mēbeĜu ražošanas cehs ar noliktavām Rīgas ielā 10 – jaunbūve; 

• Administratīvās ēkas un loăistikas centra projektēšana Zemgales ielā 1. 

2006. gadā saskaĦoti 62 tehniskie projekti. Nozīmīgākie no tiem: 

• Veikala būvniecība Zemgales ielā 53; 

• Daudzstāvu daudzdzīvokĜu ēkas renovācija Drustu gatvē 4. 

2006. gadā notika publiskā apspriešana par veikala „Saulīte” rekonstrukciju (Veselības iela 1) un par vienăimeĦu rindu 

māju būvniecību (Zemgales iela 42). 

2006. gadā tika nodotas 10 ēkas ekspluatācijā. Nozīmīgākās no tām: 

• DaudzdzīvokĜu dzīvojamā māja Olainē, Kūdras ielā 7 (pieĦemšana ekspluatācijā); 
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• Olaines pilsētas SPII „Ābelīte” ēdināšanas bloka rekonstrukcija (Parka iela 5); 

• Daudzstāvu daudzdzīvokĜu māja Drustu gatvē 4 (pieĦemšana ekspluatācijā); 

• Veikals Zemgales ielā 53; 

• Aptiekas, ārstu privātprakses telpas Zemgales ielā 45a. 

 

Ir noteiktas pašvaldības nodevas par afišu un sludinājumu izvietošanu uz šādiem pilsētas domei piederošām reklāmas 

stendiem:  

• atvērtajiem stendiem:  

Afišām – 0,39 lati (1 vieta uz diennakti); 

Sludinājumiem – 0,24 lati (1 vieta uz nedēĜu). 

• slēgtajiem stendiem: 

Afišām – 0,50 lati (1 vieta uz diennakti); 

Sludinājumiem – 1,00 lats (1 vieta uz nedēĜu). 

Ar citām pašvaldības nodevām par reklāmu var iepazīties Olaines domes māja lapā www.olaine.lv sadaĜā „Pašvaldība 

(saistošie noteikumi)”. 

 

• CIVILST ĀVOKěA AKTU REĂISTRĒŠANA  

 

Olaines pilsētas dzimtsarakstu nodaĜa (Zemgales iela 33, Olaine, tālrunis7146018) reăistrē civilstāvokĜa aktus 

(pamatojoties uz CivilstāvokĜa aktu likumu) un ziĦas par deklarēto dzīvesvietu, kā arī nodrošina personas sniegto ziĦu 

datorizētu apstrādi, tai skaitā:  

• Veic dzimšanas, laulības un miršanas reăistrāciju Olaines pilsētā. 

• Veic vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiĦu.  

• Kārto civilstāvokĜa aktu reăistru atjaunošanas, labošanas, papildināšanas un anulēšanas lietas.  

• Izdara labojumus un papildinājumus civilstāvokĜa aktu reăistros. 

• Izsniedz atkārtotas laulības, dzimšanas un miršanas apliecības. 

• PieĦem dzīvesvietas deklarāciju.  

• Izsniedz izziĦas par deklarēto dzīvesvietu. 

• Anulē deklarētās dzīvesvietas. 

• Sniedz informāciju par personas deklarēto dzīvesvietu vai papildu adresi fiziskajām un juridiskajām personām 

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

Ir noteiktas pašvaldību novedas un maksas par Dzimtsarakstu nodaĜas sniegtajiem pakalpojumiem: 

• par muzikālo pavadījumu svinīgās laulības ceremonijas laikā – 5,50 lati (ar PVN); 

• par laulības ceremonijas telpas noformēšanu – 2,00 lati (ar PVN); 

• par A5 formāta dzimšanas, laulības apliecību vāciĦiem – 1,60 lati (ar PVN); 

• par A4 formāta dzimšanas, laulības apliecību vāciĦiem – 1,90 lati (ar PVN); 

• par izziĦu par personas reăistrēto dzīvesvietu – 1,50 lati. 

Dzimtsarakstu nodaĜa vairākas reizes gadā organizē un vada pasākumu „Jaundzimušo svinīga reăistrācija”. Uz pasākumu 

tiek aicināti jaundzimušie ar vecākiem. Svinīgā pasākuma laikā domes vadība mazuĜiem pasniedz apsudrabotu melhiora 

karotīti ar iegravētu bērna vārdu un dzimšanas datiem, bet vecākiem – materiālo pabalstu 30 latu apmērā. 
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Dzimtsarakstu nodaĜa organizē arī svinīgu ceremoniju pilsētas iedzīvotājiem, kas svin savu Zelta, Dimanta vai Sudraba kāzu 

jubileju. 2006.gadā bija trīs Zelta kāzas un vienas Dimanta kāzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• PAKALPOJUMI, SAIT ĪTI AR PAŠVALD ĪBAS NEKUSTAMO ĪPAŠUMU  

 

Olaines pilsētas domes īpašuma fonds (Zemgales iela 33, Olaine, tālrunis 7146029, 7146058) nodrošina pašvaldības 

īpašumu apzināšanu un uzskaiti, sadarbībā ar citām iestādēm un kapitālsabiedrībām – īpašumu pārvaldīšanu, kārto īpašuma 

nomas darījumus ar fiziskām un juridiskām personām, uzskaita domes īpašumā esošo dzīvojamo fondu, sociālos un dienesta 

dzīvokĜus, veic domes dzīvojamo māju privatizāciju un apkopo informāciju par privatizācijas norisi: 

• Organizē un vada dzīvokĜu izsoles.  

• PieĦem privatizācijas pretendentu pieteikumus. 

• Sniedz konsultācijas privatizējamo māju dzīvokĜu īpašniekiem un īrniekiem par viĦu tiesībām, pienākumiem, 

pārvaldīšanas un apsaimniekošanas iespējām. 

• Kārto nomas darījumus ar juridiskām un fiziskām personām. 

• Uzskaita dzīvojamo fondu, sociālos dzīvokĜus un dienesta dzīvokĜus. 

• Izsniedz īpašuma apliecinošus dokumentus tiesai. 

• Veic nekustamā īpašuma nodokĜa administrēšanu. 

• Reăistrē azartspēĜu izvietojuma vietas pilsētā. 

• SaĦem nekustamā īpašuma nodokĜa par ēkām un būvēm deklarācijas un pārskatus. 

 

• VIDES AIZSARDZ ĪBA UN DARBA AIZSRDZ ĪBA  

 

Darba aizsardzības jautājumus domē un pašvaldībās iestādēs uzrauga un koordinē domes darba un vides aizsardzības 

speciālists (Zemgales iela 33, Olaine, tālrunis 7146051) – nodrošina darba aizsardzības un darba vides iekšējās uzraudzības 
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pasākumu ieviešanu un uzraudzību, izstrādā un organizē ar darba aizsardzību saistītus dokumentus un pasākumus, apseko 

darba vidi, apzina un novērtē riskus darba vietās. 

Darba un vides aizsardzības speciālists arī izskata jautājumus, saistītus ar vidi un vides aizsardzību – līdzdarbojas ietekmes 

uz vidi novērtēšanas procesā, informē sabiedrību par vidi, tās kvalitāti un problēmām, iesaista sabiedrību vides jautājumu 

risināšanā, apseko sabiedrības viedokli (organizē aptaujas u.c.), nepieciešamības gadījumā, organizē sabiedrības, interešu 

grupu un pasūtītāju apmācības par vidi, tās kvalitāti un problēmām, domes vārdā savas kompetences robežās pārstāv tās 

intereses citās organizācijās (veic uzĦēmumu un citu objektu apsekošanu), sagatavo jautājumu izskatīšanu domes Vides 

aizsardzības komisijā.  

Vides aizsardzības komisijas (5 cilvēku sastāvā) kompetencē ir: 

• Izstādāt un iesniegt domei priekšlikumus par vides aizsardzības pilnveidošanu un uzlabošanu pilsētā. 

• Izskatīt iedzīvotāju priekšlikumus, ierosinājumus un sūdzības par vides jautājumiem. 

• Aktivizēt sabiedrības domu par vides aizsardzības problēmām pilsētā. 

• Piedalīties uzĦēmumu izmešu projektu apspriešanā. 

 
Vides aktivitātes Olaines pilsētā 
 

No 2006. marta – 2006. gada decembrim Olaines pilsētas dome ar Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansējumu 

realizēja projektu „Vides apziĦas veidošana videi draudzīgai rīcībai „Mācies un izproti darot!” Olaines pilsētas iedzīvotājiem”. 

Projekta mērėis: Veicināt videi draudzīgu apziĦu un rīcību, pielietojot teorētiskas un praktiskas izglītošanas metodes Olaines 

pilsētas iedzīvotājiem. 

Projekta mērėauditorija: Visa vecuma Olaines pilsētas iedzīvotāji, uzĦēmēji un iestāžu pārstāvji un citi interesenti. 

Projekta ietvaros tika organizētas šādas aktivitātes:  

• bērnu zīmējumu izstāde „Ūdens – tā ir dzīvība!”; 

• vides sakopšanas talka; 

• skolēnu eseju konkursi par tēmām „Ūdens – tā ir dzīvība!” un „Esi saudzīgs pret gaisu, ko elpo!”; 

• putnu vērošana Olaines apkārtnē skolēniem; 

• izbraukuma lekcija no Rīgas ZOO ar pieradināto dzīvnieku grupu bērniem; 

• dažādi mājasdarbi par Vides un Dabas tematiku jauniešiem; 

• mācību ekskursijas uz Ėemeru nacionālo parku skolēniem; 

• lekcijas skolēniem par dažādām Vides un Dabas tēmām; 

• semināri iedzīvotājiem, uzĦēmējiem un citiem interesentiem par ekotūrismu un videi draudzīgas atpūtas iespējām, par 

atkritumu saimniecību, par ekoproduktiem un ekomarėējumu; 

• izdots buklets „Atkritumu saimniecība Olaines pilsētā” (izplatīts visās iedzīvotāju pastkastītēs); 

• izdots „Vides kalendārs 2007. gadam”; 

• bērnu fotografēto bilžu izstāde „Mežs dažādos gadalaikos”. 

No 16. – 22. septembrim katru gadu pasaulē tiek atzīmēta Eiropas Mobilitātes nedēĜa (EMN). Arī 2006. gadā Olaines 

pilsētas dome savā administratīvajā teritorijā organizēja EMN atzīmēšanu. Tika organizētas sekojošas aktivitātes: 

• Olaines pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkĦiem un Olaines 1. un 2. vidusskolu skolēniem no 1.-5. klasei 

zīmējumu konkurss ”Diena bez auto!”; 

• zīmējumu „Diena bez auto!” izstāde Olaines Vēstures un mākslas muzejā; 

• Olaines 1. un 2. vidusskolu 6. – 9. un 10. – 12. klašu skolēniem velomaratons; 

• Velomaratons iestāžu, pašvaldības uzĦēmumu, domes un tās struktūrvienību darbiniekiem. 
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Atkritumu apsaimniekošana un nelegālās izgāztuves 
 

Atkritumu apsaimniekošana  

Olaines pilsēta vēsturiski veidojusies kā rūpniecības pilsēta. Arī šobrīd pilsētā atrodas virkne objektu, kas ne tikai izmet 

atmosfērā relatīvi daudz piesārĦojošu vielu, bet arī rada atkritumus, tai skaitā, arī bīstamos atkritumus. Šeit atrodas ėīmiski 

farmaceitiskais uzĦēmums AS „Olainfarm” (gatavo zāĜu formu ražošana, ėīmisko vielu un aktīvo farmaceitisko ingredientu 

ražošana), SIA „Olaines ėīmiskā rūpnīca ”BIOLARS”, kas nodarbojas ar ėīmisko produktu ražošanu u.c. uzĦēmumi. Atrodas 

arī bīstamo atkritumu sadedzināšanas komplekss AS „BAO”, kas veic bīstamo atkritumu utilizāciju - tos sadedzinot un 

medicīnas atkritumu sterilizēšanu, tādējādi pārveidojot tos par sadzīves atkritumiem, kas tiek apglabāti atkritumu poligonā. 

Olaines pilsētā veiksmīgi attīstās uzĦēmējdarbība, arī rūpniecības uzĦēmumi attīsta savu darbību, pēdējos gados pieaug arī 

pastāvīgo iedzīvotāju skaits, kas rada atkritumus. Olaines pilsētā dzīvo apmēram 13 000 iedzīvotāju, kas rada sadzīves un 

bīstamos atkritumus; mājsaimniecības radītie atkritumi, tai skaitā, bīstamie sadzīves atkritumi, netiek atdalīti no kopējās 

sadzīves atkritumu plūsmas. 

Olaines pilsētā galvenie atkritumu radītāji ir iedzīvotāji, apkalpojošās iestādes un ražošanas uzĦēmumi. Iedzīvotāju radītais 

atkritumu daudzums gadā ir atkarīgs no viĦu sociālā stāvokĜa un ienākumu līmeĦa, pārtikas un plaša patēriĦa preču 

rūpnieciskās ražošanas līmeĦa, kā arī no daudziem citiem faktoriem (vecuma, dzīvesveida, vai dzīvo viens vai ăimenē, 

apdzīvotās vietas dislokācijas, pat ieradumiem utt.). Iedzīvotāju saražoto atkritumu sastāvā pamatā ir pārtikas, stikla, 

plastmasas un papīra atkritumi. Apkalpojošo iestāžu, ražošanas uzĦēmumu u.tml. radīto atkritumu daudzumu nosaka to 

darbības profils un apjoms. 

Olaines pilsētas administratīvā teritorija sadalīta divos sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonējumos: dzīvojamajā zonā 

un rūpnieciskajā zonā. 2006. gada 22. februārī tika apstiprināti Olaines domes saistošie noteikumi Nr. 2 ”Par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu”. Šobrīd tie bukletu veidā ir pieejami Olaines pilsētas domes Apmeklētāju un pieĦemšanas centrā, 

kā arī Olaines pilsētas mājas lapā www.olaine.lv. Noteikumi nosaka, ka dome organizē un kontrolē ar atkritumu 

apsaimniekošanu saistītās darbības Olaines pilsētas administratīvajā teritorijā, un ka noteikumi ir saistoši fiziskajām un 

juridiskajām personām, kuras saskaĦā ar šiem noteikumiem uzskatāmas par sadzīves atkritumu radītājām vai 

apsaimniekotājām. 
 

Nelegālās izgāztuves 

Jāatzīmē, ka joprojām daĜa olainiešu un pilsētas viesu savus atkritumus izmet nevis konteineros, bet, piemēram, mežā vai kādā 

citā pilsētas teritorijā. Pagājušā gadā nelegālo izgāztuvju likvidēšanai tika iztērēti 546,93 lati un SIA “Olaines municipālais 

serviss” sakopa 7 piesārĦotās vietas Olaines pilsētas mežos un 1 nelegālu izgāztuvi Dalbes ielā pie dārziem. 
 

 

Gaisa kvalitāte Olaines pilsētā 

SaskaĦā ar LR Vides ministrijas Lielrīgas reăionālās vides pārvaldes B kategorijas atĜauju AS „BAO” jānodrošina gaisa 

kvalitātes mērījumu veikšana Olaines pilsētā. 2006. gadā Olaines pilsētas dome saĦēma rezultātu pārskatu kopijas par gaisa 

kvalitātes mērījumiem Olaines pilsētā par ceturkšĦiem, kuru dati tika publicēti arī pilsētas mājas lapā www.olaine.lv. 

Gaisa kvalitātes mērījumus veikusi Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūra. Tika izvērtētas tās vielas, 

kurām noteikti gaisa kvalitātes normatīvi (atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 588 ”Noteikumi par gaisa kvalitāti” 

(21.10.2003.)). Nepārtrauktā režīmā tika mērītas sēra dioksīda, slāpekĜa dioksīda, benzola, toluola un ozona koncentrācijas. 

Latvijā 2006. gadam noteikti sekojoši gaisa kvalitātes normatīvi un mērėlielumi, µg/m3 (saskaĦā ar LR MK noteikumiem      

Nr. 588 ”Noteikumi par gaisa kvalitāti” (21.10.2003.)).  



  Olaines pilsētas domes 2006. gada publiskais pārskats 

 35 

 

 

 

Mērėlielums/normatīvs 
cilvēka veselības 

aizsardzībai 

SlāpekĜa 
dioksīds 

NO2 

Sēra 
dioksīds 

SO2 

Ozons 
O3 

Benzols Toluols 

1 stunda 240 350 - - - 
8 stundu - - 120 - - 
24 stundu - 125 - - - 
1 nedēĜas - - - - 260 

Gada 48 20 - 9 - 
 
Nevienai no vielām, kurām tika noteikti gaisa kvalitātes normatīvi un mērėlielumi saskaĦā ar MK noteikumiem pārsniegumi 

netika konstatēti. Novērtējums veikts, izmantojot apkopotus operatīvo mērījumu rezultātus. 

 

• CITI PAŠVALD ĪBAS SNIEGTIE PAKALPOJUMI  

 

Olaines pilsētas domes kanceleja (Zemgales iela 33, 1.stāvs, tālrunis 7146015) un Apmeklētāju pieĦemšanas un 

inform ācijas centrs (tālrunis 7964333) pieĦem dažāda veida iesniegumus un ar tiem saistītos dokumentus no fiziskām un 

juridiskām personām būvatĜaujas saĦemšanai, individuālā darba reăistrēšanai, piekrišanai  licences saĦemšanas akcizēto preču 

pārvaldē, koku nozāăēšanas un zaru apzāăēšanas atĜaujas saĦemšanai, kā arī ir iespējams iesniegt iesniegumus, sūdzības un 

priekšlikumus, kas tiek izskatīti saskaĦā ar Latvijas Republikas likumu "Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas 

kārtība valsts un pašvaldības institūcijās", Ministru kabineta noteikumiem "Noteikumi par iesniegumu, sūdzību un 

priekšlikumu lietvedību valsts un pašvaldību institūcijās", Olaines pilsētas domes nolikumu, Kancelejas nolikumu un uz tiem 

tiek sniegta atbilde vai starpatbilde 15 dienu laikā.  

Sākot ar 2006.gadu Apmeklētāju pieĦemšanas un informācijas centrs izsniedz algas nodokĜu grāmatiĦas un veic citas 

ar algas nodokĜu grāmatiĦām saistītas darbības (apgādājamo personu ierakstīšana izrakstīšana, atzīme par invaliditāti utt.). 

Ir noteiktas pašvaldības nodevas par domes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem: 

• par apliecinātās domes lēmuma kopijas izsniegšanu – 1,50 lati; 

• par raksturojumiem, rekomendācijām – 2,00 lati; 

• par izziĦām no domes arhīva – 2,00 lati; 

• par citiem domes oficiālajiem dokumentiem – 2,00 lati. 

Ir noteiktas nodevas par Olaines pilsētas simbolikas izmantošanu katram izgatavojuma veidam: 

• fiziskām personām, sabiedriskām un nevalstiskām organizācijām – 10,00 lati; 

• politiskām partijām, uzĦēmumiem, uzĦēmējsabiedrībām un citām juridiskām personām – 50,00 lati. 

Ar visām pašvaldības nodevām un maksas pakalpojumiem var iepazīties Olaines domes māja lapā www.olaine.lv sadaĜā 

„Pašvaldība (saistošie noteikumi)”. 
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PAŠVALDĪBAS IESTĀDES UN STRUKTŪRVIEN ĪBAS 

 
 

Iestādes vai struktūrvienības nosaukums un adrese Vadītājs Tālrunis 

Olaines pilsētas Bāri Ħtiesa 

Zemgales iela 33, Olaine 
Irēna Vilnere 7146048 

Olaines pilsētas Būvvalde 

Zemgales iela 33, Olaine 
Santa Rasa - Daukše 7146031 

Olaines pilsētas Dzimtsarakstu nodaĜa 

Zemgales iela 33, Olaine 
Ināra Brence 7146018 

Olaines pilsētas Pašvaldības policija 

Zemgales iela 26, Olaine 
Antons Mikutēns 7967196 

Pašvaldības aăentūra „Olaines sociālais dienests” 

Zemgales iela 33, Olaine 
Anda LiepiĦa 7146052 

Olaines Vēstures un mākslas muzejs 

Zemgales iela 33, Olaine 
Ārija SpuĦăe 7146053 

OPPII “Dz ērvenīte” 

Zemgales iela 39a, Olaine 
Silvija Tiščenko 7962808 

OPPII “Z īle” 

Kūdras iela 9, Olaine 
Larisa KorĦejeva 

 

7966249 

OPSPII “Ābelīte” 

Parka iela 5, Olaine 
Valda Zoša 7965768 

Olaines 1. vidusskola 

Zeiferta iela 4, Olaine 
Jāzeps Volāns 7962959 

Olaines 2. vidusskola 

Skolas iela 1, Olaine 
Ludmila Osipova 7963582 

Olaines pilsētas Pieaugušo izglītības centrs 

Zemgales iela 31, Olaine 
Rudīte Babra 7966741 

Olaines Mūzikas un mākslas skola 

Zemgales iela 31, Olaine 
Didzis Grīnbergs 7963650 

No 01.01.2006. līdz 01.10.2006. 

Olaines pilsētas Kultūras centrs 

Zeiferta iela 11, Olaine 
Anita Kirilova 7966148 

Olaines pilsētas Sporta iniciatīvu nodaĜa 

Stacijas iela 38a, Olaine 
Aigars Leimanis 7965662 

Olaines pilsētas bibliotēka 

Zemgales iela 24, Olaine 
Anastasija KargapoĜceva 7963787 
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Olaines pilsētas bibliotēkas Bērnu literat ūras nodaĜa 

Kūdras iela 16, Olaine 
Anastasija KargapoĜceva 7963445 

No 01.10.2006. līdz 12.31.2006. 

Olaines pilsētas Kultūras un sporta centrs: 

Zeiferta iela 11, Olaine, t.sk.: 

- Sporta nodaĜa (Stacijas iela 38a, Olaine) 

- Olaines pilsētas bibliotēka (Zemgales iela 

24, Olaine) 

- Olaines pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras 

nodaĜa (Kūdras iela 16, Olaine) 

Anita Kirilova 

 

7965662 

7963787 

 

7963445 

  

 

PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDR ĪBAS 

 
 
 

Darbības veids 
Kapit ālsabiedrības nosaukums  

un adrese 
Vadītājs Tālrunis 

ūdens apgāde un kanalizācija, 

siltumapgāde, dzīvojamo māju 

apsaimniekošana 

AS “Olaines ūdens un siltums” 

Kūdras iela 27, Olaine 

(meitas sabiedrība - SIA „Olaines namu 

apsaimniekotājs”) 

Normunds OzoliĦš 7963102 

atkritumu apsaimniekošana 

(atkritumu savākšana un 

pārvadāšana) un sauso sadzīves 

atkritumu izgāztuves 

apsaimniekošana (līdz 2006. gada 

septembrim), labiekārtošana (zaĜās 

zonas, pilsētas ielu un ceĜu 

apkope), apbedīšanas pakalpojumi, 

Olaines novada „Sila” kapu 

apsaimniekošana, pilsētas mežu 

apsaimniekošana 

SIA “Olaines municipālais serviss” 

Jelgavas iela 32, Olaine 
NataĜja Petričenko 7966330 

medicīniskie pakalpojumi: primārā 

un sekundārā aprūpe, stacionārs 

SIA „Olaines Veselības centrs” 

Veselības iela 5, Olaine 
Jānis Klievēns 7962764 

māju apsaimniekošana Zemgales 

ielā 29 un Zemgales ielā 31 – telpu 

īre un noma, viesu istabas, sociālās 

istabas un dienesta viesnīca 

iedzīvotājiem 

SIA “Zemgales 29” 

Zemgales iela 29, Olaine 
Ritma Andersone 7963172 

 

7966148 
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2006.GADA GALVENĀS PRIORITĀTES UN TO ĪSTENOŠANA 
 

Pārskata gadā, apstiprinot budžetu, tika noteiktas pašvaldības prioritātes, un tās ir:  

o izglītība;  

o sociālā aizsardzība un aprūpe;  

o dzīvokĜu un komunālie pakalpojumi;  

o brīvais laiks, sports un kultūra. 

Izglītības jomā pilsētā galvenās problēmas ir: 

– mācību telpu trūkums Olaines 1.vidusskolā sakarā ar skolēnu skaita pieaugumu; 

– pilsētā dzīvojošo bērnu nodrošināšana ar vietām pirmsskolas izglītības iestādēs (it īpaši bērniem 2-3 gadu vecumā) 

sakarā ar bērnu skaita pieaugumu.  

Tāpēc 2006.gadā tika uzsākta Olaines 1.vidusskolas piebūves celtniecība, kurā paredzētas 2 pirmsskolas klases, 16 klases 

sākumskolai, ėīmijas, mājturības, mūzikas, vizuālās mākslas, angĜu valodas kabineti, atpūtas telpas skolēniem un skolotājiem 

un piebūve sporta zālei ar aerobikas un trenažieru zālēm. Pēc skolas piebūves nodošanas ekspluatācijā (paredzēta 2007.gada 

15. augustā) sākumskolas skolēni uzsāks savas mācības jaunajās klasēs. Līdz ar to tiks atbrīvotas telpas pašreizējā sākumskolas 

ēkā Kūdras ielā 5, kuru pārplānos un pārveidos par pirmsskolas izglītības iestādi, radot divas papildus grupiĦas pie PII „Zīle”. 

      Lai nodrošinātu pilsētas bērnus ar vietām pirmsskolas izglītības iestādēs, 2006.gadā SPII „Ābelīte” tika atvērta jauna 

grupiĦa 2 – 3 gadu veciem bērniem, kuru finansē pašvaldība, kā arī tika izremontēts ēdināšanas bloks, logopēda kabinets un 

dažas higiēnas telpas bērniem.  

       Pārskata gadā iznomātas papildus telpas privātajai PII „Saulīte”, kurās izveidoja divas papildus grupiĦas bērniem un 

pašvaldība sedz iestādei vecāku maksas 50% no izglītības programmas īstenošanas izmaksām par katru bērnu, kas ir reăistrēts 

Olaines pilsētas administratīvajā teritorijā. 

       Pārējās izglītības iestādēs arī veikti kapitālie remonti: nomainīti logi, veikts remonts klasēs un grupiĦās, Olaines 

2.vidusskolā veikts kapitālais remonts aktu zālē un foajē, iestādēs papildināta materiāli – tehniskā bāze. 

       Īstenojot prioritāti sociālā palīdzība un aprūpe, pašvaldība nodrošināja pilsētas maznodrošinātajiem iedzīvotājiem 

sociālo pabalstu un palīdzības saĦemšanu 319 860 latu apmērā, finansiāli atbalstīja p/a „Sociālās palīdzības dienests” 

uzturēšanu, tai skaitā „Sociālās aprūpes centru”, kurā dzīvo vecie un vientuĜie iedzīvotāji, kā arī HIV/AIDS profilakses punktu, 

Dienas centru personām ar garīgās attīstības traucējumiem uzturēšanu. Pārskata gadā tika organizētas aizbildĦu apmācības un 

sagatavotas Ziemassvētku dāvanas bāreĦiem. 

      2006.gadā netika aizmirsts arī par pilsētas infrastruktūras sakārtošanu (dzīvokĜu un komunālie pakalpojumi) un tika 

turpināts darbs pie Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta realizācijas „Ūdenssaimniecības attīstība Olainē un Jaunolainē”, 

veiksmīgi iesniegts projekta pieteikums ERAF „Olaines pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija” un 

projekta ietvaros veiktas iepirkuma procedūras. Turpinājās arī pilsētas apgaismojuma rekonstrukcijas darbi un rezultātā lielākā 

daĜa veco apgaismojuma stabu ir nomainīti pret mūsdienīgiem cinkotiem stabiem ar energoefektīvām spuldzēm.  

      Lai nodrošinātu pilsētas iedzīvotājiem lietderīgā br īvā laika pavadīšanas iespējas, pašvaldība pārskata gadā novirzīja daĜu 

no finanšu līdzekĜiem skolu stadionu sakārtošanai un uzturēšanai, ledus slidotavas uzturēšanai un tās garāžas siltināšanai, 

skeitparka uzturēšanai, volejbola laukuma izveidei Kūdras ielā 5, Kultūras un sporta centra, kā arī muzeja organizētajiem 

pasākumiem. Bija domāts arī par mazajiem pilsētas iedzīvotājiem un uzbūvēts liels mūsdienīgs bērnu rotaĜu laukums Jelgavas 

ielā 24. 
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NEVALSTISK ĀS ORGANIZĀCIJAS 

 

Olaines nevalstisko organizāciju apvienība sastāv no 14 interešu grupām. 
 

 

Nr.  
Organizācijas 
nosaukums 

Darbības virziens Adrese Atbildīgā persona 
Biedru 
skaits 

Tālrunis 

1. 
NVO 

apvienības 
padome 

Koordinē NVO, interešu 
klubu un radošo pulciĦu 
darbību, pārrauga finanšu 
izlietojumu, izstrādā 
sadarbības programmu, 
pasākumu plānu, veic 
informatīvi izglītojošo 
darbu iedzīvotāju vidū, 
piedaloties lekcijās, 
konferencēs, semināros. 
Sadarbojas ar līdzīgām 
organizācijām Latvijā un 
ārpus tās, kā arī ar Olaines 
pilsētas pašvaldību. 

Zemgales ielā 31, 
3. stāvs 

Felicita Tretjakova 15 29143843 

2. 

Pensionāru 
padome 

Pasākumu organizēšana 
Olaines pilsētas 
maznodrošinātiem 
pensionāriem: 2 
ekskursijas gadā, 
Ziemassvētku un 
Lieldienu svinēšana, 
rokdarbu izstāžu 
organizēšana, sadarbība ar 
citām NVO. 

Zemgales iela 31, 
3. stāvs 

Imants Jaunsleinis 15  

3. 
Latvijas 
Sieviešu 
invalīdu 

asociācijas 
"Aspazija" 

Olaines nodaĜa 

Izglītojošu semināru 
organizēšana, kultūras 
pasākumu organizēšana, 
invalīdus interesējošas 
informācijas apkopošana 
un izplatīšana, sadarbība 
ar citām NVO. 

Zemgales ielā 31, 
3. stāvs. 

Vēsma Purviete 20 7963393 

4. 
Olaines 

jaunatnes 
"Sarkanais 

Krusts" 
atbalsta grupa 

Palīdzību sniegšana 
neatkarīgi no tautības, 
rases, reliăiskajiem 
uzskatiem, šėiriskās 
piederības un 
politiskajiem uzskatiem. 
Sadarbība ar citām NVO. 

Zemgales iela 31, 
3.stāvs 

Jana Vanaga 12 28719519 

5. 

Olaines 
jaunatnes 

organizācija 
"Jaunie 
vanagi"  

Attīstīt jauniešu zināšanas, 
iemaĦas, attieksmes un 
vērtības, lai veicinātu viĦu 
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. 

Zemgales iela 31, 
3.stāvs 

Linda Šidlauska 34 26356188 

6. Olaines pilsētas 
politiski 

Atbalstīt savus biedrus, 
sniedzot tiem materiālu un 

Zemgales ielā 31, 
3.stāvs. 

Vallija PavĜukeviča 102 7965983 
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represēto 
personu klubs 

"Atbalss"  

morālu atbalstu. Sadarbība 
ar citām NVO. 

7. Sieviešu klubs 
"Garzeėe"  

Pasākumu organizēšana 
interešu kluba biedriem. 

Zemgales ielā 31, 
3.stāvs 

Rasma Brikmane 8 7963517 

8. 
ĂimeĦu 

atbalsta grupa 
"VIVA"  

Pasākumu organizēšana 
Olaines maznodrošināto 
daudzbērnu ăimeĦu 
bērniem. 

Zemgales iela 31, 
3.stāvs 

Andra Andersa 
60 

ăimenes 
26494550 

9. 
Audēju pulciĦš 

"Atvasara"  

Aušana. Piedalīšanās 
ikgadējās rokdarbu 
izstādēs. Sadarbība ar 
citām NVO. 

Kūdras iela 27 Dace Urbanoviča 6 7963393 

10. 

Rokdarbu 
pulciĦš 

"Piesaulīte"  

Rokdarbi (adīšana, 
tamborēšana). Rokdarbu 
izstāžu organizēšana, kā 
arī piedalīšanās ikgadējās 
rokdarbu izstādēs. 
Sadarbība ar citām NVO. 

Zemgales iela 31, 
3.stāvs 

Velta OzoliĦa 8 7963704 

11. 

Nacionālo 
karavīru valde 

Pasākumu organizēšana, 
kas sniedz atbalstu 
vecajiem karavīriem. 
Finansiālās palīdzības 
sniegšana (zāĜu iegādei), 
braucienu organizēšana uz 
karavīru atdusas vietām, 
sadarbība ar citām NVO. 

Zemgales iela 31, 
3.stāvs 

Pēteris Veidelis 13 7963593 

12. Olaines Dāmu 
klubs 

"Viktorija"  

Attīstīt un stiprināt 
sieviešu aktivitāti. 

Zemgales iela 31, 
3.stāvs 

Ludmila 
Rodionova 

25 26598049 

13. 

Jauniešu 
padome 

Pārstāvēt Olaines pilsētas 
jauniešu intereses, 
veicinot jauniešu 
iesaistīšanos pilsētas 
ekonomiskajā, sociālajā 
un kultūras dzīvē, kā arī 
veidot vispusīgi attīstītus, 
sabiedriskus pilsētas 
iedzīvotājus. 

Zemgales iela 31, 
3.stāvs 

JeĜena 
Romanovska 

15 26761409 

14. 
Jaunatnes 
iniciat īvu 

centrs 

Darbs ar jaunatni - 
jauniešu interešu 
aizstāvēšana un iespēju 
radīšana. 

Kūdras iela 27a Andrejs Solopenko 8 26071190 

15. 
Olaines rūpju 
bērna ăimeĦu 
atbalsta grupa 

"Ābolītis"  

Organizēt pasākumus 
bērniem ar īpašām 
vajadzībām un viĦu 
ăimenēm, lai pilnveidotu 
sociālo vidi un reāli 
integrētos sabiedrībā. 

Parka iela 5 Tamāra KrēsliĦa 
15 

ăimenes 
26094971 

 

NVO apvienības padome sastāv no apvienībā esošo nevalstisko organizāciju, radošo pulciĦu un interešu klubiĦu 

vadītājiem. 2006. gadā notika padomes sēdes, kurās tika apspriesti jautājumi, kas attiecās uz izlietotajiem organizāciju finanšu 

līdzekĜiem, un tika sniegta informācija par notikušajiem un plānotajiem pasākumiem. NVO apvienība organizēja biedru 

piedalīšanos lekcijās un semināros, kas notika Pieaugušo izglītības centrā, kā arī veica Olaines pilsētas apskati, lai noskaidrotu 

veicamos labiekārtošanas darbus. Šie ieteikumi tika apkopoti un iesniegti domei. Lai iegūtu jaunus sadarbības partnerus un 

iespēju saĦemt informāciju, kas attiecas uz NVO darbību, apvienības valdes priekšsēdētāja F.Tretjakova piedalījusies Latvijas 

Pilsoniskās alianses rīkotajā seminārā un Rīgas rajona NVO centra konferencē. Padomes 4 biedri ir bijuši Zemgales novada 
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NVO centrā, lai iepazītos ar tās darbību un iegūto pieredzi varētu izmantot Olaines NVO centra darbībā. Lai rosinātu NVO 

vadītājus darboties arī turpmāk tik pat aktīvi, tika organizēts pieredzes apmaiĦas brauciens uz Lietuvu. 

 

Olaines nevalstisko organizāciju apvienībā sastāvošo nevalstisko organizāciju, radošo pulciĦu 2006.gada pasākumi. 
  

Pensionāru padome 2006. gadā organizēja 2 ekskursijas: uz Siguldu un ekskursiju gar Daugavas abiem krastiem (Doles 

sala, Ikšėile, Lielvārde, Kokneses pilsdrupas PĜaviĦas). Katrā ekskursijā piedalījās 49 pensionāri. Ziemassvētku pasākumā, kas 

notika Kultūras centrā piedalījās 87 pensionāri. Pasākumā Pēteris Zeps lasīja savu dzeju, bet Ausma Pētersone deklamēja 

dzejoĜus. Vakara dalībnieki bija dažādu tautību pārstāvji, visi jutās labi un omulīgi pie bagātīgi klāta svētku galda. Pensionāri 

piedalījās dažādos Pieaugušo izglītības centra un Olaines Muzeja rīkotajos pasākumos, kā arī piedalījās lekcijās „Par vides 

apziĦas veidošanu”. Piedalījās arī mācību brauciena ekskursijā uz SIA „GetliĦi”, kur dalībnieki savām acīm ieraudzīja, kur tad 

nonāk mūsu ikdienā radītie atkritumi, kas ar tiem notiek tālāk. Olaines pensionāru padome par savu uzdevumu uzskata arī 

palīdzības sniegšanu atkritumu šėirošanas organizēšanā pilsētā. Bieži tika nolikti ziedi pie represēto personu piemiĦas akmens. 

Sadarbojoties ar „Olaines sociālo dienestu”, apmeklēti Olaines pansionāta iemītnieki, kā arī 90. gadīgi un vecāki par 90. 

gadiem, sveicot viĦus ar dienesta piešėirto dāvaniĦu un ziediem.  Katra mēneša pirmajā ceturtdienā notika pensionāru padomes 

paplašinātā sēde, kurā piedalījās pieaicinātie Olaines domes pārstāvji, NVO padomes pārstāve, sociālā dienesta pārstāve. 

Latvijas Sieviešu invalīdu asociācijas „Aspazija” Olaines nodaĜa 2006. gadā organizēja ikmēneša tikšanos ar tematisku 

ievirzi. Piedalījās konferencē „Interešu aizstāvība un lobēšana”. Organizācijas biedres dzied  ansamblī  un  dejo senioru dejās. 

Piedalījās kopīgā braucienā ar Represēto personu kluba biedriem uz Ventspili. Organizācijas biedres piedalījās VEF kultūras 

namā invalīdu koncertā, kolektīvi apmeklēja operas izrādi, piedalījās invalīdu dienas atzīmēšanā un Ziemassvētku svinēšanā 

Olaines Kultūras centrā.  

Olaines jaunatnes „Sarkanais krusts” atbalsta grupa 2006 gadā bija 2 lielāki pasākumi: Olaines 1. vidusskolā lasīja 

lekciju pa AIDS un donoru dienas laikā dalīja bukletus un aicināja uz lekciju par OPIC. Izbraukuma seminārs, lai izglītotu 

Olaines jauniešus. 

Olaines jaunatnes organizācija „Jaunie Vanagi” 2006. gadā piedalījās 2 dienu pieredzes apmaiĦas braucienā uz 

Lietuvu.  

Olaines pilsētas politiski represēto personu klubs „Atbalss” 2006. gadā organizēja 25. marta atceres dienas pasākumu 

pie represēto personu piemiĦas akmens Olainē, kā arī pulcējās par godu 18. novembrim veltītajā pasākumā. Tika organizēta 

ekskursija uz Ventspili, kur piedalījās 35 organizācijas biedri. Organizācijas biedri piedalījās represēto personu salidojumā 

Ikšėilē. Katru ceturtdienu organizācijas biedri tiek gaidīti organizācijas klubiĦā. 

Sieviešu kluba „Garzeėe” dalībnieces 2006. gadā regulāri tikās, lai apmeklētu kultūras centra rīkotos pasākumus, 

ekskursijas, kā arī izstādes, kurās piedalījās kāda no klubiĦa darbiniecēm. Dažas klubiĦa dalībnieces atzīmēja 40 gadus kopš 

darba uzsākšanas Olaines ėīmisko reaktīvu rūpnīcām. Visinteresantākās bija vienkāršās tikšanās, lai apmainītos ikdienas dzīves 

jaunumiem, apmeklētu pirtis, dalītos ekskursiju iespaidos, iemācītos jaunus vingrojumus veselības uzlabošanai. Novembrī 

dalībnieces apmeklēja operu „Nabuko” un decembrī koncertu Dailes teātrī. 

ĂimeĦu atbalsta grupa „VIVA”  2006. gadā organizēja daudz un dažādus pasākumus, kas bija domāti daudzbērnu 

ăimenēm. Viens no tādiem bija Mātes dienas pasākums. Notika 2 izrādes, bet izrāžu starplaikā bērni kopā ar māmiĦām 

nobaudīja svētku kliĦăeri. Ziemassvētku laikā tika parādīta izrāde „Minhauzena precības”, uz kuru laipni tika aicināti visi 

teātra mīĜotāji, bet daudzbērnu ăimenēm šī izrāde tika dāvināta ar īpašu ielūgumu.   

Audēju pulciĦš „Atvasara” 2006. gadā piedalījās ikgadējā rokdarbu izstādē. Organizācijas biedri katru dienu strādā pie 

savu izstrādājumu gatavošanas.  

Rokdarbu pulciĦš „Piesaulīte” 2006. gadā organizēja un piedalījās ikgadēja rokdarbu izstādē Olaines Vēstures un 

mākslas muzejā un atzīmēja pulciĦa 10 darbības gadus. Baldones bērnu namam tika aizsūtīti pašu darināti rokdarbi (cimdiĦi, 
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zeėes, šalles). Dalībnieces kopīgi lasa jaunākos rokdarbu žurnālus, apgūst jaunas idejas un gaida jaunas dalībnieces savā pulkā. 

Organizācijas biedri pulcējās savās telpās katru pirmdienu. 

„Nacionālo karavīru valde” 2006. gadā organizēja tikšanos katra mēneša pirmajā sestdienā, kurā pārrunāja mēneša 

aktuālās tēmas. Organizācijas biedri piedalījās kopējā pasākumā pie Brīvības pieminekĜa, izbraukumā uz Lesteni pie karavīru 

atdusas vietām, lāpu gājienā gan Lestenē, gan Rīgā. Organizācijas biedri piedalījās Ziemassvētku kauju atceres pasākumā, 

Džūkstē un Mores kauju atceres pasākumā un saĦēma  Ziemassvētku dāvaniĦas.  

Olaines Dāmu klubs „Viktorija”  2006. gadā turpināja darbu pie sieviešu pašapziĦas celšanas, sieviešu interešu 

aizstāvēšanas, izglītības līmeĦa paaugstināšanas, sieviešu piesaistes pie aktīvas sabiedriskas darbības. Kluba biedru skaits 

palielinājās līdz 25 dalībniecēm, jo piebiedrojās jaunas enerăiskas Olaines sievietes. Kluba biedres piedalījās Latvijas Lietišėo 

Sieviešu Apvienības darbībā, apmeklēja labdarības Ziemassvētku balli un Katūnu balli, apmeklēja Norvēăiju, kur iepazinās ar 

ciema tūrismu, apmeklēja zīmēšanas un angĜu valodas kursus. Bija cieša sadarbība ar resursu centru sievietēm „Marta” un kopā 

tika organizēts seminārs par sieviešu interešu aizstāvēšanu. Organizēts brauciens uz Siguldu, lai iepazītos ar Siguldas sieviešu 

kluba darbu, vākti apăērbi bērnunamiem. Kopā ar citām sabiedriskām organizācijām kluba pārstāves apmeklēja Lietuvu.  

 „Jaunatnes iniciatīvu centrs” 2006. gadā uzrakstīja un realizēja projektu „Prāta spēles”, kura mērėis bija popularizēt 

jauniešu vidū intelektuālo laika pavadīšanu, novadīt viĦus no ielas ietekmes, paaugstināt Olaines pilsētas prestižu, izglītības 

prestižu, kā arī veikt jauniešu iepazīšanu un kontaktu veidošanu ar jauniešiem no dažādām pilsētām.     

Olaines rūpju bērna ăimeĦu atbalsta grupas „Ābolītis” biedri ir ăimenes, kas audzina bērnus ar īpašām vajadzībām un 

2006. gadā sadarbojās arī ar Rīgas rajona līdzīgām biedrībām un atbalstu grupām, veidojot koordinēšanas centru. Tika 

organizēts kopīgs sporta pasākums ar Siguldas pilsētas grupu „Cerību spārni”, kur bērni ar īpašām vajadzībām piedalījās sporta 

aktivitātēs. Vecāki piedalījās pasākumos, mācībās, kursos, ko rīkoja Rīgas rajona Padome SIF projekta ietvaros. Šī projekta 

ietvaros bērni piedalījās nometnē Carnikavā. Vadītāja Tamāra KrēsliĦa ieguva sertifikātu projektu rakstīšanā un realizēšanā. 

Andris Mazurs ieguva sudraba medaĜu jāšanas sportā Maskavā. Divi vecāki ieguva nometĦu vadītāja sertifikātu. 2006. gada 7. 

maijā tika rīkots brauciens uz Latvijas Etnogrāfisko Brīvdabas muzeju. Kopīgi tika svinēti gan Ziemassvētki, gan Lieldienas. 

Turpinās sadarbība ar Rīgas rajona NVO un Invalīdu un viĦu draugu apvienību „Apeirons”.  
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IEDZ ĪVOTĀJU INFORMĒŠANA 
 

Pilsoniska līdzdalība paredz informētību. Informācijai jābūt viegli pieejamai, saprotamai un savlaicīgai, tāpēc arī tās 

sniegšanas veidiem jābūt dažādiem, katrai mērėgrupai atbilstošiem. 

Olaines pilsētas domē ir izveidota amata vienība - sabiedrisko attiecību speciālists, kura tiešs pienākums ir informēt 

pilsētas iedzīvotājus par pašvaldības darbību un pilsētas dzīves norisēm, un Apmeklētāju pieĦemšanas un informācijas centrs. 

Olaines pilsētas dome gādā par to, lai iedzīvotāju rīcībā būtu ticama informācija par domes lēmumiem, lai viĦi var savlaicīgi 

izteikt savu viedokli, uzdot jautājumus un saĦemt uz tiem izsmeĜošas atbildes. 

Lai īstenotu iepriekš minēto, Olaines pilsētas dome reizi mēnesī izdod bezmaksas informatīvo izdevumu „Olaines Domes 

Vēstis”, ko saĦem katrs iedzīvotājs savā pastkastītē, kā arī tas ir pieejams Olaines pilsētas domes Apmeklētāju pieĦemšanas un 

informācijas centrā. Pastāvīgi tiek veidoti un papildināti bukleti par pašvaldības iestādēm, par domes pieĦemtiem saistošiem 

noteikumiem. Bukleti ir pieejami Apmeklētāju pieĦemšanas un informācijas centrā bez maksas. Ir izstrādāts arī buklets par 

Olaines pilsētu, kurš ir divās valodās – latviešu un angĜu. Domei ir izveidota interneta mājas lapa – www.olaine.lv, kur ir 

iedzīvotājiem noderīga un nepieciešama informācija par Olaini un pašvaldību, kā arī tiek piedāvāta iespēja mājas lapā uzdot 

viĦus interesējošus jautājumus. Atbildes elektroniskajā veidā sniedz sabiedrisko attiecību speciālists. Interneta mājas lapa ir 

pieejama gan latviešu, gan krievu valodā.  

Pilsētas teritorijā ir izvietoti 9 informācijas stendi, kuros tiek izlikta dažāda rakstura informācija – domes gatavotie 

materiāli, plakāti, informatīvās lapas, pašvaldības iestāžu gatavota informācija, Olaines Kultūras un sporta centra afišas, kā arī 

iedzīvotāju un dažādu firmu sludinājumi, divos no tiem izliek sporta ziĦas. Informācijas stendā pie Olaines pilsētas domes tiek 

izlikta domes sēdes kārtība, informācija par izsolēm, saistošie noteikumi un cita informācija. Dome sadarbojas ar televīzijas 

programmu - Novada ziĦas: 2006.gadā uzĦemti sižeti par jaunu grupiĦu atklāšanu SPII „Ābelīte” un tajā rekonstruēto 

ēdināšanas bloku, par Olaines 1. vidusskolas piebūves celtniecības uzsākšanu un par kapsulas iemūrēšanu piebūves pamatos, 

par Olaines pilsētas domes atbalstītu projektu „Zinātniska konference „Ėīmija pārtikai un pārtikas rūpniecībai”” projektu 

konkursā „Bērnu un jauniešu interešu izglītība”, par Olaines veselības centra jauniegādāto medicīnas aprīkojumu, par Olaines 

pilsētas domes realizētā projekta „Vides apziĦas veidošana videi draudzīgai rīcībai „Mācies un izproti darot” Olaines pilsētas 

iedzīvotājiem” aktivitāti – semināru „Ekoloăiskā domāšana”, par pilsētas Ziemassvētku noformējumu, par konkursa 

noslēgumu „Par sakoptu vidi”. Sadarbība ar Latvijas Televīziju: 2006. gadā divi sižeti par pilsētas attīstību un projektiem 

raidījumā „V ārds uzĦēmējiem”. Vairāki pilsētai īpaši nozīmīgi pasākumi tika atspoguĜoti arī drukātajā presē – laikrakstos 

„Izgl ītība un kultūra”, „Rīgas ApriĦėa Avīze”, „Diena”, kā arī Internet portālos – www.delfi.lv, LETA u.c. Bija arī ierakstu 

atskaĦojumi Latvijas radio. Sabiedrisko attiecību speciālists gatavo prezentācijas par pilsētu un pašvaldības darbu, ko rāda gan 

oficiālajās tikšanās reizēs, gan dažādos pilsētas pasākumos. Arī šīs materiāls – publiskais gada pārskats, sniedz plašu 

informāciju par pilsētu un pašvaldības darbu. 

Visi domes iepirkumi un rīkotās izsoles tika publicēti domes mājas lapā www.olaine.lv.  

Apmeklētāju pieĦemšanas un informācijas centrā informācija tiek sniegta gan tieši, gan telefoniski. Protams, informatīvais 

darbs notiek arī ikdienā, atbildes uz interesējošiem jautājumiem iedzīvotājiem sniedz visi domē strādājošie speciālisti, kā arī 

tiek speciāli piedāvāti laiki, kad iedzīvotājus pieĦem pašvaldības amatpersonas un deputāti. 

Vēlamies uzsvērt, ka ne tikai pašvaldība sniedz informāciju iedzīvotājiem, bet tā arī saĦem informāciju no iedzīvotājiem. 

Šī atgriezeniskā saikne dod iespēju uzzināt un novērtēt iedzīvotāju apmierinātību ar rezultātu un operatīvi veikt nepieciešamās 

izmaiĦas lēmumu īstenošanas procesā. Zemgales ielā 33, Olaines pilsētas domes ēkā pieejama anonīmā priekšlikumu 

pastkastīte. 
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Iedzīvotāji tiek aicināti ne tikai izteikt savu viedokli no malas, kā publisko apspriešanu gadījumos, bet arī tiek lūgti  

iesaistīties lēmumu pieĦemšanā. 
 

OLAINES PILSĒTAS SOCIĀLI EKONOMISK ĀS UN ARHITEKTONISKI TELPISK ĀS 

ATT ĪSTĪBAS PLĀNS 

 

2004.gada 15.martā Olaines pilsētas domes sēdē (prot.Nr.5., 1.p.) tika pieĦemts 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” izstrādi.  

2004.gada 24.novembra domes sēdē tika apstiprināta “Olaines pilsētas attīstības programma”. “Olaines pilsētas 

attīstības programmā” ir noteikti pašvaldības teritorijas attīstības uzdevumi un atspoguĜotas perspektīvas tendences pilsētas 

attīstībai. “Olaines pilsētas attīstības programmas” dokumenti ir daĜa no pilsētas mērėtiecīgas attīstības veicināšanas. 

Olaines pilsētas dome 2005.gada 25.maija domes sēdē izskatīja un pieĦēma Olaines pilsētas teritorijas plānojumu galīgā 

redakcijā. Atbilstoši likumdošanai Olaines pilsētas teritorijas plānojums stājas spēkā pēc saskaĦošanas ar Reăionālās attīstības 

un pašvaldību lietu ministriju un 2005.gada 28.septemrī Olaines pilsētas domē (prot. Nr.14., 5.p.) apstiprināja saistošos 

noteikumus Nr. 6 “Olaines pilsētas teritorijas plānojums 2004.-2016.”, tai skaitā “Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi”. 

Teritorijas plānojums sastāv no grafiskās daĜas (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 (atĜauto) turpmāko izmantošanu un ierobežojumus, norādot noteiktiem mērėiem 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 detaĜplānojumu 

izstrādāšanas un reklāmas izvietojumu kārtību. 

2006.gadā netika veikti grozījumi dokumentos “Olaines pilsētas attīstības programma” un “Olaines pilsētas teritorijas 

plānojuma 2004.-2016.”, tai skaitā “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos”. 

2006. gadā: 

• strādāts pie ūdens saimniecības rekonstrukcijas projekta, 2007.gadā uzsākta maăistrālo tīklu nomaiĦa un notekūdeĦu 

attīrīšanas stacijas kompleksa būvniecība; 

• renovētas daudzdzīvokĜu mājas (ēkas siltināšana); 

• strādāts pie siltumefektivitātes projektiem, kas saistīti ar siltumapgādes sistēmas rekonstrukciju – siltumtrases un 

siltumpunkti un ēku siltināšanu; 

• strauji attīstās privāto māju sektors; 

• ap pilsētas robežu (gar Rīgas ielu) attīstās rūpniecisko objektu apbūve.  

2006. gadā tika veikti ăeotehniskie izpētes darbi apbūves teritorijā Olainē. Izpētītajā teritorijā veikti šādi darbi: - nourbti 9 

urbumi 6,00 m dziĜumā, 54,00 t.m kopmetrāžā; - paĦemti grunts paraugi granulometriskā sastāva, filtrācijas koeficienta 

noteikšanai.  

Kā pozitīvu momentu 2006.gadā, kas veicina pilsētas attīstību, var atzīmēt strauju privāto investoru interesi, kas saistīta ar 

daudzdzīvokĜu dzīvojamo māju būvniecību, mūsdienām atbilstošu lielveikalu ienākšanu, dažu atpūtas vietu (kafejnīcas) 

tapšanu Olainē. Tas apliecina, ka privātie uzĦēmēji redz Olaines pilsētas iedzīvotāju dzīves līmeĦa uzlabošanos. Ir 

palielinājusies iedzīvotāju un juridisko personu aktīva piedalīšanās pilsētas rīkotajās publiskajās apspriešanās, kas saistītas ar 

jaunu objektu būvniecības ieceru apspriešanu. 
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OLAINES PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS 2005.GADĀ 
UN 2006. GADĀ 

 

Kopējā Olaines pilsētas administratīvā teritorija ir 682, 4 ha. Olaines pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošās 

zemes izmantošanas veidi 2006.gadā: 

Zemes izmantošanas veids Platība (ha) % īpatsvars 

Individuālo dzīvojamo māju apbūve 70,9 10,39 

DaudzdzīvokĜu māju apbūve 38,8 5,69 

Darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve 3,1 0,45 

Sabiedriskas nozīmes objekti 91,8 13,45 

Rūpniecības objekti 216,0 31,66 

Satiksmes infrastruktūras objekti 20,2 2,96 

Mežsaimniecība  189,8 27,81 

Pagaidu atĜautā zemes izmantošana sakĦu dārziem 11,0 1,61 

Lauksaimniecība 3,8 0,56 

Pārējie objekti 37,0 5,42 
 

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 2005. gadā un 2006. gadā: 

 
Nekustamais īpašums 

 
 

Uz 31.12. 
2005.g. 

(bilances vērt ība) 

Uz 31.12. 
2006.g. 

(bilances vērt ība) 

Dzīvojamo ēku vērtība 375397.- 
 

55504.- 

Nedzīvojamo ēku vērtība 753124.- 
 

888201.- 

Citu celtĦu, būvju un izbūvju vērtība 863757.- 
 

1236314.- 

CeĜu vērtība 1239427.- 
 

1366088.- 

Zemes vērtība 591653.- 620001.- 
Pārējais nekustamais īpašums 

 
1014945- 

 
27477.- 

 
Kopā 

 
4838303.- 

 

 
4193585.- 

  
2006.gadā no dzīvojamo māju vērtības izslēgti 181 privatizēti dzīvokĜi par kopējo summu 199252 lati. 

193 dzīvokĜi, kuri nodoti privatizācijai par summu 163766 lati iegrāmatoti apgrozāmo līdzekĜu sastāvā līdz dzīvokĜu 

privatizācijas procesa pilnīgai pabeigšanai. 

        2006.gadā iegādāti un nodoti ekspluatācijā: 

• bērnu rotaĜlaukums Jelgavas ielā 24; 

• pilsētas pulkstenis Zemgales ielā 31; 

• gājēju ietve parkā pie Olaines kultūras un sporta centra un T.Zeiferta ielas; 

• gājēju ietve Parka ielā 5 pie SPII „Ābelīte”; 
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• gājēju ietve Zemgales un Parka ielas krustojumā; 

• gājēju ietve Strazdu un Saules ielā; 

• ātrumvaĜĦi uz gājēju pārejas Olaines 1.un 2.vidusskolas tuvumā; 

• rekonstruēts ielu apgaismojums. 

2006.gadā Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaĜā ierakstīti nekustamie īpašumi: 

• pirmsskolas izglītības iestāde „Dzērvenīte” Zemgales ielā 39 (sastāv no 5 būvēm); 

• Olaines 2.vidusskola Skolas ielā 1 (sastāv no skolas ēkas un divām palīgēkām); 

• neapbūvēts zemes gabals Zemgales ielā 1; 

• zemesgabals T.Zeiferta ielā 15a. 

2006.gadā pašvaldības uzskaitē ar kadastrālo vērtību iekĜauti zemesgabali: 33 kvartāls, sastāvošs  no 2 zemes vienībām; 

Rīgas ielā 17; T.Zeiferta ielā 6B; Skolas ielā 1; Zemgales ielā 1; T.Zeiferta ielā 15a; T.Zeiferta ielā 4a; Jelgavas ielā 5; Kūdras 

ielā 9; Jelgavas ielā 4; 5. kvartāls. 

2006.gadā no pašvaldības bilances izslēgti sekojoši zemes gabali: Rīgas ielā 13-3606 kvm; Zemgales ielā 17B-400/1000 

domājamās daĜas; Zemgales ielā 1-422172 kvm; Jelgavas ielā 10a-9051 kvm; 9 zemes gabali, sakarā ar dzīvojamo māju 100% 

dzīvokĜu privatizāciju. 

Pārskata gadā publiskās izsolēs pārdoti šādi nekustamie īpašumi: 

• zemesgabals Zemgales ielā 42 par summu 33000 lati; 

• zemesgabals Jelgavas ielā 10a par summu 188500 lati; 

• zemesgabals Zemgales ielā 1 par summu 280000 lati; 

• zemesgabals un mazuta saimniecība ar tehnoloăiskām iekārtām Celtnieku ielā 1 par summu 437500 lati. 

 Publiskā izsolē pārdoti neizīrēti privatizācijai nodoti dzīvokĜi: 

• Stacijas ielā 36 par summu 10100 lati; 

• Jelgavas ielā 24 par summu 31000 lati; 

• Stacijas ielā 22 par summu 22000 lati. 

SaskaĦā ar likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” prasībām, Olaines pilsētas dome sagatavoja un 

vispārējai privatizācijai nodeva 95 pilsētas dzīvojamās mājas ar kopējo dzīvokĜu skaitu 4902 un 12 nedzīvojamās telpas. 

Privatizācijas procesa gaitā 4691 dzīvokĜi tika izpirkti par privatizācijas sertifikātiem un 11 nedzīvojamās telpas par 50% 

sertifikātos un 50% latos, tas ir 95,7 %. 

Olaines pilsētas domes īpašumā patreiz ir 211 dzīvokĜi, no tiem 5 dzīvokĜi ir dienesta dzīvokĜi, kuri izīrēti vispārizglītojošo 

skolu pedagogu vajadzībām, 26 dzīvokĜi ir sociālie dzīvokĜi, kuri izīrēti sociāli mazaizsargātām un trūcīgām personām. 

Dzīvojamo māju privatizācija Olaines pilsētā ir pabeigta.  
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OLAINES PILSĒTAS DOMES KAPIT ĀLA VĒRTĪBA KAPIT ĀLSABIEDR ĪBĀS UN 

BIEDRĪBĀS UN PAREDZĒTĀS TĀ IZMAI ĥAS 

 

Olaines pilsētas domes kapitāla vērt ība kapitālsabiedrībās un biedrībās 
 

nosaukums  
Ieguldījuma uzskaites vērtība 

2006.gada beigās 
Līdzdalība (%) 

SIA "Olaines veselības centrs" 55 014 100 

AS " Olaines ūdens un siltums" 1 461 896 100 

SIA "Olaines municipālais serviss"  32 433 100 

Biedrība "Latvijas pašvaldību mācību centrs" 300 2.8 

SIA "Zemgales 29" 3 800 50 

 
2007.gadā kapitālsabiedrību un biedrību statūtkapitāla palielināšana nav paredzēta. 
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OLAINES PILSĒTAS BUDŽETS 
 

 

Olaines pilsētas domes 2006.gada budžets tika pieĦemts 2006.gada 25. janvārī, kā noteikumi Nr.1 „Par Olaines pilsētas 

domes 2006.gada budžetu”. SaskaĦā ar likumu „Par pašvaldībām” budžets tika publicēts domes bezmaksas informatīvā 

izdevumā „Olaines Domes Vēstis”, domes interneta mājas lapā www.olaine.lv un izlikts pie domes informācijas stenda. Gada 

laikā budžetā tika izdarītas izmaiĦas un precizējumi, kas saistīti ar papildus resursu piesaistīšanu. Visi pašvaldības galvenie 

pasākumi un darbi ir izpildīti un nodrošināti ar finansējumu.  

 

OLAINESPILS ĒTAS DOMES 2006. GADA BUDŽETA IZPILDE 
 

PAMATBUDŽETA IE ĥĒMUMI 

 

2005.gads 2006.gads 
2006.gada izpilde 

pret 2006.gada 
plānu 

2006.gada izpilde 
pret 2005.gada 

izpildi Rādītāju nosaukums 

Izpilde, Ls Plāns, Ls Izpilde, Ls % 
“+” vai “-“, 

Ls 
% 

“+” vai “-“, 
Ls 

KOPĀ IEĥĒMUMI 3 882 380  5 111 616  5 464 149  107  352 533  141  1 581 769  

NodokĜu un nenodokĜu ieĦēmumi 2 856 815  3 871 462  4 228 260  109  356 798  148  1 371 445  

NodokĜu ieĦēmumi 2 583 577  3 003 024  3 354 291  112  351 267  130  770 714  

Tiešie nodokĜi 2 572 477  2 979 982  3 328 434  112  348 452  129  755 957  

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2 399 219  2 825 387  3 162 276  112  336 889  132  763 057  
Nekustamā īpašuma nodoklis par 
zemi 36 858  34 116  34 789  102  673  94  -2 069  
Nekustamā īpašuma nodoklis par 
ēkām un būvēm 136 400  120 479  131 369  109  10 890  96  -5 031  

NodokĜi atsevišėām precēm un 
pakalpojumu veidiem 11 100  23 042  25 857  112  2 815  233  14 757  

AzartspēĜu nodoklis 11 100  23 042  25 857  112  2 815  233  14 757  

NenodokĜu ieĦēmumi 273 238  868 438  873 969  101  5 531  320  600 731  
IeĦēmumi no uzĦēmējdarbības un 
īpašuma 6 369  5 400  5 437  101  37  85  -932  
Valsts un pašvaldību nodevas, kuras 
ieskaita pašvaldību budžetā 3 666  3 600  11 527  320  7 927  314  7 861  

Maksa par izglītības pakalpojumiem 55 266  66 436  61 350  92  -5 086  111  6 084  

IeĦēmumi par nomu un īri 966  2 071  3 061  148  990  317  2 095  
IeĦēmumi no pārējiem budžeta 
iestāžu pakalpojumiem 38 806  61 886  58 579  95  -3 307  151  19 773  
Ienākumi no valsts un pašvaldību 
īpašuma iznomāšanas 40 050  38 089  38 232  100  143  95  -1 818  

Sodi un sankcijas 4 756  5 000  6 468  129  1 468  136  1 712  

Pārējie nenodokĜu ieĦēmumi 10 142  6 544  9 117  139  2 573  90  -1 025  

Ārvalstu finanšu palīdzība 12 809        0  0  -12 809  
IeĦēmumi no pašvaldības īpašuma 
pārdošanas 100 408  679 412  680 198  100  786  677  579 790  

SaĦemtie maksājumi 1 025 565  1 240 154  1 235 889  100  -4 265  121  210 324  

Norēėini ar pašvaldību budžetiem 106 520  106 054  101 574  96  -4 480  95  -4 946  

Mērėdotācijas 833 741  1 038 985  1 038 985  100  0  125  205 244  
Maksājumi no valsts budžeta 
iestādēm pašvaldībām 74 573  95 115  95 330  100  215  128  20 757  
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Maksājumi no citiem budžetiem 10 731        0  0  -10 731  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamatbudžeta ieĦēmumu struktūra 2006. gadā (%) 

Olaines pilsētas domes pamatbudžeta ieĦēmumu daĜa 2006.gadā izpildīta par 107%, kas kopumā sastāda Ls 5 464 149. 

Salīdzinājumā ar 2005.gadu 2006.gada pamatbudžeta ieĦēmumi pieauguši par Ls 1 581 769 vai 41%, sakarā ar iedzīvotāju 

ienākuma nodokĜa pieaugumu un pašvaldības īpašuma pārdošanu.  

IeĦēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokĜa - kopējā izpilde 2006.gadā 112 %, kas sastāda Ls 3 162 276. Sakarā ar darba 

algas palielinājumu, Olaines pilsētā reăistrēto iedzīvotāju skaita palielinājumu un iedzīvotāju ienākuma nodokĜa ieskaitāmās 

daĜas pašvaldību budžetos palielināšanu papildus saĦemti Ls 336 889. IeĦēmumu no iedzīvotāju ienākuma nodokĜa īpatsvars 

kopējos ieĦēmumos – 58%. Salīdzinājumā ar 2005.gadu 2006.gada ieĦēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokĜa pieauguši par 

Ls 763 057, jeb 32%. 

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi izpilde 2006.gadā – 102%, kas sastāda Ls 34 789. IeĦēmumi no nekustamā 

īpašuma nodokĜa par zemi veido 0.9% no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta ieĦēmumiem. Nekustamā īpašuma nodokĜa par 

ēkām un būvēm ieĦēmumu prognoze 2006.gadā izpildīta par 109%, kas sastāda Ls 131 369.  

Tiešo nodokĜu ieĦēmumu dinamika 

Nr. p. 
k.. NodokĜa veids 

2002. gads, 
Ls 

2003.gads, 
Ls 

2004.gads, 
Ls 

2005.gads, 
Ls 

2006.gads, 
Ls 

1 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1 499 743 1 690 344 1 928 620 2 399 219 3 162 276  

2 Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi  35 887 39 215 34 639 36 858 34 789  

3 
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 
un būvēm  76 208 100 085 117 913 136 400 131 369  
Kopā  

4 4=(1+2+3) 1 611 838 1 829 644 2 081 172 2 572 477 3 328 434 

5 Maksājumi finanšu izlīdzināšanas fondā 160 566 144 227 182 850 291 007 347 615 
Neto ieĦēmumi  

6 6=(4-5) 1 451 272 1 685 417 1 898 322 2 281 470 2 980 819 

  Pieaugums 15% 16% 13% 20% 31 

  Iedzīvotāju skaits 13 127 12 261 12 535 12770 12925 

Iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis

58%

Maksājumi no 
valsts budžeta 

iestādēm 
pašvaldībām

2%Norēėini ar 
pašvaldību 
budžetiem

2%

Mērėdotācijas
19%

Nekustamā īpašuma 
nodoklis

3%

NenodokĜu 
ieĦēmumi

16%

AzartspēĜu nodoklis
0%
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  Ienākumi uz 1 iedzīvotāju 118 134 148 179 231 
 

 

IeĦēmumi no nodokĜu atsevišėo pakalpojumu veidiem izpildīti par 112%, kas sastāda Ls 25 857. Plānoto ieĦēmumu 

pārsniegums Ls 2 815. Plānotā ieĦēmumu sadaĜā ietilpst ieĦēmumi no azartspēĜu nodokĜa un nodokĜa apjoms ir saistīts ar 

Olaines pilsētas administratīvajā teritorijā izvietoto spēĜu iekārtu skaitu, kas salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem 

palielinājies. 2006.gadā tika iekasēts par Ls 14 757, jeb 33% vairāk nekā 2005.gadā un tā īpatsvars kopējos ieĦēmumos ir 

0,5%. 

Netiešo nodokĜu ieĦēmumu dinamika 

NodokĜa veids 2000.g., Ls 2001.g., Ls 2002.g., Ls 2003.g., Ls 2004.g., Ls 2005.g., Ls 2006.g., Ls 

AzartspēĜu nodoklis 3 458 3 530 7 471 8 289 10 329 11 100 25 857 

Pieaugums %  102 212 111 125 107 233 
 

IeĦēmumu sadaĜa “NenodokĜu ieĦēmumi” izpildīta par 101%, kas kopumā sastāda Ls 873 969. IeĦēmumu prognozes 

pārpilde - Ls 5 531. NenodokĜu ieĦēmumu īpatsvars kopējos ieĦēmumos – 16%. 

 NenodokĜu ieĦēmumu sadaĜā ietilpst ieĦēmumi no uzĦēmējdarbības un īpašuma, kuri ir saistīti ar AS “Olaines ūdens un 

siltums” maksājumiem Olaines pilsētas domei par kredīta procentu maksājumiem Valsts kasei, sakarā ar aizdevumiem apkures 

sezonas nodrošināšanai. IeĦēmumi no uzĦēmējdarbības un īpašuma izpildīti par 101%, kas kopumā sastāda Ls 5 437. 

IeĦēmumi no Valsts nodevām sastāv: par bāriĦtiesas veiktajām notariālajām darbībām – Ls 925 un par civilstāvokĜa aktu 

reăistrāciju - Ls 643. 

IeĦēmumi no pašvaldības nodevām kopumā sastāda Ls 9959. Olaines pilsētas dome saĦēma šādus pašvaldību nodevu 

maksājumus: 

• par atĜaujam tirdzniecībai publiskās vietās – Ls 220, 

• par būvniecību – Ls 525, 

• par sludinājumiem – Ls 211, 

• par reklāmu – Ls 1773,  

• par dzīvesvietas deklarāciju – Ls 25, 

• par dzīvnieku turēšanu – Ls 7 205. 

 IeĦēmumi par izglītības pakalpojumiem izpildīti par 92%, kas kopumā sastāda Ls 61 350. Šajā sadaĜā pamatā ietilpst 

ieĦēmumi no Mūzikas un mākslas skolas vecāku maksām un vecāku maksām par bērnu ēdināšanas pakalpojumiem Olaines 

pilsētas skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs. 

 Olaines pašvaldība saĦēma Ls 3061 no maksājumiem par telpu īri un nomu. IeĦēmumi par nomu un īri sastāv no Olaines 

2.vidusskolas ieĦēmumiem par trenažieru zāles apmeklējumu un SPII „Ābelīte” ieĦēmumiem par peldbaseina apmeklējumu.  

 IeĦēmumi no pārējiem budžeta iestāžu pakalpojumiem sastāv no ieĦēmumiem par uzturēšanu Sociālajā aprūpes centrā, 

Olaines kultūras un sporta centra ieĦēmumiem no biĜešu realizācijas, domes ieĦēmumiem par kopiju izgatavošanu, laulības un 

dzimšanas apliecību izsniegšanu, laulības ceremoniju organizēšanu, konkursu nolikumu izsniegšanu un Olaines vēstures un 

mākslas muzeja ieĦēmumiem no biĜešu pārdošanas. IeĦēmumi no pārējiem budžeta iestāžu pakalpojumiem izpildīti par 95% 

vai Ls 58 579. 

 Ienākumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas izpildīti par 100% un sastāda Ls 38 232. Šajā sadaĜā ietilpst 

ienākumi no maksājumiem par pašvaldības telpu nomu. 

IeĦēmumi no sodiem un sankcijām - izpildīti par 129%, kas kopsummā sastāda Ls 6468. IeĦēmumu prognozes pārpilde   

Ls 1 468. IeĦēmumi 2006.gadā no sodiem un sankcijām, salīdzinot ar 2005.gadu, ir palielinājušies par Ls 1 712. IeĦēmumi 
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iegūti no pašvaldības policijas un Olaines pilsētas domes administratīvās komisijas uzliktajiem sodiem par administratīvā 

kodeksa un saistošo noteikumu pārkāpumiem un iekasētiem līgumsodiem.  

Pārējie nenodokĜu ieĦēmumi 2006.gadā izpildīti par 139% un sastāda Ls 9 117.  
 

IeĦēmumu no sodiem un sankcijām dinamika 

IeĦēmumu 
veids 

2000.gads, 
Ls 

2001.gads, 
Ls 

2002.gads, 
Ls 

2003.gads, 
Ls 

2004.gads, 
Ls 

2005.gads, 
Ls 

2006.gads, 
Ls 

IeĦēmumi no sodiem un 
sankcijām 

1 222 555 1 139 1 303 7 630 4 756 6 468 
 

IeĦēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanas ir izpildīti par 100%, jeb Ls 680 198. 

2006.gadā tika atsavināti sekojošie objekti: 

• ūdens filtrācijas stacija Rīgas ielā 13 – par summu Ls 82 000, 

• zemesgabals Zemgales ielā 42 – par summu Ls 33 000, 

• zemesgabals Jelgavas ielā 10a – par summu Ls 188 500, 

• zemesgabals Zemgales ielā 1 – par summu Ls 280 000, 

• nekustamais īpašums (mazuta saimniecība) Celtnieku ielā 1 – par summu Ls 437 500. 

IeĦēmumu sadaĜa “SaĦemtie maksājumi” izpild īta par 100%, kas kopsummā sastāda Ls 1 235 889. SaĦemto maksājumu 

īpatsvars kopējos ieĦēmumos – 23%. 

Norēėini ar pašvaldību budžetiem – ieĦēmumi no citu pašvaldību maksājumiem par Olaines pašvaldības izglītības iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem. Šī ieĦēmumu grupa izpildīta par 96%, kas kopsummā sastāda Ls 101 574. 

Mērėdotācijās saĦemtie līdzekĜi no Rīgas rajona padomes, saskaĦā ar valsts budžetu, izpildīti par 100%, kas kopumā 

sastāda Ls 1 038 985. Salīdzinot ar 2005.gadu 2006.gadā mērėdotācijas pedagogu darba samaksai palielinājušās par                

Ls 205 244, jeb 25% sakarā ar darba algas paaugstināšanu pedagogiem. 

Maksājumi no valsts budžeta iestādēm, pašvaldībām izpildīta par 100% un sastāda Ls 95 330. Šeit atspoguĜotā dotācija 

Olaines mūzikas un mākslas skolas pedagogu darba samaksai un salīdzinājumā ar 2005.gadu dotācijas palielinājās par                 

Ls 20757, jeb 28%.  

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI  

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI P ĒC VALD ĪBAS FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJ ĀM UN NORĒĖINIEM 

2005.gads 2006.gads 
2006.gada izpilde pret 

2005.gada plānu 
IzmaiĦas 2006.gads 

pret 2005.gadu 
Rādītāju nosaukums 

Izpilde, Ls Plāns, Ls Izpilde, Ls % Summa, Ls % 
“+” vai “-“, 

Ls 
Izdevumi pēc valdības 

funkcionālajām kategorijām un 
norēėiniem 

3 764 783  4 731 023  4 146 656  88  -584 367  110  381 873  

Uzturēšanas izdevumi 2 957 800  3 628 230  3 543 789  98  -84 441  120  585 989  

Kārtējie izdevumi 2 469 636  3 033 444  2 965 355  98  -68 089  120  495 719  

atalgojumi 1 484 804  1 770 002  1 765 691  100  -4 311  119  280 887  

valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas 

342 126  406 637  403 879  99  -2 758  118  61 753  

komandējumu un dienesta braucienu 
izdevumi 

6 526  8 041  7 938  99  -103  122  1 412  

pakalpojumu apmaksa 316 543  459 623  405 862  88  -53 762  128  89 318  

materiālu, energoresursu, ūdens un 
inventāra iegāde 

300 807  370 759  363 634  98  -7 125  121  62 827  

grāmatu un žurnālu iegāde 18 830  18 382  18 351  100  -30  97  -478  

Maksājumi par aizĦēmumiem un 
kredītiem 

8 706  9 297  8 518  92  -779  98  -188  

Subsīdijas un dotācijas 479 458  585 489  569 916  97  -15 573  119  90 458  



  Olaines pilsētas domes 2006. gada publiskais pārskats 

 52 

Izdevumi kapitālieguldījumiem 806 983  1 102 793  602 867  55  -499 926  75  -204 116  

Kapitālie izdevumi 786 983  1 070 793  570 867  53  -499 926  73  -216 116  

Investīcijas 20 000  32 000  32 000  100  0  160  12 000  

 

 

Pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcionālajām kategorijām un norēėiniem 2006. gadā (%) 
 

 

Olaines pilsētas domes pamatbudžeta izdevumu daĜa 2006.gadā izpildīta par 88%, kas kopumā sastāda Ls 4 146 656. 

 

IZDEVUMI P ĒC VALD ĪBAS FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJ ĀM  

2006.gads 
2006.gada izpilde 

pret 2005.gada plānu 
IzmaiĦas 2006.gads pret 

2005.gadu Nozares nosaukums 
2005.gads 
Izpilde, Ls 

Plāns, Ls Izpilde, Ls % Summa, Ls % Summa, Ls 

Izdev
umu 
īpatsv
ars, % 

Izdevumi kopā 3 435 710 4 342 408 3 758 062 87  -584 346  109  322 352  100.0  
Pašvaldības pārvalde 269 324 340 946 334 730 98  -6 216  124  65 406  8.9  
Sabiedriskā kārtība 
un drošība, tiesību 
aizsardzība 

54 155 75 019 72 228 96  -2 791  133  18 073  

1.9  
Izglītība 1 972 015 3 024 034 2 558 457 85  -465 577  130  586 442  68.1  
Veselības aprūpe 57 339 -14 390 -14 797 103  -407  -26  -72 136  -0.4  
Sociālā aprūpe 308 857 367 676 341 587 93  -26 089  111  32 730  9.1  
Vides aizsardzība un 
dzīvokĜu saimniecība  

330 387 263 241 190 567 72  -72 674  58  -139 820  
5.1  

Brīvais laiks, sports 
un kultūra 

434 927 276 585 266 772 96  -9 813  61  -168 155  
7.1  

Pašvaldību parādu 
procentu nomaksa 

8 706 9 297 8 518 92  -779  98  -188  

0.2  
 

 

 

 

materiālu, 
energoresursu, 
ūdens un inventāra 

iegāde
10,3% 

grāmatu un žurnālu 
iegāde

0,3% 

pakalpojumu 
apmaksa

11,5% 
valsts sociālās 
apdrošināšanas 

obligātās iemaksas
11,5% 

komandējumu un 
dienesta braucienu 

izdevumi 
0,2% 

kapitālie izdevumi 
16,2% 

investīcijas 
0,2% 

atalgojumi
49,8% 
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Pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcionālajām kategorijām 2006. gadā (%) 

Izdevumu sadaĜa “Pašvaldības pārvalde” izpildīta par 98%, kas kopsummā sastāda Ls 334 730, līdzekĜu ietaupījums         

Ls 6216. LīdzekĜi izlietoti atbilstoši apstiprinātai izdevumu tāmei un salīdzinot ar iepriekšējo gadu domes izdevumi 

palielinājušies par Ls 65 406, sakarā ar algu palielināšanu domes administrācijai. 

Izdevumu sadaĜa “Sabiedriskā kārtība un drošība, tiesību aizsardzība” izpildīta par 96%, kas kopsummā sastāda Ls 72 228, 

līdzekĜu ietaupījums Ls 2 791. LīdzekĜi izlietoti pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai atbilstoši apstiprinātai izdevumu 

tāmei. Salīdzinājumā ar 2005.gadu izdevumi pašvaldības policijas uzturēšanai palielinājušies par Ls 18 073 sakarā ar jaunās 

automašīnas iegādi pašvaldības policijas vajadzībām. 

Izdevumu sadaĜai „Izglītība”, analizējot pašvaldības izdevumu struktūru atbilstoši funkcionālajām kategorijām, ir 

vislielākais īpatsvars – 68%. Salīdzinājumā ar 2005.gadu izdevumi izglītībai 2006.gadā pieauguši par Ls 586 442. Izdevumu 

sadaĜa “Izglītība” – izpildīta par 85%, kas kopsummā sastāda Ls 2 558 457, no tiem Ls 506 526 – kapitālieguldījumi. 

2006.gada plāns nav izpildīts par Ls 465 577, sakarā ar neizlietotiem līdzekĜiem Olaines 1.vidusskolas piebūves celtniecībai un 

līdzekĜi tiks izlietoti 2007.gadā.  

Olaines 1.vidusskolas piebūves celtniecībai izlietoti Ls 229 839. Tika veikts 1.stāva gaiteĦa remonts par summu Ls 22086, 

iegādāti pamatlīdzekĜi par summu Ls 3429, datori un datorprogrammas par summu Ls 1791. 

Olaines 2.vidusskolas vajadzībām iegādāti pamatlīdzekĜi par summu Ls 15501 (mēbeles, aizkari aktu zālei, datortehnika, 

datorprogrammas, elektrotehnika, mikroskopi, ekrāni un projektori). Tika veikti remontdarbi par summu Ls 73198 (logu 

nomaiĦa - Ls 13411, aktu zāles un foajē remonts Ls – 50289, jumtas remonts - Ls 2616, iekšējo komunikāciju remonti - Ls 

6882). 

Olaines mūzikas un mākslas skolai iegādāti mūzikas instrumenti par summu Ls 4150 un datori par summu Ls 900. 

SPII „Ābelīte” tika veikts virtuves telpas un vienas telpu grupas remonts par summu Ls 97000, iegādātas virtuves iekārtas 

par summu Ls 22000 un iegādātas mēbeles par summu Ls 2700. 

PII “Dzērvenīte” 2006.gadā izlietoja Ls 10390 logu maiĦai, Ls 5419 kanalizācijas un kabinetu remontam, pamatlīdzekĜiem 

Ls 9032 (datori, mēbeles, ledusskapis, smilšu kaste, veĜas mašīna un ugunsdrošības signalizācija). 

PII „ Zīle” 2006.gadā tika veikts divu grupu sanitāro mezglu kapitālais remonts par summu Ls 9371, tika veikta logu 

nomaiĦa par summu Ls 6257, divās grupās uzstādītas jaunas sanitārās kabīnes par summu Ls 941, izremontēti maăistrālie 

cauruĜvadi un 1.stāva gaiteĦa grīdas par summu Ls 5996 un uzstādīti jauni veramie vārti žogā par summu Ls 744. Iegādāti 

Izglītība
68% 

Brīvais laiks, 
sports un kultūra

7% 

Pašvaldību parādu 
procentu nomaksa

0,2% 
Pašvaldības 

pārvalde
8,8% 

Sociālā aprūpe
9% 

Vides aizsardzība 
un dzīvokĜu 
saimniecība 

5% Sabiedriskā 
kārtība  
un drošība, 
tiesību  
aizsardzība  

 

2% 
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pamatlīdzekĜi par summu Ls 3301 (dators vadītājas kabinetā, monitors grāmatvedībai, fakss grāmatvedībai, metāla dokumentu 

skapis, ledusskapis virtuvei, darba galdi virtuvē, bērnu gultu komplekti, skapīši dvieĜiem, drēbju skapis). 

Izdevumu sadaĜā „Veselības aprūpe” tika izlietoti Ls 64 214 Veselības centra telpu kapitālajam remontam. Ls 79012 tika 

atgriezts domei priekšfinansējums telpu remontam.  

Izdevumu sadaĜa “Sociālā aprūpe” izpildīta par 93% un sastāda Ls341587. No šīs sadaĜas tika finansēts P/A „Olaines 

sociālais dienests” un Olaines pilsētas bāriĦtiesa. Izdevumu īpatsvars kopējos pašvaldības izdevumos 9 % un par Ls 32 730 

vairāk nekā 2005.gadā. 2006.gadā tika veikta personāla izsaukšanas sistēmas un ugunsdrošības signalizācijas projektēšana un 

montāža Sociālās aprūpes centrā, Zeiferta ielā 8 par summu Ls 7228, tika veikti remontdarbi ieejas mezglā un kāpĦu telpas 

logu nomaiĦa par summu Ls 7252, tika veikts lifta remonts Sociālās aprūpes centrā par summu Ls 573, izremontēts 2.stāva 

gaitenis un kāpĦu telpas Zemgales ielā 33 par summu Ls 8611. Iegādāti datori un skaitĜošanas tehnika par summu Ls 2070, 

foto un kinotehnika par summu Ls 794, kancelejas mēbeles un telpu iekārtas par summu Ls 855, datorprogrammas par summu 

Ls 1600. 

Izdevumu sadaĜa “DzīvokĜu un komunālā saimniecība, vides aizsardzība” – izpildīta par 72%, kas kopsummā sastāda       

Ls 190 567, naudas līdzekĜu ietaupījums Ls 72 674. Nav izlietoti līdzekĜi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olainē un 

Jaunolainē” Olaines komponentes realizācijai, kuri tiks izlietoti 2007.gadā. Ietaupīti līdzekĜi pilsēta teritorijas kopšanai, 

trotuāru remontam, gājēju ietvju izveidošanai u.c. 

2006.gadā tika finansēti šādi darbi: 

• pilsētas ielu apgaismojuma uzturēšana, elektroenerăijas apmaksa par pilsētas ielu apgaismojumu un pilsētas ielu 

apgaismojuma sistēmas rekonstrukcija; 

• pilsētas teritorijas kopšanas darbi (zemesgabalu un apstādījumu apkope); 

• pilsētas trotuāru remonts; 

• gājēju ietvju izveidošana pilsētas teritorijā; 

• pilsētas pulksteĦa izbūve; 

• informācijas stendu uzstādīšana; 

• "Turpmākās izpētes teritorijas" ăeoloăiskās izpētes darbu veikšana; 

• karogu mastu izgaismošana pie domes ēkas Zemgales 33; 

• pilsētas ugunsdzēsības hidrantu apkope; 

• pilsētas kanāla apkope; 

• pilsētas lietus kanalizācijas sistēmas apkope; 

• ēkas Zemgales ielā 31 apsaimniekošana; 

• ūdenssaimniecības attīstības projekts; 

• pilsētas avārijas stāvoklī esošo siltumtrašu nomaiĦa 

• pilsētas noformējums svētkos u.c. 

Izdevumu sadaĜa “Brīvais laiks, sports, kultūra un reliăija” – izpildīta par 96%, kas kopsummā sastāda Ls 266 772. 

Izdevumu īpatsvars kopējos izdevumos – 7%. LīdzekĜu ietaupījums – Ls 9 813. No šīs sadaĜas tiek finansēts Olaines Kultūras 

un sporta centrs, Olaines pilsētas bibliotēka, Olaines vēstures un mākslas muzejs un pārējie sporta un kultūras pasākumi. 

Salīdzinājumā ar 2005.gadu izdevumi sportam un kultūrai samazinājušies par Ls 168 155, jo 2005.gadā pilsētas publiskai 

slidotavai tika iegādāta un uzstādīta mākslīgā ledus saldēšanas iekārta ar klājumu, tika iegādāta ledus tīrāmā mašīna, tika veikts 

remonts ēkā Kūdras ielā 5 izveidojot divas ăērbtuves, dušas, noliktavu un tualetes, ka arī ledus mašīnas garāžas ar palīgtelpām 

būvniecība. 
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AutoceĜu (ielu) 
fonda līdzekĜi

45%

Privatizācijas 
fonda līdzekĜi 

50%

Ziedojumi un 
dāvinājumi

1%

Dabas resursu 
nodoklis

4%

Izdevumu sadaĜa “Pašvaldības ārējo parādu procentu nomaksa” – izpildīta par 92%, kas kopsummā sastāda Ls 8518 un par 

Ls188 mazāk nekā 2005.gadā, jo samazinājusies aizĦēmumu parāda atlikusī summa. Procentu maksājumi tiek veikti saskaĦā ar 

noslēgtiem aizdevuma līgumiem. 

 

 

NORĒĖINI 

 

Izdevumu sadaĜa “Norēėini par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” ir izpildīta par 100%, kas 

kopsummā sastāda Ls 40 979. 

Izdevumu sadaĜa “Maksājumi pašvaldību izlīdzināšanas fondā” atbilstoši LR likumā “Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” 

izpildīta par 100%, vai Ls 347 615. 

 
SPECIĀLĀ BUDŽETA IE ĥĒMUMI 

 

2006.gads 
2006.gada izpilde pret 

2005.gada plānu 
IzmaiĦas 2006.gads 

pret 2005.gadu 
 2005.gads 

Plāns, 
Ls 

Izpilde, 
Ls % 

“+” vai 
“-“, Ls % 

“+” vai 
“-“, Ls 

IeĦēmumi kopā 91999 121143 177955 147 56812 193 85956 

Privatizācijas fonda 
līdzekĜi  

26771 36454 88684 243 52230 331 61913 

Dabas resursu nodoklis 6643 6600 7211 109 611 109 568 

AutoceĜu (ielu) fonda 
līdzekĜi 

55953 75844 79815 105 3971 143 23862 

Ziedojumi un dāvinājumi 2632 2245 2245 100 0 85 -387 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciālā budžeta ieĦēmumu struktūra 2006. gadā (%) 
 

Speciālā budžeta ieĦēmumu daĜa 2006.gadā tika plānota - Ls 121 143, faktiski speciālā budžeta ieĦēmumi 2006.gadā ir Ls 

177955. Plāns izpildīts par 147% (faktisko ieĦēmumu pārsniegums par plānotajiem Ls56812).  
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Privatizācijas fonda ieĦēmumi - Ls 88684, kas attiecinot pret plānoto summu atbilst 243 %. 2006.gada atsavināšanas 

rezultātā tika iegūti līdzekĜi no dzīvokĜu pārdošanas un izsoles rezultātā tika iegūti l īdzekĜi par Ls 52230 vairāk nekā bija 

paredzēts. 

Dabas resursu nodoklis – Ls 7211, kas salīdzinoši ar plānoto atbilst 109%. 

AutoceĜu (ielu) fondā ieskaitīti l īdzekĜi par summu Ls 79 815 vai par 5% vairāk nekā bija paredzēts. IeĦēmumi pārpildīti 

par Ls 3971, jo papildus izdalītas mērėdotācijas no Rīgas rajona autoceĜa (ielu) fonda rezervēm. 

2006.gadā pašvaldības iestādes saĦēma ziedojumus un dāvinājumus par summu Ls 2 245: 

Ls 2 045 – Olaines 2.vidusskola, sakarā ar skolas 30 gadu jubileju, 

Ls 200 – Olaines pilsētas dome sacensību „Kaėu mači – 20” organizēšanai. 

 

SPECIĀLĀ BUDŽETA IZDEVUMI 
 

2006.gads 
2006.gada izpilde pret 

2005.gada plānu 
IzmaiĦas 2006.gads pret 

2005.gadu 
 2005.gads 

Plāns, Ls 
Izpilde, 

Ls 
% 

“+” vai “-“, 
Ls 

% 
“+” vai “-“, 

Ls 

Izdevumi kopā 79313 128506 86473 67 -42033 109 7160 

Privatizācijas fonda līdzekĜi  20636 56644 41753 74 -14891 202 21117 

Dabas resursu nodoklis 5651 14012 2642 19 -11370 47 -3009 

AutoceĜu (ielu) fonda 
līdzekĜi 

50863 55015 39376 72 -15639 77 -11487 

Ziedojumi un dāvinājumi 2163 2835 2702 95 -133 125 539 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciālā budžeta izdevumu struktūra 2006. gadā (%) 
 

 

Speciālā budžeta izdevumu daĜa 2006.gadam tika plānota Ls 128506. Faktiski no speciālā budžeta izlietoti Ls 86473. 

Plāns kopumā izpildīts par 67% (līdzekĜu ekonomija - Ls 42033). 

Izdevumi no privatizācijas fonda līdzekĜiem – izpildīti par 74%, jeb Ls 41753 (faktiskā līdzekĜu ekonomija Ls 14891). No 

minētajiem līdzekĜiem 2006.gadā apmaksāti izsolēs pārdoto vai rindai piešėirto dzīvokĜu komunālo pakalpojumu parādi, 

izremontēts viens sociālais dzīvoklis, iekārtoti informatīvie stendi, bērnu rotaĜu laukumi un autobusu pieturvietas pilsētā. 

 

Dabas resursu 
nodoklis

3%

Ziedojumi un 
dāvinājumi

3%

AutoceĜu (ielu) 
fonda līdzekĜi

46%

Privatizācijas 
fonda līdzekĜi 

48%
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Izdevumi no autoceĜu (ielu) fonda līdzekĜiem – izpildīti par 72%, jeb Ls 39376. Faktiskā līdzekĜu ekonomija - Ls 15 639. 

No autoceĜu (ielu) fonda līdzekĜiem 2006.gadā tika veikti sekojoši darbi: 

• Kūdras ielas pēc komunikāciju nomaiĦas izbūves projektēšana Ls 2 728; 

• Divu ātrumvaĜĦu izbūve pilsētā Ls 3 617; 

• Pilsētas ielu braucamās daĜas attīrīšana no sniega Ls 11 965; 

• Ielu lietus savācēj aku tīrīšanas darbi Ls 624; 

• Ielu braucamās daĜas attīrīšana no smiltīm Ls 4 494; 

• Autobusu pieturvietu apkope Ls 3 618; 

• Barjeru un pāreju krāsošana ielu krustojumos Ls 857; 

• CeĜazīmju remonts un uzstādīšana Ls 1 655; 

• Zāles pĜaušana Rīgas ielas un Zemgales ielas malās Ls 1 450; 

• Šėembu ceĜa remonts Ls 566; 

• Pilsētas ielu bedrīšu remonts Ls 7 424; 

• Ielu barjeru remonts Ls 58. 

 

Izdevumi no dabas resursu nodokĜa līdzekĜiem izlietoti Ls 2 642, no tiem pilsētas teritorijas nelegālo izgāztuvju 

apzināšanai un likvidācijai tika izlietoti Ls 345, projekta „Vides apziĦas veidošana videi draudzīgai rīcībai „Mācies un izproti 

darot!” Olaines pilsētas iedzīvotājiem” realizācijai Ls 1 942, projekta „Ūdens tā ir dzīvība” realizācijai Ls 155 un Latvijas 

Atkritumu saimniecības asociācijas matemātiskās datu programmas Atkritumu daudzuma uzskaitei pašvaldības teritorijā 

iegādei Ls 200. 

2006.gadā pašvaldības iestādes izlietoja saĦemtos ziedojumus un dāvinājumus par summu Ls 2 702: 

Ls 2 045 – Olaines 2.vidusskola svinību organizēšanai skolas 30 gadu jubilejā, 

Ls 190 – Olaines pilsētas dome sacensību „Kaėu mači – 20” organizēšanai, 

Ls 467 – Olaines 1.vidusskola mācību līdzekĜu iegādei no 2005. gadā sakarā ar skolas 40 gadu jubileju dāvinātajiem 

līdzekĜiem. 

Ziedojumi un dāvinājumi tika saĦemti ar mērėi un attiecīgi tika izlietoti. 
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OLAINES PILS ĒTAS BUDŽETS 2007. GADAM 

 

PAMATABUDŽETA PL ĀNOTIE IE ĥĒMUMI 2007.GADAM 

 

Rādītāju nosaukums 
2005.gada izpilde, 

Ls 
2006.gada izpilde, 

Ls 
2007.gada plāns, 

Ls 

KOPĀ IEĥĒMUMI 3 882 380 5 464 149 6 295 788 

NodokĜu un nenodokĜu ieĦēmumi 2 856 815 4 228 260 4 902 401 

NodokĜu ieĦēmumi 2 583 577 3 354 291 4 322 289 

Tiešie nodokĜi 2 572 477 3 328 434 4 297 289 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2 399 219 3 162 276  4 093 695 

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 36 858 34 789 33 295 
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm 136 400 131 369 170 299 

NodokĜi atsevišėām precēm un pakalpojumu veidiem 11 100 25 857 25 000 

AzartspēĜu nodoklis 11 100 25 857 25 000 

NenodokĜu ieĦēmumi 273 238 873 969 580 112 

IeĦēmumi no uzĦēmējdarbības un īpašuma 6 369 5 437 2 385 

Valsts un pašvaldību nodevas, kuras ieskaita 
pašvaldību budžetā 3 666 11 527 10 000 
Maksa par izglītības pakalpojumiem 55 266 61 350 62 950 

IeĦēmumi par nomu un īri 966 3 061   

IeĦēmumi no pārējiem budžeta iestāžu pakalpojumiem 38 806 58 579 62 155 

Ienākumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas 40 050 38 232 38 372 

Sodi un sankcijas 4 756 6 468 5 000 

Pārējie nenodokĜu ieĦēmumi 10 142 9 117 65 000 

Ārvalstu finanšu palīdzība 12 809     

IeĦēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas 100 408 680 198 334 250 

SaĦemtie maksājumi 1 025 565 1 235 889 1 393 387 

Norēėini ar pašvaldību budžetiem 106 520 101 574 111 595 

Mērėdotācijas 833 741 1 038 985  1 176 455 

Maksājumi no valsts budžeta iestādēm pašvaldībām 74 573 95 330 105 237 

Maksājumi no citiem budžetiem 10 731   100 
 

PAMATABUDŽETA PL ĀNOTIE IZDEVUMI 2007.GADAM 
 

Rādītāju nosaukums 2005.gada izpilde, Ls 2006.gada izpilde, Ls 2007.gada plāns 
Izdevumi kopā 3 435 710  3 758 062  10 263 452 
Pašvaldības pārvalde 269 324 334 730 454 862 
Pašvaldības policija 54 155 72 228 83 500 
Izglītība 1 972 015  2 558 457  6 007 184 
Veselības aprūpe 57 339 -14 797   
Sociālā aprūpe 308 857 341 587 458 374 
Vides aizsardzība un dzīvokĜu saimniecība  330 387 190 567 1 777 939 
Brīvais laiks, sports un kultūra 434 927 266 772 1 375 836 
Pašvaldību parādu procentu nomaksa 8 706 8 518 105 757 

Rādītāju nosaukums 2004.gada izpilde, Ls 2005.gada izpilde, Ls 2006.gada plāns 
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2006.GADA FINANŠU PĀRSKATS 
 

OLAINES PILS ĒTAS DOMES SĒDES LĒMUMS „PAR OLAINES PILS ĒTAS DOMES 2006.GADA 
KONSOLID ĒTĀ FINANŠU PĀRSKATA APSTIPRIN ĀŠANU” 
 
      SaskaĦā ar Ārkārtas Finanšu komitejas 2007.gada 28.marta sēdes protokolu Nr.4 un pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.pantu, likumu “Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot ar 10 balsīm par - S.Artjomovs, L.Rodionova, 

I.Brence, J.Pavlovičs, I.PurviĦa, S.Kirilovs, Ă.Stepka, J.Klievēns, V.Liepa, A.Gromovs, pret nav, atturas nav, dome nolemj: 

1. Apstiprināt Olaines pilsētas domes 2006.gada pārskatu ar pielikumiem: 

1.1. Apstiprināt Olaines pilsētas domes 2006.gada bilanci (veidlapa Nr.1.). 

1.2. Apstiprināt Olaines pilsētas domes 2006.gada faktisko ieĦēmumu un izdevumu kopsavilkumu (veidlapa Nr.2-fakts): 

- faktiskajos ieĦēmumos       Ls 6 098 028,- 

- faktiskajos izdevumos       Ls 3 428 735,-. 

1.3. Apstiprināt Olaines pilsētas domes 2006.gada pārskatu par pamatbudžeta ieĦēmumiem un izdevumiem               

(veidlapa Nr.2- p): 

- ieĦēmumos        Ls 5 464 149,- 

- izdevumos        Ls 4 146 656,- 

- ieĦēmumu pārsniegums par izdevumiem     Ls 1 317 493,-. 

1.4. Apstiprināt Olaines pilsētas domes 2006.gada pārskatu par speciālā budžeta ieĦēmumiem un izdevumiem (veidlapa 

Nr.2-1-p): 

- ieĦēmumos        Ls 175 710,- 

- izdevumos        Ls 83 771,- 

- ieĦēmumu pārsniegums par izdevumiem     Ls 91 939,-. 

1.5. Apstiprināt Olaines pilsētas domes 2006.gada pārskatu par speciālā budžeta izdevumiem pēc valdības funkcionālajām 

kategorijām (veidlapa Nr.2-1-1). 

1.6. Apstiprināt Olaines pilsētas domes 2006.gada pārskatu par ziedojumu un dāvinājumu ieĦēmumiem un izdevumiem 

(veidlapa Nr.2-4-p): 

- ieĦēmumos        Ls 2 245,- 

- izdevumos        Ls 2 702,- 

- deficīts         -Ls  457,-. 

1.7. Apstiprināt Olaines pilsētas domes 2006.gada pārskatu par naudas līdzekĜu atlikumu izvietojumu (veidlapa Nr. 1–1–p): 

- naudas līdzekĜu atlikums 2006.gada beigās     Ls 2 094 684,-. 

1.8. Apstiprināt Olaines pilsētas domes 2006.gada pārskatu par pašu kapitāla izmaiĦām (veidlapa Nr. 4): 

- pašu kapitāls uz 31.12.2006.g.      Ls 9 477 387,-. 

1.9. Apstiprināt Olaines pilsētas domes 2006.gada pārskatu par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekĜu izmaiĦām 

(veidlapa Nr. 5): 

- nemateriālo ieguldījumi un pamatlīdzekĜi uz 31.12.2006.g   Ls 5 109 748,-. 

1.10. Apstiprināt Olaines pilsētas domes 2006.gada pārskatu par krājumiem (veidlapa Nr. 6): 

- krājumi uz 2006.gada beigām      Ls 812 936,-. 

1.11. Apstiprināt Olaines pilsētas domes 2006.gada līdzdalības radniecīgo uzĦēmumu kapitālā kustības pārskatu        

(veidlapa Nr. 7-1): 

- ieguldījuma uzskaites vērtība 2006.gada beigās    Ls 1 633 761,-. 
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1.12. Apstiprināt Olaines pilsētas domes 2006.gada līdzdalības asociēto uzĦēmumu kapitālā kustības pārskatu            

(veidlapa Nr.7-2): 

- ieguldījuma uzskaites vērtība 2006.gada beigās    Ls 15 746,-. 

1.13. Apstiprināt Olaines pilsētas domes 2006.gada pārējās līdzdalības uzĦēmumu kapitālā izmaiĦu pārskatu               

(veidlapa Nr.7-3): 

- ieguldījuma uzskaites vērtība 2006.gada beigās    Ls 300,-. 

1.14. Apstiprināt Olaines pilsētas domes 2006.gada ilgtermiĦa vērtspapīru izmaiĦu pārskatu (veidlapa Nr.7-4): 

- ieguldījuma uzskaites vērtība 2006.gada beigās    Ls 520,-. 

1.15. Apstiprināt Olaines pilsētas domes 2006.gada pārskatu par prasībām (veidlapa Nr.8-1): 

- norēėini par prasībām uz 2006.gada beigām     Ls 545 221,- 

1.16. Apstiprināt Olaines pilsētas domes 2006.gada pārskatu par kreditoriem (veidlapa Nr.8-2): 

- kreditori uz 2006.gada beigām      Ls 738 671,- 

1.17. Apstiprināt Olaines pilsētas domes 2006.gada aizĦēmumu sarakstu (veidlapa Nr. 9-1): 

- aizĦēmumu atlikums 2006.gada beigās     Ls 404 547,-. 

1.18. Apstiprināt Olaines pilsētas domes 2006.gada pārskatu par izsniegtajiem galvojumiem (veidlapa Nr. 9-2): 

- galvojumu neatmaksātā summa uz 2006.gada beigām    Ls 771 474,- 

1.19. Apstiprināt Olaines pilsētas domes budžeta iestāžu sarakstu (veidlapa Nr. 22). 

1.20. Apstiprināt Olaines pilsētas domes 2006.gada pārskatu par tīkla rādītājiem (veidlapa Nr. 10). 

 

 

Priekšsēdētājs    (paraksts)     J.Pavlovičs 

IZRAKSTS PAREIZS 

Olaines pilsētas domes sekretāre      I.KaimiĦa 

Olainē 28.03.2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Olaines pilsētas domes 2006. gada publiskais pārskats 

 61 

OLAINES PILSĒTAS DOMES SAISTĪBAS UN GALVOJUMI 

 
 
Olaines pilsētas domes saistības 
 

Aizdevējs AizĦēmuma mērėis 
Līguma 

parakstīšanas 
datums 

AizĦēmuma 
atmaksas termiĦš 

AizĦēmuma 
līguma summa 

LVL  

AizĦēmuma 
atlikums LVL 

Valsts 
kase/Pasaules 
banka 

pilsētas ūdensapgādes 
sistēmas sakārtošana 

19.08.1998 20.11.2008 121 928 29 547 

Valsts kase 
centralizētās 

siltumapgādes sistēmas 
rekonstrukcija 

09.08.2002 20.04.2010 171 000 75 000 

Valsts kase 
piebūves celtniecība 
Olaines 1vidusskola 

13.03.2007 20.12.2026 300 000 300 000 

Kopā: - - - 592 928 404 547 
 
Olaines pilsētas domes galvojumi 
 

Aizdevējs Mērėis AizĦēmējs 
Parakstīšanas 

datums 
Atmaksas 
termiĦš 

Valūta 
Galvojuma 

summa  
Neapmaksātā 

summa 

Valsts kase/ 
ZiemeĜu 
investīcijas 
banka 

pilsētas 
siltumapgādes 
rekonstrukcija 

AS Olaines 
ūdens un 
siltums 

09.07.2002 04.09.2024 USD 944 882 918 635 

AS Baltic Trust 
bank 

pilsētas 
siltumapgādes 
rekonstrukcija 

AS Olaines 
ūdens un 
siltums 

09.06.2003 08.07.2013 LVL 83 400 62 400 

AS Baltic Trust 
bank 

dzīvojamo māju 
kapitālam 
remontam 

AS Olaines 
ūdens un 
siltums 

07.07.2004 30.06.2014 LVL 94 000 72 400 

AS Baltic Trust 
bank 

dzīvojamo māju 
kapitālam 
remontam 

AS Olaines 
ūdens un 
siltums 

18.05.2005 18.05.2015 LVL 160 000 144 286 

Kopā: - -   LVL 848 581 771 474 
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PAŠVALDĪBAS LĪDZDAL ĪBA SADARBĪBAS PROJEKTOS IESTĀDĒS UN UZĥĒMUMOS 

2006.GADĀ 

 

SADARBĪBA AR CIT ĀM PAŠVALD ĪBĀM UN VALSTS INSTIT ŪCIJĀM 
 

Olaines pilsētas dome un tās iestādes sadarbojas ar dažādām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, tādējādi sekmējot attīstību 

un pieredzes apmaiĦu. 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, 

Nowa Saržina 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 izglītības iestādes. 

• Kultūra un sports – kopā tiek organizēts pasākums Akcijas „Muzeja nakts” ietvaros, Olaines pagasta deju kolektīvs 

„Pienenīte” tiek aicināts uz dažādiem Olaines pilsētas rīkotajiem pasākumiem. 

• Cieto sadzīves atkritumu izgāztuve - pilsētas izgāztuve atradās pagasta administratīvajā teritorijā; slēgta 2005.gada 

septembrī. 

• Kopējas kapsētas izveide un uzturēšana. 

• Kopējais Kohēzija fonda līdzfinansētais ūdenssaimniecības attīstības projekts (projekts iesniegts kā projektu grupa).  

• Kopīgs Valsts nodarbinātības dienests, kurš atrodas Olaines pilsētā un ar kuru Olaines pašvaldībai ir cieša sadarbība – 

bezdarbnieku nodarbinātība sabiedriskajos darbos, informācijas apmaiĦa, atbalsts. 

• Kopīgs muzejs. 

 

2005.gada maijā atvērts Valsts sociālās apdrošināšanas aăentūras Rīgas rajona nodaĜas klientu apkalpošanas punkts 

Zemgales ielā 33. Tas nodrošina Olaines iedzīvotājiem iespēju visus nepieciešamos jautājumus risināt tepat uz vietas. Aăentūra 

sniedz iedzīvotajiem sociālās apdrošināšanas pakalpojumus - piešėir, aprēėina, pārrēėina un izmaksā pensijas, pabalstus un 

atlīdzības, kā arī izmaksā atsevišėus valsts sociālos pabalstus un sniedz iedzīvotājiem individuālas konsultācijas par sociālās 

apdrošināšanas jautājumiem. Sociāli apdrošinātās personas aăentūrā var saĦemt: vecuma, invaliditātes, apgādnieka 

zaudējuma, izdienas pensijas; slimības, maternitātes, paternitātes, bezdarbnieka un apbedīšanas pabalstus; atlīdzību par 

darbspējas zaudējumu; kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību; atlīdzību par papildu 

izdevumiem (ārstēšanās, medikamentu un tehnisko palīglīdzekĜu iegāde, rehabilitācija) sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai 

arodslimību. Visi iedzīvotāji var saĦemt valsts sociālos pabalstus: bērna piedzimšanas, bērna kopšanas, ăimenes valsts pabalstu 

un piemaksu pie ăimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu; sociālā nodrošinājuma pabalstu, pabalstus transporta izdevumu 

kompensēšanai invalīdiem, kuriem apgrūtināta pārvietošanās, ČernobiĜas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam, 

aizbildnim par bērna uzturēšanu un atlīdzību par aizbildĦa pienākumu pildīšanu; atlīdzību par audžuăimenes pienākumu 

pildīšanu. 
 

UzĦēmējdarb ības veicināšana 

Tiek veidotas aktivitātes atbilstoši uzĦēmējdarbības specifikai. Vadītāji organizē sabiedriskus pasākumus - izstādes, 

tikšanās, diskusijas un atpūtas brīžus, brīvprātīgo kustību, jauniešu brīvā laika izmantošanas pasākumus. 
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Sadarbība ar partneriem ārvalstīs 

Odeshoga (Zviedrija) 

• Sadarbība projektu izstrādē par sociālās aprūpes jautājumiem. 

• Informācijas un kultūrizglītības apmaiĦa (bibliotēka un Kultūras centrs). 

Vadstena (Zviedrija) 

• Pieredzes un informācijas apmaiĦa pieaugušo izglītības jautājumos. 

• Pieredzes un informācijas apmaiĦa pirmsskolas bērnu audzināšanā - piedalās pirmsskolas izglītības iestāde 

“Dzērvenīte”. 

• Informācijas apmaiĦa starp ăimenēm. 

Karlskoga (Zviedrija) 

• Projekta “Skolēnu un valodas skolotāju apmaiĦa” realizācijas turpinājums Olaines 1.vidusskolā. 

• Informācijas apmaiĦa par bibliotēkas, muzeja un kultūras aktivitāšu darba metodēm. 

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

Riihimaki (Somija) 

• Informācijas apmaiĦa kultūras, pašvaldības pārvaldes un izglītības jautājumu risināšanā. 

• Skolēnu apmaiĦas projekts ar Olaines 1.vidusskolu. 

Brēmene (Vācija) 

• Skolēnu un pedagogu darba pieredzes apmaiĦa. Piedalās Olaines Mehānikas un tehnoloăijas koledža. Skolēnu un 

pedagogu grupu apmaiĦa un darba prakse. 

Olaine – Igaunija – Lietuva 

• Sadarbības partneru apzināšana pašvaldību jautājumos (Narva un Anikščai). 

Nova Saržina (Polija) 

• Pašvaldības teritorijas un īpašuma pārvaldīšana, uzĦēmējdarbības un tirdzniecības attīstības veicināšana jaunu darba 

vietu radīšanai, izglītība, kultūra, māksla, sports, vides aizsardzība, sociālā un veselības aprūpe, nevalstisko 

organizāciju un biedrību darbība. 

 

Ar Odeshogu, Karlskogu un Riihimaki noslēgti sadraudzības un sadarbības līgumi. Noslēgtās vienošanās paredz plaša 

spektra pilsētu iedzīvotāju un organizāciju sadarbību - informācijas apmaiĦu, 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.  

2006.gada septembrī pašvaldības pārstāvji piedalījās starptautiskajā pasākumā, kuru organizēja Karlskogas pašvaldība 

(Zviedrija) un tajā bija pārstāvji no Latvijas, Somijas, Islandes, Krievijas, Igaunijas un Norvēăijas pašvaldībām. Pasākuma 

ietvaros notika visu pārstāvju tikšanās un tika apspriestas turpmākas sadarbības jomas un kopīgo projektu tēmas.  

        2006.gada maijā sadarbības līguma ietvaros ar Polijas pilsētu Nova Saržina notika sadraudzības spēle starp Nova Saržinas 

un Olaines futbola veterānu komandām. Spēle notika Olainē, 1.vidusskolas stadionā un uzvaru guva Polijas futbolisti. 

        2006.gada jūnijā arī sadarbības līguma ietvaros Olaines Mūzikas un mākslas skolas simfoniskais orėestris 30 cilvēku 

sastāvā piedalījās Nova Saržinas pilsētas svētkos, uzstājas ar koncertu un guva vietējo iedzīvotāju piekrišanu. 
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Kopīgi īstenotie investīciju projekti ar cit ām institūcijām 
 

Olaines pilsēta ir vidējā Latvijas pilsēta, kura ikdienā 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, Veselības ministrija un citas) piedalās vai 

koordinē Olaines pilsētas infrastruktūras investīciju projektus, palīdz ar konsultācijām.  
 

Projekta 
nosaukums 

Projekta 
realizētājs 

Finansu 
resursu avoti 

Kopējās projekta 
izmaksas 

Īss projekta apraksts 
Partneri/ 

konsultanti 
2006.gada projekti un projekti, kuru realizācija turpin ās 

„Ūdenssaimniecī
- bas attīstība 

Olainē un 
Jaunolainē” 

(projekts 
akceptēts EK 
finansējuma 

saĦemšanai no 
Kohēzijas fonda) 

 

Olaines 
pilsētas dome, 

LR Vides 
ministrija, AS 
„Olaines ūdens 

un siltums” 

Vides 
ministrija, 
Olaines 

pilsētas dome,  
ES Kohēzijas 

fonds, AS 
„Olaines ūdens 

un siltums” 

 
Kopējās 

attiecināmās 
izmaksas  

EUR 16 169 079 
un PVN 18%  

EUR 2 910 434 

Mērėis - uzlabot ūdens 
kvalitāti Olaines pilsētā. 
Projekta ietvaros ir 
paredzēta pilsētas esoša 
ūdensvada tīkla 
rekonstrukcija, ūdens 
jaunu sacilpojošo vadu 
izbūve, dziĜurbuma 
remonts, jauna ūdens 
rezervuāra izbūve, jaunu 
notekūdeĦu attīrīšanas 
iekārtu izbūve, sūkĦu 
staciju rekonstrukcija, 
esošo pašteces 
kanalizācijas tīkla 
rekonstrukcija, lietus 
ūdeĦu kanalizācijas tīkla 
rekonstrukcija, jaunu 
spiedvadu izbūve, kā arī 
jauna ūdensvada izbūve 
atsevišėos posmos. 

Notika visas iepirkuma 
procedūras ūdensapgādes 
un kanalizācijas sistēmu 

rekonstrukcijai, NAI 
izbūvei Olainē. Noslēgti 

līgumi ar būvuzĦēmējiem. 
Realizācijas periods: 
2007. – 2008.gads.  

LR Vides 
ministrija, AS 
„Olaines ūdens 

un siltums”, SIA 
„Firma L4”, SIA 

„Novators”, 
ESIA „Remus”, 
SIA „Velve”, 
konsorcijs AS 

„BioBalance” un 
AS „K&H” 

Olaines pilsētas 
centralizētās 

siltumapgādes 
sistēmas 

rekonstrukcija  

Olaines 
pilsētas dome 

Eiropas 
Reăionālās 
attīstības 
fonds,  

Olaines 
pilsētas dome, 
Valsts dotācija 

 

Ls 550 924,92, 
no kuriem 

ERAF finansē 
Ls 235 150,88   

Paredzēta siltumtrašu 
nomaiĦa pilsētā, kopējais 

maināmo siltumtrašu 
garums 1184 m. Ir veiktas 

visas nepieciešamās 
iepirkuma procedūras. 
Realizācijas periods; 
2006. – 2008.gads. 

Darbus plānots veikt 
2007. gada divos posmos 
atbilstoši Olaines pilsētas 

centralizētās 
siltumapgādes sistēmas 

rekonstrukcijas 
koncepcijai. 

Olaines pilsētas 
dome, AS 

„Olaines ūdens 
un siltums”, SIA 

„Lokširs” 

Papildus mācību 
telpu izbūve – 

piebūves 
celtniecība 

Olaines 
1.vidusskolai 

Olaines 
pilsētas dome  

Olaines 
pilsētas dome, 

Valsts 
mērėdotācija 
(Ls 30 000) 

Ls 3 409 491,58 

Noslēgts līgums par  
Olaines 1.vidusskolas 

piebūves celtniecību par 
kopējo būvdarbu apjomu  

5 006 m2 , līgums par 
būvuzraudzību. Piebūves 

nodošanas termiĦš 

Dome, Olaines 
1.vidusskola, 

SIA 
„Agroprojekts”, 
SIA „NĪA”, SIA 

„Lakalme” 
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1.kārtai – 15.08.2007., 
2.kārtai – 05.11.2007. 

Vides apziĦas 
veidošana videi 

draudzīgai 
rīcībai "Mācies 

un izproti darot!" 
Olaines pilsētas 
iedzīvotājiem 

Olaines 
pilsētas dome 

Olaines 
pilsētas dome, 
Latvijas vides 
aizsardzības 

fonds 

Kopējie 
izdevumi     

Ls 3259,76 

Projekta ietvaros bija 
iesaistīti visi Olaines 

pilsētas iedzīvotāji, kas ir 
bērnudārzu audzēkĦi, 
skolnieki, uzĦēmēji un 

citas interešu grupas. Bija 
gan teorētiskas apmācības 

– lekcijas, semināri, 
paneĜdiskusijas u.c., gan 

praktiskās darbības – 
dažādas mācību 

ekskursijas, gan pašu 
darbošanos, jo vislabāk 

mēs varam izprast – 
mācoties caur savu 

pieredzi. Visa projekta 
realizācijas laikā visas 
lekcijas un praktiskās 

nodarbības notika saistībā 
ar Vidi un Dabu.  

Dome, 
pašvaldības 
izglītības 
iestādes 

Eiropas Sociāla 
fonda (ESF) 
aktivitātes 
“Pētījumu 

veikšana par 
sociāli atstumto 
grupu iespējām 

darba tirgū” 
atbalstīts 

projekts “Olaines 
sociāli atstumto 
grupu integrācija 

sabiedrībā” 

  

Kopējais 
finansējums 
Ls 15722, 

Sabiedrības 
integrācijas 
fonda grants 

(100%). 
 

Projekta ietveros 
paredzēts veikt izpēti par 
Olaines pilsētas sociāli 
atstumtām grupām 
izanalizējot reālo 
situāciju, kas veicinās šo 
grupu vajadzību 
noteikšanu, apmācību 
veikšanas perspektīvas, kā 
arī noteiks perspektīvās 
darba vietas, kurās ir 
iespējams nodarbināt šo 
grupu personas, kas līdz 
ar to paaugstinās dzīves 
kvalitāti šo grupu 
cilvēkiem. Kopējais 
plānotais projektā 
iesaistīto skaits – 200 
personas realizācijas vieta 
Olaines pilsētā. Projekta 
ietveros tiks izdots 
informatīva grāmata 
“Tava līdzdalība 
sabiedrības veidošanā”. 

 

ERAF 
līdzfinansēts 
Nacionālās 

programmas 
projekts 

„Primārās 
veselības 
aprūpes 

pieejamības un 
efektivitātes 

paaugstināšana 
Olaines 

Veselības 
centrā” 

SIA „Olaines 
Veselības 
centrs” 

ERAF līdzekĜi, 
Olaines 

pilsētas dome 
Ls 121 080,00 

Projekta ietvaros tiek 
veikts Olaines Veselības 
centra ēkas remonts un 
iegādāts medicīniskais 
aprīkojums (okulista 

darba vieta, LOR 
aprīkojums, 

ultrasonoskops, 
elektrokardiogrāfs, 

krioterapijas aparāts u.c.). 
Projekts pabeigts 

2006.gadā. 

LR Veselības 
ministrija, 

Olaines pilsētas 
dome 
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Pašvaldību iestāžu un kapitālsabiedrību atbalsts 

Olaines pašvaldība atbalsta savas iestādes gan finansiāli (sedz uzturēšanas, ekspluatācijas izmaksas, tehniskā personāla 

darba algas, atsevišėo pasākumu finansēšana), gan sniedzot konsultācijas dažādu jautājumu risināšanā. 

Olaines pašvaldība aktīvi sadarbojas ar pašvaldības kapitālsabiedrībām, palīdzot risināt jautājumus ūdensapgādes, 

siltumapgādes, pilsētas labiekārtošanas, veselības un sociālās un citās jomās, kuri skar Olaines pilsētas iedzīvotājus, kā arī 

realizējot kopīgus projektus. 

 

Kopīgā br īvā laika pavadīšana      

Olaines iestāžu bērni, skolēni un darbinieki, uzĦēmumu darbinieki piedalās visos Olaines pilsētas Kultūras un sporta 

centra organizētajos svētkos. Tradicionāli kĜuvuši 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 ieskaĦas koncerti, Ziemassvētku labdarības pasākumi, 

ikgadējais basketbola turnīrs, novusa turnīrs. 

Kultūras centrā notika dažādi interešu vakari skolotājiem, pilsētas uzĦēmējiem, atpūtas vakari – tikšanās ar māksliniekiem 

un aktieriem. Olaines pilsētas Pieaugušo izglītības centrs organizēja izglītojošās ekskursijas pa Latviju, kurās piedalījās pilsētas 

iedzīvotāji, iestāžu un uzĦēmumu darbinieki. 

 
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 tāpat kā iepriekšējos gados, arī 2006.gadā izsludināja konkursu “Olaines bērnu un jauniešu 

interešu izglītība”. Konkursa rezultātā 2006. gadā bija atbalstīti 11 skolēnu projekti par kopējo summu 2814,20 lati. 
 

Projekta 
nosaukums 

Projekta realizētājs 
Finansu 

resursu avoti 
Projekta 
izmaksas 

Īss projekta apraksts 

2006.gada realizētie projekti 

„Vai tu pazīsti 
Olaini?” 

Laura Kadakovska, 
Olaines 

1.vidusskolas 
skolniece 

Olaines 
pilsētas dome 

Ls 123,75 
Orientēšanās Olaines pilsētas teritorijā ar 

dažādiem uzdevumiem kontrolpunktos. Komandās 
Olaines jaunieši vecumā no 11 – 16 gadiem.  

„M ēs vēlamies 
dzīvot tīrā 
Olainē!” 

Marijas 
SemeĦenko, 

Olaines jauniešu 
padomes 

priekšsēdētāja 

Olaines 
pilsētas dome 

Ls 194,45 

Sabiedrisks pasākums, kurā ietverta talka 
jauniešiem (15 – 25 g.v.), kurus tika plānots 
iesaistīt Olaines Jauniešu padomē, lekcija 
„Atkritumu šėirošanas nepieciešamība”, 

pieminekĜu veidošanas konkurss „Plastmasas 
pasaule” – kā interesants talkas organizācijas 

veids. 

„Prāta spēles” 

Andrejs 
Solopenko, 

Jaunatnes biedrības 
„Jaunatnes 

iniciatīvu centrs” 
valdes loceklis 

Olaines 
pilsētas dome 

Ls 224 
Intelektuālas spēles starp piecām komandām no 

sešām Rīgas rajona vidusskolām. 

„Skolēnu atbalsta 
klubs 

„Veiksme”” 

Jekaterina 
Golubova, 
Jevgenija 
Siščikova, 
Margarita 

Ščadrina, Jūlija 
Kolosova, Olaines 

2.vidusskolas 
11.klases 
skolnieces 

Olaines 
pilsētas dome 

Ls 400 

25 skolēnu vecumā no 7 līdz 18 gadiem 
iesaistīšana atbalsta kluba izveidē, kurā tika 

sniegts atbalsts riska grupas skolēniem, lai viĦi 
varētu efektīvi risināt savas problēmas, tika 
nodrošināta brīvā laika saturīga pavadīšana, 

veicināta jauniešu aroda izvēle, izkopti skolēnu 
talanti un atbalstītas individuālas intereses. Tika 

izmantoti arī skolēnu rezervi – princips 
„vienaudzis vienaudzim”. 



  Olaines pilsētas domes 2006. gada publiskais pārskats 

 67 

„M ēs meklējam 
talantus” 

Jekaterina Pastuha, 
Olaines 

2.vidusskolas 
skolniece 

Olaines 
pilsētas dome 

Ls 280 

Konkurss Olaines 2.vidusskolas 8. – 12.klašu 
skolēnu vidū; tā bija iespēja pieteikt sevi un 

iespējamo numuru apzināšanās skolas jubilejas 
koncertam. 

„Krievu kultūras 
dienas mūsu 

pilsētā” 

Paulīna PiteĦko, 
Olaines 
1.vidusskolas 
skolniece un 
Olaines Mūzikas 
un mākslas skolas 
audzēkne 

Olaines 
pilsētas dome 

Ls 400 
(2006.ga-
dā – Ls 

80; 
2007.gadā 
– Ls 320) 

Projekts notika divās kārtās: katrā skolā notika 5 
konkursi (dažādas nominācijas) un tika rīkota 

apbalvošanas ceremonija kopā ar gala koncertu 
„Krievu kultūras dienas mūsu pilsētā”, kur 

uzstājās konkursu uzvarētāji un viesi, tajā pašā 
laikā Olaines Kultūras centra vestibilā notika 

jauno mākslinieku darbu izstāde „Krievu motīvi”. 
Zinātniska 
konference 

„Ėīmija pārtikai 
un pārtikas 
rūpniecībai” 

Agnese Levina, 
Olaines 

1.vidusskolas 
skolniece 

Olaines 
pilsētas dome 

Ls 370 

Zinātniskas konferences „Ėīmija pārtikai un 
pārtikas rūpniecībai” organizēšana un a/s „Rīgas 

Dzirnavnieks” un Nordic Industrial Park 
apmeklējums. 

Olaines 
1.vidusskolas 10. 

– 12. klašu 
skolēnu mācību 

projekts 
„Latviešu 

dramaturăija 
Latvijas teātrī 

2006. gada 
sezonā” 

Karīna Nosova, 
Olaines 

1.vidusskolas 
skolniece 

Olaines 
pilsētas dome 

Ls 400 

32 projekta dalībnieku 10 latviešu 
oriăināldramaturăijas izrāžu apmeklējumi. Izrādes 
kalpoja kā materiāls, lai apgūtu un izkoptu skolēnu 
prasmi analizēt lugas un teātra izrādes, rakstīt 
recenzijas un vērtējoši izteikties par teātra 
izrādēm. 

„M ājturība” 
(zēni) „Personīga 

higiēna – 
veselīga dzīves 
veida pamats” 

Artjoms 
Nikolajevs, 

Olaines 
2.vidusskolas 

skolēns 

Olaines 
pilsētas dome 

Ls 399 
(2006.ga-

dā –  
Ls 299; 

2007.gadā 
– Ls 100) 

Papīra dvieĜu turētāju izgatavošana no finiera 
pulciĦā (pēc stundām), kuri tika izlikti Olaines 

2.vidusskolas telpās. Projekta īstenošanas rezultātā 
skola tika nodrošināta ar izturīgiem dvieĜu 

turētājiem un tika sekmēta personīgas higiēnas 
prasību izpilde. Skolēni apguva prasmes darbā ar 

dažādiem instrumentiem. 

„Muzicēsim 
kopā” 

Kristofers 
Vidauskis, Olaines 
1.vidusskolas un 
Olaines Mūzikas 
un mākslas skolas 

audzēknis 

Olaines 
pilsētas dome 

Ls 158 

Olaines Mūzikas un mākslas skolas orėestris 
uzstājās ar jaunu koncertprogrammu Olaines 
2.vidusskolas aktu zālē. Koncertā piedalījās arī no 
Mūzikas un mākslas skolas puses pieaicinātais 
J.MediĦa Rīgas mūzikas skolas orėestris. Koncerta 
noslēgumā spēlēja apvienotais Olaines un Rīgas 
mūzikas skolas orėestris. Viens no projekta 
mērėiem bija jauno Olaines 2.vidusskolas skolēnu 
ieinteresēšana stāties mūzikas skolā 
pūšaminstrumentu  klasēs, tā nodrošinot skolas 
orėestra pastāvēšanu un pilnveidošanu.   

„Olaines TS 
komandas 
darbības 
attīstība” 

Elizabete Lukšo, 
Agnese Skarstāne, 

Ieva Rokule 
Olaines 

1.vidusskolas 
skolnieces 

Olaines 
pilsētas dome 

Ls 285 

KrekliĦu iegāde un apdrukāšana teātra pulciĦa 
dalībniekiem (teātra sportam), lai izplatītu Olaines 
vārdu sabiedrībā, lai piesaistītu lielāku jauniešu 
uzmanību Teātra Sportam (piesaistītu jaunus 
dalībniekus), lai padarītu komandu 
reprezentatīvāku. Olaines Kultūras centra TS 
grupas „Ābolīši” TS turnīrs kopā ar Talsu un 
Dundagas komandām. Turnīru noslēdza 
sadraudzības vakars.  

 

 

Olaines pilsētas domes priekšsēdētājs        J.Pavlovičs 
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