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PRIEKŠVĀRDS

Olaines pilsētas pašvaldības 2008.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 mērķis ir
saprotamā veidā sniegt vispusīgu, objektīvu un atklātu informāciju par Olaines pilsētas domes un pašvaldības iestāžu darbību
2008.gadā, kā arī informēt par finanšu līdzekļu izmantošanas lietderību un iegūto rezultātu. Gada publiskais pārskats ir
sagatavots kā informatīvs materiāls ikvienam Olaines iedzīvotājam, kā arī citiem interesentiem. Tas ir kā atsevišķs
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
pieņemšanas procesā un to īstenošanā. Šis dokuments 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
stratēģisko 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 izmaiņas, kas ir notikušas pēdējos gados
teritorijas attīstības plāna īstenošanā, sniegta informācija par publisko un privāto investīciju ieguldījumiem pilsētas
infrastruktūrā. Šajā dokumentā ietverta arī informācija par divos iepriekšējos gados izpildīto un kārtējam gadam pieņemto
budžetu, par saistību un garantiju apjomiem, par pašvaldības nekustamo īpašumu un tā novērtējumu, pašvaldības kapitāla
vērtību uzņēmumos. Pārskatā sniegts pašvaldības iestāžu raksturojums un to darbības atspoguļojums.
Pašvaldības līdzekļi tiek mērķtiecīgi izlietoti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai. Pilsētas attīstībai tiek piesaistīti
lieli investīciju resursi. 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 saskaņojot pašvaldības, valsts un
uzņēmēju intereses, kā arī risinot pilsētas teritorijas attīstības problēmas.
Šis dokuments ir pieejams visiem iedzīvotājiem - pilsētas bibliotēkā, domes “Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas
centrā” un pašvaldības interneta mājas lapā - www.olaine.lv.
Tikai radošs un nepārtraukts darbs nodrošina Olaines attīstību. Olaines pilsētas dome iesaista iedzīvotājus ierosinājumu un
priekšlikumu ieviešanai pilsētas infrastruktūras uzlabošanā. 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 (25 km) un tās izvietojumu pie sena Eiropas nozīmes tirdzniecības
un pasta ceļa. Ciematam lielceļa malā bijuši dažādi nosaukumi - piemēram, Skadiņu ciems. Tikai 17.gadsimtā, kad Misas
pietekas Olaines upītes ielokā tika uzcelta baznīca, ēka un draudze ieguva Olaines vārdu. Mūsdienās Olaines vārdu pārņēmusi
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 dzelzceļu Rīga –
Jelgava un šoseju Rīga - Jelgava, no 1930. gada līdz 1940. gadam veidojās nelielu zemes gabalu apbūve. Olaines pilsētas, kā
noteiktas apdzīvotas vietas veidošanās aizsākās 1939. gadā līdz ar kūdras ieguves attīstību, kas uzplaukumu piedzīvoja Otrā
Pasaules kara laikā. Strādājošie kūdras purvā un vēlāk arī kūdras brikešu rūpnīcā, veidoja kūdras rūpnīcas ciemata iedzīvotāju
lielāko daļu. Otrais pagrieziens pilsētas attīstībā sākās 1956. gadā, kad Olainē sākās jaunu rūpnīcu celtniecība. 1959. gadā
toreizējā valdība nolēma likvidēt līmes fabriku Rīgā un pārcelt to jaunbūvētos korpusos uz Olaini. Papildus tam tika pieņemts
valdības lēmums par plastmasas pārstrādes rūpnīcas būvi Olainē.
1963. gadā Olaines kūdras rūpnīcas strādnieku ciemats kļuva par Olaines pilsētciematu un saglabāja šo statusu līdz pat
1967. gada 20. februārim (332ha platībā), kad iedzīvotāju skaits sasniedza 7000 cilvēku un ar Latvijas Augstākās padomes
prezidija lēmumu Olainei tika piešķirts Olaines pilsētas statuss. Šis ir Olaines pilsētas izaugsmes laiks, kurā jau aktīvi darbojās
vairākas rūpnīcas: plastmasu pārstrādes rūpnīca, ķīmisko reaktīvu rūpnīca, eksperimentālā līmes rūpnīca, notiek ķīmiski
farmaceitiskās rūpnīcas celtniecība. Aktīvi turpina darboties arī vecākais Olaines rūpniecības uzņēmums - Olaines kūdras
rūpnīca. Šajā laikā Olainē darbojās Latvijā vienīgā iestāde alkoholisma piespiedu ārstēšanai - Olaines darba profilaktorijs. Visi
Olaines uzņēmumi bija iesaistīti bijušās PSRS rūpniecības kompleksā un to ražošanas apjomi pieauga līdz pat 1990. gadam.
1991. gadā Olaines teritorija tika divkārt palielināta, lai paplašinātu zaļo zonu un nodrošinātu individuālo apbūvi. Pēc 1991.
gada ražošana lielākajos uzņēmumos apsīka, tomēr pilnībā tika likvidēts tikai Valsts uzņēmums “Biolar” (agrāk - “Olaines
ķīmisko reaktīvu rūpnīca”). Šīs rūpnīcas korpusos 1995. gadā tika izveidots jauns uzņēmums - “LatBio”. Mainoties
ekonomiskajai un politiskajai situācijai, strauji attīstījās privātais sektors. Notika valsts uzņēmumu privatizācija, un tās
rezultātā Olaines pilsētas teritorijā jau 1998. gadā vairs nebija neviena valsts uzņēmuma. To vietā izveidojās tādi uzņēmumi kā
SIA “VITA” (bijusī 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 ģerboni. Trīs sarkani asins pilieni
simbolizē dzīvību, bet savukārt dzērveņu mētra ar sudraba lapām un divām sārtām ogām atsauc atmiņā purvus, pateicoties kuru
apguvei izveidojusies viena no lielākajām Pierīgas pilsētām. Olaines vārds ir izskanējis līdz ar tādiem ievērojamiem cilvēkiem
kā literatūras vēsturnieks Teodors Zeiferts un rakstniece Vija Upmale. Pašlaik Olaines pilsētas teritorija aizņem 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 pulciņus, kinoteātri, slidotavu, skeitparku un pludmales
volejbola laukumu. Iedzīvotājus regulāri priecē Olaines Vēstures un mākslas muzeja veidotās izstādes, kurās var iepazīt
pilsētas vēsturi, attīstību un aplūkot dažādu mākslinieku darbus. Olaines pilsētas iedzīvotājiem ir pieejama bibliotēka - pilsētas
(pieaugušo) un bērnu nodaļa, kurās lasītājiem regulāri tiek piedāvāta iespēja iepazīt jaunāko ārzemju un latviešu literatūru,
bagātinot savu garīgo apvārsni. Jau par tradīciju ir kļuvuši Olaines pilsētas svētki, kas priecē iedzīvotājus ar krāšņu gājienu,
koncertiem un rokfestivālu, kurā piedalās arī olainieši. Pilsēta iet kopsolī ar laiku un kļūst 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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IEDZĪVOTĀJI

 Vīriešu un sieviešu skaits
Tai skaitā
Gads

Iedzīvotāju

vīrieši

sievietes

skaits
2001.

13127

5934

7193

2002.

12261

5366

6895

2003.

12535

5617

7065

2004.

12587

5574

7113

2005.

13243

5897

7346

2006.

12699

5605

7094

2007.

12724

5625

7099

2008.

12696

5616

7080

13400
13200

13243
13127

13000
12699 12724 12696

12800
12535

12600
12400

12587

12261

12200
12000
11800
11600
2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

Iedzīvotāju skaita izmaiņas Olaines pilsētā no 2001. līdz 2008. gadam
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Sieviešu un vīriešu skaita izmaiņas Olaines pilsētas teritorijā no 2001. līdz 2008. gadam


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

2007.*

12724

118

139

-21

2008.

12696

124

146

-22

(no tiem 107 reģistrēti Olaines
pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā)

160
140
130
120
100

108

139
121

137
126

142
113

148
139
122

127

118

146
124

102
Dzimušo skaits

80

Mirušo skaits

60
40
20
0
2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.
Dabiskais pieaugums Olaines pilsētā laika posmā no 2001. līdz 2008. gadam
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 Galvenās vecuma grupas
Tai skaitā
Gads

Iedzīvotāju

Jaunāki par darbspējas

Darbspējas

Vecāki par darbspējas

skaits

vecumu

vecumā

vecumu

2001.

13127

2106

8752

2269

2002.

12261

944

7653

1887

2003.

12535

2716

7841

2004

2004.

12587

2864

7433

2389

2005.

13243

1723

8347

2844

2006.

12699

1741

8810

2148

2007.

12724

1812

8705

2207

2008.

12696

1823

8801

2072

9000
8000
7000
Jaunāki par darbspējas
vecumu

6000
5000

Darbspējas vecumā

4000
3000

Vecāki par darbspējas vecumu

2000
1000
0
2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.
2008. gada galvenās vecuma grupas

 Nacionālais sastāvs
No iedzīvotāju kopskaita

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

Latvieši

3150

4674

4845

4914

5038

4890

4908

4904

Krievi

5720

5391

5570

5666

5788

5546

5531

5485

Baltkrievi

930

922

944

953

974

895

893

869

Ukraiņi

550

453

464

468

481

445

442

447

Poļi

450

430

439

447

455

411

409

406

Lietuvieši

150

139

142

137

135

126

128

130

Igauņi

10

10

11

11

11

9

9

11

Citas tautības

216

242

120

329

361

377

-

-
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 Sadalījums pēc pilsonības
No iedzīvotāju kopskaita

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

Latvijas pilsoņi

7070

7379

7485

7686

8081

8066

8328

8451

Latvijas nepilsoņi

4975

4882

4733

4904

4793

4347

4106

3950

Krievijas pilsoņi

113

126

151

173

190

165

174

177

Lietuvas pilsoņi

15

24

25

25

24

22

25

23

Citas valsts pilsoņi

30

150

141

137

155

99

-

-

 Laulību reģistrācija
Gads

Laulību skaits

2001.

37

2002.

47

2003.

43

2004.

41

2005.*

58

2006.*

71

2007.*

70

2008.*

71

80
71

70
60

71

58

50
40

70

47
37

43

41

30
20
10
0
2001. 2002. 2003. 2004.

2005. 2006. 2007. 2008.
Laulību dinamika Olaines pilsētā
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Vārda/uzvārda maiņa

Gads

Uzvārdu maiņu skaits

2001.

8

2002.

3

2003.

7

2004.

10

2005.*

8

2006.*

10

2007.*

11

2008.*

6

Tautību ieraksta maiņa

Gads

Tautību ieraksta maiņu skaits

2001.

1

2002.

2

2003.

1

2004.

2

2005.*

-

2006.*

1

2007.*

-

2008.*

-

* Olaines pilsētas pašvaldības dati
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OLAINES PILSĒTAS DOME
Olaines pilsētas dome atrodas Zemgales ielā 33, Olainē, LV – 2114, tālr. 7964333, 7146022, fakss 7963777. Olaines
pilsētas pašvaldības funkcijas ir noteiktas LR likumā „Par pašvaldībām”, bet Olaines pilsētas domes darba organizācijas
pamatprincipi noteikti nolikumā, kas ir apstiprināts 2006.gada 27.septembrī.
2005.gada 12.martā notika pašvaldības vēlēšanas. Olaines pilsētas domē tika ievēlēti 11 deputāti:
Jānis Pavlovičs

domes priekšsēdētājs

Inta Purviņa

domes priekšsēdētāja vietniece

Ināra Brence

domes deputāte

Aleksejs Gromovs

domes deputāts

Viesturs Liepa

domes deputāts

Sergejs Artjomovs

domes deputāts (izbeidza deputāta pilnvaras pirms termiņa – 29.08.2007.
domes sēdes prot.13., 23.p.)

Normunds Ozoliņš

uzsāka pildīt deputāta pienākumus 26.09.2007.

Sergejs Kirilovs

domes deputāts

Ģirts Stepka

domes deputāts

Tatjana Lukina

domes deputāte (izbeidza deputāta pilnvaras pirms termiņa – 30.11.2008.
domes sēdes prot.15., 13.p.)

Natālija Rituma

domes deputāte (uzsāka pildīt deputāta pienākumus 17.12.2008.)

Jānis Klievēns

domes deputāts

Aleksejs Paļičevs

domes deputāts (izbeidza deputāta pilnvaras pirms termiņa – 26.10.2005.
domes sēdes prot.15., 38.p.)

Ludmila Rodionova

domes deputāte (uzsāka pildīt deputāta pienākumus 23.11.2005.)

Domes darbu vada priekšsēdētājs – Jānis Pavlovičs, priekšsēdētāja vietniece – Inta Purviņa un izpilddirektors – Andris
Bergs, kurš organizē domes administrācijas darbu. 2008.gadā notikušas 16 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 Purviņa;

•

Attīstības un komunālo jautājumu komiteja - priekšsēdētājs Viesturs Liepa.

Kopumā 2008.gadā domes sēdēs izskatīti 376 lēmumu projekti. Saskaņā ar Olaines pilsētas domes nolikumu domes
kārtējās sēdes, kurās laipni aicināti piedalīties arī olainieši, notiek vienu reizi mēnesī, katra mēneša ceturtās nedēļas trešdienā,
plkst. 15.00, domes administratīvās ēkas zālē - Zemgales ielā 33. Ja nepieciešams, tiek sasauktas ārkārtas sēdes. Ar domes
sēdes darba kārtību iedzīvotāji var iepazīties pie domes informācijas stenda piecas kalendārās dienas pirms kārtējās domes
sēdes. Informācija par pieņemtajiem lēmumiem tiek publicēta Olaines pilsētas domes bezmaksas informatīvajā izdevumā
„Olaines Domes Vēstis” un domes interneta mājas lapā www.olaine.lv. Iedzīvotāji, uz kuriem attiecas konkrētais lēmums,
protokola izrakstus saņem pa pastu vai domē, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā piecas dienas pēc domes sēdes.
Visi protokoli ir arī publiski pieejami uz vietas Olaines pilsētas domē, 209. kabinetā.
2008. gadā Olaines pilsētas domē darbojās vairākas komisijas un padomes, kas nodrošināja pašvaldības funkciju veikšanu
Olainē:
-

Vēlēšanu komisija;

-

Administratīvā komisija un Administratīvā bērnu lietu apakškomisija;

10

Olaines pilsētas domes 2008. gada publiskais pārskats
-

Sociālo un dzīvokļu jautājumu komisija;

-

Vides aizsardzības komisija;

-

Zemes komisija;

-

Alkoholisma un narkomānijas izplatības ierobežošanas konsultatīvā padome;

-

Būvvalde;

-

Sporta padome.

Atsevišķu uzdevumu veikšanai vai pasākumu organizēšanai dome veido darba grupas vai komisijas.
2006. gada sākumā, sakarā ar jaunā „Publisko iepirkumu likuma” stāšanos spēkā un ņemot vērā iepirkumu apjoma
palielināšanos, tika izveidota pastāvīga iepirkumu komisija, kura ir pastāvīgi funkcionējoša institūcija septiņu cilvēku sastāvā.
Komisija nodrošina iepirkumu procedūru dokumentu izstrādāšanu, procesa gaitas protokolēšanu un nes atbildību par iepirkuma
procedūras norisi.

Lēmumu pieņemšanas virzība Olaines pilsētas domē
Gadījumā, kad iedzīvotājs/juridiskā persona piedāvā problēmu/uzdod jautājumu
Iedzīvotāja/juridiskās
personas
problēma/jautājums

Iesniegums tiek
reģistrēts Apmeklētāju
pieņemšanas un
informācijas centrā

iesniegums

Iesniegumu izskata
domes vadība

Vadība novirza
iesniegumu
izskatīšanai
speciālistiem

Speciālisti sniedz
atbildi vai virza
risinājumu lēmuma
projekta veidā uz
komitejām

Atbilde
iedzīvotājam/juridiskai
personai un lēmuma
izpilde

Domes sēdē lemj
par
lēmumprojekta
pieņemšanu

Jautājumu vai
lēmumprojektu izskata
domes sēdes komitejās
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Gadījumā, kad domes speciālisti konstatē problēmu vai nepilnības
Speciālisti konstatē
problēmu/nepilnības

Speciālisti iesniedz domes
vadībai priekšlikumus un
ierosinājumus

Domes vadība priekšlikumu
akceptēšanas gadījumā virza
jautājumu uz domes sēdes
komitejām

Speciālists sagatavo
lēmuma projektu

Lēmuma izpilde

Domes sēdē lemj
par
lēmumprojekta
pieņemšanu

Lēmumprojektu
izskata domes sēdes
komitejās

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 pieņemts, 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 mērķi, īpašnieku, nomnieku vai valdītāju, kā arī
izmaiņas 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 saņemt informāciju par nekustamiem īpašumiem Latvijā.
Darba kontroles, informācijas un pieredzes apmaiņai regulāri notiek darbinieku sanāksmes. Gan vadība, gan paši
darbinieki ierosina un organizē pieredzes apmaiņas braucienus gan Latvijā, gan ārvalstīs. Olaines pilsētas dome pievērš lielu
uzmanību personāla izglītošanai un darbinieku kvalifikācijas celšanai. Katram administrācijas darbiniekam viņa
profesionalitātes pilnveidošanai tiek piedāvāta iespēja 1 – 2 reizes gadā apmeklēt atbilstošus seminārus un kursus.
Ir pilnveidota grāmatvedības programma, kura ļauj operatīvi pārbaudīt katra ienākošā vai izejošā maksājuma dokumenta
apriti, uzskaitē esošus pamatlīdzekļus un īpašumus, veikt elektroniskus norēķinus, sniegt elektroniskas atskaites Valsts kasē.
Lai uzlabotu pašvaldības un sabiedrības sadarbību un veicinātu iedzīvotāju apkalpošanas kvalitāti, Olaines pilsētas domē
2002.gadā tika izveidots un joprojām turpina darboties Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrs (APIC), kura galvenie
uzdevumi ir sniegt informāciju par pašvaldības funkcijām, pieņemt iesniegumus, veikt iedzīvotāju pierakstīšanu uz pieņemšanu
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 saņemt visu sev interesējošo informāciju ne tikai par pašvaldību, bet arī par citām Olainē esošām valsts iestāžu
nodaļām un filiālēm, kā arī citu informāciju.
2008.gadā Olaines pilsētas domes pārvaldē tika nodarbināti 29 speciālisti, 21 (72,41%) no tiem ir augstākā izglītība, 6
(20,69%) – vidējā speciālā un 2 (6,9%) – vidējā izglītība. 2008.gadā tika atbrīvots viens darbinieks un viens pieņemts darbā.
Personāla sadalījums pa dzimuma grupām nav vienlīdzīgs - sievietes – 23 (79,31%) un vīrieši – 6 (20,69%). Izstrādāts
„Olaines pilsētas domes darbinieku ētikas kodekss” un darbinieku pienākums ir to ievērot. Notiek darbs pie esošo iekšējo
darba kārtību regulējošo dokumentu ievērošanas un to pilnveidošanas.
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Par korupcijas risku mazināšanas pasākumiem Olaines pilsētas domē
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 līdzekļu
efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku. Nodrošinot Publisko iepirkumu likuma normu ievērošanu, dome
samazina korupcijas riska rašanās iespējas. Papildus jāatzīmē divi nozīmīgākie domes veiktie pasākumi korupcijas risku
papildus mazināšanai – pastāvīgās iepirkumu komisijas 7 cilvēku sastāvā izveidošana un sadaļas „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 septiņiem locekļiem, lai gan Publisko iepirkumu likums paredz, ka minimālais
iepirkuma komisijas locekļu 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.
Sadaļa domes interneta mājas lapā www.olaine.lv
Domes interneta mājas lapā www.olaine.lv 2006.gadā tika izveidota atsevišķa sadaļa „Iepirkumi”. Šajā sadaļā tiek
publicēti domes, pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību paziņojumi par aktuālajiem iepirkumiem, sākot no paredzamās
līgumcenas Ls 1 000, un paziņojumi par pieņemtajiem lēmumiem. Informatīvie paziņojumi par iepirkumiem līdz Ls 10 000
internetā atrodas vismaz 5 dienas, paziņojumi par pieņemtajiem lēmumiem – no to publicēšanas dienas līdz kalendārā gada
beigām (Publisko iepirkumu likums nosaka, ka tiem internetā jāatrodas vismaz 5 dienas).
Paziņojumi 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 sadaļā.
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, pieņemtajiem lēmumiem un
līgumu summām.
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OLAINES PILSĒTAS DOMES STRUKTŪRA

Vēlēšanu
komisija

DOME
Finanšu komiteja

Administratīvā
komisija

Attīstības un
komunālo
jautājumu
komiteja

Zemes komisija

Vides
aizsardzības
komisija

Sociālo, izglītības
un kultūras
jautājumu
komiteja

Priekšsēdētājs

Bāriņtiesa

Priekšsēdētāja
vietnieks
Sociālo, izglītības,
kultūras, sporta,
veselības un jaunatnes
lietās

Pašvaldības policija
Būvvalde

Administrācija
Sociālo un
dzīvokļu
jautājumu
komisija

Auditors

Dzimtsarakstu
nodaļa

Izpilddirektora
vietnieks

Izpilddirektors

Īpašuma fonds

Sabiedrisko
attiecību
speciālists

Grāmatvedība

Darba un vides
aizsardzības
speciālists

Sporta padome
Kanceleja
Alkoholisma un
narkomānijas
izplatības
ierobežošanas
konsultatīvā
padome

Attīstības daļa

Pieaugušo
izglītības centrs

Olaines
1.vidusskola

OPPII
„Dzērvenīte”

Olaines
2.vidusskola

OPPII „Zīle”

Olaines Mūzikas
un mākslas skola

OPSPII „Ābelīte”

- administrācija
- struktūrvienības
- iestādes
- kapitālsabiedrības

AS „Olaines ūdens un siltums”

Olaines Vēstures
un mākslas
muzejs

P/a „Olaines
sociālais
dienests”

Olaines Kultūras
un sporta centrs

Pilsētas
bibliotēka

Sporta
nodaļa

SIA „Olaines municipālais serviss”

SIA „Olaines Veselības centrs”
SIA „Zemgales 29”
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OLAINES PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SNIEGTIE PAKAPLOJUMI
Olaines pilsētas pašvaldības funkcijas ir noteiktas likuma “Par pašvaldībām” 15.pantā un galvenās no tam 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, gādāšana
par aizgādnību, adopciju un bērnu tiesību un interešu aizsardzību, palīdzība iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā,
saimnieciskas, uzņēmējdarbības un bezdarba samazināšanas sekmēšana pilsētā, sabiedriskās kārtības nodrošināšana, zemes
izmantošanas un apbūves kārtības noteikšana, būvniecības tiesiskuma kontrolēšana, civilstāvokļa aktu reģistrēšana, sabiedriskā
transporta pakalpojumu organizēšana u.c.
Ņemot vērā likumā noteiktas funkcijas, pašvaldība sniedz vai nodrošina sekojošus pakalpojumus:

•

ŪDENSAPGĀDE

UN

KANALIZĀCIJA,

NOTEKŪDEŅU

NOVADĪŠANA.

SILTUMAPGĀDE.

SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA. DZĪVOJAMO MĀJU APSAIMNIEKOŠANA.
Pakalpojumus nodrošina akciju sabiedrība „Olaines ūdens un siltums” (Kūdras ielā 27, Olaine, tālrunis 67963102), kuras
dibinātājs un vienīgais akcionārs ir Olaines pilsētas dome. Sabiedrība ir sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums. AS „Olaines
ūdens un siltums” galvenie darbības virzieni un to procentuālais īpatsvars 2008.gadā:
-

siltumenerģijas ražošana, pārvade un realizācija - 57 %;

-

dzeramā ūdens ražošana un piegāde, notekūdeņu pārvade un nodošana attīrīšanai - 16 %;

-

sadzīves atkritumu apsaimniekošana - 7 %;

-

citi pakalpojumu veidi - 20 %.

Pārskata periodā AS “Olaines ūdens un siltums” turpināja ES KF projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Olainē un Jaunolainē”
Olaines komponentes realizāciju. Projekta realizācija uzsākta 2006.gada decembrī, plānotais projekta pabeigšanas datums
2009.gada 30.novembris. Kopējās plānotās projekta izmaksa bez PVN 16 169 000 EUR.
Siltumenerģijas ražošana, pārvade un realizācija
Pārskata periodā patērētājiem realizētas 45656 MWh siltumenerģijas, izstādot patērētājiem rēķinus par summu Ls 1 782 623
(bez PVN). Siltumenerģijas ražošanas, piegādes un realizācijas izmaksas pārskata periodā saskaņā ar grāmatvedības datiem ir
Ls 1945537. Ņemot vērā uzņēmuma ietvaros sniegtos savstarpējos pakalpojumus, ieņēmumi no siltumenerģijas realizācijas ir
Ls 1791649, izdevumi – Ls 1948383. Atskaites periodā ieņēmumi nesedz siltumenerģijas ražošanas, piegādes un realizācijas
izmaksas par Ls 156734.
Dzeramā ūdens ražošana un piegāde
Pārskata periodā Olaines pilsētas patērētājiem tika realizēti 712863 m3 ūdens par kopējo summu Ls 277304. Saskaņā ar
grāmatvedības datiem ūdensapgādes izmaksas ir Ls 294859. Ņemot vērā uzņēmuma ietvaros sniegtos savstarpējos
pakalpojumus, ieņēmumi no ūdens realizācijas ir Ls 278771, izdevumi – Ls 351756. Atskaites periodā ieņēmumi nesedz ūdens
ražošanas un piegādes izmaksas par Ls 72985. Viens no zaudēju iemesliem ir AS “Olaines ūdens un siltums” statūtu kapitālā
ieguldīto veco un ūdensapgādes sistēmu paātrinātā amortizācija (Ls 78779), kas bija nepieciešama, ņemot vērā 2007.gadā
uzsākto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas projekta realizāciju. Šie amortizācijas atskaitījumi nebija
ievērtēti pārskata periodā spēkā esošajos tarifos. Papildus izmaksas radīja arī KF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olainē
un Jaunolainē” Olaines komponentes realizācija, tai skaitā neattiecināmo izmaksu segšanai nepieciešamās bankas kredītlīnijas
procentu maksājumi Ls 7284. Salīdzinot ar izmaksām tarifa aprēķinā, par Ls 33675 ir pieaugušas elektroenerģijas izmaksas.
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Notekūdeņu pieņemšana un nodošana attīrīšanai
Pārskata periodā no patērētājiem tika pieņemti, un nodoti tālākai attīrīšanai 709300 m3 notekūdeņu par kopējo summu Ls
209237. Izmaksas pēc grāmatvedības datiem ir Ls 366094. Ņemot vērā uzņēmuma ietvaros sniegtos savstarpējos
pakalpojumus, ieņēmumi no kanalizācijas pakalpojumiem ir Ls 260312, izdevumi – Ls 366931. Ieņēmumi nesedz izmaksas
par Ls 106619. Galvenais zaudējumu iemesls, tāpat kā ūdensapgādē - statūtu kapitālā ieguldīto veco Olaines pilsētas
kanalizācijas sistēmu paātrinātā amortizācija Ls 99262.
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi tika nodrošināti visā Olaines pilsētā un daļā Olaines pagasta teritorijas.
Pieņemti 40034 m3 sadzīves atkritumu par kopējo summu Ls 228052. Apsaimniekošanas izmaksas pēc grāmatvedības datiem
ir Ls 214319. Ņemot vērā uzņēmuma ietvaros sniegtos savstarpējos pakalpojumus, ieņēmumi atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumu sniegšanas ir Ls 228052, izdevumi – Ls 215307. Ieņēmumi pārsniedz izmaksas par Ls 12745.
Pārējā saimnieciskā darbība
Pārējā saimnieciskā darbība – pašvaldības pasūtījumu izpilde (pilsētas kanāla apkopšana, lietus kanalizācijas sistēmas
uzturēšana, teritoriju apkopšana), līgumdarbi (siltumtrašu, ūdensvadu un kanalizācijas vadu izbūve), pakalpojumi SIA „Olaines
namu apsaimniekotājs” u.c.). Sabiedrības ieņēmumi no pārējās saimnieciskās darbības pārskata periodā sastāda Ls 610647,
pārējās saimnieciskās darbības izdevumi Ls 516774.

Lai arī AS “Olaines ūdens un siltums” dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumus sniedz ar
SIA “Olaines namu apsaimniekotājs” starpniecību, 2008.gadā sabiedrība turpināja organizēt dzīvokļu īpašnieku
kopsapulces, piedāvājot tiem realizēt dažāda veida investīciju projektus.

•

TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA UN SANITĀRĀ TĪRĪBA
Pilsētas administratīvas teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību nodrošina sabiedrība ar ierobežoto atbildību „Olaines
municipālais serviss” (Jelgavas iela 32, Olaine, tālrunis 67966330), kuras dibinātājs un vienīgais kapitāla daļu turētājs ir
Olaines pilsētas dome. Uzņēmuma galvenie darbības veidi:
o

pilsētas zaļās zonas apkope,

o

pilsētas ielu un ceļu apkope,

o

apbedīšanās pakalpojumi;

o

Olaines novada „Sila” kapu apsaimniekošana,

o

pilsētas mežu apsaimniekošana.

Par dzīvojamām mājām piestiprināto zemju sanitāro tīrību un labiekārtošanu atbild dzīvojamo māju apsaimniekotājs –
SIA „Olaines namu apsaimniekotājs” (Kūdras iela 27, Olaine).

•

IZGLĪTĪBA
Olaines pilsētas dome nodrošina pilsētas iedzīvotājiem iespēju iegūt pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vispārējo
vidējo izglītību, kā arī ārpusskolas izglītību, pieaugušo izglītību un profesionālās ievirzes izglītību. Visas izglītības iestādes
strādā ar licencētām izglītības programmām. Ar katru gadu tiek palielināti pašvaldības budžeta izdevumi izglītības iestāžu
labiekārtošanai un mācību grāmatu iegādei.
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Pirmsskolas izglītības iestādes
PII „Dzērvenīte” (Zemgales iela 39, Olaine, LV-2114, tālrunis 67962808)
Iestādē ir 10 grupas, kuras apmeklē 214 bērni: 2 – grupas bērniem vecumā no 2 līdz 3 gadiem un 8 grupas bērniem
vecumā no 3 līdz 7 gadiem.
Pirmsskolas izglītības iestāde īsteno LR IZM licenzētu:
•

Vispārizglītojošo programmu latviešu valodā bērniem no 2 – 3 gadiem un no 3 – 7 gadiem.

•

Mazākumtautību vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu krievu valodā bērniem no 2 – 3 gadiem un no 3
– 7 gadiem.

Audzēkņu vispārējā attīstība un prasmju apguve tiek realizēta rotaļnodarbībās ar rotaļu metodēm pēc nedēļu tematiskā
plānojuma. Papildus bērniem tiek piedāvāta angļu valodas apguve un mazākumtautību bērniem – latviešu valodas apguve.
Iestādē darbojas tautas deju skoliņa. Lai sekmētu bērnu fizisko attīstību ar bērniem strādā sporta skolotāja.
Saimnieciskajā jomā paveiktais: savienojošā gaiteņa pārbūve ar galvenās ieejas izveidošanu, bērnu radošo darbiņu izstāžu
telpas izveidošanas, trīs grupu garderobju kapitālais remonts, virtuves un produktu noliktavas kosmētiskais remonts, iestādes
galvenā iekšpagalma bruģēšana; iegādāts: rotaļu laukums, guļbaļķu smilšu kastes, bērnu galdiņi un krēsliņi divām grupām,
garderobes skapīšu sekcijas 144 bērniem, virtuvei – plaukti, skapis, galds, divi ledusskapji, gaļas maļamā mašīna, sešiem
logiem žalūzijas, kopējamā mašīna.
PII „Zīle” ( Kūdras iela 9, Olaine, tālrunis 67966249)
Iestādē darbojas 13 grupas: 2 – grupas bērniem vecumā no 2 līdz 3 gadiem un 9 grupas bērniem vecumā no 3 līdz 7
gadiem, kuras apmeklē 252 bērni.
Iestāde īsteno bērncentrētas izglītības modeli, gatavojot bērnus pamatizglītības apguvei skolā, veidojot bērna „Es” apziņu,
rosinot bērnus darboties patstāvīgi un radoši, virzot bērna individuālos iespaidus uz pasaules uztveres kopsakarībām.
Iestādē tiek nodrošināts latviešu valodas skolotājs mazākumtautību bērniem, sporta skolotājs sagatavošanas grupām, kā arī
logopēds abām plūsmām, kas strādā ar bērniem, kuriem ir valodas traucējumi, mūzikas skolotāji un deju pulciņa skolotājs.
Saimnieciskajā jomā paveiktais: uzstādītas ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtas, apziņošanas sistēma, rekonstruēts
un papildināts ārējais apgaismojums iestādes teritorijā, veikti kapitālie remonti un uzstādītas kabīnītes sanmezglos trīs grupās,
filiāles grupām tika iegādāti žāvējamie skapji, virtuvē veikts kosmētiskais remonts un iegādāti 2 nerūsējošie galdi, profesionāla
veļas mazgājamā mašīna, ledusskapis, 8.grupai galdi ar regulējamām kājām un krēsli, 7.grupai astoņas gultas, 5.grupas telpā
nomainītas mēbeles, iegādāti pieci putekļu sūcēji grupu kopšanai, divās grupās nomainīts grīdas segums, iestādes teritorijā
uzstādīti divi rotaļu laukumu kompleksi bērniem, tika iegādāti jauni tautas tērpi bērniem – 16 komplekti.
Speciālā PII „Ābelīte” (Parka iela 5, Olaine, tālrunis 67965768)
Tā ir speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, kurā īsteno izglītojamam speciālās pirmsskolas izglītības programmas
izglītojamiem ar valodas vai fiziskās attīstības traucējumiem un šīm grupām realizē deviņas 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 mazākumtautību izglītības programma izglītojamiem ar psihiskās attīstības aizturi.

•

speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem īstenošanai.

•

speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem īstenošanai.

•

speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar psihiskās attīstības aizturi.
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•

speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

•

speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

•

vispārizglītojoša pirmsskolas izglītības programma latviešu valodā.

Iestādē darbojas 10 grupas: 2 grupas izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem, 6 grupas izglītojamiem ar valodas
attīstības traucējumiem (kurās tiek integrēti bērni ar psihiskās attīstības traucējumiem), 2 grupas izglītojamiem ar garīgās
attīstības traucējumiem (iepriekš minēto grupu bērnu uzturēšanu pilnībā finansē valsts) un 1 vispārējā tipa pirmsskolas grupa,
kas ir pašvaldības finansēta. Mazākumtautību bērni apgūst valsts valodu. Iestādes peldbaseinā peldēšanas iemaņas apgūst 48
bērni no Olaines pilsētas un tās apkārtnes. Pavisam iestādē ir 136 izglītojamie.
Saimnieciskajā jomā paveiktais: veikti remontdarbi kanalizācijas sistēmā divās grupās, radiatoru nomaiņa septiņu grupu
telpās, veikta siltumsistēmas rekonstrukcija siltuma padevei peldbaseinā un ventilācijas sistēmai (virtuvē), rekonstrukcijas
darbi veļas mazgātavā.
Starp pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm izveidojusies savstarpēja sadarbība – vasaras periodā iestāžu personāla
atvaļinājumi tiek saskaņoti un bērniem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt dienas grupas citā pirmsskolas izglītības iestādē.
Privātā PII „Saulīte” (Veselības iela 7, Olaine, tālrunis 67963069)
Ar 2003.gada 1.septembri Olainē ar visām nepieciešamām atļaujām un licencēm darbu sāka pirmā privātā pirmsskolas
izglītības iestāde "Saulīte". Lai nodrošinātu Olaines pilsētas administratīvajā teritorijā reģistrētos bērnus ar iespēju iegūt
pirmsskolas izglītību un saskaņā 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 reģistrēts Olaines pilsētas administratīvajā teritorijā.
Pavisam iestādē darbojas piecas grupas, kuras apmeklē 75 bērni.

Vidējās izglītības iestādes
Olaines pilsētas vispārizglītojošajās skolās 2008./2009. mācību gadā mācības Olaines vidusskolās uzsākuši 1366 skolēni.
Bērnu un jauniešu izglītību pilsētā nodrošina divas vidusskolas. Vidusskolu skolēni ar panākumiem piedalās rajona,
novada un republikas olimpiādēs, vidusskolās ir nodrošināts pastāvīgs interneta pieslēgums. Pozitīvi vērtējams ir tas, ka
vidusskolu audzēkņi aktīvi iekļaujas pilsētas, rajona un valsts rīkotajos pasākumos. Skolēnu aktīvai brīvā laika pavadīšanai un
papildus izglītībai, vidusskolas piedāvā apmeklēt dažādus interešu pulciņus, korus, deju kolektīvus un iesaistīties sporta
komandās. Pateicoties pašvaldības finansiālam atbalstam, bērniem no maznodrošināto ģimenēm skolās tiek piešķirtas
brīvpusdienas. Visi skolēni bez maksas tiek nodrošināti ar skolas mācību grāmatām.
Pēdējos gados ir vērojama tendence skolēnu skaitam 1. vidusskolā palielināties, bet 2. vidusskolā samazināties. Šis fakts
ne pašvaldību, ne iestāžu vadītājus neuztrauc, jo 1. vidusskolā šis jautājums tika laicīgi atrisināts ar piebūves celtniecību, bet 2.
vidusskolā mazāks skolēnu skaits paplašina esošo skolēnu iespējas – tas ļauj notikt pilnvērtīgam un kvalitatīvam mācību
procesam un mūsdienīgi apgūt atbrīvotās telpas.
Vispārējās izglītības iestāde

Skolēnu skaits 2008./2009. mācību gadā

Pedagogu skaits

Olaines 1.vidusskola

739

60

Olaines 2.vidusskola

627

55

Olaines 1.vidusskola (T.Zeiferta iela 4, Olaine, tālrunis 67962959)
2008./2009.mācību gadā skolā mācās 739 skolēni. Skolā strādā 60 pedagogi, vairums no viņiem ir gados jauni. Papildus
vispārizglītojošiem priekšmetiem sākumskolas 1. klašu skolēniem tiek piedāvāta ritmika, pamatskolas skolēniem un
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vidusskolēniem divas reizes nedēļā ir iespējas apgūt informātiku (7.–12.kl.). Vidusskolēni ļoti labprāt apgūst tūrisma
ģeogrāfiju. Skolēni sporta stundu laikā ziemas sezonā bez maksas apgūst slidošanas prasmes pilsētas slidotavā ar mākslīgo
ledu. Mācības notiek latviešu valodā un 1.vidusskola akreditēta līdz 2011.gada 29.martam.
Skolā ir moderni iekārtota bibliotēka, kuras grāmatu fondā ir vairāki tūkstoši grāmatu, ieviesta „ALISES” programma.
Lasītavā starpbrīžos un pēc stundām vienmēr uzturas skolēni. Vairāk kā 130 skolēnu darbojas tautisko deju pulciņos, kurus nu
jau 15. gadu vada Aija Freimane. Skolas dejotāji gatavojas Latvijas skolu jaunatnes X Dziesmu un deju svētkiem.
Mūsdienīga mācību procesa organizēšanai Olaines 1.vidusskolas telpas Zeiferta ielā 4, Olainē sen ir kļuvušas par šauru,
tāpēc mācību process līdz šim notika divās ēkās un divās maiņās. Lai ikvienam Olaines pilsētas un tuvāko pagastu bērnam
tiktu dota iespēja iegūt konkurētspējīgu, labu izglītību estētiski sakārtotā un darbam labvēlīgā vidē, nemērojot ceļu uz Rīgu,
Olaines pilsētas dome 2004. gada 24. novembrī pieņēma lēmumu par piebūves projektēšanas uzsākšanu un 2006. gada 22.
martā pieņēma lēmumu uzsākt Olaines 1. vidusskolas piebūves celtniecību. Projekta „Papildus mācību telpu izbūve – piebūves
celtniecība Olaines 1.vidusskolai” izmaksas pārsniedz 3 miljonu latu, ko pamatā nodrošina Olaines pilsētas dome. Valsts
atbalsts šā projekta realizācijai ir 30 000 latu.
3. septembrī 2007./2008. mācību gadu skola ir uzsākusi vienā maiņā un kopējā ēkā. Pirmās kārtas nodošana nodrošināja
visas pirmās un otrās klasītes ar gaišām mācību klasēm, un tagad visa sākumskola atrodas vienuviet. Piebūves kopējā platība
5031,90 m², kurā tika izveidoti 23 mācību kabineti, mūsdienīga konferenču zāle, telpas interešu izglītības un sporta
nodarbībām, kā arī papildu palīgtelpas. Jaunuzceltajā piebūvē skolā darbojas arī pilnas dienas pirmsskolas grupa.
Saimnieciskajā jomā paveiktais: kapitāli izremontēta sporta zāle, ierīkota ventilācija sporta zālē, video novērošanas pults
pieslēguma vieta pārvietota uz dežūrtelpu pie centrālās ieejas, nomainīta grīda sešās mācību telpās u.c.
Olaines 2.vidusskola (Skolas iela 1, Olaine, tālrunis 67963582)
627 skolēni (25 klases), kā arī mācības uzsāka 5. - 6.gadīgo sagatavošanas grupa (13 bērni). Skolā strādā 55 skolotāji un
30 tehniskie darbinieki. Skola nokomplektēta ar speciālistiem: psihologu, sociālo pedagogu, logopēdu, speciālo pedagogu,
jaunajā medicīniskajā daļā par skolēnu veselību rūpējas medmāsa. Skola jau otro gadu darbojas ekoprogrammā.
2.vidusskola akreditēta līdz 2012.gada 9.martam un atestēta arī skolas direktore.
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).
Saimnieciskajā jomā paveiktais: veikti remontdarbi četros kabinetos, apvienojot 113. un 114.kabinetus, izveidota
pagarinātas dienas grupas klase ar divām darbības zonām – apmācībai un atpūtai, sadarbojoties ar vecākiem, veikts remonts un
uzstādīta jauna iebūvēta sekcija 109.kabinetā, apvienojot 323. un 324.kabinetus, izveidots kabinets ar interaktīvo tāfeli
stundām, konferencēm, darbu prezentācijām un sanāksmēm, nomainīts grīdas segums trenažiera zāles trenera kabinetā un
317.kabinetā, nomainīti atlikušie vecie logi, uzstādīta ugunsdrošības signalizācijas apziņošanas sistēma, veikti remonti četrās
skolas tualetēs ziemeļu korpusā un divās palīgtelpās, pārbaudīts un uzstādīts jauns ūdens skaitītājs, turpināja mainīt gaismas
ķermeņus skolas telpās, nomainīti radiatori četros kabinetos, veikti dažādi iekšējo komunikāciju remonti, iegādātas mēbeles
deviņiem kabinetiem, iegādātas žalūzijas desmit kabinetiem, iegādātas galda virsmas skolēnu galdiem četriem kabinetiem,
divām skolas tāfelēm nomainītas tāfeļu virsmas u.c.

Ārpusskolas izglītība
Papildus dažādiem sporta, interešu un amatu pulciņiem, pilsētā veiksmīgi darbojas arī profesionālās ievirzes skola –
Mūzikas un mākslas skola, kurā bērni var pilnveidoties, apgūstot zīmēšanas, veidošanas un muzicēšanas prasmes.
Olaines mūzikas un mākslas skola (Zemgales iela 31, Olaine, tālrunis 67963650)
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Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi ar panākumiem piedalās simpozijos, plenēros un konkursos ne tikai Latvijā, bet arī
ārvalstīs, veiksmīgi turpina vidējās profesionālās vai augstākās izglītības mācības mūzikas vai mākslas jomā. 2008./2009.
mācību gadā Mūzikas un mākslas skolā mācījās 187 audzēkņi, no tiem 134 apguva mūzikas izglītības programmas un 53 mākslas izglītības programmas. Pedagoģisko darbu veica 21 pedagogs.
Olaines Mūzikas un mākslas skola piedāvā bērniem un jauniešiem apgūt mūzikas instrumentus: klavieres, vijoli, čellu,
trompeti, eifoniju, trombonu, flautu, saksofonu, akordeonu, ģitāru, klarnetes.
Skolā darbojas:


orķestris,



pūšaminstrumentu ansamblis,



stīgu instrumentu ansamblis,



folkloras grupa.

Daļa audzēkņu direktora vietnieces A.Vidauskas vadībā piedalās Rīgas rajona mūzikas skolu apvienotajā simfoniskajā orķestrī.
Ar Olaines pilsētas domes atbalstu daļa no bijušajiem un esošajiem Olaines mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem vasaras
periodā Rīgas rajona jauniešu orķestra sastāvā piedalījās koncerttūrē - festivālā Vācijā.
Tika iegādāti jauni mūzikas instrumenti - čelli, saksofons, vijoles. Papildināta skolas bibliotēka ar jauniem nošu krājumiem un
mākslas grāmatām. Izveidotajā datorklasē mākslas skolā audzēkņi mākslas izglītības programmu ietvaros apgūst modernās
tehnoloģijas, piem., datorprogrammu Photoshop.
2008.gadā skola tika akreditēta uz sešiem gadiem. Bet profesionālās ievirzes izglītības programmu licence derīga līdz
2018.gadam.

Pieaugušo izglītība
Izglītību mūža garumā Olaines pilsētā piedāvā Pieaugušo izglītības centrs (Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine, tālrunis
67966741), kas darbojas kopš 1997. gada. Pieaugušo izglītības centra budžets sastādīja 15 871 latu. Iespēju iegūt neformālo
izglītību, paplašināt redzesloku ar semināru, kursu un citu organizētu pasākumu palīdzību, 2008.gadā izmantoja 419 olainieši.
2008. gadā notika 17 dažāda rakstura un apjoma pasākumi.
Notikuši 4 veidu kursi: 1) interneta lietošana; 2) latviešu valodas apguve (3. apguves līmenis); 3) angļu valodas kursi
iesācējiem; 4) 85 ar pārtikas ražošanu saistīti Olaines uzņēmumu darbinieki bez maksas noklausījās sanitārā minimuma kursu,
saņemot arī atbilstošu apliecību.
Notika divu dienu seminārs psihoterapeites Māras Taivanes vadībā par tēmu „Kā labāk dzīvot”. Projekta „Mūsu ģimenē
šogad pirmklasnieks” ietvaros 20 olainieši RPIVA docentes Daces Bērziņas lekcijās varēja uzzināt, kā palīdzēt mazajam
cilvēkam neierastajos apstākļos.
Gada laikā organizētas divas izglītojošas, tematiskas ekskursijas – uz Madonas rajonu pavasarī un uz Bauskas rajonu
rudenī. Ziemā tika organizēts izrādes „Agrā rūsa” apmeklējums Liepājas teātrī.
2008.gadā organizētas tikšanās: ar Rīgas rajona pensionāru padomes priekšsēdētāju Aiju Kušķi, ar Tautas frontes vadītāju
Daini Īvānu, ar Unu Bernatoviču, kura runāja par skolotāja vizuālo tēlu, ar angļu valodas speciālisti Agnesi Volkovu, kas
stāstīja par aizvadīto darba gadu Jaunzēlandē, šīs valsts dabu un cilvēkiem, tradīcijām, paražām.
Gada nogalē notika pastāvīgo apmeklētāju pēcpusdiena, kuru kuplināja Olaines mūzikas un mākslas skolas skolēni un
absolventi ar jauku koncertu.
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Profesionālā izglītība
Pilsētā ir valsts izglītības iestāde (ap 500 audzēkņiem), kura piedāvā iespēju iegūt vidējo profesionālo un augstāko
izglītību, - Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža (OMTK) (T.Zeiferta iela 2, Olaine, tālrunis 67962141,
olaineskoledza@omtk.edu.lv).
Koledžā uzņem audzēkņus ar vidējo profesionālo izglītību vairākās studiju programmās: biotehnoloģijas, vides
aizsardzības tehnoloģija, pārtikas produktu kvalitātes kontrole, inženiermehāniķa. Divu vai triju studiju gadu laikā tiek iegūta
pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.
Skolēnus ar pamatskolas izglītību Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā uzņem izglītības programmās:
inženiermehāniķa, biotehnoloģija, vides aizsardzība, pārtikas produktu kvalitātes kontrole. Mācību ilgums šajās izglītības
programmās ir 4 gadi.
Atbalsts bērniem un jauniešiem projektu konkursa „Olaines bērnu un jauniešu interešu izglītība” ietvaros

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 2008.gadā izsludināja konkursu “Olaines bērnu un jauniešu
interešu izglītība”. Konkursa rezultātā 2008. gadā finansiāli atbalstīti 33 skolēnu projekti par kopējo summu 17 319 lati.
2008.gada realizētie projekti
Projekta nosaukums

Projekta realizētājs

Projekta
izmaksas

„Angļu valodas
apgūšana angļu vidē,
kultūras objektu
apzināšana Anglijā”

Jana Aboļeviča, Olaines
1.vidusskolas skolniece

Ls 500

„Atpazīsim mūsu
muzeju”

Agnese Skarstāne, Olaines 1.
vidusskolas skolniece

Ls 500

„Draudzīgs starpbrīdis
skolā”

Jelizaveta Stankeviča, Evelīna
Mačehina, Olaines 2.
vidusskolas darbinieces

Ls 165

„Neformālā izglītība
brīvlaikā”

Jelizaveta Stankeviča, Evelīna
Mačehina, Olaines 2.
vidusskolas darbinieces

Ls 201

Andrejs Solopenko, Jaunatnes
biedrības „Jaunatnes iniciatīvu
centrs” valdes loceklis

Ls 375

„Prāta spēles”

Īss projekta apraksts
Mērķis: attīstīt un pilnveidot jauniešu angļu
valodas zināšanas un prasmes angļu vidē un
iepazīt Anglijas galvaspilsētu – Londonu.
Mērķauditorija – Olaines 1.vidusskolas skolēni.
Mērķis: veicināt audzēkņu radošo spēju attīstību,
iniciatīvu izteikt sevi ar mākslas izteiksmes
līdzekļiem; izstrādāt Olaines vēstures un mākslas
muzejam logo. Mērķauditorija – Olaines
vidusskolu skolēni, Olaines Mūzikas un mākslas
skolas un Olaines Mehānikas un tehnoloģijas
koledžas audzēkņi.
Mērķis: nodrošināt skolēnus ar iespēju lietderīgi
un saturīgi pavadīt starpbrīdi skolā, piedāvājot
attīstošās un izklaidējošās spēles starpbrīžos.
Mērķauditorija – Olaines 2.vidusskolas 5.klašu
skolēni un citi.
Mērķis: nodrošināt „riska grupas” skolēnus ar
iespēju paplašināt zināšanas par sevi un citiem,
kā arī palīdzēt viņiem veidot efektīvās un cieņas
pilnas attiecības, piedāvājot skolēniem iesaistīties
integratīvās spēlēs, interaktīvās nodarbībās.
Mērķauditorija – Olaines 2.vidusskolas 6.-8.klašu
skolēni.
Mērķis – paaugstināt Olaines pilsētas un
izglītības prestižu jauniešu vidū, ka arī sekmēt
pozitīvu kontaktu veidošanos jauniešiem no
dažādām pilsētām un iestādēm.
Intelektuālās spēles starp desmit komandām no
sešām Rīgas rajona un divām Jelgavas pilsētas
vidusskolām, Olaines Mehānikas un tehnoloģijas
koledžu un Olaines 1.kursa studentiem.
Mērķauditorija – Rīgas rajona un Jelgavas
pilsētas skolu jaunieši.
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„Rotaļlietu izgatavošana
pēc latviešu tautas
pasaku motīviem”

Nadežda Murina, Olaines 2.
vidusskolas pedagoģe

Ls 500

„Krievu motīvi mūsu
radošajā darbībā”

Marina Ņesterova, Olaines 2.
vidusskolas skolniece

Ls 300

„Zelta rudens” dažādu
tautu kultūru festivāls

Anna Elkina, Olaines
2.vidusskolas skolniece

Ls 500

„Celtniecības darbu
iemaņu un prasmju
apgūšana dzīves
situācijās”

Jevgeņijs Miguša, Olaines 2.
vidusskolas skolnieks

Ls 297

„Tautisko rakstu
izgatavošana no
pērlītēm”

Svetlana Opikova, Olaines 2.
vidusskolas pedagoģe

Ls 490

„Skolēnu zinātniski
pētnieciskās konferences
organizēšana Olaines
pilsētā”

Elita Kalnbērza, Olaines 1.
vidusskolas pedagoģe

Ls 465

„Olaines danču klubs
2008”

Elizabete Lukšo, Olaines 1.
vidusskolas skolniece

Ls 480

Mācību ekskursija
„Latvijas reljefs un
ūdeņi” (Latgale)

Lauma Luckāne, Neila
Ondzule, Olaines 1.
vidusskolas skolnieces

Ls 350

„Iepazīstam dzejnieka
Jāņa Raiņa bērnu dienu
zemi – Latgali”

Elizabete Lukšo, Olaines 1.
vidusskolas skolniece

Ls 500

Mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar latviešu tautas
mutvārdu daiļradi. Pašu spēkiem izgatavot
pasaku varoņus un inscenēt latviešu pasaku. Ir
paredzēta ekskursija uz leļļu teātra darbnīcu, leļļu
muzeja apmeklējums, leļļu teātra izrādes
apmeklējums, ekskursija, rotaļlietu izgatavošana
u.c. Mērķauditorija – Olaines 2.vidusskolas
1.klases skolēni.
Mērķis: izmantojot interaktīvas metodes,
paplašināt abu vidusskolu skolēnu zināšanas par
krievu un latviešu kultūru, sekmēt pozitīva
kontakta nodibināšanos Olaines 1. un
2.vidusskolas skolēniem. Mērķauditorija –
Olaines 1.vidusskolas 3.klases skolēni, Olaines
2.vidusskolas 1.-4.klases skolēni.
Mērķis: ar dažādu konkursu, izstāžu, gala
koncerta palīdzību, sekmēt bērniem un
jauniešiem cieņas un iecietības pret citas tautas
kultūru attīstīšanos, veicināt dažādu tautu
tradīciju iepazīšanu un saglabāšanu Olainē,
popularizēt dažādu tautu komponistu, autoru
darbus bērnu un jauniešu vidē. Mērķauditorija –
Olaines 1. un 2.vidusskolas, Olaines mūzikas un
mākslas skolas audzēkņi vecumā no 7 līdz 18
gadiem un pārējie Olaines pilsētas iedzīvotāji.
Mērķis: veicot mājturības kabineta un palīgtelpas
kosmētisko remontu, pilnveidot skolēnu iemaņas
celtniecībā. Mērķauditorija – Olaines
2.vidusskolas 8.-9.klašu skolēni.
Mērķis: organizēt skolēnu ārpusskolas laiku,
mācot gatavot tautiskus rakstus, musturus no
pērlītēm. Dažādu tautisku rakstu iepazīšana
paredzēta ekskursiju laikā. projekta noslēgumā –
bērnu darbu no pērlītēm izstāde. Mērķauditorija –
Olaines 2.vidusskolas 3.klašu skolēni.
Mērķis: organizējot skolēnu zinātniski
pētniecisko konferenci Olaines pilsētā,
popularizēt vidusskolēnu zinātniski pētniecisko
darbību un pilnveidot komunikācijas prasmes.
Mērķauditorija – sešu skolu (t.sk. Olaines 1. un
2.vidusskolas) 10.-11. klašu skolēni un skolotāji.
Mērķis: organizējot 6 danču pasākumus, sekmēt
skolēnos patiku pret latviešu tautas tradīcijām,
piedāvāt iespēju ar prieku un interesi pavadīt
brīvo laiku, parādīt Olaines pilsētas iedzīvotājiem
savdabīgu un aizraujošu aktīvas atpūtas veidu. Uz
ielas dzīvās mūzikas pavadījumā tiek rādītas
kādas latviešu dejas kustības un visi klātesošie
tiek apmācīti un aicināti iesaistīties dejā.
Mērķauditorija – bērni un jaunieši un visi pārējie
Olaines pilsētas iedzīvotāji.
Mērķis: Mērķis: gatavojoties mācībām 6.klasē,
teorētiskās zināšanas dabaszinībās un vēsturē
papildināt ar praktiskām prasmēm un reālu dabas
un vēstures objektu pētniecību, izstrādājot
mācību ekskursiju maršrutu un realizējot šo
maršrutu divu dienu ekskursijā pa Daugavas
piekrasti un Latgali. Mērķauditorija – Olaines
1.vidusskolas 6.klases skolēni.
Mērķis: ar ekskursiju un muzeju apmeklējumu
palīdzību, veicināt skolēnu interesi par latviešu
kultūras vērtībām, izzinot Tautas dzejnieka Jāņa
Raiņa biogrāfiju un Latgales kultūrvidi;
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„Latviešu teātra un
dramaturģijas augstākie
mākslinieciskie
sasniegumi 2006. un
2007. gadā”

Ieva Rokule, Olaines 1.
vidusskolas skolniece

Ls 500

„Iepazīsim sevi un
iepazīstināsim ar sevi
citus!”

Brigita Ūdre, Olaines 1.
vidusskolas pedagoģe

Ls 500

„Akcijas „Ozolzeme Latvija” realizācija
Olainē”

Agnese Skarstāne, Olaines 1.
vidusskolas skolniece

Ls 500

„Pozitīva Olaines
pilsētas tēla
popularizēšana
starptautiskā līmenī,
piedaloties Slovākijas
mūzikas festivālā no
03.06.2008. līdz
06.06.2008.”

Alise Zakrževska, Olaines 1.
vidusskolas skolniece

Ls 2500

„Mācību ekskursija
„Latvijas reljefs un ūdeņi
(Kurzemē)””

Līva Janauska, Haralds Šillers,
Igors Matuzonis, Olaines 1.
vidusskolas skolēni

„Uzturs un veselība”

Daiga Krieviņa, Olaines 1.
vidusskolas skolniece

Ls 500

„Alpīnisma pulciņa
izveide un darbības
nodrošināšana”

Juris Zakrevskis, Olaines
1.vidusskolas skolotājs

Ls 1543

Ls 500

sadraudzības pasākumā ar Krāslavas rajona
Dagdas vidusskolas 11.klasi popularizēt Olaines
1.vidusskolas un Olaines pilsētas vārdu.
Mērķauditorija – Olaines 1.vidusskolas 11.klases
skolēni.
Mērķis: apmeklējot 5 latviešu teātra izrādes un
veicot to analīzi, skolēni iemācās saskatīt un
novērtēt profesionāļu atzītas izrāžu kvalitātes:
režisora darbu, aktiermākslas augstos
sasniegumus, izrādes aktualitāti un spēju
ietekmēt mūsdienu skatītāju; iemācās izprast un
analizēt dažādus izteiksmes līdzekļus teātra
izrādēs un lugu tekstos; pilnveido
aktiermeistarību un režisora darba iemaņas skolas
teātra pulciņā. Mērķauditorija – Olaines
1.vidusskolas 9.-12.klašu skolēni.
Mērķis: veicināt skolēnu ieinteresētību par skolu,
skolas vēsturi, tradīcijām un aktivitātēm un
kvalitatīvi popularizēt Olaines 1.vidusskolu un
tādējādi arī Olaines vārdu valsts līmenī,
izgatavojot filmu par Olaines 1.vidusskolu.
Mērķauditorija – Olaines 1.vidusskolas skolēnu
parlaments, skolēni un pedagoģiskie darbinieki.
Mērķis: padarīt Olaines pilsētu skaistāku un
zaļāku, iesaistīt šajā akcijā bērnus, jauniešus,
viņu vecākus un attīstīt vienotības ideju un
piederības sajūtu savai valstij un pilsētai, stiprināt
lepnuma sajūtu par savu skolu, pilsētu, valsti.
Pavisam pilsētas teritorijā tika iestādīti 220 koki.
Ar Igo koncerta palīdzību stimulēta skolēnu
dalība un aktivitāte šajā akcijā. Mērķauditorija –
Olaines 1. un 2.vidusskolas skolēni, skolotāji,
tehniskie darbinieki, skolēnu vecāki u.c.
Mērķis: veidot pozitīvu Olaines pilsētas tēlu,
iesaistoties starptautiskajos jauniešu pasākumos,
nodrošināt interešu pulciņu dalībnieku pieredzes
apmaiņu un bagātināšanos un iespēju apliecināt
sevi svešā vidē. Projekta ietvaros paredzēta
dalība Mūzikas festivālā Slovākijā, divu
ekskursiju apmeklējums un pieredzes apmaiņas
pasākumi. Mērķauditorija – Olaines
1.vidusskolas interešu pulciņu – deju kolektīvu
(5.klašu grupa un vidusskolas grupa) un vokālo
ansambļu („Unda” un „Junior”) dalībnieki.
Mērķis: gatavojoties mācībām 6.klasē, teorētiskās
zināšanas dabaszinībās un vēsturē papildināt ar
praktiskām prasmēm un reālu dabas un vēstures
objektu pētniecību, izstrādājot mācību ekskursiju
maršrutu un realizējot šo maršrutu divu dienu
ekskursijā pa Kurzemi.
Mērķauditorija - Olaines 1.vidusskolas 5.klases
skolēni
Mērķis: organizēt populārzinātnisko konferenci
„Uzturs un veselība”, lai pilnveidotu iedzīvotāju
izpratni par uztura nozīmi veselības
nostiprināšanā. Mērķauditorija – Olaines skolu
vecāko klašu skolēni, Olaines Mehānikas un
tehnoloģijas koledžas studenti.
Mērķis: Izveidot alpīnisma pulciņu Olaines
1.vidusskolā, iegādājoties visu nepieciešamo
aprīkojumu. Šis pulciņš sniegs iespēju
pusaudžiem un jauniešiem drošā vidē apgūt
alpīnisma un klinšu kāpšanas pamatiemaņas,
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„Izglītojošs seminārs
vidusskolēniem
„Karjeras izglītības
radošā darbnīca””

„Olaines 1.vidusskolas
sporta izglītības florbola
pulciņa programmas
projekts”

Aija Jankava, Olaines
1.vidusskolas bibliotekāre,
Līga Gulbe, Olaines
1.vidusskolas direktora
vietniece audzināšanas darbā

Aivars Liepa, Olaines
1.vidusskolas skolotājs

Ls 457

Ls 500

„Iemācies palīdzēt!”

Daiga Krieviņa, Olaines
1.vidusskolas skolniece

Ls 161

„Olaines 1.vidusskolas
audzēkņu dejotprasmes
pilnveidošana”

Karīna Klepere, Olaines
1.vidusskolas skolniece

Ls 478

„Es iepazīstu savu
novadu - Vidzemi”

Nadežda Murina, Olaines
2.vidusskolas skolotāja

Ls 240

„Ziemassvētku dāvanukancelejas preču paliktņu
izgatavošana”

Jegors Artjomovs, Olaines
2.vidusskolas skolēns

Ls 170

„Lībiešu dzīves
pētījums”

Aleksandra Širjakova, Olaines
2.vidusskolas skolniece

Ls 400

„Nepazīstamā Latvija”

Margarita Konopļova, Tatjana
Zarecka, Olaines
2.vidusskolas pedagogi

Ls 460

„Piepildīsim bērna sirdi
ar prieku!”

Ilona Kolosova, Olaines
2.vidusskolas skolniece

Ls 450

attīstīt koncentrēšanas, motivācijas un rezultātu
sasniegšanas prasmes. Mērķauditorija – Olaines
1.vidusskolas 10-12 klašu skolēni.
Mērķis: ar karjeras izglītības radošās darbnīcas
starpniecību (ko vada LU Karjeras centra
speciālisti) palīdzēt vidusskolēniem pieņemt
apzinātu lēmumu par turpmāko izglītību un
attīstīt prasmes, kas nepieciešamas savas karjeras
attīstības plānošanā, lai sekmīgi konkurētu darba
tirgū. Mērķauditorija – Olaines 1.vidusskolas
12.klasū skolēni un 10.-12.klašu audzinātāji.
Mērķis: izveidot florbola pulciņa grupu, lai
sekmētu skolēnu veselības saglabāšanu un
nostiprināšanu, attīstītu fiziskās īpašības, apgūtu
florbola prasmes un iemaņas utt. Mērķauditorija
– Olaines 1.vidusskolas 4.-7.klašu skolēni.
Mērķis: ievērojot principu „vienaudzis
vienaudzim”, pasniegt 4.klases skolēniem
teorētiskās nodarbības un novadīt pasākumu,
kurā skolēni interaktīvā veidā iegūtu gan
teorētiskas zināšanas, gan praktiskas iemaņas
pirmās palīdzības sniegšanā. Mērķauditorija –
Olaines 1.vidusskolas 4.klases skolēni.
Mērķis: Olaines 1.vidusskolas mūsdienu deju
pulciņam apgūt un attīstīt jaunus deju veidus
profesionāla horeogrāfa vadībā un piedalīties
dažāda līmeņa mūsdienu deju sacensībās.
Mērķauditorija - Olaines 1.vidusskolas bērni un
jaunieši vecumā no 10 – 17 gadiem.
Mērķis: ar ekskursijas starpniecību un
nodarbībām pēc ekskursijas, paplašināt bērnu
priekšstatu par savu novadu, iepazīstināt skolēnus
ar dabas un dzīvnieku daudzveidību Vidzemē, kā
arī mācīt vērot, mīlēt un saudzēt dabu.
Mērķauditorija – Olaines 2.vidusskolas 2.klases
skolēni.
Mērķis: skolēnu – zēnu lietderīgas brīvā laika
pavadīšanas nodrošināšana, piedāvājot apgūt
dažādas prasmes un iemaņas darbā ar finieri un
dažādiem instrumentiem, izgatavojot skolotājiem
kancelejas preču paliktņus. Mērķauditorija –
Olaines 2.vidusskolas 5.-8.klašu skolēni.
Mērķis: ar ekskursijas starpniecību iepazīties ar
lībiešu kultūru un vēsturi, izpētīt lībiešu lomu
Latvijas vēsturē. Mērķauditorija – Olaines
2.vidusskolas 9.klases skolēni.
Mērķis: ar klases audzināšanas stundu, referātu,
ekskursijas, fotoizstādes un prezentācijas
palīdzību iepazīstināt skolēnus ar jauniem
tūrisma maršrutiem, ar mazpazīstamiem
objektiem Latvijā, veicināt pozitīvu attieksmi
pret Latvijas tradīcijām, dabu un vēsturi. Olaines
2.vidusskolas 11.klases skolēni.
Mērķis: mācīt bērnus nebūt vienaldzīgiem pret
cita nelaimi, pie pirmās iespējas sniegt palīdzību,
kā arī sekmēt skolēnu radošo spēju attīstību.
Koncerta-konkursa „Mēs meklējam talantus”
organizēšana un dāvanu gatavošana skolas
pulciņos. Labākie konkursa dalībnieki sniedz
koncertu bērniem bērnu namā un pasniedz
sarūpētas dāvanas. Mērķauditorija – Olaines
2.vidusskolas skolēni un bērni no bērnu nama (no
3 līdz 18 gadiem).
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„Latvijas vēstures
mantojuma apzināšana”

Velta Šinkarenko, Olaines
2.vidusskolas skolotāja

Ls 340

„Olaines ritmi - 2008”

Jeļena Romanovska, Vera
Haritonova, Darja Ņikoļska,
Viktorija Zarecka, Olaines
2.vidusskolas skolnieces

Ls 497

„Angļu valoda Londonā.
Karjeras izaugsmes
iespējas.”

Inese Zujeva, Olaines
1.vidusskolas skolniece

Ls 1000

Mērķis: ar ekskursiju starpniecību veicināt
skolēnu intereses attīstīšanu par Latvijas vēsturi,
veidot un stiprināt mīlestības jūtas pret savu
valsti, attīstīt skolēnu radošās prasmes un spējas.
Mērķauditorija – Olaines 2.vidusskolas 3.7.klases skolēni.
Mērķis: organizēt deju festivālu-konkursa, kurā
būtu pārstāvēti vairāki deju stili; popularizēt
dejas Olainē un palielināt dejotāju skaitu pilsētā
(dažādos deju stilos), lai bērni un jaunieši
lietderīgi pavadītu brīvo laiku; nodrošināt iespēju
jaunajiem un vecajiem dejotājiem apliecināt sevi
publikas priekšā un iemācīties kaut ko jaunu.
Mērķauditorija – Olaines bērni un jaunieši 10-20
gadu vecumā.
Mērķis: uzlabot angļu valodas kā pirmās
svešvalodas un vienas no starptautiskās valodas
komunikatīvo kompetenci un sociokultūru
kompetenci turpmākajai valodas zināšanu
izmantošanai mācībās skolā, izglītības
turpināšanai, saziņai un sadarbībai mainīgajā
mūsdienu daudzkultūru pasaulē. Projekta ietvaros
ir paredzētas nodarbības Oxford House College
(15 stundas nedēļā). Mērķauditorija – Olaines
1.vidusskolas 11.-12.klašu skolēni.

Olaines interešu izglītības pulciņi un nodarbības bērniem un jauniešiem
Vieta

Maksas/
Bezmaksas

Olaines 1.vsk.

Bezmaksas

pirmsskola

Olaines 1.vsk.

Bezmaksas

Olaines 1.vsk. skolēni

10.-12.kl.

Olaines 1.vsk.

Bezmaksas

L. Balode

Olaines 1.vsk. skolēni

7.-12.kl.

Olaines 1.vsk.

Bezmaksas

I. Velberga

Olaines 1.vsk. skolēni

9.-12.kl.

Olaines 1.vsk.

Bezmaksas

M. Auzāns

Olaines 1.vsk. skolēni

8.-12.kl.

Olaines 1.vsk.

Bezmaksas

A. Ruļuks

Olaines 1.vsk. skolēni

1.-4.kl.

Olaines 1.vsk.

Bezmaksas

L. Brence

Olaines 1.vsk. skolēni

3.-10.kl.

Olaines 1.vsk.

Bezmaksas

O. Meinarde

Olaines 1.vsk. skolēni

1.-4.kl.

Olaines 1.vsk.

Bezmaksas

S. Silāre

Olaines 1.vsk. skolēni

1.-4.kl.

Olaines 1.vsk.

Bezmaksas

I. Velberga

Olaines 1.vsk. skolēni

7.-12.kl.

Olaines 1.vsk.

Bezmaksas

S. Šeflere

Olaines 1.vsk. skolēni

5.-7.kl.

Olaines 1.vsk.

Bezmaksas

S. Šeflere

Olaines 1.vsk. skolēni

8.-12.kl.

Olaines 1.vsk.

Bezmaksas

A. Liepa

Olaines 1.vsk. skolēni

5.-7.kl.

Olaines 1.vsk.

Bezmaksas

Nosaukums

Vadītājs

Mērķauditorija

Tautas dejas

A. Freimane

Olaines 1.vsk. skolēni

Ritmika
Alpīnisma
pulciņš
Pirmās
palīdzības ABC
Literārās
jaunrades
pulciņš
Vispārējā
fiziskā
sagatavotība
Vieglatlētika
Mūsdienu deju
pulciņš
Vokālais
ansamblis
Grāmatu ilustr.
pulciņš
Skolas avīzes
„Muša medū”
veidošana
Bērnu
popgrupa
„Unda junior”
Vokālais
ansamblis
„Unda”
Florbols

A. Freimane

Olaines 1.vsk. skolēni

J. Zakrevskis

Vecums
1.kl., 2.kl., 3.-4.kl.,
5.-6.kl., 9.-12.kl.
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Futbols

A. Gromovs

Visi

1996., 1997., 1998.,
1999., 2000., 2001.,
2002., 2003. dz.g.

Olaines 1.vsk.

Bezmaksas

Olaines 1.vsk.
Bokss

K. Versockis

Visi

Visi

Karatē

S. Stoļarovs
Diriģents:
U. Reķis,
Koncertmeistare
S. Šeflere

Visi

6-15 g.

Visi

15-65 g.

J. Precinieks,
A. Preciniece

Visi

1.g. 3-5
2.g. 6-10
3.g. 10-11

B. Kaņepīte

Visi

3-7 g.

S. Šeflere

Visi

jebkurš vecums

O. Zujeviča

Visi

7-11 g.

Dramatiskais
kolektīvs

I. Mārtiņa

Visi

pamatskola, vidusskola

Folkloras kopa
„Dzedzieda”

S. Silāre

Visi

jebkurš vecums

Sieviešu
vokālais
ansamblis
„Ivuški”

O. Zujeviča

Visi

no 18 g.

Jauktais koris
„Dziesma”
Bērnu deju
kolektīvs „Oļi”
Bērnu vokālais
ansamblis
„Olaines cālīši”
Sieviešu
vokālais
ansamblis
„Undīne”
Bērnu
popgrupa
„Sveiks”

Olaines
pagasta
kult.nams
Olaines 1.vsk.
Olaines
kultūras un
sporta centrs
Olaines
kultūras un
sporta centrs
Olaines
kultūras un
sporta centrs
Olaines
kultūras un
sporta centrs

Bezmaksas

Bezmaksas
Bezmaksas

Bezmaksas

Bezmaksas

Bezmaksas

Olaines
kultūras un
sporta centrs
Olaines
kultūras un
sporta centrs
Olaines
kultūras un
sporta centrs

Bezmaksas

Olaines
kultūras un
sporta centrs

Bezmaksas

Olaines
kultūras un
sporta centrs
(nodarbības
notiek Olaines
1. vidussk.)
Olaines
Mehānikas un
tehnoloģijas
koledža
(OMTK)

Bezmaksas

Bezmaksas

Bezmaksas

Basketbols

M. Auzāns

Visi

8-9 g.

Jauniešu koris

A. Grīna,
K. Banaškēviča

OMTK studenti un
audzēkņi

18-22 g.

I. Cepīte

OMTK audzēkņi

18-19 g.

OMTK

Maksas

V. Poršs

OMTK studenti un
audzēkņi

16-25 g.

OMTK

Bezmaksas

16-25 g.

OMTK

Bezmaksas

16-25 g.

OMTK

Bezmaksas

Sporta deju
pulciņš
Fiziskās
aktivitātes
pulciņš:
Basketbols
Mini futbols
Volejbols
Trenažieru zāle

V. Poršs

Smagsvaru zāle

V. Poršs

OMTK studenti un
audzēkņi
OMTK studenti un
audzēkņi

Bezmaksas
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Sporta deju
kolektīvs

Visi

6-12 g.

OMTK

Bezmaksas/Maksas

Visi

6-12 g.

OMTK

Maksas

Visi

18 un vairāk

OMTK

Maksas

OMTK

OMTK studenti un
audzēkņi

16-25 g.

OMTK

Bezmaksas

A. Roškovs

Visi

12-18 g.

OMTK

Maksas

G. Ritums

Visi

6-15 g.

Slidotava

Maksas

S. Velberga

Visi

5-14 g.

Slidotava

Maksas

Ļ. Voroncova

Olaines 2.vsk. skolēni

4.-12. kl.

Olaines 2.vsk.

Bezmaksas

I. Cepīte

Olaines 2.vsk. skolēni

1.-4. kl.

Olaines 2.vsk.

Bezmaksas

V. Stūrmane

Olaines 2.vsk. skolēni

1.-9. kl.

Olaines 2.vsk.

Bezmaksas

N. Akantjeva

Olaines 2.vsk. skolēni

1995. dz.g.

Bezmaksas

V. Gahajeva

Olaines 2.vsk. skolēni

5.-9. kl.

Olaines
2.vsk..
Olaines 2.vsk.

Bezmaksas

V. Gahajeva

Olaines 2.vsk. skolēni

1.-4. kl.

Olaines 2.vsk.

Bezmaksas

I. Siņicina

Olaines 2.vsk. skolēni

6.-12. kl.

Olaines 2.vsk.

Bezmaksas

Vieglatlētika

O. Paradovskis

Olaines 2.vsk. skolēni

6.-12. kl.

Olaines 2.vsk.

Bezmaksas

Floristika

M. Ragiņa

Olaines 2.vsk. skolēni

5.-9. kl.

Olaines 2.vsk.

Bezmaksas

Rokdarbi
Ceļu satiksmes
noteikumi
Vizuālā
māksla
Izstrādājumi
no pērlēm
Kokapstrāde
Mīkstās
rotaļlietas
Trenažieri
Volejbols
Tūrisms
Teātra studija
Intelektuālās
spēles
Vieglatlētika
Koriģējošā
vingrošana
Bokss

J. Alute

Olaines 2.vsk. skolēni

5.-6. kl.

Olaines 2.vsk.

Bezmaksas

V. Morozova

Olaines 2.vsk. skolēni

1.-9. kl.

Olaines 2.vsk.

Bezmaksas

I. Siņicina

Olaines 2.vsk. skolēni

10.-12. kl.

Olaines 2.vsk.

Bezmaksas

S. Opikova

Olaines 2.vsk. skolēni

2.-4. kl.

Olaines 2.vsk.

Bezmaksas

N. Miguša

Olaines 2.vsk. skolēni

5.-9. kl.

Olaines 2.vsk.

Bezmaksas

N. Murina

Olaines 2.vsk. skolēni

3.-4. kl.

Olaines 2.vsk.

Bezmaksas

V. Verpahovskis
O. Paradovskis
T. Zarecka
G. Vasiļjevs

Olaines 2.vsk. skolēni
Olaines 2.vsk. skolēni
Olaines 2.vsk. skolēni
Olaines 2.vsk. skolēni

10.-12. kl.
10.-12.kl.
5.-6.kl.
2.-12.kl.

Olaines 2.vsk.
Olaines 2.vsk.
Olaines 2.vsk.
Olaines 2.vsk.

Bezmaksas

G. Vasiļjevs

Olaines 2.vsk. skolēni

4.-12.kl.

Olaines 2.vsk.

Bezmaksas

M. Senčurova

Olaines 2.vsk. skolēni

1.-5. kl.

Olaines 2.vsk.

Bezmaksas

M. Senčurova

Olaines 2.vsk. skolēni

1.-8.kl.

Olaines 2.vsk.

Bezmaksas

V. Verpahovskis

Olaines 2.vsk. skolēni

3.-12.kl.

Olaines 2.vsk.

Bezmaksas

Mākslas
vingrošana

Basketbols
OMTK
Vispārējā
fiziskā
sagatavotība
Futbols
Hokeja treniņš
bērniem
Daiļslidošanas
treniņš
Mūsdienu
dejas
Sporta dejas
Mākslas
vingrošana
Meiteņu
handbols
Koris
Vokālais
ansamblis
Dizains

I. Cepīte
Rīgas rajona
bērnu un
jaunatnes sporta
skola
(V. Stūrmane)
Olaines kultūras
un sporta centrs

Bezmaksas
Bezmaksas
Bezmaksas

Sīkāka informācija pa tālruņiem:
• Olaines 1.vidusskola - Līga Gulbe 67147305
• Olaines 2. vidusskola – Tatjana Fastoviča 67965434
• Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža – Juris Gerasimovs 67962141
• Olaines Kultūras un sporta centrs – Anita Kirilova 67966148.
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•

KULTŪRA UN SPORTS
2006. gadā reorganizācijas rezultātā esam ieguvuši Kultūras un sporta centru, kurš ietver sevī Kultūras daļu, Bibliotēku un
Sporta nodaļu. Iestādes darbība vadītājai Anitai Kirilovai jākoordinē darbība 5 ēkās. Olaines Kultūras un sporta centra
pārraudzībā esošās struktūrvienības: - Olaines pilsētas bibliotēka (Zemgales iela 24) un bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa
(Kūdras iela 16), - Sporta nodaļa (Stacijas iela 38a), - Kultūras daļa (Zeiferta iela 11), - Jauniešu padomes darbība pilsētā
(Zemgales iela 31).
Olaines kultūras un sporta centrs (Zeiferta iela 11, Olaine, tālrunis 67966148, fakss 67811620)
Kultūras daļa: 1) organizē un rīko atpūtas un izklaides pasākumus dažāda vecuma paaudzēm, 2) uztur latviskās kultūras
tradīcijas, sekmē citu tautu kultūras attīstību, 3) darbojas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi. Pavisam Olaines kultūras un
sporta centrā ir 9 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi ar kopēju dalībnieku skaitu – 258 cilvēki. Seši no tiem ir bērnu
kolektīvi ar kopēju dalībnieku skaitu – 152 cilvēki.

Statistikas dati par mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem

PAVISAM
t.sk. bērnu
KORI (kopā)
jauktie
TAUTAS DEJU KOLEKTĪVI (kopā)
t.sk. bērnu
vidējā vecuma
DRAMAS KOLEKTĪVI (kopā)
t.sk. bērnu
FOLKLORAS KOPAS UN
ETNOGRĀFISKIE ANSAMBĻI
(kopā)
VOKĀLIE ANSAMBĻI (kopā)
t.sk. vīru
sieviešu

Kolektīvu
skaits
9

Dalībnieku
skaits
258

4

152

1

40

1

40

2

130

1

100

1

30

1

10

1

10

1

12

4

66

-

-

2

24

2

42

jauktie
bērnu
Centrā darbojas šādi mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi:
•

bērnu vokālais ansamblis - „Olaines cālīši” (2-7 gadi) mēģinājumi notiek trešdienās/ceturtdienās no plkst.16.00,
vadītāja Baiba Kaņepīte,

•

bērnu un jauniešu popgrupa „Sveiks” (7-13 gadi) mēģinājumi notiek piektdienās no plkst.19.00, sestdienās plkst.9.30,
vadītāja Olga Zujeviča,

•

bērnu deju kolektīvs „Oļi” (5-12 gadi) mēģinājumi notiek otrdienās plkst.14.00-19.00, piektdienās plkst.14.00-19.00,
vadītāji Jānis un Anita Precinieki,

•

teātra sporta studija „Ābolīši” mēģinājumi notiek pirmdienās plkst.18.00, vadītāja Līga Ābele,

•

vidējai un vecākai paaudzei deju kolektīvs „Janita”, mēģinājumi notiek otrdienās plkst.19.00, vadītāji Jānis un Anita
Precinieki,
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•

sieviešu vokālais ansamblis „Undīne”, mēģinājumi notiek otrdienās plkst.19.00, vadītāja Sanita Šeflere,

•

dramatiskais kolektīvs, mēģinājumi notiek ceturtdienās plkst.17.00, vadītāja Vita Jansone,

•

folkloras kopa „Dzedzieda”, mēģinājumi notiek trešdienās plkst.18.00, vadītāja Silvija Silāre,

•

jauktais koris „Dziesma”, mēģinājumi notiek pirmdienās un trešdienās plkst.19.00, vadītāji Austris Kalniņš un Sanita
Šeflere.

2008.gadā XXIV Vispārējos Latviešu Dziesmu un XIV Deju svētkos Olaines pilsētu pārstāvēja jauktais koris „Dziesma”
(40 dalībnieki), vidējās paaudzes deju kolektīvs „Janita” (30 dalībnieki) un bērnu deju kolektīvs „Oļi” (24 dalībnieki).
2008.gadā tika organizēti 74 kultūras pasākumi, no tiem izbraukumu pasākumi (festivāli, skates, u. c.)-20.

Kultūras un sporta centra Kultūras daļas darbības struktūra
Citu iestāžu,
organizāc.
norises KN/ TN

Iestādes organizētās norises
Norišu saturs,
formas

Norišu skaits
maksas

bezmaksas

Apmeklētāji (cilv.)
bezmaksas
maksas
(aptuv. sk.)
1 500

Valsts un tradicionālie svētki

16

Informatīvās un izglītojošās norises

3

500

Koncerti

20

2 990

amatieru
profesionāļu

1

izbraukumu
profesionāļu

1

1

100

1

X

X

1

X

izbraukumu
3

12

102

1 100

13

X

X

X

100

600

Reliģisko konfesiju norises
Kinoseansi

Apmeklētāji
(cilv.)

90

izbraukumu
Izklaides sarīkojumi

Norišu
skaits

1 561

Telpu noma Kultūras un sporta centrā 2008.gadā
Olaines pilsētas Kultūras un sporta centrs sadarbojas ar pilsētas uzņēmumiem un pašvaldības iestādēm, kā arī ar pilsētas
nevalstiskajām organizācijām un izīrē telpas dažādiem pasākumiem. Centram pieder 4 zāles (no 30-250 vietām). Olainieši tās
var izmantot arī ģimenes godu un ģimeņu svinību reizēs.
Noteikta publisko reklāmas, politisko un komercpasākumu rīkotājiem (fiziskām un juridiskām personām) nomas maksa
Zeiferta ielā 11 šādām telpām:
Kinokoncertzāle (250 vietas)

20,00 Ls/st.

Nodarbību zāle (aiz skatuves, 30 vietas)

8,00 Ls/st.

Mazā pasākumu zāle (50-80 vietas)

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 biļetes) par telpu
izmantošanu – 15% apmērā no ieejas maksas ieņēmumiem.
Tiek iznomāta arī zāle Sporta nodaļā Stacijas ielā 38a ar 50-80 vietām.
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▪ Sporta nodaļa (Stacijas iela 38a, tālrunis 67965662)
Sporta nodaļas pārraudzībā 2008.gadā darbojās vairākas sporta sekcijas un komandas:


Bērnu basketbola sekcija - darbojas bērni un jaunieši vecumā no 11 līdz 16 gadu vecumam trenera M.Auzāna
vadībā;



Sporta deju kolektīvs - bērni dažādas vecuma grupās (no 4 līdz 15 gadiem) iegūst iemaņas sporta dejās, arī kursu
un sacensību līmenī pie treneres I.Cepītes;



Ūdens tūrisma pulciņš - divas reizes gadā organizē republikas līmeņa 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 ģimeņu locekļi;



Olaines pilsētas novusa komanda – vadītājs A.Gailis;



Bērnu un jauniešu futbola sekcija - treneris A.Gromovs;



Bērnu daiļslidošanas sekcija - trenere S.Velberga;



Bērnu hokeja sekcija - treneris G.Ritums;



Bērnu boksa sekcija - treneris K.Versockis.

Veiksmīgi darbojas futbola veterānu klubs.
Ar skeitparka atvēršanu un slidotavas izveidošanu daudzpusīgākas kļuvušas olainiešu fiziskās aktivitātes. 2007.gadā
slidotāju un hokeja spēlētāju skaits jūtami pieaudzis, jo slidotavai ir izbūvēts jumts, kurš pasargā no nokrišņiem un tiešiem
saules stariem un tas dod iespēju ilgākai slidotavas darbībai pavasarī. 2008.gadā olaines bērniem tika organizēti hokeja un
daiļslidošanas treniņi, uz kuriem bija pieteikušies un nodarbojās negaidīti daudz bērnu: hokejā ap 50 un daiļslidošanā ap 30.
Sporta nodaļa regulāri piedāvā dažādus sporta nodarbības: basketbola, futbola, handbola, novusa, dambretes, kā arī citas
komandu un individuālās sacensības. Kā visplašāk apmeklētu un iedzīvotāju iecienītu var minēt pilsētas ielu basketbola turnīru
„Bombball”.
Katru gadu ar domes sēdes lēmumu tiek noteikts Olaines atklātās slidotavas darbalaiks un maksa par pakalpojumiem.
Apstiprinot darba grafiku, tiek paredzēti laiki skolām, pirmsskolas izglītības iestādēm bezmaksas slidotavas apmeklējumam,
tāpat tiek paredzēti laiki bezmaksas publiskai slidošanai, kā arī laiki maksas publiskai slidošanai gan bez nūjām, gan ar nūjām.
Tiek ieplānotas arī treniņ nodarbības hokeja un daiļslidošanas sekcijām, kā arī ledus nomas laiki.
Pakalpojumu cenas slidotavā par 1 stundu (t.sk.18% PVN):
Ls 60,00 – ledus noma ar ģērbtuvēm.
Ls 1,00 – maksa pieaugušajiem publiskajā slidošanā.
Ls 0,50 – maksa bērniem, skolēniem (līdz 14g.) un pensionāriem publiskajā slidošanā.
Ls 0,50 – slidu noma.
Jau piekto gadu Olaines pilsētas domes Sporta padome visa mācību gada garumā rīko Olaines pilsētas mācību iestāžu
sporta spēles, ar mērķi 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.
Pilsētas čempionāts spiningošanā, kas 2008.gadā tika organizēts pirmo reizi, pēc

kura radās doma par Pilsētas

makšķernieku sekcijas veidošanu, bet tas vēl tapšanas stadijā.
Pēc 15 gadu pārtraukuma tika atjaunota tradīcija un beidzot startēja Sporta deju sacensības „Olaine 2008”, kas izveidojās
par brīnišķīgiem pilsētas deju svētkiem.
Turpinot tradīciju atjaunošanu tika organizēts pirms pāris gadiem aizmirsts, bet jautrs un emociju pilns pasākums, kas
šogad tika nosaukts par Atrakciju sacensībām skolēniem, pilsētas firmām un organizācijām „Lielā balva 2008”.
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Savu piekto dzimšanas dienu šogad svinēja Basketbola turnīrs „Olaines kauss 2008”, kas lēni atdeva stafetes kociņu
Strītbola turnīram „Bomball 2008”, kas notika 2008. gada 31.maijā.
Pilsētas sporta pasākumu sarakstu papildina: galda tenisa čempionāts, šaha čempionāts, turnīrs pludmales volejbolā „Četri
pret četri”, šorttreka sacensības starp mācību iestādēm, Olaines komandas turnīrs novusā, Olaines pilsētas ielu stafetes
„PAVASARIS”, Olaines vidējo mācību iestāžu sporta spēles vieglatlētika.
Katru gadu mūsu rajonā notiek Rīgas rajona sporta spēles, kas 2008.gadā apvienoja 20 sporta veidus. Olaines iedzīvotāji šogad
piedalījās 13 sporta veidos. Starp 23 pašvaldībām Olaine ieņēma tikai 15.
Arī Olaines pilsētas telpu futbola čempionāts kļuva par labu pilsētas tradīciju. Čempionāts 2008./2009. pilsētā notika jau
ceturto gadu. Čempionāts notiek četru mēnešu garumā no decembra līdz aprīlim.
Nozīmīgākie pilsētas sportistu sasniegumi 2008.gadā
1.vieta Rīgas rajona sporta spēlēs Šahā – Olaines izlases komanda
1.vieta Rīgas rajona sporta spēlēs Basketbolā – Olaines amatieru basketbola komanda
1.vieta pasaules skeitborda kausa izcīņas posmā Čehijā - Jānis Kuzmins
1.vieta Pasaules skeitborda kausa izcīņas posmā Grenoblē - Jānis Kuzmins
1.vieta Eiropas skeitborda čempionāts Nīderlandē - Jānis Kuzmins
1.vieta Latvijas Olimpiskās spēlēs Boksā – Valentins Morozovs (Boksa klubs „Olimp”)
1.vieta Baltijas boksa spēlēs – Valentins Morozovs (Boksa klubs „Olimp”)
1.vieta Boksa kausa izcīņā, kas ir veltīta Arnoldam Knisim – Valentins Morozovs (Boksa klubs „Olimp”)
1.vieta Starptautiskajā handbola turnīrā „Panevežus kauss 2008” - meiteņu handbola komanda
1.vieta Starptautiskajā handbola turnīrā, par godu Lāčplēša dienai - meiteņu handbola komanda
1.vieta – Handbola sacensībās „Dobele 2008” – zēnu handbola komanda
2.vieta Starptautiskajā handbola turnīrā „Pasvalis 2008” - zēnu handbola komanda
2.vieta Starptautiskajā handbola festivālā Dobelē – meiteņu handbola komanda
2.vieta Salaspils kausā - meiteņu handbola komanda
2.vieta futbola turnīrā „Palencija cup 2008” Spānijā – Bērnu futbola komandai (2000.dz.g.)
2.vieta futbola turnīrā „Rudens cup 2008” - Bērnu futbola komandai (2001.dz.g.)
2.vieta pasaules skeitborda kausa izcīņas posmā Parīzē – Jānis Kuzmins
2.vieta Latvijas veterānu sporta spēlēs futbolā – Olaines veterānu futbola komanda
2.vieta Pasaules veterānu hokeja čempionātā – Gints Ritums, Uvis Ritums, Guntis Kārkliņš Latvijas izlases komandas sastāvā
3.vieta Zemgales jaunatnes telpu futbola čempionātā 2008 - Bērnu futbola komanda (1999.dz.g.)
3.vieta Rīgas rajona sporta spēlēs Šautriņu mešanā – Olaines izlases komanda
3.vieta Eiropas veterānu basketbola čempionāts Čehijā – Edgars Miglinieks Latvijas izlases komandas sastāvā
2008. gadā Olaines pilsētas dome kopā ar Olaines Kultūras un sporta centru atbalstīja:
Bērnu futbola sekciju (vadītājs Aleksejs Gromovs)
Sporta deju kolektīvu „Olaine” (vadītāja Inga Cepīte)
Pilsētas Novusa komandu (vadītājs Andris Gailis)
Pilsētas amatieru basketbola komandu (vadītājs Edvīns Ausējs)
Bērnu hokeja sekciju (vadītājs Gints Ritums)
Bērnu daiļslidošanas sekciju (vadītāja Skaidrīte Velberga)
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Ūdenstūristu sekciju (vadītājs Boriss Kools)
Pilsētas karatē sekciju (vadītājs Sergejs Stoļarovs)
Meiteņu handbola komandu (trenere Natālija Akantjeva)
Zēnu handbola komandu (treneris Oļegs Paradovskis)
Orientēšanas sporta veidu (Inga Dambe, Signe Dambe, Agnese Baroniņa, Madara Šinke, Zane Nāgele)
Veterānu futbola klubu (priekšsēdētājs Aldis Akantjevs, treneris Vladimirs Šakurovs)
Skeitbordu (Jānis Kuzmins)
Futbola komandu „RTU” (treneris Astratijs Roškovs)
Boksa klubu „OLIMP” (priekšsēdētājs Konstantīns Versockis)
Mākslas vingrošanas studiju „Piruette” (vadītāja Valda Stūrmane)
Daiļslidošanu (Rēzija Stepka)
Latvijas izlases veterānu hokeja spēlētājus (Gints Ritums, Uvis Ritums, Gatis Kārkliņš)
Latvijas izlases veterānu basketbola komandas spēlētāju (Edgars Miglinieks)
Riteņbraukšanas sportu (Gunārs Dzalbs).
▪ Bibliotēka (Zemgales iela 24 (galvenā ēka), tālrunis 67963787,
Kūdras iela 16 (bērnu literatūras nodaļa), tālrunis 67963445)
Iedzīvotāju bibliotekāro apkalpošanu Olaines pilsētas administratīvajā teritorijā nodrošina Olaines pilsētas bibliotēka
(dibināta 1965.gadā), kurā darbojas pieaugušo abonements, lasītava un Bērnu literatūras nodaļa.
Lietotāju skaits – 1713 cilv.
Apmeklētāju skaits – 16 535.
Bibliotēku ik dienas apmeklēja vidēji 67 lietotāji.
Izsniegto iespieddarbu skaits – 64 777. Dienā vidēji tika izsniegti 270 iespieddarbi – grāmatas, žurnāli, laikraksti.
Sniegtas mutiskās un telefoniskās uzziņas – 6298. Dienā vidēji tika sniegtas 25 uzziņas.
2008.gadā bibliotēkā bija pieejami 93 nosaukumu preses izdevumi (no tiem 37 – bērnu nodaļā un 56 - pieaugušajiem).
Lasītājiem bez maksas pieejami 13 datori, kam ir pastāvīgais interneta pieslēgums. Vēl lasītāju apkalpošanas un bibliotēkas
darbības procesa nodrošināšanai bibliotēkā ir pieejamas sekojošas informācijas tehnoloģijas: kopā ir 2 printeri - 1 krāsu (tintes)
printeris, 1 lāzerprinteris; 3 multifunkcionālās iekārtas – kopētājs, printeris, skeneris. Ir faksa aparāts, skeneris, kvalitatīvs
digitālais kopētājs.
2008.gadā bibliotēkā izliktas 72 tematiskās izstādes, organizēti 6 literārie un tematiskie pasākumi.
Bibliotēkā Zemgales ielā 24

2008.gada nogalē pabeigts apjomīgs kosmētiskais remonts – grīdas, griesti, apgaismojums,

elektroinstalācija ir nomainīti, pilnveidotas apsardzes un drošības iekārtas abonementā un palīgtelpās. Bērnu literatūras nodaļā
(Kūdras ielā 16) iegādātas jaunas mēbeles: lasītavas krēsli, atpūtas krēsli, datorgaldi, bērnu rotaļu stūrītis, pārvietojamie stendi
informācijas izvietošanai.
2008.gadā no pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem grāmatu iegādei un periodikas abonēšanai iztērēti 6500 lati (2007.gadā
– 4995 lati). Piedaloties divos konkursos – no Valsts Kultūrkapitāla fonda iegūti 106 iespieddarbi 605,61 latu vērtībā.
Kopumā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir izmainījušies daži darba pamatrādītāji – manāmi pieaudzis izsniegto
vienību skaits dienā; paplašinājies darbs ar elektroniskajām datu bāzēm, izmantojot internetu ievērojami paplašinājis
informācijas meklēšanas iespējas; pieaudzis sniegto uzziņu skaits un paplašinājusies to tematika. Jāpiezīmē, ka turpina pieaugt
pieprasījums pēc preses izdevumiem, un ir izveidojies pastāvīgs lasītāju loks, kas gandrīz katru dienu apmeklē bibliotēku, lai
izlasītu jaunāko presi. Bērnu literatūras nodaļā nedaudz samazinājies lasītāju, apmeklējumu un izsniegumu skaits, taču manāmi
pieaugusi datoru un interneta izmantošanas intensitāte.
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Pieprasījuma daudzveidība un tematiskais aptvērums aizvien pieaug. Turpinājumā - nedaudz plašāk par bieži
pieprasītajām tēmām un nozarēm:
1.

Fiziskā un garīgā ķermeņa kopšana:
-

dažādas terapijas (mākslas terapija, biblioterapija, smieklu terapija, aromoterapija);

-

medicīna, slimību rašanās cēloņi (kvantitatīvā un kvalitatīvā analīze medicīnā, osteohondroze, vēzis, atkarības,
līdzatkarība);

-

tautas medicīna, ārstniecības augi (zelta stīgas izcilās īpašības), Zilākalna Marta, sejas un ķermeņa pīlings, pirtis);

-

produkti, to uzturvērtība, kaitīgās vielas (ģenētiski modificēta pārtika, E jogurtos);

-

vide un mūsu sabiedrība.

Cilvēkus interesē iespēja palīdzēt sev pašam. Sevišķi interesējas par dažādu slimību rašanās cēloņiem, meklē arī konkrētu
terminu skaidrojumus vārdnīcās un to aprakstus literatūrā. Interesējas par augu dziednieciskajām īpašībām un to pielietošanu.
Informācija tiek meklēta un atrasta gan medicīnas, gan tautas medicīnas literatūrā. Interesējas par dažādām modernām
terapijām. Bieži informācija par terapijām pieejama žurnālos („Psiholoģijas Pasaule”, „Taka”, „Veselība”, dažreiz arī sieviešu
žurnālos, piem., „Santa”, „Una”, „Lilit” u.c.).
2.

3.

4.

5.

6.

Likumi:
−

Bāriņtiesas likums; tiesu sistēma

−

Politisko partiju likums

−

Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums

−

Par apdrošināšanu bezdarba gadījumos

−

Mazākumtautību integrācijas aspekti Latvijā: sociālie, politiskie un juridiskie aspekti

Dažādu lietu rašanās vēsture:
−

Valoda, valodas rašanās vēsture

−

Arābu ciparu rašanās vēsture

−

Biškopības vēsture

−

Basketbola vēsture

−

Ģērbšanās un apģērbu vēsture

−

Teātra vēsture

Māja, interjers, dārzs:
−

Tekstīlijas un audums; mūsdienīgs interjers

−

Pirtis, to būvniecība

−

Stādu audzēšanas metodes, laiks

−

Mauriņš, zāliens, pļaujmašīnas mauriņam

Ezotērika:
−

Sapņi un to tulkošana

−

Horoskopi, zīlēšana

−

Citplanētieši

Mākslas un literatūras virzieni:
−

Modernisms literatūrā

−

Eksistenciālisma

−

Padomju laiku literatūra

−

Jaunākā dzeja
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7.

−

Jūgendstils

−

Baroks

−

Karikatūras (Gunārs Bērziņš, EX LIBRIS)

Dažādi svētki:
−

Kāzas

−

Dziesmu svētki – dziesma tautas pasakās un teikās

−

Ziemassvētki

−

Olimpiskās spēles

8.

Ceļošana

9.

Skatuves mākslinieki

10. Arheoloģija.
Bibliotēka, līdzīgi kā iepriekšējā gadā, saviem lasītājiem pašreiz piedāvā un arī turpmāk paredz daudzveidīgus
informācijas pakalpojumus, kas piesaistīs bibliotēkas tagadējos un potenciālos apmeklētājus:
−

grāmatu un lasīšanas, kā arī bibliotēkas popularizēšanai katru mēnesi tiek sagatavotas un izliktas vidēji 6

tematiskās iespieddarbu izstādes, kuras veltītas grāmatu pasaulei, ievērojamu cilvēku dzīves un darba nozīmīgām jubilejām, kā
arī svarīgiem un aktuāliem notikumiem pilsētas un valsts dzīvē;
−

vidēji reizi mēnesī pilsētas iedzīvotāji - pieaugušie, bērni, vidusskolēni - tiek aicināti uz tematiskiem

pasākumiem: literārajām stundām, pēcpusdienām, bibliotekārajām stundām, pārrunām pie iespieddarbu izstādēm;
−

informācijas ieguves procesā kā lasītāji, tā arī bibliotēkas darbinieces intensīvi izmanto Internetu.

Bibliotēkas apmeklētājiem ir pieejami bezmaksas interneta pakalpojumi no 13 datoriem. Izmantojot bibliotēkas datorus, var
apmeklēt arī pilsētas domes mājas lapu www.olaine.lv, kur pieejami domes sēžu u.c. iedzīvotājiem svarīgi dokumenti un
informācija.
2008. gadā bērnu literatūras nodaļu regulāri apmeklējis 651 lasītājs (no tiem līdz 18 gadu vecumam 564). Bibliotēkas
bērnu nodaļas 7196 apmeklējumu reizēs lasītājiem izsniegta 10951 grāmata un 7428 periodiskie izdevumi. Sniegtas 2369
uzziņas. 2008.gadā nodaļā ienāca 37 dažādi preses izdevumi kopskaitā 475 eksemplāri. Grāmatu klāsts papildināts ar 339
grāmatām, t.sk. ar bilžu grāmatām cietajos vākos un grāmatām ar pārsteigumiem pašiem mazākajiem. Jauna daiļliteratūra,
nozaru un uzziņu literatūra iegādāta visu vecuma grupu lasītājiem.
Bērnu nodaļā bija izvietotas 37 izstādes, veltītas dažādiem aktuāliem notikumiem un kultūras darbinieku jubilejām. Ar
izstādi “Ziemeļzemju skaistums” piedalījāmies Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā. Informācijas stendā bija izvietoti materiāli par
Ziemeļvalstīm un Ziemeļvalstu rakstniekiem, kā arī bērnu literatūras nodaļā esošo viņu darbu bibliogrāfiskie saraksti.
2008. gadā (jau septīto gadu) bibliotēka piedalījās programmā “Bērnu žūrija”, kurā šogad aktīvi bija 27 eksperti (bērni).
Lai iesaistītu bērnus programmā, tika izmantotas tādas darba formas kā bibliotekāra individuāls ieteikums un pārrunas pie
žūrijas grāmatu izstādes. Par jauku tradīciju bibliotēkā kļuvuši „Lasīšanas svētki” ar grāmatu – uzvarētāju paziņošanu,
viktorīnu un āķīgiem jautājumiem par izlasīto un pašvaldības finansētām dāvanām ekspertiem (šoreiz krūzītes un kalkulatori).
2008.gadā eksperti tika iesaistīti radošā uzdevumā - bija jāizdomā turpinājums Džanni Rodari pasakai „Čefalu zvejnieks”.
„Bērnu žūrijas” rezultāti ļauj spriest par to, kādas grāmatas bērni vēlētos lasīt. Intereses ir ļoti dažādas: pieprasīts ir fantāzijas
žanrs, maģija, piedzīvojumi, grāmatas par jauniešiem un viņu problēmām. Daudziem patīk grāmatas par dzīvniekiem.
Turpinājās sadarbība ar Olaines pirmskolas izglītības iestādēm. Tradicionālas ir PII ”Dzērvenīte” un” Zīle” vecāko grupu
audzēkņiem organizētās bibliotekārās stundas “Pirmā iepazīšanās ar bibliotēku”, kurā tiek stāstīts, kas ir bibliotēka, kā ir
izvietotas grāmatas, kā var kļūt par lasītāju. Bērniem ir iespēja apskatīt jaunākās grāmatas un žurnālus.
“Trešā tēva dēla “ ietvaros bērnu nodaļā lasītāju pieejai nodoti 5 datori un 1multifunkcionāla iekārta, kas ļauj pilnveidot
bibliotēkas sniegtos, tajā skaitā uzziņu un informācijas pakalpojumus.
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Jau trešo gadu bērnu nodaļas lasītāji piedalījās konkursā “Meklē un atrodi datu bāzē letonika.lv“ Arī šogad - ar labiem
panākumiem, jo viens dalībnieks ieguva tiesības piedalīties reģionālajā finālā Bauskā.
Lai radītu vidi, kurā bērniem ir patīkami uzturēties, ir iegādātas dabīgā koka mēbeles bērnu stūrītim - galds, krēsliņi,
plaukti. Jaunie lasītavas krēsli, pufi un atpūtas krēsli rosina uz ilgāku uzturēšanos bibliotēkā arī pusaudžu zēnus un meitenes.

Olaines Vēstures un mākslas muzejs (Zemgales iela 33, Olaine, tālrunis 67146053)
Olaines vēstures un mākslas muzejs (Olaines VMM) ir Olaines pilsētas domes iestāde, dibināta 1995. gada 22.novembrī.
Atvērts apmeklētājiem no 1997.gada 14. februāra, bet atkārtotu akreditāciju ieguva 2007.gada 11. decembrī (līdz 2013.
gadam).
Muzeja kompetencē ir Olaines pilsētas un novada dabas, garīgā un materiālā kultūras mantojuma apzināšana, izpēte,
saglabāšana un popularizēšana sabiedrības izglītošanai un attīstībai.
Muzeja pamatuzdevums (misija): Lai veidotu pozitīvu Olaines tēlu, veicināt Latvijas sabiedrības izpratni par Olaines
attīstību ietekmējošiem faktoriem un tās lomu Latvijas tautsaimniecībā.
Šo mērķu sasniegšanai muzejs apzina pilsētas un novada veidošanās pamatlicējus – ievērojamākos cilvēkus, vāc, saglabā,
dokumentē, pēta, eksponē un popularizē novada dabas, garīgās un materiālās kultūras un Latvijas purvu, kūdras veidošanās,
attīstības un izmantošanas vērtības.
Muzejam ir šādas funkcijas:
- realizēt muzeja krājuma komplektēšanas politiku – papildināt muzeja krājumu, veikt krājuma uzskaiti, nodrošināt tā
saglabāšanu, izmantot krājumu pētniecībai un izglītošanai, nodrošinot tā pieejamību sabiedrībai;
- veikt zinātniski pētniecisko darbu, izmantojot muzeja krājumu, veidojot zinātniskā apraksta kartotēkas, datu bāzes,
sagatavojot ekspozīcijas un izstādes, publikācijas, konferences un citus pasākumus;
- veikt muzeja izglītojošo darbu dažādām mērķauditorijām – vadīt ekskursijas, lasīt lekcijas, organizēt vietējas un starptautiskas
nozīmes pasākumus, gatavot publikācijas presē, piedalīties radio un televīzijas raidījumos u.c.
- veikt izdevējdarbību – publicēt zinātniskus pētījumus u.c. materiālus, izdot informatīvos un reklāmas izdevumus.
2 0 0 7 .g ad ā izveidots jauns muzejpedagoga amats. Ar muzejpedagoga amata izveidošanu tiek radīts kvalitatīvāks
piedāvājums un līdz ar to efektīvāk tiek veikts muzeja izglītojošais, reklāmas darbs un mārketings – virzība uz muzeja esošo
un potenciālo apmeklētāju vēlmju un vajadzību apmierināšanu.
Muzeja krājumu apmeklētāji var iepazīt arī izstādēs muzejā un ārpus tā. Muzejs saviem apmeklētājiem piedāvā izglītojošus
pasākumus, lekcijas, konferences, tematiskos pasākumus. Izstrādātas jaunas muzejpedagoģiskās programmas/arī izstādēm un
ekspozīcijām/. Muzejs organizēja pasākumu - akciju „Muzeju nakts - 2008”, kas ievērojami palielināja muzeja apmeklētāju
skaitu.
Muzeja telpās ir pastāvīgas un maināmās ekspozīcijas. Pastāvīgās ekspozīcijas materiāls stāsta par Olaines pilsētas
pirmsākumiem, pagātni un esošo pilsētas dzīvi. Mainīgā ekspozīcijas daļa 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
audzēkņu, interešu izglītības pulciņu un citu pilsētu mākslinieku darbu izstādes.
Muzejā skatāmas pastāvīgas novada ekspozīcijas: - Olaines novada vēsture 17.- 19.gs; - Teodora Zeiferta dzīve un
darbība; - Olaines pilsētas vēsture.
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;
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•

Olaines sadraudzības pilsētas ārvalstīs un izveidotos kontaktus ar tām;

•

Olaines ķīmisko reaktīvu rūpnīcas vēsturi;

•

Olaines plastmasu pārstrādāšanas rūpnīcas vēsturi no pirmsākumiem līdz mūsdienām.

Pārskata periodā eksponēto un atklāto izstāžu skaits muzejā - 16, ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits - 2.
PĀRSKATA PERIODĀ EKSPONĒTĀS UN ATKLĀTĀS IZSTĀDES MUZEJĀ
Iepazīsim Latvijas purvus. Fotogrāfijas
Audēju pulciņa „Atvasara”10 gadu jubilejas izstāde
Eiropas Sociālo fondu projektu parāde
Ausma Krasiļenko Leļļu parāde
Arnis Dimperāns. Latvijas putni. Fotogrāfijas
Iepazīsim Latvijas purvus
Haralds Jegodzienskis. Gleznas
Vācija un vācieši Olaines mākslas klases skatījumā. Zīmējumi
Bērnu zīmējumu izstāde „Mana ģimene”
Olaines sadraudzības pilsētas ārvalstīs. Fotogrāfijas
Aldis Gertsons. Dāliju kolekcija
Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņu izstāde
Ilgonis Šteinbergs. Fotogrāfijas „mana Eiropa”
Krāsu salūts Latvijai – Olaines gleznotāju studijas darbi
Invalīdu dienai veltīta izstāde
Rokdarbu pulciņa „Piesaulīte” un audēju pulciņa „Atvasara” darbi
PĀRSKATA PERIODA IZSTĀDES ĀRPUS MUZEJA
1) Iepazīsim Latvijas purvus. Fotogrāfijas. (Jaunkalsnavas kultūras namā)
2) Latvijas putni. Fotogrāfijas. (Stradiņa Universitātes bibliotēkā)
2008. gada P Ē T N I E C Ī B A S D A R B A T Ē M A S
Autors
Tēmas nosaukums
J.Feldners
Olaines farmaceitiskā rūpnīca „Olainfarm”
V.Vilīte Ceļojums no Žagarkroga līdz Šulcs un Bluku krogam
Olaines pagasta vēstures galvenie notikumi

Mērķis
izstāde
Ceļojums no Žagarkroga līdz Šulcs un Bluku krogam
Ceļojums no Žagarkroga līdz Šulcs un Bluku krogam

TEMATISKIE (MUZEJISKIE) PASĀKUMI
Pasākuma nosaukums
Vieta
Dalībnieku sastāvs
Starptautiskais Eiropas muzeju
Laukums pie muzeja dažādu paaudžu pilsētas un pagasta
pasākums „Akcija Muzeju nakts -2008” ieejas; muzejs
iedzīvotāji un pašdarbības kolektīvi
Paaudžu tikšanās

Olaines vēstures un
mākslas muzejs

Pilsētas iedzīvotāji – dažādu paaudžu
pārstāvji

Dalībnieku skaits
1274
49

STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA
Pasākuma vai projekta nosaukums, norises
vieta
Partneris Eiropas Komisijas LIFE NATURE
projektā “Purva biotopu aizsardzības plāna
īstenošana Latvijā”. Olaines pagasts, Cenas
tīrelis, Olaines vēstures un mākslas muzejs.
Projekta mērķis - purva taku, skatu torņu un
informācijas zīmju izveide; purva dienas
organizēšana,
informatīvo
materiālu
sagatavošana skolēniem un skolotājiem.

Mērķis

Laiks

Purva taku, skatu torņu un
informācijas zīmju izveide;
purva dienas organizēšana,
informatīvo materiālu
sagatavošana skolēniem un
skolotājiem visu informatīvo materiālu, t.sk.
videofilmu eksponēšana
muzejā

2004.2008.g.

Sadarbības
partneris
Eiropas
Komisija

Valsts
Nīderlande
Zviedrija
Dānija
Somija
Igaunija
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MUZEJPEDAGOĢISKĀS PROGRAMMAS
Autors
Ilze Zemīte
Ilze Zemīte

Nosaukums
Leļļu parāde (Leļļu izstādei)
Trejdeviņas zālītes

Pasākumu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
8
229
pirmssk.
1
22
skolēni 1.-4.kl.

Ilze Zemīte

Man pateica sīki putni

12

276

Ilze Zemīte
Ilze Zemīte
Ilze Zemīte
Ilze Zemīte
Ilze Zemīte
Ilze Zemīte
Ilze Zemīte

Muzejdetektīvs
Ģimenes diena
Piedzīvosim Jāņus
Kas ir muzejs?
Rudens nāca sētiņā
Skaista mana tēvu zeme-Latvijas jubilejai
Skalu gaismā
kopā

1
2
1
4
9
9
1

13
39
32
95
153
173
17
1049

pirmssk. un skolēni
1.-4.kl.
skolēni
jaunās ģimenes
pirmssk.
pirmssk.
pirmssk. un skolēni
pirmssk. un skolēni
pirmssk. 1.-4.kl.

Veiktie nozīmīgākie saimnieciskie pasākumi:
Veikts muzeja lielās izstāžu zāles remonts. Nomainīta grīda muzeja lielajā izstāžu zālē. Nomainīti četri logi muzeja lielajā
izstāžu zālē, četri – ekspozīciju zālēs un divi - darbinieku telpās. Muzeja lielā zāle aprīkota ar diviem griestu kondicionieriem.
Muzeja lielajā zālē izveidota speciāla izstāžu apgaismojuma sistēma. Nomainīts elektrības padeves kabelis un uzlikta jauna
elektrības sadales kārba. Muzeja lielajai izstāžu zālei iekārtota atsevišķa elektrības sadales kārba. Muzeja telpas nodrošinātas ar
apsardzes un ugunsdrošības signalizāciju.
Muzeja ekspozīcijas pieejamas apmeklētājiem:

Muzeja maksas un bezmaksas pakalpojumi:

Otrdiena, ceturtdiena - 14.00 – 18.00

Ieejas maksa:

pieaugušajiem – 0,20 Ls;

Trešdiena - 10.00 – 17.00

bērniem un skolēniem - 0,10 Ls.

Piektdiena - 10.00 – 14.00

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

Sestdiena - 11.00 – 14.00.

Vēsturisku izziņu izpēte un materiālu saņemšana – bez maksas.

Olaines Vēstures un mākslas muzeja apmeklētāju skaits
Gads

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

Skaits

924

1029

2351

1552

1603

1653

3264

3503

4742

5000

4742

apmeklētāju skaits

4500
4000
3500

3264

3000
2500

3503

2351

2000
1552

1500

Olaines Vēstures un

1000

mākslas muzeja

500

apmeklētības dinamika

0

924

1603

1653

1029

2000. 2001. 2002. 2003.

2004. 2005. 2006. 2007. 2008.
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VESELĪBAS APRŪPE

•

Veselības aprūpes pakalpojumus pilsētā nodrošina sabiedrība ar ierobežoto atbildību „Olaines Veselības centrs” (Veselības
iela 5, Olaine, tālrunis 67966439, fakss 67966480). Uzņēmuma galvenie darbības veidi – medicīnisko pakalpojumu sniegšana primārā un sekundārā aprūpe un stacionārs Olaines pilsētas un Olaines pagasta iedzīvotājiem.
Veselības nodrošināšana Olaines reģiona iedzīvotājiem Olaines Veselības centrā
1.

Slimnīca (67963535) 20 terapeitiskās un 5 sociālās gultas.

2.

Dienas stacionārs.

3.

Ambulatorā daļa (67962764), kurā strādā: 2 ģimenes ārsti, 2 internisti, 14 speciālisti (ķirurgs, ginekologs, okulists,

LOR, neirologs, narkologs, psihiatrs, dermatovenerologs, radiologs, kardiologs, fizioterapeits, stomatologi, laboratorijas ārsts,
arodslimību ārsts).
Ambulatori iespējams veikt radioloģiskos (rtg, mammogrāfija, zobu rtg) un laboratoros (asins, urīna, bioķīmiskos)
izmeklējumus, kā arī fizikālās terapijas procedūras. Darbojas vakcinācijas un funkcionālās diagnostikas (EKG, spirogrāfija)
kabinets. Darbojas ūdensdziedniecības nodaļa (pērļu vanna, zemūdens masāža, četrkameru vanna, sauna).
Olaines Veselības centrā iespējams veikt dažādas medicīniskās komisijas:


stājoties mācību iestādē,



šoferu komisiju,



profilaktiskās apskates darbam,



sanitārās grāmatiņas.
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 mērķi paplašināt veselības aprūpes iespējas un uzlabot ārstniecisko kvalitāti.
Visas Olaines Veselības centra nodaļas ir sertificētas atbilstoši MK prasībām.
Pie iedzīvotājiem nepieciešamības gadījumā tagad izbrauc Rīgas ātrās palīdzības brigādes, kuras var pieteikt pa tālr. 03 vai
112.
2008.gada attīstība un attīstības pasākumi:
1.

Ar Olaines pilsētas domes finansiālo atbalstu tika nomainīti visi logi ēkai Veselības 7;

2.

Tika veikta esošā medicīniskā aprīkojuma ikgadējā tehniskā uzraudzība un sertifikācija, kā arī drošas darba vides
nepieciešamās pārbaudes;

3.

Atvērta jauna ģimenes ārsta prakses vieta;

4.

Pielāgota uzbrauktuve ēkai Veselības ielā 5, personām ar kustību traucējumiem.

5.

2009. gadā plānots slēgt un atbrīvot slimnīcas telpas, pabeigt kosmētisko remontu kabinetos pēc logu nomaiņas, iegādāt
jaunu aprīkojumu dermatologam, atvērt vēl vienu ģimenes ārsta prakses vietu.
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•

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI UN SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
Pašvaldības aģentūra “Olaines sociālais dienests” (Zemgales iela 33, 2.stāvs, tālrunis 67146055) darbojas kopš
2003.gada 01.novembra. 2007. gadā Pašvaldības aģentūra “Olaines sociālais dienests” darbu veica saskaņā ar nolikumā un
pārvaldes līgumā paredzētajām funkcijām sociālā darba, sociālās rehabilitācijas, sociālās palīdzības un aprūpes jomā.
Vidējais darbinieku skaits aģentūrā ir 34 cilvēki. Aģentūrā darbojas sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļa un sociālās
aprūpes nodaļa.

Sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļas vadītājs

Sociālais darbs
ar atkarīgajiem
un no
ieslodzījuma
vietām
atbrīvotajiem:
 Sociālais
darbinieks (1)

Sociālais darbs ar
ģimenēm un bērniem:
 Sociālais darbinieks
darbam ar ģimenēm
un bērniem (2)

HIV/AIDS profilakses centrs:
 Sociālais darbinieks darbam ar personām
ar atkarības problēmām (1);
 Sociālais darbinieks darbam ar
personām ar atkarības problēmām (ielu
darbinieks) (1)

Veselības un
humānā
palīdzība:
 Sociālais
aprūpētājs (0,4)

Pabalstu izmaksas +
tehniskais darbs:
 Sociālās palīdzības
organizators (1)

Sociālais darbs
ar veciem
cilvēkiem:
 Sociālais
darbinieks (1)

Sociālais darbs ar
personām ar īpašām
vajadzībām:
 Sociālais darbinieks (1)

Sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļas struktūra
Sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļa saskaņā ar iestādes mērķiem:
•

nodrošina pašvaldības un valsts noteikto sociālo pabalstu piešķiršanu un izmaksu;

•

nodrošina individuālas konsultācijas personām un ģimenēm, kurām radušās sociālas problēmas un, kuras
griežas ar iesniegumu sociālajā dienestā pēc palīdzības;

•

veicina personu un ģimeņu sociālo funkcionēšanu, kā arī viņu līdzdalību problēmu risināšanā;

•

nodrošina sociālo palīdzību bērniem (bāreņiem, bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, bērniem no
nelabvēlīgām ģimenēm);

•

sadarbojas ar Olaines pilsētas bāriņtiesu;

•

sadarbojas ar Olaines pilsētas un citām skolām par skolas apmeklētību, bērnu sekmēm, audzināšanas
jautājumiem ģimenē;

•

veic darbu ar sociālā riska grupas jauniešiem;

•

sniedz sociālo palīdzību personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietām un bezdarbniekiem;

•

organizē institucionālās aprūpes nodrošināšanu personām, kurām tā nepieciešama;

•

sagatavo lēmuma projektus sociālajos jautājumos iesniegšanai Olaines pilsētas domē;

•

veic darbu ar atkarīgajām personām.
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Sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļā strādā psihologs divas reizes nedēļā. Psihologs sniedz bezmaksas palīdzību
nodaļas klientiem, kā arī strādā ar dienas centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem klientiem un viņu piederīgajiem.
Sociālās aprūpes nodaļas darbība nodrošina dzīves kvalitātes uzlabošanos personām, kuras vecuma, funkcionālo vai garīgo
traucējumu dēļ to nevar nodrošināt sev pašas, kā arī novērst vai mazināt invaliditātes, darbnespējas, atkarības un citu faktoru
izraisītas negatīvās sociālās sekas personu dzīvē.

Sociālās aprūpes nodaļas struktūra
Vadītājs

Sociālās aprūpes centrs










Med. māsa – 1
Saimniecības pārzinis - 1
Sanitāres – 7
Apkopēja – 1,5
Pavāres – 2
Virtuves strādniece – 1
Sētnieks - 0,5
Automobiļa vadītājs - 1

Aprūpes mājās dienests

Aprūpētājas mājās – 3

Dienas centrs

 Soc. darbinieks darbam
ar cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām – 1
 Aukle - 1

Aģentūras ieņēmumus veido Olaines pilsētas domes finansējums un aģentūras pašu ieņēmumi.
Aģentūra sniedz sociālos pakalpojumus sociālās aprūpes centrā, kurā pastāvīgi uzturas 29-30 cilvēku, dienas centrā
personām ar garīgās attīstības traucējumiem, kuru regulāri apmeklē 10 klienti, nodrošina aprūpi mājās, HIV/AIDS profilakses
punkta darbību un sociālo palīdzību pabalstu veidā Olaines pilsētas trūcīgajiem iedzīvotājiem. Plānotais aģentūras budžets
2008. gadam bija Ls 574 364, izlietots Ls 571 205.
Pašvaldības aģentūra savā darbībā turpināja jau aizsākto darbu sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanā. Šajā
gadā, pēc pašvaldības aģentūras ieteikuma, tika izmainīti Olaines pilsētas saistošie noteikumi Nr.3 „Par sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību”. Tika palielināti pabalsti, kas saistīti ar veselības aprūpi, kā arī apbedīšanas
pabalsts.
2008. gadā tika ieviesti jauni pabalstu veidi – pabalsts transporta izdevumu kompensācijai, ko izmaksā trūcīgiem
pensionāriem no 75 gadu vecuma un pabalsts veļas mazgāšanai, kas tiek izmaksāts trūcīgiem, vientuļiem pensionāriem.
Pārskata gada periodā pašvaldībā lielāka uzmanība tika veltīta pilsētā dzīvojošām personām ar kustību ierobežojumiem, to
integrācijai sabiedrībā. Tika uzstādīts mehāniskais pacēlājs daudzdzīvokļu mājās kāpņu telpā Drustu gatve 4. Tas dos iespēju
šiem cilvēkiem integrēties sabiedrībā un piedalīties darba tirgū.
Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļā tika reģistrēti 2566 iesniegumi no klientiem, kuri lūdz sociālo
palīdzību. Kopējā pabalstiem atvēlētā summa sastāda Ls 272 737, kas ir par 30% vairāk kā iepriekšējā pārskata periodā.
Visvairāk pabalstiem paredzētie līdzekļi tika izlietoti dzīvokļu pabalstiem, kas atvieglo maznodrošināto iedzīvotāju spēju
norēķināties par komunāliem maksājumiem, jo daļēji sedz izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem – Ls 156 212.
Brīvpusdienas skolā un atlaides bērnu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādē saņēma 296 personas par kopējo summu
Ls 29 276.
Lielu atbalstu pašvaldība sniedz trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu bērniem, uzsākot skolas gaitas, par katru skolēnu, kurš
mācās valsts vai pašvaldības vispārizglītojošās vai speciālajās mācību iestādēs, izmaksājot Ls 50 lielu pabalstu. Palīdzību
saņēma 138 ģimenes.
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Pieaugot samaksai par veselības aprūpi valstī, pieauga arī pabalstu skaits un apjoms par medicīnas pakalpojumiem un
stacionāro ārstēšanos. Kopējais pabalstu apjoms par medicīnas pakalpojumiem 2008. gadā sasniedza Ls 25664.
Iepriekšējā atskaites gadā pieci Olaines bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības, atgriezās no ilgstošās aprūpes iestādēm un
uzsāka patstāvīgas dzīves gaitas. Patstāvīgas dzīves uzsākšanai pašvaldība nodrošināja jauniešus ar apdzīvojamo platību un
izmaksāja jauniešiem kopā Ls 1325 pirmās nepieciešamības preču iegādei. Par trīs bērnu uzturēšanos ilgstošās aprūpes iestādēs
pašvaldība iztērēja Ls 16954 Ls, bet par audžuģimenes pienākumu pildīšanu un mīkstā inventāra iegādei bērnam, izlietojām Ls
2040.
Turpinājās projekts ar Sociālo Pakalpojumu Pārvaldi par Dienas centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem
uzturēšanas līdzfinansēšanu. Pateicoties šim valsts līdzfinansējumam Olaines pilsētā dzīvojošās personas ar garīgās attīstības
traucējumiem katru dienu var uzturēties Dienas centrā un nodarboties ar keramiku, mūziku un ritmiku, kas ir svarīgs
nosacījums cilvēka vispārīgai attīstībai.
Sociālās aprūpes centrā tika nomainītas vecās kanalizācijas caurules, kas mazinās avārijas draudus.
Aprūpe mājās dienests nodrošina aprūpi 28 Olaines iedzīvotājiem viņu dzīvesvietās. Tas ļauj ietaupīt finanšu līdzekļus un
nodrošina klienta aprūpi viņiem ierastā vidē. „Aprūpe mājās” kopīgās izmaksas 2008. gadā sastāda Ls 14573.
P/A „Olaines sociālais dienests” sociālie darbinieki aktīvi piedalījās SVA

HIV/AIDS profilakses centra rīkotajos

starptautiskajos semināros. Tā rezultātā darbinieki guva vērtīgu pieredzi un jaunas zināšanas darbam ar atkarīgajiem. Kā arī
Olaines pilsētā tika veikti remonta darbi zema sliekšņa centrā, starptautiska projekta ietvaros, lai uzlabotu un paplašinātu
sniegto pakalpojumu un atbalsta iespējas.
Lielu darbu ieguldījām, lai Olaines pilsētas Nevalstisko organizāciju apvienība varētu pilnvērtīgi darboties un attīstīties.
Lai nodrošinātu ar telpām audēju kopu „Atvasara” Olaines pilsētas dome piešķīra aģentūrai papildus telpas Zemgales ielas 31
ēkas pagrabstāvā. Ir uzsākts rakstīt projektu par līdzekļu piesaisti dienas centra pārcelšanai no telpām Veselības ielā 7 uz
telpām Zeiferta ielā 8, ceturtajā stāvā, kā rezultātā būs iespēja centralizēt sniegtos pakalpojumus un ietaupīt budžeta līdzekļus.
Vasaras brīvlaikā trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu bērniem, kā arī bērniem ar īpašām vajadzībām tika nodrošināta un
apmaksāta uzturēšanās vasaras nometnēs.
P/A „Olaines sociālais dienests” 2008. gadā uzlaboja darbiniekiem darba apstākļus, atremontējot un aprīkojot kases un
arhīva telpu.
Lai informētu Olaines pilsētas iedzīvotājus par P/A „Olaines sociālais dienests” darbības virzieniem un sniegtajiem
sociālās palīdzības veidiem, tika sagatavoti un visiem pieejamā vietā izvietoti bukleti par dažādiem sociāliem pakalpojumiem
un iespējām tos saņemt.
2008.gadā ir iekārtots caurlaides punkts ēkā Zemgales ielā 31, kur atrodas sociālas istabas, lai nodrošinātu drošību un
veicinātu iekšējo kārtību noteikumu ievērošanu.
Ir laba sadarbība ar Valsts Probācijas dienesta Olaines nodaļu. Regulāri, sadarbojoties ar Olaines pilsētas pensionāru
padomi, tiek sveikti Olaines pilsētā dzīvojošie cilvēki, kuri sasnieguši 90 gadu vecumu un vecāki. Lai uzlabotu darba kvalitāti,
sadarbojamies ar ģimenes ārstiem, valsts un pašvaldības policiju, kā arī ar skolu sociālajiem pedagogiem un pasniedzējiem.
Laba sadarbība ir ar Olaines kultūras centru, kas vienmēr informē gan aprūpes centru, gan Dienas centru par paredzētajiem
pasākumiem un dod iespēju apmeklēt tos, kā arī sniedz atbalstu dažādu pasākumu rīkošanā (Starptautiskā invalīdu diena, u.c.).
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Iedzīvotāju grupas, kas saņēmušas sociālo palīdzību 2008. gadā
Daudzbērnu ģimenes

65

Bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni

5

Bērni, kuriem apmaksā pusdienas mācību iestādēs

296

Pensionāri

913

Invalīdi, t.sk.:

489
I grupas

50

II grupas

278

III grupas

161

Bērni invalīdi

30

Bezdarbnieki, kam ir sniegta palīdzība p/a „Olaines sociālais dienests”

60

Bezdarbnieki, kas ir ieguvuši bezdarbnieka statusu 2008.gadā nodarbinātības dienestā

500

Kontaktinformācija: tel./fakss: 67146055; e-pasts: soc.dienests@olaine.lv
Direktore

Anda Liepiņa

67146052

Zemgales iela 33, 220.kab.

Sociālās palīdzības un sociālā darba
nodaļas vadītāja

Liene Brante

67146047

Zemgales iela 33, 214. kab.

Svetlana Jankova

67962690

Zeiferta iela 8

Irina Vasiļjeva

26026058

Zemgales iela 57

Olga Maļeva

6067394

Veselības iela 7

Sociālās aprūpes nodaļas vadītāja
HIV/AIDS profilakses punkts
Dienas centrs cilvēkiem ar garīga rakstura
problēmām

•

BĒRNU TIESĪBU UN INTEREŠU AIZSARDZĪBA
Par bērnu tiesību un interešu aizsardzību atbild Olaines pilsētas bāriņtiesa (Zemgales iela 33, Olaine, tālrunis 67146049).
Bāriņtiesa 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 bāriņtiesas piedalīšanos lietas
izskatīšanā par nepieciešamu.

•

Sadarboties ar citām bāriņtiesām, 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 ģimenēm, 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 bāriņtiesā.

•

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

•

Uzraudzīt aizbildņu un aizgādņu 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.
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Bāriņtiesa ir Bērnu un ģimenes lietu ministrijas funkcionālā pārraudzībā attiecībā uz “Bāriņtiesu likuma” IV nodaļā noteikto
uzdevumu izpildi. “Bāriņtiesu likuma” VII un VIII nodaļā noteikto uzdevumu izpildi metodiski vada Tieslietu ministrija.
Bāriņtiesas darbību finansē Olaines pilsētas dome.
Bāriņtiesa Latvijas Republikas Civillikumā paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par
mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus.
Bāriņtiesa apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāji savstarpēji un ar citām
personām un darījuma summa nepārsniedz 6000 latu, saskaņā ar Bāriņtiesas likuma VII nodaļu.
Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem ieskaita pašvaldības budžetā. Bāriņtiesa 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 pieņemšanu glabāšanā - 24 lati;

•

par pilnvaras sagatavošanu - 3 lati;

•

par pilnvaras apliecināšanu - 2 lati;

•

par paraksta apliecināšanu - 2 lati;

•

par apliecinājumu un citu darbību reģistra 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 paziņojuma izsniegšanu - 3 lati;

•

par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu - 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 67967196,
67962775), 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 pakļauta
Olaines pilsētas domei. Darba organizācijas jautājumos Pašvaldības policija sadarbojas ar Valsts policijas iestādēm un citām
institūcijām.
Pašvaldības policijā strādā 13 darbinieki: priekšnieks, vecākais inspektors, sabiedrisko attiecību inspektore, divi
inspektori, divi vecākie kārtībnieki, pieci kārtībnieki, viens jaunākais kārtībnieks.
Pašvaldības policijas materiāltehnisko apgādi veic Olaines pilsētas dome. Pašvaldības policijas rīcībā ir viena automašīna,
divi motorolleri, videonovērošana un cits sekmīgam darbam nepieciešamais aprīkojums.
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Olaines pilsētas pašvaldības policijas darbības pārskats par 2008.gadu
1. Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli/ pārkāpuma izdarīšanas vietā izsniegtas naudas soda
kvītis
1.1. par APK normu neievērošanu
1.2. par Ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu
1.3. par Saistošo noteikumu neievērošanu
2. Sastādīti brīdinājuma protokoli
3. Izteikti rakstiski brīdinājumi
4. Personas sodītas ar naudas sodu par kopējo summu

5. Sastādīti akti
6. Izbraukumu skaits pēc telefoniskām sūdzībām
7. Aizturētas personas un nogādātas Olaines PN
8. Nogādātas personas uz NMP
9. Nogādātas mājās personas, kas nevar patstāvīgi pārvietoties
10. Reidi kopā ar Valsts policijas darbiniekiem u.c. dienestiem
11. Nodrošināta sabiedriskā kārtība masu pasākumu laikā
12. Sniegts atbalsts valsts policijai
13. Pieņemti apmeklētāji
14. Izskatīti iesniegumi
15. Veiktas apsekošanas sakarā ar teritorijas nesakopšanu
16. Izteikti mutiski brīdinājumi
17. Pieņemti rakstiski paskaidrojumi
18. Sniegts atbalsts Domes uzņēmumiem , iestādēm un struktūrvienībām
19. Apsekoti dzīvokļi
20. Azartspēļu zaļu apsekošana (reizes)
1.

938
256
407
275
1
187
Ls 13057,t.sk.: uz
31.12.2008.
sods izpildīts par
Ls 9503,50
96
906
396
62
63
25
27
88
98
114
192
1718
125
54
242
83

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

Patrulēšanas laikā pašu spēkiem aizturētas:



12 personas, kas vadīja automašīnas alkohola reibuma stāvoklī (no tām 2 personas, kas izraisīja CSN un 2
personas, kas a/m vadīja bez autovadītāja apliecības u.c. vajadzīgiem dokumentiem);

 1 persona, kas vadīja mopēdu alkohola reibuma stāvoklī ;
 3 personas, kas vadīja automašīnas bez vadītāja apliecības un/vai a/m reģistrācijas apliecības;
 17 izbraukumi uz CSN.
2.

Pasākumi sabiedriskās kārtības pārkāpumu novēršanā un noziedzības apkarošanā:
•

18 reidi ar VP iecirkņu inspektoriem;

•

2 reidi ar nepilngadīgo lietu inspektori;

•

1 reids ar Kriminālpoliciju;

•

1 reids ar Imigrācijas dienesta darbiniekiem;

•

3 reidi ar Probācijas dienestu;

•

Pašu spēkiem atklāti 14 noziedzīgie nodarījumi;

•

Pašu spēkiem aizturētas:

 18 policijas meklēšanā esošas personas;
 2 personas, kurām piemērots aizdomās turamā statuss;
 3 personas par smagu noziegumu izdarīšanu;
 13 personas par noziedzīgiem nodarījumiem, no tām:
-

1 persona uz karstām pēdām par zādzības izdarīšanu;
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-

1 persona par kukuļdošanas faktu;

•

Atrasta 1 zagta automašīna.

•

Vakara maiņās patrulēšana pilsētas teritorijā un pie pilsētas izklaides vietām, strūklakas laukuma, KC parka,
Olaines veselības centra teritorijas, sociālā dienesta pansionāta teritorijas, koledžas teritorijas, bērnu dārzu
teritoriju, nakts veikalu “Vlana” un “Krokus” teritoriju, pilsētas autobusu pieturu, labiekārtotu bērnu rotaļu
laukumu, “Veselības takas”, skeitparka un slidotavas apsekošana.

•

Pilsētas mežu un mazdārziņu teritoriju regulāra apsekošana, lai novērstu smilšu rakšanas un izvešanas, zādzību
un nelikumīgu ugunskuru dedzināšanas faktus;

•

29 izbraukumi uz ugunsgrēkiem – policijas patrulēšanas rezultātā tikai 1 no tiem uz kūlas degšanas gadījumu.

•

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

3.

Pasākumi alkohola lietošanas un tirdzniecības pārkāpumu novēršanā:
•

Par alkohola lietošanu publiskās vietās sodītas 15 personas;

•

Par atrašanos sabiedriskā vai publiskā vietā ar atvērtu alkoholu saturošu dzērienu iepakojumu sodītas 47

personas (32 AP protokoli, 15 naudas sods uz vietas);
•

Par pārmērīgu/kaitīgu alkohola lietošanu un atrašanos sabiedriskās vietās cilvēka cieņu apkaunojošā stāvoklī

sodīta 107 personas;
•

Par nepilngadīgo personu atrašanos alkohola reibumā un/vai alkohola lietošanu publiskās un sabiedriskās vietās

sodītas 20 personas un viņu vecāki;
o
4.

Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību nepilngadīgām personām sodīti 11 tirdzniecības darbinieki.

Pasākumi smēķēšanas ierobežošanas pārkāpumu novēršanā:
•

Veikta pastāvīga kontrole par informējošo uzrakstu izvietošanu un esamību saskaņā ar likumu „Par tabakas
izstrādājumu realizāciju, reklāmu un lietošanas ierobežošanu” pilsētas teritorijā;

•

Par informējošo uzrakstu par smēķēšanas ierobežošanu neesamību pie atbildības sauktas 2 juridiskas personas;

•

Par tabakas izstrādājumu lietošanas ierobežojumu pārkāpšanu (smēķēšanu neatļautās vietās) sodīta 21 personas
(3 -iekasēts naudas sods uz vietas, 18 –sastādīti APK protokoli);

•

Par nepilngadīgo personu (līdz 18 g.v.) smēķēšanu sabiedriskās un publiskās vietās sodītas 23 personas un viņu
vecāki;

•
5.

Par tabakas izstrādājumu tirdzniecību nepilngadīgām personām sodīti 8 tirdzniecības darbinieki

Pasākumi tirdzniecības noteikumu pārkāpšanas novēršanā:
•

Regulāra tirdzniecības vietu un kafejnīcu pārbaude (t.sk., realizācijas termiņu ievērošana) ar nolūku kontrolēt

alkohola aprites likuma ievērošanu veikalos attiecībā uz nepilngadīgām personām un pēc plkst.22.00, nepilngadīgo personu
atrašanos pēc 23.00 pilsētas kafejnīcās, kā arī lai novērstu iedzīvotāju naktsmiera traucēšanu pilsētas izklaides vietu apkārtnē;
• Par preču derīguma termiņu neievērošanu pie atbildības saukta 1 persona;
• Regulāra ziņu sniegšana VID Reģionālajai iestādei un pārtikas un Veterinārajam dienestam par dažādiem
pārkāpumiem.
6.

7.

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

Novērst nepilngadīgo personu masveida smēķēšanas gadījumus;

•

Nodrošināt sabiedrisko kārtību minētās teritorijās;

•

Disciplinēt autovadītājus uz gājēju pārejām pie skolām.

Veikti pasākumi pilsētas teritorijas atbrīvošanai no acīmredzami neekspluatējamiem transportlīdzekļiem:
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•

Rakstiski brīdinot a/m īpašniekus no pilsētas teritorijas novākti 51 automašīnu „vraki”;

•

Par a/m vraku nenovākšanu pie atbildības saukti 5 automašīnu īpašnieki.

8.

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

nodrošinot sabiedrisko kārtību sociālajās istabās, uzraugot bērnu audzināšanu un skolas apmeklējumus sociāli nelabvēlīgajās
ģimenēs un sniedzot nepieciešamo informāciju.
9.

Regulāri sniegts atbalsts pašvaldības mācību iestādēm, nodrošinot sabiedrisko kārtību skolu diskotēkās, svētku

pasākumos un operatīvi reaģējot uz dažādiem skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem.
10. Regulāri sniegts atbalsts pašvaldības uzņēmumiem un organizācijām (Olaines kultūras un sporta centram, AS “OŪS”,
SIA „Olaines veselības centrs”).
11. Izķerti klaiņojošie suņi.

•

ZEMES IZMANTOŠANAS UN APBŪVES KĀRTĪBAS NOTEIKŠANA , PILSĒTAS ATTĪSTĪBA
Zemes izmantošanas mērķi un apbūves kārtība ir noteikta ar apstiprināto Olaines pilsētas teritorijas plānojumu. Teritorijas
plānojums sastāv no grafiskās daļas (kartēm) un teritorijas izmantošanas apbūves noteikumiem, kas ir Olaines pilsētas
attīstības un zemes izmantošanas politika turpmākajiem 12 gadiem. Teritorijas plānojuma pamatuzdevums ir noteikt pilsētas
teritorijas plānoto (atļauto) turpmāko izmantošanu un ierobežojumus, norādot noteiktiem mērķiem rezervētas teritorijas, kā arī
ietver prasības būvniecības dalībnieku, nekustamā īpašuma – zemes gabala vai ēku un būvju, īpašnieku vai lietotāju tiesības un
pienākumus attiecībā uz zemes gabala izmantošanu. Teritorijas plānojums nosaka detaļplānojumu izstrādāšanas un reklāmas
izvietojumu kārtību.
Ar teritorijas plānojumu un apbūves noteikumiem ir iespējams iepazīties Olaines pilsētas domes mājas lapā www.olaine.lv
vai personīgi pie domes attīstības daļas vadītāja S.Kirilova (Zemgales 33, 203.kabinets, tālrunis 67146017).
Domes attīstības daļa nodrošina ar pilsētas attīstību saistīto programmu realizāciju un jautājumu risināšanu:
•

Organizē Olaines pilsētas teritorijas plānojuma, attīstības programmas un tajā veikto izmaiņu, detaļplānojuma izstrādi,
apspriešanu un realizēšanas kontroli.

•

Atbild par nacionālo un reģionālo rajona teritoriālplānojuma prasību ievērošanu pilsētas teritorijas plānojumā un
detaļplānojumos.

•

Kontrolē un atbild par pilsētas teritorijas plānojuma un detaļplānojumu ievērošanu pilsētas apbūvē.

•

Nodrošina informāciju par Olaines pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes un grozījumu gaitu, problēmām un idejām
masu informācijas līdzekļos un domes informācijas izdevumos.

•

•

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

•

Veic pašvaldības uzņēmumu, iestāžu un organizāciju iesaistīšanu investīciju projektos un programmās.

•

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

•

Veic pašvaldības iepirkumu procedūras.

•

Organizē pašvaldības īpašumā ēku un būvju tehniskā stāvokļa apsekošanu un slēdzienu sagatavošanu.

•

Izsniedz inženierkomunikāciju shēmas pasūtītājiem, pēc attiecīga uzdevuma saņemšanas.

•

Izsniedz atļaujas par tiesībām veikt rakšanas darbus pilsētas teritorijā.

BŪVNIECĪBA, BŪVNIECĪBAS PROCESA TIESISKUMA NODROŠINĀŠANA
Par būvniecības stratēģijas izstrādāšanu, realizāciju un kontroli atbilstoši Būvniecības likumam, Vispārējiem
būvnoteikumiem un Latvijas būvnormatīviem, attīstības plānam, teritorijas plānojumam, apbūves noteikumiem Olaines
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pilsētas administratīvajā teritorijā atbild Olaines pilsētas būvvalde (Zemgales iela 33, Olaine, tālrunis 67146031), kura ir
Olaines pilsētas domes struktūrvienība.
Būvvalde pilda šādas funkcijas un sniedz šādus pakalpojumus:
•

Pārzina un koordinē teritorijas robežās būvniecību un zemes ierīcību:
- Piedalās pašvaldības attīstības plāna izstrādē;
- Izskata un izvērtē esošos teritoriālplānojumus, zemes ierīcības un lietojuma dokumentus, apbūves noteikumus un

vides vizuālās noformēšanas noteikumus un, ja nepieciešams, ierosina pašvaldības domei izlemt jautājumu par jaunu saistošo
teritoriālplānojumu un noteikumu vai to grozījumu izstrādāšanu;
- Organizē līdzsvarotas vides veidošanas un būvniecības ieceru publisku apspriešanu;
•

Pārrauga būvniecības procesu teritorijā;

•

Administrē vides veidošanas un attīstības procesu teritorijā:

- izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus;
- sniedz rakstiskus atzinumus vai motivētus atteikumus par būvniecības iecerēm;
- apkopo, sagatavo un izsniedz pasūtītājam būvprojektēšanai pieprasītos dokumentus un materiālus, kā arī plānošanas un
arhitektūras uzdevumus;
- izskata un akceptē iesniegtos būvprojektus, bet specializētās būvniecības gadījumā – izskata, saskaņo un reģistrē tos;
- izsniedz būvatļaujas un vides vizuālās noformēšanas atļaujas, bet specializētās būvniecības gadījumā – reģistrē būvatļaujas;
- veic inženierģeoloģisko, ar zemes ierīcību un lietojumu saistīto darbu un citu teritorijas izpētes darbu uzskaiti;
- izdod izziņas zemesgrāmatām par jaunbūvju vai nepabeigtās būvniecības faktisko stāvokli teritorijā.
Ir noteiktas pašvaldības nodevas par būvvaldes pakalpojumiem, kuras ieskaita pašvaldības budžetā:
Nodevas objekts
Fiziskām personām
Individuālā dzīvojamā māja
Vasarnīca, dārza mājiņa,
saimniecības ēka, palīgceltne, garāža, pirts
Dzīvokļa pārplānošana, ja netiek skartas nesošās konstrukcijas
Dzīvokļa pārplānošana, ja tiek skartas nesošās konstrukcijas
Dzīvokļa vai individuālās dzīvojamās mājas pārplānošana, ja tiek mainīta
funkcija
Žoga izbūve t.sk. piebraucamo ceļu izbūve
Inženierkomunikāciju izbūve
Ēku fasāžu logu, durvju nomaiņa, ēku fasāžu pārbūve
Juridiskām personām
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
Sabiedrisko iestāžu objekti, t.sk. reliģijas, izglītības, kultūras, zinātnes,
ārstniecības, sporta, sociālās aprūpes u.c. līdzīgas nekomerciālas iestādes
Darījumu iestāžu objekti, t.sk. bankas, viesnīcas, biroji un kantori,
konferenču un izstāžu, tirdzniecības, pakalpojumu u.c. līdzīgi komerciāli
objekti
Vairumtirdzniecības iestādes, degvielas uzpildes stacijas,
Komunālie un ražošanas objekti, t.sk. rūpnīcas, darbnīcas, noliktavas,
transporta uzņēmumi, satiksmes un sakaru ēkas, automašīnu stāvvietas,
garāžas un tehniskās apkopes stacijas
Inženierkomunikāciju izbūve
Inženierbūves, t.sk. ielas, dzelzceļi, tilti, estakādes, hidrobūves
Ēkas fasādes, logu, durvju nomaiņa un ierīkošana
Dzīvokļa vai individuālās dzīvojamās mājas pārplānošana, t.sk., ja tiek
mainīta funkcija
Žogu, vārtu, mazo arhitektūras formu izbūve, kioski, vasaras kafejnīcas,
sabiedriskā transporta pieturas vietas, stacionāri reklāmas stendi u.c.

Pilna nodevas objekta likme (Ls)
Jaunbūve
Rekonstrukcija Renovācija
30.00

20.00

15.00

10.00

6.00

5.00

-

10.00
15.00

5.00
10.00

-

25.00

20.00

6.00
7.00
-

5.00
6.00
5.00

5.00
6.00
4.00

80.00

50.00

40.00

20.00

12.00

10.00

70.00

40.00

30.00

90.00
40.00

60.00
25.00

50.00
20.00

20.00
20.00
-

15.00
15.00
10.00
30.00

10.00
10.00
8.00
20.00

10.00

5.00

-
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Par būvatļaujas pagarināšanu un atkārtotu izsniegšanu:
Fiziskām personām

Ls 5.00

Juridiskām personām Ls 15.00
Par būvatļaujas pārformēšanu no vienas personas uz otru:
Fiziskām personām

Ls 3.00

Juridiskām personām Ls 10.00
No nodevas maksāšanas tiek atbrīvoti:
- pirmās un otrās grupas invalīdi, daudzbērnu ģimenes, represētās personas, ja viņi veic būvprojektēšanu un būvniecību
savām vajadzībām (dzīvokļi, viendzīvokļa vai divdzīvokļu dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, garāžas individuālai
lietošanai),
- būvatļaujas saņēmēji, ja būvniecība tiek realizēta daļēji vai pilnā apmērā par valsts vai Olaines domes budžeta līdzekļiem,
- pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības, kurās Olaines pilsētas dome – kapitāla daļu turētāja.
2008. gadā būvvalde izsniedza 26 plānošanas un arhitektūras uzdevumus. Nozīmīgākie no tiem:


Stacijas ielas posma projektēšana Olaines pilsētā



Olaines 1.vidusskolas ēdnīcas rekonstrukcija Zeiferta ielā 4, Olainē



CSP 4 telpu pārprojektēšana par ārstu kabinetiem Zemgales ielā 45a, Olainē



Maģistrālā ūdensvada ar atzariem, saimnieciskās kanalizācijas un virszemes ūdens kanalizācija ar atzariem projekta
izstrāde Stacijas un Indrānu ielās, Olainē



Olaines pilsētas kanalizācijas sūkņu stacija Nr.1 (KSS1) Jelgavas ielā 4, Olainē. Olaines pilsētas kanalizācijas sūkņu

stacija Nr.2 (KSS2) Kūdras ielā 19, Olainē. Olaines pilsētas kanalizācijas sūkņu stacija Nr.3 (KSS3) Stacijas ielā 7, Olainē.
2008. gadā Olaines pilsētas būvvalde saskaņoja 40 tehniskos projektus. Nozīmīgākie no tiem:


Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizāc. sūkņu stacijas rekonstrukcija



Tirdzniecības centra „Maxima” jaunbūve Zemgales ielā 2B, Olainē



Stacijas ielas rekonstrukcija



Mežaparka labiekārtojuma projekts. Brīvdabas estrādes izbūve.

2008.gadā tika nodoti ekspluatācijā 29 objekti. Nozīmīgākie no tiem:


„Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija Olainē”



Ēkas siltumefektivitātes paaugstināšana (ārējās fasādes siltināšanu un logu nomaiņa 128.gab) Olaines 1.vidusskola
Zeiferta ielā 4, Olainē

•



Ēkas siltumefektivitātes paaugstināšana (ārējās fasādes siltināšanu) Olaines 2.vidusskola Skolas ielā 1, Olainē



Ēkas siltumefektivitātes paaugstināšana (ārējās fasādes siltināšanu) SPII„Ābelīte” Parka ielā 5, Olainē



Ēkas siltumefektivitātes paaugstināšana (ārējās fasādes siltināšanu) PII„Dzērvenīte” Zemgales ielā 39, Olainē



Ēkas siltumefektivitātes paaugstināšana (ārējās fasādes siltināšanu) PII„Zīle” Kūdras ielā 9, Olainē



Dalbes ielas rekonstrukcija (no Stacijas ielas līdz Zemgales ielai)



Stacijas ielas rekonstrukcija (no Parka ielas līdz Dalbes ielai)



Mazumtirdzniecības veikals Stacijas ielā 8, Olainē.

CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRĒŠANA
Olaines pilsētas dzimtsarakstu nodaļa (Zemgales iela 33, Olaine, tālrunis 67146018) reģistrē civilstāvokļa aktus
(pamatojoties uz Civilstāvokļa aktu likumu) un ziņas par deklarēto dzīvesvietu, kā arī nodrošina personas sniegto ziņu
datorizētu apstrādi, tai skaitā:
•

Veic dzimšanas, laulības un miršanas reģistrāciju Olaines pilsētā.
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•

Veic vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu.

•

Kārto civilstāvokļa aktu reģistru atjaunošanas, labošanas, papildināšanas un anulēšanas lietas.

•

Izdara labojumus un papildinājumus civilstāvokļa aktu reģistros.

•

Izsniedz atkārtotas laulības, dzimšanas un miršanas apliecības.

•

Pieņem dzīvesvietas deklarāciju.

•

Izsniedz izziņas 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 nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem:
•

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

•

par laulības ceremonijas telpas noformēšanu – 3,50 lati (ar PVN);

•

par A5 formāta dzimšanas, laulības apliecību vāciņiem – 1,90 lati (ar PVN);

•

par A4 formāta dzimšanas, laulības apliecību vāciņiem – 2,50 lati (ar PVN).

Dzimtsarakstu nodaļa vairākas reizes gadā organizē un vada pasākumu „Jaundzimušo svinīga reģistrācija”, 2008. gadā tas
notika četras reizes. Uz pasākumu tiek aicināti jaundzimušie ar vecākiem. Svinīgā pasākuma laikā domes vadība mazuļiem
pasniedz apsudrabotu melhiora karotīti ar iegravētu bērna vārdu un dzimšanas datiem, bet vecākiem – materiālo pabalstu 100
latu apmērā.
Dzimtsarakstu nodaļa organizē arī svinīgu ceremoniju pilsētas iedzīvotājiem, kas svin savu Zelta vai Dimanta kāzu
jubileju. 2008.gadā bija divas Zelta kāzas.

•

PAKALPOJUMI, SAITĪTI AR PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
Olaines pilsētas domes īpašuma fonds (Zemgales iela 33, Olaine, tālrunis 67146029, 67146058) 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
dzīvokļus, veic domes dzīvojamo māju privatizāciju un apkopo informāciju par privatizācijas norisi:
•

Domes interesēs kārto pašvaldības īpašuma, apsaimniekošanas un nomas darījumus ar fiziskām un juridiskām
personām.

•

Organizē Olaines pilsētas domes nekustamā īpašuma un kustamās mantas atsavināšanu un vada izsoles.

•

Nodrošina nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Zemesgrāmatā par pašvaldības nekustamā īpašuma
tiesību reģistrēšanu.

•

Izstrādā tipveida līgumus.

•

Uzskaita domes īpašumā esošo dzīvojamo fondu, sociālos dzīvokļus un dienesta dzīvokļus.

•

Pārstāv domes intereses uz pilnvaras pamata un pilnvarojuma ietvaros tiesā kā prasītāju, atbildētāju vai trešo personu.

•

Sagatavo paskaidrojumus tiesai.

•

Kontrolē tiesas spriedumu izpildi.

•

Organizē bezmantinieka mantas pārņemšanu domes īpašumā.

•

Uztur un ved dzīvokļu jautājuma risināšanā sniedzamās palīdzības reģistru.

•

Veic iedzīvotāju pieņemšanu jautājumos, kuri saistīti ar Olaines pilsētas domes īpašumu.
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Sniedz konsultācijas privatizējamo māju dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem par viņu tiesībām, pienākumiem,

•

pārvaldīšanas un apsaimniekošanas iespējām.
•

Izsniedz īpašuma apliecinošus dokumentus tiesai.

•

Veic nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu.

•

Reģistrē azartspēļu izvietojuma vietas pilsētā.

•

Saņem nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm deklarācijas un pārskatus.
2008.gadā padarītie darbi saistās ar :

1) zemes kadastrālās vērtības pārskatīšanas procesa darbu un ikgadējo Valsts zemes dienesta apkopoto Olaines pilsētas zemes
bilanci pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām.
Nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma summas apmērs ir saistīts ar nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. Savukārt
nekustamā īpašuma nodokļi veido pašvaldības budžeta ieņēmuma daļu. Tiek sagatavoti un izsūtīti maksājuma paziņojumi un
kontrolēti nodokļu maksājumi, kā arī veiktas darbības domes interešu aizsardzībai par nekustamā īpašuma nodokļu atgūšanu;
2) zemes reformas pabeigšanas procesu pilsētās, kad pašvaldības speciālisti iegulda lielu darbu un sakārto pašvaldībai
piekrītošo un valdījumā esošo zemesgabalu īpašuma tiesības un reģistrē uz pašvaldības vārda nekustamos īpašumus
(nepieciešamības gadījumā veicot juridiskos darījuma procesus, kā arī sadales, vai apvienošanas procesus);
3) pašvaldības īpašuma pārvaldīšanu, jo pašvaldība pārvalda, lieto savu īpašumu un rīkojas ar to likuma ietvaros un to īpašuma
daļu, kas nav nepieciešama pašvaldības autonomo funkciju pildīšanai pašvaldība var izmantot (piem. iznomājot), lai
saimnieciskā kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai vai arī, lai likumā noteiktajā kārtībā atsavinātu;
4) pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas politiku un attīstību;
5) domes lēmumu projektu par īpašuma fonda pārziņā esošajiem jautājumiem sagatavošanu un iesniegšanu domē izskatīšanai;
6) atbilžu sagatavošanu uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem un sūdzībām, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un
termiņā;
7) iedzīvotāju pieņemšanu, sniedzot tiem skaidrojumus atbilstoši Īpašuma fonda nolikumam un LR normatīvajiem aktiem.
2008.gadā veiktais:
1) publiskā izsolē atsavināts - 1 dzīvoklis;
2) grozītas vai pagarinātas īres tiesības par dzīvokļu lietošanu – 6 dzīvokļu īpašumiem;
3) noslēgti nomas līgumi (tai skaitā arī vienošanās) par pašvaldības īpašuma iznomāšanu – 28 gab.;
4) izbeigti vai lauzti nomas un pirkuma līgumi – 5 personām;
5) sagatavotas nomas un atsavināšanas izsoles procedūras – 8 izsoles;
6) caurskatītas un analizētas pirmpirkuma vai atpakaļpirkuma tiesību izmantošana – 4 nekustamajiem īpašumiem;
7) sniegta palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā – 7 personām izīrējot dzīvojamās platības;
8) reģistrēti nekustamie īpašumi Rīgas rajona zemesgrāmatā - 10 gab.;
9) pārstāvētas pašvaldības intereses tiesvedības instancēs - 7 procesos;
10) sagatavoti paskaidrojumi tiesvedības instancēm saistībā ar pašvaldības interešu aizstāvību – 5 gadījumos.

•

VIDES AIZSARDZĪBA UN DARBA AIZSRDZĪBA

Darba aizsardzības jautājumus domē un pašvaldībās iestādēs uzrauga un koordinē domes darba un vides aizsardzības
speciālists – nodrošina darba aizsardzības un darba vides iekšējās uzraudzības 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
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grupu un pasūtītāju apmācības par vidi, tās kvalitāti un problēmām, domes vārdā savas kompetences robežās pārstāv tās
intereses citās organizācijās (veic uzņēmumu 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 uzņēmumu izmešu projektu apspriešanā.

•

CITI PAŠVALDĪBAS SNIEGTIE PAKALPOJUMI

Olaines pilsētas domes kanceleja (Zemgales iela 33, 1.stāvs, tālrunis 67146015) un Apmeklētāju pieņemšanas un
informācijas centrs (tālrunis 67964333) pieņem dažāda veida iesniegumus un ar tiem saistītos dokumentus no fiziskām un
juridiskām personām būvatļaujas saņemšanai, individuālā darba reģistrēšanai, piekrišanai licences saņemšanas akcizēto preču
pārvaldē, koku nozāģēšanas un zaru apzāģēšanas atļaujas saņemšanai, kā arī ir iespējams iesniegt iesniegumus, sūdzības un
priekšlikumus, kas tiek izskatīti saskaņā 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 pieņemšanas un informācijas centrs izsniedz algas nodokļu grāmatiņas un veic citas
ar algas nodokļu grāmatiņām saistītās darbības (apgādājamo personu ierakstīšana, izrakstīšana, atzīme par invaliditāti utt.).
Ir noteiktas nodevas par Olaines pilsētas simbolikas izmantošanu katram izgatavojuma veidam:
•

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

•

politiskām partijām, uzņēmumiem, uzņēmējsabiedrībām un citām juridiskām personām – 50,00 lati.

Ar visām pašvaldības nodevām un maksas pakalpojumiem var iepazīties Olaines domes māja lapā www.olaine.lv sadaļā
„Pašvaldība (saistošie noteikumi)”.
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PAŠVALDĪBAS IESTĀDES UN STRUKTŪRVIENĪBAS

Nodarbināto
Iestādes vai struktūrvienības nosaukums un adrese
Olaines pilsētas Bāriņtiesa
Zemgales iela 33, Olaine
Olaines pilsētas Būvvalde
Zemgales iela 33, Olaine
Olaines pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
Zemgales iela 33, Olaine
Olaines pilsētas Pašvaldības policija
Zemgales iela 26, Olaine
Pašvaldības aģentūra „Olaines sociālais dienests”
Zemgales iela 33, Olaine
Olaines Vēstures un mākslas muzejs
Zemgales iela 33, Olaine
OPPII “Dzērvenīte”
Zemgales iela 39, Olaine
OPPII “Zīle”
Kūdras iela 9, Olaine
OPSPII “Ābelīte”
Parka iela 5, Olaine
Olaines 1. vidusskola
Zeiferta iela 4, Olaine
Olaines 2. vidusskola
Skolas iela 1, Olaine
Olaines pilsētas Pieaugušo izglītības centrs
Zemgales iela 31, Olaine
Olaines Mūzikas un mākslas skola
Zemgales iela 31, Olaine

Vadītājs
Irēna Vilnere

Santa Rasa - Daukše

Ināra Brence

Antons Mikutēns

Anda Liepiņa

Ārija Spuņģe

Silvija Tiščenko

Larisa Korņejeva

Valda Zoša

Jāzeps Volāns

Ludmila Osipova

Rudīte Babra

Didzis Grīnbergs

Olaines pilsētas Kultūras un sporta centrs:
Zeiferta iela 11, Olaine, t.sk.:
-

Sporta nodaļa (Stacijas iela 38a, Olaine)

-

Olaines pilsētas bibliotēka (Zemgales iela
24, Olaine)

-

Olaines pilsētas bibliotēkas Bērnu

Tālrunis
67146048
barintiesa@olaine.lv
67146031
67146018
dzimtsaraksti@olaine.lv
67967196
67146052
soc.dienests@olaine.lv
67146053
muzejs@olaine.lv
67962808
pii_dzervenite@inbox.lv
67966249
zile@olaine.lv
67965768
abelite@mail.lainnet.lv
67962959
o1vsk@jelgava.lv

67963582
o2vsk@jelgava.lv
67966741
picunnvo@inbox.lv
67963650
olainesmms@inbox.lv

Anita Kirilova

67966148
olaine.kc@sveiks.lv

Aleksandra Martinova

67965662
67963787

skaits
2

3

1

13

34

4

59

67

75

95

85

3

21

22

Anastasija Kargapoļceva
67963445

literatūras nodaļa (Kūdras iela 16, Olaine)
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PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS

Kapitālsabiedrības nosaukums
un adrese

Darbības veids

Nodarbināto

Vadītājs

Tālrunis

Normunds Ozoliņš

67963102

99

Nataļja Petričenko

67966330

25

Jānis Klievēns

67962764

64

Ritma Andersone

67963172

18

skaits

siltumenerģijas ražošana, pārvade un
AS “Olaines ūdens un siltums”

realizācija, dzeramā ūdens ražošana un

Kūdras iela 27, Olaine

piegāde, notekūdeņu pārvade un

(meitas sabiedrība - SIA „Olaines

nodošana attīrīšanai, dzīvojamo māju

namu apsaimniekotājs”)

apsaimniekošana, sadzīves atkritumu
apsaimniekošana
pilsētas zaļās zonas apkope, pilsētas
ielu un ceļu apkope, pilsētas

SIA “Olaines municipālais serviss”

labiekārtošana, sporta laukumu

Jelgavas iela 32, Olaine

uzturēšana, Olaines novada „Sila” kapu
apsaimniekošana, pilsētas mežu
apsaimniekošana
medicīniskie pakalpojumi: primārā un

SIA „Olaines Veselības centrs”

sekundārā aprūpe, stacionārs (slimnīcas

Veselības iela 5, Olaine

darbība, ārstu prakse, zobārstu prakse,
sociālā aprūpe un izmitināšana)
ēku apsaimniekošana Zemgales ielā 29

SIA “Zemgales 29”

un Zemgales ielā 31 – telpu īre un

Zemgales iela 29, Olaine

noma, viesu istabas, sociālās istabas un
dienesta viesnīca iedzīvotājiem

53

Olaines pilsētas domes 2008. gada publiskais pārskats

2008.GADA GALVENĀS PRIORITĀTES UN TO ĪSTENOŠANA
Pārskata gadā, apstiprinot budžetu, tika noteiktas pašvaldības prioritātes, un tās ir:
o

pilsētas labiekārtošana;

o

pilsētas komunālās saimniecības rekonstrukcija;

o

sporta būvju celtniecība.

Īstenojot prioritāti „Pilsētas labiekārtošana” pārskata gadā tika veikti arī vērienīgi darbi Olaines pilsētas teritorijas
labiekārtošanā:
o

ir labiekārtota Olaines 2.vidusskolai pieguļošā teritorija;

o

attīstot pilsētas infrastruktūru tika izbūvēta Dalbes iela un Stacijas ielas turpinājums (no Parka ielas līdz Dalbes ielai);

o

Vides ainavas tēla veidošanai Olaines pilsētas teritorijā ir uzstādītas mazās arhitektoniskās formas - akmens

skulptūras – zirneklis, ābols, dzērvene, sēnes, skudras un pīles, zīle;
o

gada laikā ir atjaunots ielu, laukumu, pagalmu un ietvju segums;

o

mobilas pilsētvides veidošanai tika izgatavotas un uzstādītas vairākas norādes uz pilsētā atrodamajiem objektiem un

iestādēm;
o

lai veidotu pilsētvidi draudzīgāku videi, kā arī nodrošinātu labvēlīgākus apstākļus bērniem, tiek veikti

energoefektivitātes celšanas pasākumi – nomainīti logi un durvis, kā arī nosiltinātas ēku fasādes sekojošām izglītības iestādēm:
-

Olaines pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei „Dzērvenīte”;

-

Olaines pilsētas Speciālajai pirmsskolas izglītības iestādei „Ābelīte”;

-

Olaines pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei „Zīle”;

-

Olaines 1.vidusskolai;

-

Olaines 2.vidusskolai;

-

nomainīti logi un durvis arī Olaines veselības centra slimnīcas ēkai, kurā bez veselības aprūpes speciālistiem

darbojas arī privātā pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte” un Dienas centrs cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
-

domājot par nākotnes perspektīvām, dome veica sagatavošanas darbus 2008.gadā, izstrādājot Olaines

brīvdabas estrādes izbūves un meža parka labiekārtošanas tehnisko projektu (paredzot apgaismojumu, bruģētos celiņus, atpūtas
vietas ar soliņiem un pilsētas vasaras brīvdabas estrādes būvniecību).
Īstenojot prioritāti „Pilsētas komunālās saimniecības rekonstrukcija” 2008.gadā turpināts darbs pie Kohēzijas fonda
līdzfinansētā projekta realizācijas „Ūdenssaimniecības attīstība Olainē un Jaunolainē”, kura ietvaros izbūvēti jauni un
nomainīti veci ūdensvada, kanalizācijas un lietus ūdens tīkli, veikti jaunās NAI būvniecības darbi. Turpinājās arī pilsētas
apgaismojuma rekonstrukcijas darbi un rezultātā lielākā daļa veco apgaismojuma stabu ir nomainīti pret mūsdienīgiem
cinkotiem ar energoefektīvām spuldzēm.
Īstenojot prioritāti „Sporta būvju celtniecība”, lai nodrošinātu pilsētas iedzīvotājiem sportiskā un lietderīgā brīvā laika
pavadīšanas iespējas, pašvaldība pārskata gadā veica sekojošās aktivitātes:
o

visu Olaines pilsētas un Olaines pagasta iedzīvotāju veselības veicināšanai notika peldbaseina būvniecība, kuru

nodeva ekspluatācijā 2009.gada februārī, peldbaseins atrodas blakus Olaines 2.vidusskolai;
o

Ņemot vērā pilsētas bērnu, jauniešu un iedzīvotāju pieaugošo vēlmi un interesi nodarboties ar sportu, kā rezultātā

straujo sporta sekciju un pulciņu attīstību pilsētā, it īpaši futbola, basketbola, volejbola un vieglatlētikas sektorā, ir uzsākta
stadiona Zeiferta ielā 4, Olainē rekonstrukcija atbilstoši mūsdienu prasībām: ar mākslīgo futbola laukuma segumu pēc FIFA
prasībām, mākslīgo skrejceļu un vieglatlētikas sektoru segumu pēc IAAF prasībām un mākslīgo segumu laukumam basketbola
un volejbola spēlēm;
o

domājot arī par bērnu un jauniešu aktivitātēm ārpus skolas šī gada laikā ir ierīkots jauns rotaļu laukums Zeiferta ielā

20a, kā arī slidotavā tika ieklāts multifunkcionāls segums, kas aktīvu spēļu laikā samazina traumatismu.
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NEVALSTISKĀS ORGANIZĀCIJAS
Sabiedrības iesaistīšanai pilsētas attīstībā un atbalsta attiecīgajām iedzīvotāju grupām nodrošinājumam izveidota Olaines
nevalstisko organizāciju apvienība, kas sastāv no 14 interešu grupām. NVO apvienības padome sastāv no apvienībā esošo
nevalstisko organizāciju, radošo pulciņu un interešu klubiņu vadītājiem.
Nr.

1.

Organizācijas
nosaukums

NVO
apvienības
padome

2.

Pensionāru
padome

3.

Latvijas
Sieviešu
invalīdu
asociācijas
"Aspazija"
Olaines nodaļa

4.
Olaines
jaunatnes
"Sarkanais
Krusts"
atbalsta grupa
5.

Olaines
jaunatnes
organizācija
"Jaunie
vanagi"

6.

Olaines pilsētas
politiski

Darbības virziens
Koordinē NVO, interešu
klubu un radošo pulciņu
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.
Pasākumu organizēšana
Olaines pilsētas
maznodrošinātiem
pensionāriem: 2
ekskursijas gadā,
Ziemassvētku un
Lieldienu svinēšana,
rokdarbu izstāžu
organizēšana, sadarbība ar
citām NVO.
Izglītojošu semināru
organizēšana, kultūras
pasākumu organizēšana,
invalīdus interesējošas
informācijas apkopošana
un izplatīšana, sadarbība
ar citām NVO.
Palīdzību sniegšana
neatkarīgi no tautības,
rases, reliģiskajiem
uzskatiem, šķiriskās
piederības un
politiskajiem uzskatiem.
Sadarbība ar citām NVO.
Attīstīt jauniešu zināšanas,
iemaņas, attieksmes un
vērtības, lai veicinātu viņu
iespējas līdztiesīgi
piedalīties demokrātiskos
procesos un ietekmēt tos.
Aizstāvēt un popularizēt
bērnu tiesības. Integrēt
sabiedrībā bērnus un
jauniešus no "sociālā
riska" grupām. Sadarbība
ar citām NVO.
Atbalstīt savus biedrus,
sniedzot tiem materiālu un

Adrese

Zemgales ielā 31,
3. stāvs

Atbildīgā persona

Biedru
skaits

Tālrunis

Felicita Tretjakova
(līdz 2008.gada
martam ieskaitot)
15
Andra Andersa
(no 2008.gada
aprīļa)

26494550

Zemgales iela 31,
3. stāvs

Valentīna Dilāne

15

28637435

Zemgales ielā 31,
3. stāvs.

Vēsma Purviete

20

67963393

Zemgales iela 31,
3.stāvs

12

Zemgales iela 31,
3.stāvs

Ieva Mārtiņa

34

Zemgales ielā 31,
3.stāvs.

Vallija Pavļukeviča

90

67965983
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7.
8.

represēto
personu klubs
"Atbalss"
Sieviešu klubs
"Garzeķe"
Ģimeņu
atbalsta grupa
"VIVA"

9.
Audēju pulciņš
"Atvasara"
10.
Rokdarbu
pulciņš
"Piesaulīte"
11.

Nacionālo
karavīru valde

12.

Olaines Dāmu
klubs
"Viktorija"

13.

Jauniešu
padome

14.

Latvijas
antihitleriskās
koalīcijas
cīnītāju
asociācijas
Olaines pilsētas
nodaļa

15.
Olaines rūpju
bērna ģimeņu
atbalsta grupa
"Ābolītis"

morālu atbalstu. Sadarbība
ar citām NVO.
Pasākumu organizēšana
interešu kluba biedriem.
Pasākumu organizēšana
Olaines maznodrošināto
daudzbērnu ģimeņu
bērniem.
Aušana. Piedalīšanās
ikgadējās rokdarbu
izstādēs. Sadarbība ar
citām NVO.
Rokdarbi (adīšana,
tamborēšana). Rokdarbu
izstāžu organizēšana, kā
arī piedalīšanās ikgadējās
rokdarbu izstādēs.
Sadarbība ar citām NVO.
Pasākumu organizēšana,
kas sniedz atbalstu
vecajiem karavīriem.
Finansiālās palīdzības
sniegšana (zāļu iegādei),
braucienu organizēšana uz
karavīru atdusas vietām,
sadarbība ar citām NVO.
Attīstīt un stiprināt
sieviešu aktivitāti.
Pārstāvēt Olaines pilsētas
jauniešu intereses,
veicinot jauniešu
iesaistīšanos pilsētas
ekonomiskajā, sociālajā
un kultūras dzīvē, kā arī
veidot vispusīgi attīstītus,
sabiedriskus pilsētas
iedzīvotājus.
Pasākumu organizēšana,
kas sniedz atbalstu
vecajiem karavīriem (kara
veterāniem).

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

Zemgales ielā 31,
3.stāvs

Rasma Brikmane

18

67963517

Zemgales iela 31,
3.stāvs

Andra Andersa

60
ģimenes

26494550

Kūdras iela 27

Dace Urbanoviča

6

67963393

Zemgales iela 31,
3.stāvs

Velta Ozoliņa

8

67963704

Zemgales iela 31,
3.stāvs

Pēteris Veidelis

13

67963593

Zemgales iela 31,
3.stāvs

Ludmila
Rodionova

25

26598049

Zemgales iela 31,
3.stāvs

Edvīns Nikolajevs,
Jeļena
Romanovska

10

26768394
26761409

Zemgales iela 31,
3.stāvs

Ludvigs Ivanovs

20

Zemgales iela 31,
3.stāvs

Tamāra Krēsliņa

15
ģimenes

26094971
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IEDZĪVOTĀJU INFORMĒŠANA
Pilsoniska līdzdalība paredz informētību. Informācijai jābūt viegli pieejamai, saprotamai un savlaicīgai, tāpēc arī tās
sniegšanas veidiem jābūt dažādiem, katrai mērķgrupai 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 pieņemšanas un informācijas centrs.
Olaines pilsētas dome gādā par to, lai iedzīvotāju rīcībā būtu ticama informācija par domes lēmumiem, lai viņi var savlaicīgi
izteikt savu viedokli, uzdot jautājumus un saņemt uz tiem izsmeļošas atbildes.
Lai īstenotu iepriekš minēto, Olaines pilsētas dome reizi mēnesī izdod bezmaksas informatīvo izdevumu „Olaines Domes
Vēstis” – 5200 eksemplāru tirāža, ko saņem katrs iedzīvotājs savā pastkastītē, kā arī tas ir pieejams Olaines pilsētas domes
Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā. Pastāvīgi tiek veidoti un papildināti bukleti par pašvaldības iestādēm, par
domes pieņemtiem saistošiem noteikumiem. Bukleti ir pieejami Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā bez maksas.
Ir izstrādāts arī buklets par Olaines pilsētu, kurš ir divās valodās – latviešu un angļu. Ir izdots galda kalendārs, kurā ir ietverta
informācija par lielākiem 2008.gada projektiem. Katrs pilsētas iedzīvotājs saņēma šo kalendāru savā pastkastītē. 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 viņus interesējošus jautājumus, ka arī sniegt atgriezenisko saiti sadaļā
„vēstule domei”. 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 ziņas. 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 ziņas un citām televīzijas programmām. Vairāki pilsētai īpaši nozīmīgi pasākumi tika atspoguļoti arī
drukātajā presē – laikrakstos „Izglītība un kultūra”, „Olaines Balss”, „Rīgas Apriņķa Avīze”, „Час”, kā arī Internet portālos –
www.delfi.lv, LETA, www.apollo.lv, www.reitingi.lv, www.aprinkis.lv u.c. 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 pieņemšanas 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 pieņem pašvaldības amatpersonas un deputāti. Tiek organizētas aptaujas un
sabiedriskās apspriedes.
Vēlamies uzsvērt, ka ne tikai pašvaldība sniedz informāciju iedzīvotājiem, bet tā arī saņem informāciju no iedzīvotājiem.
Šī atgriezeniskā saikne dod iespēju uzzināt un novērtēt iedzīvotāju apmierinātību ar rezultātu un operatīvi veikt nepieciešamās
izmaiņas lēmumu īstenošanas procesā. Zemgales ielā 33, Olaines pilsētas domes ēkā pieejama anonīmā priekšlikumu
pastkastīte.
Iedzīvotāji tiek aicināti ne tikai izteikt savu viedokli no malas, kā publisko apspriešanu gadījumos, bet arī tika iesaistīti
lēmumu pieņemšanā.
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OLAINES PILSĒTAS SOCIĀLI EKONOMISKĀS UN ARHITEKTONISKI TELPISKĀS
ATTĪSTĪBAS PLĀNS
2004.gada 15.martā Olaines pilsētas domes sēdē (prot.Nr.5., 1.p.) tika pieņemts lēmums „Par Olaines pilsētas teritorijas
plānojuma izstrādes uzsākšanu” un 2004.gada 16.jūnijā tika noslēgts līgums ar cenu aptaujas uzvarētāju SIA „NAGLA IF” par
„Olaines pilsētas teritorijas plānojuma un attīstības programmas” izstrādi.
2004.gada 24.novembra domes sēdē tika apstiprināta “Olaines pilsētas attīstības programma”. “Olaines pilsētas attīstības
programmā” ir noteikti pašvaldības teritorijas attīstības uzdevumi un atspoguļotas perspektīvas tendences pilsētas attīstībai.
“Olaines pilsētas attīstības programmas” dokumenti ir daļa no pilsētas mērķtiecīgas attīstības veicināšanas.
Olaines pilsētas dome 2005.gada 25.maija domes sēdē izskatīja un pieņēma Olaines pilsētas teritorijas plānojumu galīgā
redakcijā. Atbilstoši likumdošanai Olaines pilsētas teritorijas plānojums stājas spēkā pēc saskaņošanas ar Reģionālās attīstības
un pašvaldību lietu ministriju un 2005.gada 28.septembrī 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 daļas (kartēm) un teritorijas izmantošanas apbūves noteikumiem, kas ir Olaines
pilsētas attīstības un zemes izmantošanas politika turpmākajiem 12 gadiem. Teritorijas plānojuma pamatuzdevums ir noteikt
pilsētas teritorijas plānoto (atļauto) turpmāko izmantošanu un ierobežojumus, norādot noteiktiem mērķiem rezervētas
teritorijas, kā arī ietver prasības būvniecības dalībnieku, nekustamā īpašuma – zemes gabala vai ēku un būvju, īpašnieku vai
lietotāju tiesības un pienākumus attiecībā uz zemes gabala izmantošanu. Teritorijas plānojums nosaka detaļplānojumu
izstrādāšanas un reklāmas izvietojumu kārtību.
Grozījumi dokumentos “Olaines pilsētas attīstības programma” un “Olaines pilsētas teritorijas plānojuma 2004.-2016.”, tai
skaitā “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos” netika veikti.
Olaines pilsētas administratīvajā teritorijā ir noritējuši vairāki svarīgi pasākumi un realizēti daudzi nozīmīgi projekti:
-

pabeigta Olaines 1.vidusskolas piebūves celtniecība ~5000 kv.m.

-

ūdens saimniecības rekonstrukcijas projekta ietvaros ir atjaunots asfalta klājums visām pilsētas ielām;

-

turpinās daudzdzīvokļu māju renovēšana (ēkas siltināšana un stāvvadu nomaiņa) un pagalmu labiekārtošana;

-

veikts ēkas Zemgales 31(mūzikas skolas telpas) remonts;

-

veikta SPII ”Ābelīte”, PII „Dzērvenīte” teritorijas laukuma rekonstrukcija;

-

strauji attīstās privāto māju sektors gar jaunizbūvētu Dalbes ielu;

-

ap pilsētas robežu (gar Rīgas ielu) attīstās rūpniecisko objektu apbūve un jauno loģistikas parku izveidošana;

-

ir uzbūvēts mūsdienām atbilstošs lielveikals „Supernetto”.

Ir palielinājusies iedzīvotāju un juridisko personu aktīva piedalīšanās pilsētas rīkotajās publiskajās apspriešanās, kas
saistītā ar jaunu objektu būvniecības ieceru apspriešanu (Valsts galveno autoceļu rekonstrukcija A8 Rīga – Jelgava Lietuvas
robeža (Meitene)).
2008.gadā konkursā „Sakārtotākā Latvijas pilsēta - 2008” Olaines pilsētai tika piešķirta Atzinība par mērķtiecīgu darbību
infrastruktūras sakārtošanā un pārmaiņām no ķīmijas industrijas pilsētas uz zaļo pilsētu.
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OLAINES PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS 2007.GADĀ
UN 2008. GADĀ
Kopējā Olaines pilsētas administratīvā teritorija ir 628, 4 ha. Olaines pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošās
zemes izmantošanas veidi 2008.gadā:
Zemes izmantošanas veids

Platība (ha)

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme

17,1

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme

38,3

Komercdarbības objektu apbūves zeme

5,3

Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme

40,4

Ražošanas objektu apbūves zeme

210,8

Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme

21,5

Mežsaimniecības zeme

189,8

Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme

101,4

Lauksaimniecības zeme

3,8

Olaines pilsētas teritorijā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas platības 326 ha platībā, un tās sastāda 51,87% platību
īpatsvara.
Olaines pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 2007. gadā un 2008. gadā:
Nekustamais īpašums

Uz 31.12.
2007.g.
(bilances vērtība)

Uz 31.12.
2008.g.
(bilances vērtība)

Dzīvojamo ēku vērtība
Nedzīvojamo ēku vērtība
Inženierbūvju vērtība
Transporta būvju vērtība
Zemes vērtība
Pārējais nekustamais īpašums

204 698.1 083971.1 823677.1 432295.905 319.40 930.-

202 607.5 189445.2 131233.2 247102.7 270783.161 535.-

Kopā

5490890.-

1 7 202705.-

Dzīvoklis Zemgales 11-9 par novērtēto summu Ls 22800 ieguldīts AS ”Olaines ūdens un siltums” pamatkapitālā
palielināšanai.
Olaines pilsētas domes īpašumā 2008.gadā bija 213 dzīvokļi, no tiem 5 dzīvokļi ir dienesta dzīvokļi, kuri izīrēti
vispārizglītojošo skolu pedagogu vajadzībām, 24 dzīvokļi ir sociālie dzīvokļi, kuri izīrēti sociāli mazaizsargātām un trūcīgām
personām.

59

Olaines pilsētas domes 2008. gada publiskais pārskats

OLAINES PILSĒTAS DOMES KAPITĀLA VĒRTĪBA KAPITĀLSABIEDRĪBĀS UN
BIEDRĪBĀS
Olaines pilsētas domes kapitāla vērtība kapitālsabiedrībās un biedrībās

Ieguldījuma uzskaites vērtība
2008.gada beigās
(Ls)

Līdzdalība (%)

3 220 951

100

SIA "Olaines municipālais serviss"

32 433

100

SIA "Olaines veselības centrs"

55 014

82,09

SIA "Zemgales 29"

3 800

50

300

-

Uzņēmuma nosaukums

AS " Olaines ūdens un siltums"

Biedrība "Latvijas pašvaldību mācību centrs"
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OLAINES PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETS
Olaines pilsētas domes 2008.gada budžets tika pieņemts 2008.gada 30.janvārī, kā noteikumi Nr.1 „Par Olaines pilsētas
pašvaldības 2008.gada budžetu”. Saskaņā 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 izmaiņas un precizējumi, kas saistīti ar papildus resursu piesaistīšanu. Visi pašvaldības galvenie
pasākumi un darbi ir izpildīti un nodrošināti ar finansējumu.
PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI

Posteņa nosaukums

IEŅĒMUMI KOPĀ

2007.gads

2008.gada izpilde pret
2008.gada plānu

2008.gads
Izpilde

2008.gada izpilde pret
2007.gada izpildi

Izpilde

Plāns

7 129 654

8497027

8504148

%
100.1

“+” vai “-“, Ls
7 121

%
119.3

“+” vai “-“, Ls
1 374 494

4 946 930

5858448

5857352

100.0

-1 096

118.4

910 422

4 597 619

5621750

5621750

100.0

0

122.3

1 024 131

4 597 619

5621750

5621750

100.0

0

122.3

1 024 131

ĪPAŠUMA NODOKĻI

310 983

198698

198687

100.0

-11

63.9

-112 296

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un
būvēm

36 061

42344

41914

99.0

-430

116.2

5 853

231 097

152452

152871

100.3

419

66.2

-78 226

43 825

3902

3902

100.0

0

8.9

-39 923

38 328

38000

36915

97.1

-1 085

96.3

-1 413

38 328

38000

36915

97.1

-1 085

96.3

-1 413

364 459

148241

155528

104.9

7 287

42.7

-208 931

3 643

361

361

100.0

0

9.9

-3 282

1 019
2 624
5 059
9 484

361
4500
9000

361
4872
12028

100.0
108.3
133.6

0
0
372
3 028

0.0
13.8
96.3
126.8

-1 019
-2 263
-187
2 544

478

380

1034

272.1

654

216.3

556

345 795

134000

137233

102.4

3 233

39.7

-208 562

193 370

242631

242200

99.8

-431

125.3

48 830

0

0.0

-342

Nodokļu ieņēmumi
IENĀKUMA NODOKĻI
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma
nodokļa

Īpašuma nodokļa parādi
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM
UN PRECĒM
Azartspēļu nodoklis
Nenodokļu ieņēmumi
IEŅĒMUMI NO
UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA
Ieņēmumi no dividendēm
Pārējie finanšu ieņēmumi
NODEVAS
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI
IEŅĒMUMI NO PAŠVALDĪBAS
ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS UN NO
NODOKĻU PAMATPARĀDA
KAPITALIZĀCIJAS
Ieņēmumi no budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi
Ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām

342
72 115

95919

98020

102.2

2101

135.9

25 905

29

50

29

58.0

-21

100.0

0

Ieņēmumi par nomu un īri

45 867

58521

58825

100.5

304

128.3

12 958

Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu
maksas pakalpojumiem
Pārējie neklasificētie budžeta iestāžu
ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem
maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi

65 475

83697

80498

96.2

-3 199

122.9

15 023

9 542

4444

4828

108.6

384

50.6

-4714

17925

17925

100.0

0

#DIV/0!

17925

1 624 895

2229782

2231143

100.1

1 361

137.3

606 248

145 601

523102

516152

98.7

-6950

354.5

370 551

1 479 294

1706680

1714991

100.48697

8 311

115.9

235 697

Maksa par izglītības pakalpojumiem
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un
kancelejas pakalpojumiem

Ārvalstu finanšu palīdzība
Transferti
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
PAŠVALDĪBU BUDŽETU
TRANSFERTI
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Ieņēmumi no
iedzīvot āju ienākuma
nodokļa 66.1%

Īpašuma nodokļi
2.3%
Azart spēļu nodoklis
0.4%
Nenodokļu ieņēmumi
1.8%
P ašvaldību budžet a
t ransfert i 20.2%

Ārvalst u finanšu
palīdzība 0.2%

Valst s budžet a
t ransfert i 6.1%

Ieņēmumi no iest āžu
sniegt ajiem maksas
pakalpojumiem 2.8%

Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2008. gadā (%)
Olaines pilsētas domes pamatbudžeta ieņēmumu daļa 2008.gadā izpildīta par 100,1%, kas kopumā sastāda Ls 8 504 148.
Salīdzinājumā ar 2007.gadu 2008.gada pamatbudžeta ieņēmumi pieauguši par Ls 1 374 494 vai 19,3%, sakarā ar ieņēmumu no
iedzīvotāju ienākumu nodokļa un valsts mērķdotāciju pieaugumu.
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa - kopējā izpilde 2008.gadā 100%, kas sastāda Ls 5 621 750. Sakarā ar
minimālas algas palielinājumu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieskaitāmās daļas pašvaldību budžetos palielināšanu
2008.gadā saņemti par Ls 1 024 131 vai 22,3% vairāk nekā 2007.gadā. Ieņēmumu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa īpatsvars
kopējos ieņēmumos – 66,1%.
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi izpilde 2008.gadā – 99%, kas sastāda Ls 41 914. Nekustamā īpašuma nodokļa par
ēkām un būvēm ieņēmumu prognoze 2008.gadā izpildīta par 100,3%, kas sastāda Ls 152 871. Ieņēmumi no īpašuma
nodokļiem veido 2,3% no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem.
Tiešo nodokļu ieņēmumu dinamika
Nr.
p. k..

Nodokļa veids

1

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

2
3

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām
un būvēm

4

4=(1+2+3)

5

Maksājumi finanšu izlīdzināšanas fondā

6

6=(4-5)

Kopā

Neto ieņēmumi

Pieaugums
Iedzīvotāju skaits
Ienākumi uz 1 iedzīvotāju

2002. gads,
Ls
1 690 344

2003.gads,
Ls
1 928 620

2004.gads,
Ls
2 399 219

2005.gads,
Ls
3 162 276

2006.gads,
Ls
4 597 619

2007.gads,
Ls
5 621 750

39 215

34 639

36 858

34 789

36 061

41 914

100 085

117 913

136 400

131 369

231 097

152 871

1 829 644

2 081 172

2 572 477

3 328 434

4 864 777

5 816 535

144 227

182 850

291 007

347 615

559 540

864 580

1 685 417

1 898 322

2 281 470

2 980 819

4 305 237

4 951 955

16%

13%

20%

31%

44%

15%

12 261

12 535

12770

12925

12724

12696

134

148

179

231

338

390
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Ieņēmumi no nodokļu atsevišķo pakalpojumu veidiem izpildīti par 97,1%, kas sastāda Ls 36 915. Plānotā ieņēmumu
sadaļā ietilpst ieņēmumu no azartspēļu nodokļa un nodokļa apjoms ir saistīts ar Olaines pilsētas administratīvajā teritorijā
izvietoto spēļu iekārtu skaitu, kurš salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem palielinājās.
Ieņēmumu sadaļa “Nenodokļu ieņēmumi” izpildīta par 104,9%, kas kopumā sastāda Ls 155 528. Ieņēmumu prognozes
pārpilde - Ls 7 287. Nenodokļu ieņēmumu īpatsvars kopējos ieņēmumos – 1,8%.
Nenodokļu ieņēmumu sadaļā ietilpst ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma, valsts un pašvaldības nodevām, naudas
sodiem un sankcijām un no pašvaldības īpašuma pārdošanas.
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma saistīti ar AS “Olaines ūdens un siltums” maksājumiem Olaines pilsētas domei
par kredīta procentu maksājumiem Valsts kasei, sakarā ar aizdevumiem apkures sezonas nodrošināšanai.
Ieņēmumi no Valsts nodevām Ls 1 816 sastāv no nodevas par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesā,
nodevas par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu personu apliecinošos dokumentos un nodevas par civilstāvokļa aktu
reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu.
Ieņēmumi no pašvaldības nodevām kopumā sastāda Ls 3 056. Olaines pilsētas dome saņēma šādus pašvaldību nodevu
maksājumus:
-

nodeva par tirdzniecību publiskās vietās,

-

nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās,

-

nodeva par būvatļaujas saņemšanu,

-

pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldība.

Ieņēmumi no sodiem un sankcijām - izpildīti par 133,6%, kas kopsummā sastāda Ls 12 028. Ieņēmumu prognozes
pārpilde Ls 3 028. Ieņēmumi 2008.gadā no sodiem un sankcijām, salīdzinot ar 2007.gadu, ir palielinājusies par Ls 2 544.
Ieņēmumi iegūti no pašvaldības policijas un Olaines pilsētas domes administratīvās komisijas uzliktajiem sodiem par
administratīvā kodeksa un saistošo noteikumu pārkāpumiem un iekasētiem līgumsodiem.
Ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanas ir izpildīti par 102,4%. 2008.gadā tika pārdoti pašvaldības
objekti par summu Ls 137 233.
Ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem izpildīti par 102,2%, kas kopumā sastāda Ls 98 020. Šajā sadaļā ietilpst ieņēmumi
no Mūzikas un mākslas skolas vecāku maksām un vecāku maksām par bērnu ēdināšanas pakalpojumiem Olaines pilsētas
skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs.
Olaines pašvaldība saņēma Ls 58 825 no maksājumiem par pašvaldības īpašuma īri un nomu.
Ieņēmumu sadaļa „Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem” atspoguļoti ieņēmumi no maksām par
personu uzturēšanu Olaines sociālas aprūpes centrā – Ls 45 104 un ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem –
Ls 14 371.
Ieņēmumu sadaļa “Valsts budžeta transferti” izpildīta par 98,7% un kopsummā sastāda Ls 516 152. Saņemto maksājumu
īpatsvars kopējos ieņēmumos – 6,1%. Šajā sadaļā ietilpst Kultūras ministrijas budžeta programmas pārskaitīto dotāciju Olaines
Mūzikas un mākslas skolas pedagogu darba samaksai Ls 144 501 un citas dotācijas no valsts budžeta.
Ieņēmumu sadaļa “Pašvaldības budžetu transferti” izpildīta par 100,5% un kopsummā sastāda Ls 1 714 991. Norēķini ar
pašvaldību budžetiem – ieņēmumi no citu pašvaldību maksājumiem par Olaines pašvaldības izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem. Šī ieņēmumu grupa izpildīta par 114% un kopsummā sastāda Ls 69 113.
Mērķdotācijās saņemtie līdzekļi no Rīgas rajona padomes saskaņā ar valsts budžetu izpildīti par 100%, kas kopumā
sastāda Ls 1 563 819. Salīdzinot ar 2007.gadu 2008.gadā mērķdotācijas pedagogu darba samaksai palielinājušās par
Ls 285 464, vai 18% sakarā ar darba algas paaugstināšanu pedagogiem.
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PAMATBUDŽETA IZDEVUMI
Olaines pilsētas domes pamatbudžeta izdevumu daļa 2008.gadā izpildīta par 88%, kas kopumā sastāda Ls 10 439 549.
PAMATBUDŽETA IZDEVUMI PĒC EKONOMISKĀS KLASIFIKĀCIJAS
2007.gads

2008.gads

Posteņa nosaukums
Izpilde

Izdevumi kopā
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atalgojums
Darba devēja valsts
sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas, sociāla
rakstura pabalsti un
kompensācijas
Komandējumi un dienesta
braucieni
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli,
energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs
Grāmatas un periodiskie
izdevumi
Budžeta iestāžu nodokļu
maksājumi
Procentu izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
Uzturēšanas izdevumu
transferti, dotācijas un
mērķdotācijas pašvaldībām
uzturēšanas izdevumiem

Plāns

Izpilde

2008.gada izpilde pret
2008.gada plānu
“+” vai “-“,
%
Ls
88
1 395 488
83
1353648
98
118593
99
22847

2008.gada izpilde pret
2007.gada izpildi
“+” vai “-“,
%
Ls
108
781 206
117
953790
123
954064
138
832256

9 658 343
5 511 335
4 158 301
2 170 643

11 835 037
7818773
5230958
3025746

10 439 549
6465125
5112365
3002899

680 881

918375

900173

98

18202

132

219292

7 608

20958

11809

56

9149

155

4201

997 558

896170

842283

94

53887

84

-155275

277 100

342661

329633

96

13028

119

52533

22 078

22827

22746

100

81

103

668

2 433

4221

2822

67

1399

116

389

15 332

122913

122913

100

0

802

107581

724 291

1541120

1540232

100

888

213

815941

613 411

923782

916856

99

6926

149

303445

Grāmatas un periodiskie
izdevumi 0.2%

Budžeta iest āžu nodokļu
maksājumi 0.03%
P rocent u izdevumi 1.2%

Krājumi, m at eriāli,
energoresursi, preces,
biroja preces un
invent ārs 3.2%

Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalst i 14.8%

P akalpojumi 8.1%
Uzt urēšanas izdevum u
t ransfert i, dotācijas un
mērķdot ācijas
pašvaldībām 8.8%

Komandējumi un
dienest a braucieni 0.1%

Darba devēja VSAO
iemaksas, sociāla
rakst ura pabalsti un
kom pensācijas 8.6%

Kapit ālie izdevumi
38.1%
Atalgojum s 28.8%

Pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas 2008. gadā (%)
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IZDEVUMI PĒC VALDĪBAS FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM
2007.gads

2008.gada
izpilde pret
2008.gada plānu
“+” vai “%
“, Ls

2008.gads

Funkcionālā kategorija

Izdevumi kopā
Izpildvara
Procentu maksājumi par
aizņēmumiem
Maksājumi pašvaldībām
par izglītības iestāžu
sniegtajiem
pakalpojumiem
Maksājumi pašvaldību
izlīdzināšanas fondā
Sabiedriskā kārtība un
drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība

2008.gada izpilde
pret 2007.gada
izpildi
“+” vai “-“,
%
Ls

Izdevumu
īpatsvars,
%

Izpilde

Plāns

Izpilde

9 658 343
435 420

11 835 037
559 168

11 666 790
542 522

99
97

168 247
16 646

121
125

2 008 447
107 102

100.0%
4.7%

15 332

128 640

128 621

100

19

839

113 289

1.1%

41 221

41 000

34 075

83

6 925

83

-7 146

0.3%

559 540

864 580

864 580

100

0

155

305 040

7.4%

111 215
665674
129665

160 798
875869
193853

156 109
870891
190413

97
99
98

4 689
4 978
3 440

140
131
147

44 894
205 217
60 748

1.3%
7.5%
1.6%

655107
10881
487262
6059747
487279

1446753
57168
1696104
5227755
583349

1433516
55686
1659776
5156612
573989

99
97
98
99
98

13 237
1 482
36 328
71 143
9 360

219
512
341
85
118

778 409
44 805
1 172 514
-903 135
86 710

12.3%
0.5%
14.2%
44.2%
4.9%

At pūt a, kult ūra un
reliģija 14.2%

P ašvaldības t erit oriju un
mājokļu
apsaimniekošana 12.3%
Veselība 0.5%

Vides aizsardzība 1.6%
Izglīt ība 44.2%
Ekonomiskā darbība
7.5%

Sociālā aizsardzība 4.9%

Sabiedriskā kārt ība un
drošība 1.3%

Izpildvara 4.7%
Maksājumi P FIF 7.4%

Maksājumi pašvaldībām
par izglīt ības iest āžu
sniegt ajiem
pakalpojumiem 0.3%

P rocent u maksājumi par
aizņēmumiem 1.1%

Pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcionālajām kategorijām 2008. gadā (%)

Izdevumu sadaļa “Izpildvara” izpildīta par 97%, kas kopsummā sastāda Ls 542 522, līdzekļu ietaupījums Ls 16 646.
Līdzekļi izlietoti atbilstoši apstiprinātai izdevumu tāmei, un salīdzinot ar iepriekšējo gadu domes izdevumi palielinājušies par
Ls 107 102, sakarā ar algu palielināšanu domes administrācijai.
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Izdevumu sadaļa “Procentu maksājumi par aizņēmumiem” – izpildīta par 100%, kas kopsummā sastāda Ls 128 621 un par
Ls 113 289 lielāk nekā 2007.gadā. Procentu maksājumi tiek veikti saskaņā ar noslēgtiem aizņēmuma līgumiem.
Izdevumu sadaļa “Maksājumi pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” ir izpildīta par 83%, kas
kopsummā sastāda Ls 34 075.
Izdevumu sadaļa “Maksājumi pašvaldību izlīdzināšanas fondā” atbilstoši LR likumā “Par pašvaldību finanšu
izlīdzināšanu” izpildīta par 100%, vai Ls 864 580.
Izdevumu sadaļa “Sabiedriskā kārtība” izpildīta par 97%, kas kopsummā sastāda Ls 156 109, līdzekļu ietaupījums
Ls 4 689. Līdzekļi izlietoti pašvaldības policijas un Olaines bāriņtiesas darbības nodrošināšanai atbilstoši apstiprinātai
izdevumu tāmei. Salīdzinājumā ar 2007.gadu izdevumi sabiedriskas kārtības nodrošināšanai palielinājušies par Ls 44 894.
Analizējot pašvaldības izdevumu struktūru atbilstoši funkcionālajām kategorijām ir vislielākais īpatsvars izdevumu sadaļai
„Izglītība” – 44,2%. Izdevumu sadaļa “Izglītība” – izpildīta par 99%, kas kopsummā sastāda Ls 5 156 612. Salīdzinājumā ar
2007.gadu izdevumi izglītībai 2008.gadā pieauguši par Ls 903 135 sakarā ar izlietotiem līdzekļiem Olaines 1.vidusskolas
piebūves celtniecībai un atalgojumu paaugstināšanu pedagogiem. Olaines 1.vidusskolas piebūves celtniecībai 2008.gadā
izlietoti Ls 370 800.
2008.gadā Olaines 1.vidusskolā tika veikta ēkas siltināšana, sporta zāles un tajā ierīkotās ventilācijas remonts un grīdu
nomaiņa 6 mācību telpās.
Olaines 2.vidusskolā tika veikti remonti mācību telpās, nomainīti atlikušie vecie logi, teritorijas labiekārtošana, ēkas
siltināšana, skolas tualešu remonts un ūdens kanalizācijas sistēmas remonts.
2008. gadā PII „Zīle” tika rekonstruēts un papildināts apgaismojums iestādes teritorijā, iegādāti žāvējamie skapji, virtuvē
tika veikts remonts un iegādāti nerūsējošie galdi, profesionālā veļas mazgājamā mašīna, ledusskapis, iegādāti astoņas gultas,
galdi un krēsli, putekļu sūcēji, divās grupās nomainīts grīdas segums, iestādēs teritorijā uzstādīti divi rotaļu laukumi, tika
veikta ēkas siltināšana.
PII „Dzērvenīte” nosiltināta iestādes ārējā fasāde, nomainīti logi un durvis, pārbūvēts ēku savienojošais gaitenis, izveidota
centrālā ieeja, izremontētas un aprīkotas bērnu garderobes, veikta iekšpagalmu bruģēšana un sakārtota ēkas notekūdeņu
sistēma.
SPII „Ābelīte” veikti remontdarbi kanalizācijas sistēmā, radiatoru nomaiņa, veikta siltumssistēmas rekonstrukcija,
rekonstrukcijas darbi veļas mazgātavā, tika veikta ēkas ārējas fasādes siltināšana.
Izdevumu sadaļa „Veselības aprūpe” tika izpildīta par 97%. 55 686 latu izlietoti Olaines veselības centra ēkas siltināšanai.
Izdevumu sadaļa “Sociālā aizsardzība” izpildīta par 98% un sastāda Ls 573 989. No šīs sadaļas tika finansēts P/A „Olaines
sociālais dienests”. Izdevumu īpatsvars kopējos pašvaldības izdevumos 4,9 % un par Ls 86 710 vairāk nekā 2007.gadā.
Izdevumu sadaļā “Ekonomiskā darbība” ietilpst līdzekļi, kas ir paredzēti siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijai un
pilsētas ielu rekonstrukcijas darbiem. Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijai izlietoti Ls 24 004, Stacijas ielas, Dalbes ielas
izbūvei, pilsētas ielu rekonstrukcijas darbiem un pilsētas iekšpagalmu rekonstrukcijas darbiem – Ls 902 262.
Vides aizsardzībai 2008.gadā izlietoti Ls 190 413:
-

pilsētas kanāla un ūdens kanalizācijas uzturēšanai Ls 27 360,

-

pilsētas ielu, laukumu parku un ietvju tīrīšanai un kopšanai Ls 157 695,

-

pārējiem vides aizsardzības pasākumiem Ls 5 356.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izlietoti Ls 1 433 516, tai skitā:
-

Ls 1 227 241 Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Olainē un Jaunolainē" Olaines komponentes
īstenošana” realizācijai ,

-

Ls 63 820 pašvaldības iestāžu, nomnieku, īrnieku telpu apkalpošanai un sociālo istabu apsaimniekošanai ēkā
Zemgales ielā 31,

66

Olaines pilsētas domes 2008. gada publiskais pārskats
-

Ls 48 417 pilsētas ielu apgaismojuma uzturēšanai, elektroenerģijas apmaksai par pilsētas ielu apgaismojumu un
pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas rekonstrukcijai,

-

Ls 10 253 caurlaides telpas ierīkošanai ēkas Zemgales ielā 31 1.stāvā,

-

Ls 9 909 ziedu grozu iegādei un kastu apzaļumošanai,

-

Ls 14 772 akmens skulptūru izgatavošanai un uzstādīšanai pilsētas teritorijā,

-

Ls 13 999 pilsētas meža parka labiekārtošanas tehniskā projekta izstrādei,

-

Ls 11 794 brīvdabas estrādes tehniskā projekta izstrādei,

-

Ls 4 172 objektu norāžu un ielu norādes stabu izgatavošanai un uzstādīšanai.

Izdevumu sadaļa “Atpūta, kultūra un reliģija” – izpildīta par 98%, kas kopsummā sastāda Ls 1 659 776. Izdevumu
īpatsvars kopējos izdevumos – 14,2%. Līdzekļu ietaupījums – Ls 36 328. No šīs sadaļas tika finansēti:
-

pilsētas ledus laukuma, skeitparka un stadionu uzturēšana par summu Ls 54 069,

-

stadiona pie Olaines 1.vidusskolas rekonstrukcijas projektēšana un būvniecība par summu Ls 205 161,

-

peldbaseina celtniecība par summu Ls 990 930.

-

Olaines Kultūras un sporta centrs par summu Ls 328 375,

-

Olaines Vēstures un mākslas muzejs par summu Ls 52 848,

-

u. c. pasākumi.

SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI
2008.gada izpilde pret
2008.gada plānu

2008.gads

Ieņēmumi kopā

2007.gads
146346

Privatizācijas fonda
līdzekļi
Dabas resursu nodoklis
Autoceļu (ielu) fonda
līdzekļi

Plāns, Ls
185636

Izpilde, Ls
189143

%
102

699
8
145639

12
185636

189131

102

Izmaiņas 2008.gads
pret 2007.gadu

“+” vai ““, Ls
3507

129

“+” vai ““, Ls
42797

0

0

-699

12

150

4

3495

130

43492

%

Speciālā budžeta ieņēmumu daļa 2008.gadā tika plānota - Ls 185 636, faktiskie speciālā budžeta ieņēmumi 2008.gadā ir
Ls 189 143. Plāns izpildīts par 102% (faktisko ieņēmumu pārsniegums par plānotajiem Ls 3 507).
Autoceļu (ielu) fondā ieskaitīti līdzekļi par summu Ls 189 131 vai par 2% vairāk nekā bija paredzēts. Ieņēmumi pārpildīti
par Ls 3 495, jo papildus izdalīta mērķdotācija no Rīgas rajona autoceļa (ielu) fonda rezervēm.

2008.gadā pašvaldības iestādes saņēma ziedojumus un dāvinājumus par summu Ls 8 108, t.sk.:
- Ls 5 000 Olaines pilsētas dome,
- Ls 732 Olaines 1.vidusskola,
- Ls 1 800 Olaines Kultūras un sporta centrs,
- Ls 50 Olaines vēstures un mākslas muzejs,
- Ls 526 SPII „Ābelīte”.
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SPECIĀLĀ BUDŽETA IZDEVUMI
2008.gada izpilde pret
2008.gads
2008.gada plānu

Izdevumi kopā
Privatizācijas fonda
līdzekļi

2007.gads
168490

Plāns, Ls
235332
13003

Izpilde,
Ls
223514
12465

7028
161462

3000
219329

254
210795

Dabas resursu nodoklis
Autoceļu (ielu) fonda
līdzekļi

95
96

“+” vai ““, Ls
11818
538

8
96

2746
8534

%

Izmaiņas 2008.gads
pret 2008.gadu

133

“+” vai ““, Ls
55024
12465

4
131

-6774
49333

%

Speciālā budžeta izdevumu daļa 2008.gadam tika plānota Ls 235 332. Faktiski no speciālā budžeta izlietoti Ls 223 514.
Plāns kopumā izpildīts par 95% (līdzekļu ekonomija - Ls 11 818).
Izdevumi no autoceļu (ielu) fonda līdzekļiem – izpildīti par 96%, jeb Ls 210 795. Faktiskā līdzekļu ekonomija - Ls 8 534.
Par autoceļu (ielu) fonda līdzekļiem 2008.gadā tika veikti sekojoši darbi:
•

Tehniskā projekta izstrādāšana Stacijas ielas izbūvei no Skolas līdz Zeiferta ielai

Ls 9 153,

•

Pētījumu veikšana ielu klasifikācijas noteikšanai

Ls 598,

•

Autobusu pieturu kabatu izbūve

Ls 5 087,

•

Gājēju celiņu izbūve gar Rīgas ielu

Ls 4 725,

•

Pagalmu rekonstrukcija

Ls 9 185,

•

Ielu asfaltēšana

Ls 122 935,

•

Autobusu pieturvietu apkope

Ls 12 537,

•

Ceļazīmju nomaiņa un apkope, ceļa zīmju stabu uzstādīšana

Ls 1 935,

•

Signālstabiņu atjaunošana

Ls 5 577,

•

Pilsētas ielu un ceļu apkope

Ls 9 655,

•

Ielu braucamās daļas sniega tīrīšana un kaisīšana ar smilts-sāls maisījumu

Ls 8 865,

•

Asfaltēto ielu bedrīšu remonts

Ls 3 898.

Izdevumi Ls 254 no dabas resursu nodokļa līdzekļiem izlietoti pilsētas teritorijas nelegālo izgāztuvju apzināšanai un
likvidācijai.
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OLAINES PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 2009.GADAM
PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI 2009.GADAM
Klasifikācijas kods

Rādītāju nosaukums

Summa, Ls

KOPĀ IEŅĒMUMI

6 545 372

1.1.0.0.

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa

4 649 263

4.1.1.0.

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi

4.1.2.0.

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm

5.4.1.0.

Azartspēļu nodoklis

9.4.0.0.

Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā

1 500

9.5.0.0.

Pašvaldību nodevas

3 000

10.0.0.0.

Naudas sodi un sankcijas

9 000

12.0.0.0.

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

13.1.0.0.

Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas

20 400

13.2.0.0.

Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas

48 500

18.6.1.0.

Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

116 976

18.6.9.0.

Pārējie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām

19.2.1.0.

Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai

19.3.1.1.

Ieņēmumi pašvaldības budžetā no rajona padomes izglītības funkcijas nodrošināšanai
no valsts dotāciju un mērķdotāciju sadales (2009.g. 8.mēnešiem)

19.3.1.2.

Ieņēmumi pašvaldības budžetā no rajona padomes kultūras funkcijas nodrošināšanai no
valsts dotāciju un mērķdotāciju sadales

19.3.2.1.

Pārējie maksājumi no rajona padomēm izglītības funkcijas nodrošināšanai

36 600

19.3.2.9.

Sociālo funkciju nodrošināšanai pašvaldībām no rajona padomju līdzekļiem

14 000

21.1.0.0.

Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības

21.3.5.0.

Maksa par izglītības pakalpojumiem

21.3.7.0.

Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem

21.3.8.0.

Ieņēmumi par nomu un īri

53 984

21.3.9.0.

Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem

86 306

21.4.9.0.

Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi un pašu ieņēmumi

46 905
153 043
38 000

260

8 651
60 000
1 082 024
2 640

7 190
104 010
50

3 070

Finansēšana

197 676

Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu

197 676

KOPĀ IEŅĒMUMI UN FINANSĒŠANA

6 743 048
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PAMATBUDŽETA IZDEVUMI 2009.GADAM
Klasifikācijas
kods
01.000
01.110
1000
2000
2221
01.600
01.721
01.800
01.830
01.830
01.890
03.000
03.110
1000
2000
03.312
1000
2000
04.000
05.000

06.000

07.000
08.000
08.100

1000
2000

08.220
1000
2000
08.230

Rādītāju nosaukums
KOPĀ IZDEVUMI
Vispārējie valdības dienesti
Pilsētas dome
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Apkure
Vēlēšanu organizēšana
Aizdevumu % maksājumi Valsts kasei
Transferti no pašvaldības budžeta citu pašvaldību budžetiem
Norēķini ar pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem
Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā
Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (rezerves fonds)
Sabiedriskā kārtība un drošība
Pašvaldības policija
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Olaines bāriņtiesa
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Ekonomiskā darbība
Pilsētas ielu un pagalmu asfaltēšana un bruģēšana
Vides aizsardzība
Pilsētas ielu, parku un ietvju kopšana
Dzīvojamām mājām nepiestiprināto teritoriju kopšana
Kanāla apkope un lietus kanalizācijas tīklu apkalpošana
Pārējie (projekti)
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Sabiedriskās tualetes uzturēšana
Apzaļumošanas programmas realizācija
Ēkas Zemgales ielā 31 apsaimniekošana
Zemes noma
Pašvaldības nekustamā īpašuma uzturēšana un remonts
Ielu apgaismojuma uzturēšana un rekonstrukcija
Veselība
Ēkas Veselības ielā 7 uzturēšana
Atpūta, kultūra un reliģija
Sporta un atpūtas būvju uzturēšana, remonts un rekonstrukcija
Sporta un atpūtas būvju uzturēšana (slidotava, stadioni, peldbaseins), tai
skaitā:
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Peldbaseina celtniecība
Stadiona pie 1.vidusskolas projektēšana un rekonstrukcija
Olaines vēstures un mākslas muzejs
Pašvaldības līdzekļi
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Komunālo pakalpojumu izdevumi ēkā Zemgales 33
Olaines kultūras un sporta centrs
Valsts mērķdotācija

Summa,
Ls
6 465 505
1 501 561
479 660
379 010
80 650
20 000
5 000
211 390
805 511
34 000
661 511
110 000
135 235
105 386
95 886
9 500
29 849
28 993
856
160 342
160 342
203 990
140 000
45 710
17 280
1 000
121 200
800
2 000
72 000
3 400
18 000
25 000
9 000
9 000
894 141
594 663
152 000
33000
119000
238 213
204 450
23 733
23 733
20 233
3 500
400
270 845
2 640
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1000
1000
1000
2000
2221

08.620
09.000
09.110
1000

1000
2000

09.110
1000

1000
2000

09.110
1000
1000
2000
1000
2000
09.220
1000
1000
2000
2221

09.220

1000
2000
2221

09.510

Darba samaksa deju kolektīva "Janita" vadītājam
Darba samaksa jauktā kora "Dziesma" vadītājam
Pašvaldības līdzekļi
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Apkure
Izdevumi no iestādes ieņēmumiem
Kolektīva "Janita" 10 gadu jubilejai
Pārējie sporta un kultūras pasākumi
Izglītība
PII "Dzērvenīte"
5-6 g. bērnu apmācībā nodarb. pedagogu valsts mērķdotācija (2009.g. 8
mēnešiem)

1 320
1 320
255 835
140 835
100 000
15 000
11 370
1 000
4 500
2 814 240
411 072
31 535

Pašvaldības līdzekļi
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Apkure
Izdevumi no iestādes ieņēmumiem
PII "Zīle"
5-6 g. bērnu apmācībā nodarb. pedagogu valsts mērķdotācija (2009.g. 8
mēnešiem)

326 127
264 615
40 000
21 512
53 410
458 065
27 509

Pašvaldības līdzekļi
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Apkure
Izdevumi no iestādes ieņēmumiem
SPII "Ābelīte"
Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai (2009.g. 8 mēnešiem) un
iestādes uztur.

382 556
320 800
39 000
22 756
48 000
374 534
315 224

Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pašvaldības līdzekļi
Darba samaksa
Preces un pakalpojumi
Izdevumi no iestādes ieņēmumiem
Olaines 1.vidusskola
Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai (2009.g. 8 mēnešiem)
Pašvaldības līdzekļi
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Apkure
Izdevumi no iestādes ieņēmumiem
Pārējie izdevumi (projekti)
Skolēnu ēdināšana no valsts mērķdotācijas
Olaines 2.vidusskola
Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai (2009.g. 8 mēnešiem)
Pašvaldības līdzekļi
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Apkure
Skolēnu ēdināšana no valsts mērķdotācijas
Izdevumi no iestādes ieņēmumiem
Olaines mūzikas un mākslas skola

252 335
62 889
50 910
43 560
7 350
8 400
719 650
371 217
314 055
189 000
70 000
55 055
9 277
25 101
9 500
605 267
336 539
253 228
142 000
67 000
44 228
7 300
15 500
138 286
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1000
2000
09.510
1000
2000
09.110
09.510
09.510
10.000

1000
2000
2221
6000

10.920
10.920

Valsts mērķdotācija (2009.g. 8.mēnešiem)
Pašvaldības līdzekļi
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Izdevumi no iestādes ieņēmumiem
Pieaugušo izglītības centrs
Darba samaksa
Preces un pakalpojumi
Olaines pilsētas bērnu uzturēšana privātajā pirmsskolas izglītības iestādē
Sadarbības līgums ar Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžu
Jaunatnes izglītības un ārpusskolas finansiālais atbalsta fonds
Sociālā aizsardzība
PA "Olaines sociālais dienests"
Pašvaldības līdzekļi
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Apkure
Sociālie pabalsti
Izdevumi no iestādes ieņēmumiem
Projekti
NVO darbībai
Komunālo pakalpojumu izdevumi ēkā Zemgales 33
Finansēšana
Kases apgrozāmie līdzekļi
Aizņēmumu atmaksa
PAVISAM IZDEVUMI UN FINANSĒŠANA

Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām

97 902
31 884
24 184
7 700
8 500
9 966
8 466
1 500
43 000
1 000
36 600
625 796
619 296
555 850
168 350
20 000
25 000
342 500
50 120
13 326
5 000
1 500
277 543
50 000
227 543
6 743 048
50 000
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2008.GADA FINANŠU PĀRSKATS
OLAINES

PILSĒTAS

DOMES

LĒMUMS

„PAR

OLAINES

PILSĒTAS

PAŠVALDĪBAS

2008.

GADA

KONSOLIDĒTĀ FINANŠU PĀRSKATA APSTIPRINĀŠANU”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu un likumu “Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot ar 9 balsīm par –
N.Ozoliņš, I.Brence, J.Pavlovičs, N.Rituma, S.Kirilovs, V.Liepa, J.Klievēns, I.Purviņa, A.Gromovs, pret nav, atturas nav,
dome nolemj:
Apstiprināt Olaines pilsētas pašvaldības 2008.gada pārskatu ar pielikumiem:
1.

Apstiprināt Olaines pilsētas domes 2008.gada bilanci (veidlapa Nr.1.).

2.

Apstiprināt Olaines pilsētas pašvaldības 2008.gada pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem (veidlapa Nr.4-3):
- perioda neto pārsniegums/ deficīts

3.

4.

Ls 6 249 048,-

Apstiprināt Olaines pilsētas pašvaldības 2008.gada naudas plūsmas pārskatu (veidlapa Nr.2- NP):
- ieņēmumos

Ls 10 068 734,-

- izdevumos

Ls 11 904 811,-

Apstiprināt Olaines pilsētas pašvaldības 2008.gada nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskatu (veidlapa
Nr.5):
- ilgtermiņa nefinanšu aktīvi uz 31.12.2008.g

5.

Ls 21 549 424,-

Apstiprināt Olaines pilsētas pašvaldības 2008.gada līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskatu
(veidlapa Nr.7-1 RADN):
- ieguldījuma uzskaites vērtība 2008.gada beigās

6.

Ls 2 963 078,-

Apstiprināt Olaines pilsētas pašvaldības 2008.gada līdzdalības asociēto kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskatu
(veidlapa Nr.7-1-ASOC):
- ieguldījuma uzskaites vērtība 2008.gada beigās

7.

Apstiprināt Olaines pilsētas pašvaldības 2008.gada pārējo finanšu ieguldījumu izmaiņu pārskatu (veidlapa Nr. 7-3):
- ieguldījuma uzskaites vērtība 2008.gada beigās

8.

Ls 300,-

Apstiprināt Olaines pilsētas pašvaldības 2008.gada finanšu ieguldījumu vērtspapīros izmaiņu pārskatu (veidlapa Nr. 7-4):
- ieguldījuma uzskaites vērtība 2008.gada beigās

9.

Ls 6 695,-

Ls 520,-

Apstiprināt Olaines pilsētas pašvaldības 2008.gada krājumu izmaiņu pārskatu (veidlapa Nr. 6):
- krājumi 2008.gada beigās

Ls 36 234,-

10. Apstiprināt Olaines pilsētas pašvaldības 2008.gada pārskatu par debitoriem (prasībām) (veidlapa Nr.8-1):
- debitori 2008.gada beigās

Ls 25 259,-

11. Apstiprināt Olaines pilsētas pašvaldības 2008.gada naudas līdzekļu un to izvietojumu pārskatu (veidlapa Nr. 1-1):
- naudas līdzekļi 2008.gada beigās

Ls 251 630,-
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12. Apstiprināt Olaines pilsētas pašvaldības 2008.gada pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu (veidlapa Nr.4-1):
- pašu kapitāls 2008.gada beigās

Ls 17 708 888,-

13. Apstiprināt Olaines pilsētas pašvaldības 2008.gada pārskatu par kreditoriem (saistībām)(veidlapa Nr.8-2):
- kreditori 2008.gada beigās

Ls 5 183 961,-

14. Apstiprināt Olaines pilsētas pašvaldības 2008.gada pārskatu par nākamo periodu izdevumiem un avansu maksājumiem
(veidlapa Nr.8-AV).

15. Apstiprināt Olaines pilsētas pašvaldības 2008.gada pārskatu par aizņēmumiem (veidlapa Nr. 9-1):
- aizņēmumu atlikums 2008.gada beigās

Ls 4 367 335,-

16. Apstiprināt Olaines pilsētas pašvaldības 2008.gada pārskatu par galvojumiem (veidlapa Nr. 9-2):
- galvojumu neatmaksātā summa 2008.gada beigās

Ls 610 271,-

17. Apstiprināt Olaines pilsētas pašvaldības pārskatu par dažādiem ieņēmumiem un izdevumiem (veidlapa Nr. 2-DII).
18. Apstiprināt Olaines pilsētas pašvaldības pārskatu par debitoru un kreditoru sastāvu (veidlapa Nr. 8-S).
19. Apstiprināt Olaines pilsētas pašvaldības budžeta iestāžu sarakstu (veidlapa Nr. 22).
20. Apstiprināt Olaines pilsētas pašvaldības pārskatu par budžeta izpildi (veidlapa Nr.2):
- pamatbudžeta ieņēmumi

Ls 8 504 148,-

- pamatbudžeta izdevumi

Ls 10 439 549,-

- speciāla budžeta ieņēmumi

Ls 189 143,-

- speciālā budžeta izdevumi

Ls 223 513,-

- ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi

Ls 8 108,-

- ziedojumu un dāvinājumu izdevumi

Ls 14 508,-

Sēdes vadītājs

(paraksts)

J.Pavlovičs

IZRAKSTS PAREIZS
Olaines pilsētas domes sekretāre

I.Priedīte

Olainē 27.04.2009.
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OLAINES PILSĒTAS DOMES SAISTĪBAS UN GALVOJUMI
Olaines pilsētas domes aizņēmumi

Aizdevējs

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Mērķis
papildus mācību
telpu izbūve piebūves
celtniecība Olaines
1.vidusskolā
papildus mācību
telpu izbūvepiebūves
celtniecība Olaines
1.vidusskolā
Kohēzijas fonda
projekta
"Ūdenssaimniecības
attīstība Olainē un
Jaunolainē" Olaines
komponentes
īstenošanai
Stadiona
rekonstrukcijas
projektēšanai un
būvniecībai

Kopā

Līguma
parakstīšanas
datums

Atmaksas
termiņš

Valūtas
apzīmējums

24.08.2006

20.08.2026

LVL

300 000

300 000

13.03.2007

20.12.2026

LVL

2 700 000

2 700 000

03.03.2008

20.01.2028

LVL

1 167 357

1 167 357

17.12.2008

20.12.2028

LVL

199 978

199 978

0

0

0

4367335

4367335

0

Aizņēmuma
līguma
summa

Neapmaksātā
summa

Olaines pilsētas domes galvojumi
Aizdevējs

Valsts
kase/Ziemeļu
investīciju
banka

Mērķis

Baltic Trust
Bank

Olaines
pilsētas
siltumapgādes
rekonstrukcija
Olaines
pilsētas
centralizētās
siltumapgādes
rekonstrukcijas
2.kārta
rekonstrukcijas
projekta un
dzīvojamo
māju kapitālo
remonta darbu
finansēšana

Baltic Trust
Bank
Kopā

dzīvojamo
māju kapitālo
remonta darbu
finansēšana
0

Baltic Trust
Bank

Aizņēmējs

A/S
"Olaines
ūdens un
siltums"

Līguma
parakstīšanas
datums

Atmaksas
termiņš

Valūtas
apzīmējums

Galvojuma
summa

Neapmaksātā
summa

09.07.2002

04.07.2024

USD

467717

402755

A/S
"Olaines
ūdens un
siltums"

09.06.2003

08.07.2013

LVL

83400

42400

A/S
"Olaines
ūdens un
siltums"

07.07.2004

30.06.2014

EUR

94000

53761

18.05.2005

18.05.2015

EUR

160000

111355

0

0

0

805117

610271

A/S
"Olaines
ūdens un
siltums"
0
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PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA SADARBĪBAS PROJEKTOS IESTĀDĒS UN UZŅĒMUMOS
2008.GADĀ
SADARBĪBA AR ĀRZEMJU PAŠVALDĪBĀM
Olaines pilsētas dome un tās iestādes sadarbojas ar dažādām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, tādējādi sekmējot attīstību un
pieredzes apmaiņu. Gadu gaitā Olainei radušās vairākas sadraudzības pilsētas, ar kurām jau ilgstoši tiek veidota sadarbība
sociālajos, izglītības un kultūras jautājumos: Zviedrijā – ar Karlskogu, Odeshogu, Vadstenu un Somijā – ar pilsētu Riihimaki,
Polijā – ar Nova Saržinas pilsētu. Izveidojas sadraudzība ar Krievijas pilsētu Ivangorod un Lietuvas pilsētu Anikščai.
Odeshoga (Zviedrija)
•

Sadarbība projektu izstrādē par sociālās aprūpes jautājumiem.

•

Informācijas un kultūrizglītības apmaiņa (bibliotēka un Kultūras centrs).
Vadstena (Zviedrija)

•

Pieredzes un informācijas apmaiņa pieaugušo izglītības jautājumos.

•

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

•

Informācijas apmaiņa starp ģimenēm.
Karlskoga (Zviedrija)

•

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

•

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

•

Projekta “Sociālās aprūpes metodes” ieviešanas pilnveidošana sociālās palīdzības sistēmā Olainē.
Riihimaki (Somija)

•

Informācijas apmaiņa kultūras, pašvaldības pārvaldes un izglītības jautājumu risināšanā.

•

Skolēnu apmaiņas projekts ar Olaines 1.vidusskolu.
Brēmene (Vācija)

•

Skolēnu un pedagogu darba pieredzes apmaiņa. Piedalās Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža. Skolēnu un
pedagogu grupu apmaiņa un darba prakse.
Olaine – Igaunija – Lietuva

•

Sadarbības partneru apzināšana pašvaldību jautājumos (Narva un Anikščai).
Nova Saržina (Polija)

•

Pašvaldības teritorijas un īpašuma pārvaldīšana, uzņēmējdarbības 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 apmaiņu, sadarbību sociālās palīdzības un veselības
aprūpes jomā, izglītības un bērnu aprūpes jomā, pašvaldību īpašuma pārvaldīšanā, kultūras un brīvā laika pavadīšanā,
nevalstisko organizāciju un biedrību sadarbību, demokrātijas attīstībā, bezdarbnieku nodarbinātībā, pašvaldību darbinieku
kapacitātes un pašvaldību darba efektivitātes paaugstināšanā.
2008.gada jūlijā pārstāvji no visām sadraudzības pašvaldībām apmeklēja Olaini un XXIV vispārējos latviešu dziesmu un
XIV deju svētkus Rīgā. Vizītes laikā delegāciju pārstāvji tika iepazīstināti ar pilsētas infrastruktūru, izglītības sistēmu,
realizētiem projektiem, kā arī ar Latvijas tautas tradīcijām.
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Augustā un septembrī tika uzņemtas divas delegācijas no Riihimaki pašvaldības, kuru mērķis bija iepazīties ar izglītības
un sociālo sfēru pilsētā un to attīstību. Līdz ar to delegācijas apmeklēja Olaines 1.vidusskolu, sociālo aprūpes centru, mūzikas
un mākslas skolu un Pieaugušo izglītības centru, kur pārstāvji dalījās pieredzē un apsprieda problēmas, ka arī turpmākās
attīstības vīzijas.
Pārskata gadā sadarbības līguma ietvaros pašvaldības pārstāvji piedalījās pilsētas Nowa Saržina pilsētas 35.gadadienas
svētku pasākumā.

KOPĪGI ĪSTENOJAMIE INVESTĪCIJU PROJEKTI AR CITĀM INSTITŪCIJĀM
Projekta/aktivitātes
nosaukums

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

„Ūdenssaimniecības
attīstība Olainē un
Jaunolainē” (projekts
akceptēts EK
finansējuma
saņemšanai no
Kohēzijas fonda)

Papildus mācību telpu
izbūve – piebūves
celtniecība Olaines
1.vidusskolai

Peldbaseins Olainē
Veselas, fiziski un
garīgi attīstītas
personības harmoniska
veidošana Olaines
pilsētā, nodrošinot
mācību priekšmeta
„Sports” pilnvērtīgu
satura realizāciju un
interešu izglītības
pilnveidošanu Olaines
1.un 2. vidusskolā

2008.gadā
apgūta
Projekta mērķis/rezultāts
finansējuma
summa
2008.gada projekti un projekti, kuru realizācija turpinās
AS „Olaines
Vides ministrija,
ūdens un
Ūdenssaimniecības sistēmas
Olaines pilsētas
Ls 1 227 241
siltums”,
attīstība Olainē: ūdensvada,
dome,
(pašvaldības
Olaines
kanalizācijas un lietusūdens tīklu
ES Kohēzijas
līdzfinansējums)
pilsētas dome,
izbūve, jaunu pilsētas NAI
fonds, AS „Olaines
izbūve Olainē.
LR Vides
ūdens un siltums”
ministrija
Skolas piebūves izbūve ar
papildus mācību telpām,
nodrošinot izglītības iestādes
Olaines pilsētas
Olaines
atbilstību ES normām.
dome (un Valsts
Ls 370 800
pilsētas dome
(Uzbūvēta un 15.01.2008.
kases aizņēmums)
nodota ekspluatācijā Olaines
1.vidusskolas piebūve ar kopējo
platību 5031 m2)
Olaines
Olaines pilsētas
Publiskā peldbaseina izbūve
Ls 990 930
pilsētas dome
dome
Olainē
Projekta
realizētājs

Finansu resursu
avoti

Olaines
pilsētas dome

Olaines pilsētas
dome, LR IZM
Sporta pārvalde

Ls 6 155

Logu nomaiņa Olaines
pilsētas izglītības
iestādēs

Olaines
pilsētas dome

Olaines pilsētas
dome

Ls 94 202

Fasāžu siltināšana
Olaines pilsētas
izglītības iestādēs

Olaines
pilsētas dome

Olaines pilsētas
dome

Ls 485 828

Energoefektivitātes
paaugstināšanas
pasākumi Olaines
1.vidusskolā un Olaines
veselības centrā

Olaines
pilsētas dome

Olaines pilsētas
dome

Ls 364 604

Projekta ietvaros tika iegādāts
sporta inventārs Olaines
1.vidusskolai un Olaine
2.vidusskolai, ka arī Olaines
peldbaseinam

Energoefektivitātes
paaugstināšanas darbi
pašvaldības iestādēs: logu
nomaiņa Olaines 2.vidusskolā,
PII „Dzērvenīte”, SPII
„Ābelīte”, PII „Zīle”
Energoefektivitātes
paaugstināšanas darbi
pašvaldības iestādēs: fasāžu
siltināšana Olaines 2.vidusskolā,
PII „Dzērvenīte”, SPII
„Ābelīte”, PII „Zīle”
Energoefektivitātes
paaugstināšanas darbi
pašvaldības iestādēs: Olaines
1.vidusskolas fasāžu siltināšana
un logu nomaiņa un Olaines
veselības centra logu nomaiņa
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8.

Bērnu laukuma izbūve
Zeiferta ielā

Olaines
pilsētas dome

Olaines pilsētas
dome

Ls 11 800

9.

Stacijas un Dalbes ielas
izbūve

Olaines
pilsētas dome

Olaines pilsētas
dome

Ls 496 390

Olaine 2.vidusskolas
piegulošas teritorijas
labiekārtošana

Olaines
pilsētas dome

Olaines pilsētas
dome

Ls 99 995

Ielu, laukumu, pagalmu
un gājēju ietvju
atjaunošanas darbi

Olaines
pilsētas dome

Olaines pilsētas
dome

Ls 250 005

Ceļu un ielu seguma
atjaunošanas darbi

Olaines
pilsētas dome

Olaines pilsētas
dome

Ls 300 000

Caurlaides telpas
ierīkošanas ēkā
Zemgales 31

Olaines
pilsētas dome

Olaines pilsētas
dome

Ls 10 253

Olaines 1.vidusskolas
sporta stadiona
rekonstrukcija

Olaines
pilsētas dome

Olaines pilsētas
dome (un Valsts
kases aizņēmums)

Ls 205 161

Olaines brīvdabas
estrādes izbūves un
meža parka
labiekārtošanas projekts

Olaines
pilsētas dome

Olaines pilsētas
dome

Ls 23 793

16.

Ziedu kompozīciju
ierīkošana Olainē

Olaines
pilsētas dome

Olaines pilsētas
dome

Ls 9 909

17.

Olaines vēstures un
mākslas muzeja izstāžu
zāles rekonstrukcija

Olaines
vēstures un
mākslas
muzejs

Olaines vēstures un
mākslas muzejs

Ls 17 431,66

18.

Akmens figūru
uzstādīšana Olainē

Olaines
pilsētas dome

Olaines pilsētas
dome

Ls 14 772

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Uzstādīts bērnu rotaļu
komplekss Zeiferta ielā 20a
Satiksmes un pieejamības
uzlabošana pilsētā: Stacijas ielas
turpinājuma un Dalbes ielas
izbūve
Izbūvēts Olaines 2.vidusskolas
skolas priekšlaukums,
rekonstruētas ieejas kāpnes, kā
arī izbūvēts panduss, izveidotas
jaunas atpūtas vietas ar soliņiem
un veikti apzaļumošanas darbi,
esošie karogu masti tiek
nomainīti pret jauniem
Papildus ES Kohēzijas fonda
ūdenssaimniecības projekta
ietvaros atjaunojamām bojātām
segumam tika atjaunots papildus
bojātas ielas, laukumi, pagalmi
un gājēju ietves
Papildus ES Kohēzijas fonda
ūdenssaimniecības projekta
ietvaros atjaunojamām ceļu un
ielu segumam tika atjaunots
papildus ceļu un ielu segums
visu ceļu vai ielu platumā
Sociālo istabu iedzīvotāju
drošības nodrošināšana:
caurlaides telpas ēkā
Zemgales 31 izbūve
Stadiona Zeiferta ielā 4, Olainē
rekonstrukciju atbilstoši
mūsdienu prasībām: ar mākslīgo
futbola laukuma segumu pēc
FIFA prasībām, mākslīgo
skrejceļu un vieglatlētikas
sektoru segumu pēc IAAF
prasībām un mākslīgo segumu
laukumam basketbola un
volejbola spēlēm
Lai nodrošinātu pilsētas
iedzīvotājiem sportiskā un
lietderīgā brīvā laika
pavadīšanas iespējas, izstrādāts
tehniskais projekts Olaines
pilsētas meža parka
labiekārtošanai un brīvdabas
estrādes izbūvei.
2008.gada maijā – jūnijā pilsētas
apzaļumošanai ierīkotas 37 ziedu
kompozīcijas uz stabiem un
ziedu kompozīcijas pie ēkas
Zemgales 33
2008. gada jūlijā un augustā
mainītas grīdas, logi,
apgaismojums, remontētas
sienas, griesti, sienu aprīkošana
eksponātu iekāršanai
2008.gada jūnijā – jūlijā pilsētas
vizuālā tēla uzlabošanai pilsētas
teritorijā ir uzstādītas akmens
figūras: 5 sēnes, 2 skudras, 2
pīles, 2 āboli, 1 dzērvene, 1 zīle,
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19.

Multifunkcionālā
seguma ieklāšana
pilsētas slidotavā

Olaines
pilsētas dome

Olaines pilsētas
dome

Ls 11 786

20.

Objektu norāžu un ielu
norādes stabu
izgatavošana un
uzstādīšana

Olaines
pilsētas dome

Olaines pilsētas
dome

Ls 4 172

1 zirneklis
2008.gada jūlijā tika ieklāts
multifunkcionālais segums
pilsētas slidotavā (skrituļošanai,
basketbolam, citām aktīvām
spēlēm)
2008.gada rudenī mobilas
pilsētvides veidošanai pilsētas
ielu krustojumos tika uzstādītas
18 norādes uz 8 stabiem

PAŠVALDĪBU IESTĀŽU UN UZŅĒMUMU ATBALSTS
Olaines pašvaldība atbalsta savas iestādes gan finansiāli (sedz uzturēšanas, ekspluatācijas izmaksas, tehniskā personāla
darba algas, atsevišķo pasākumu finansēšana), gan sniedzot konsultācijas dažādu jautājumu risināšanā. Šajā gadā kopā ar abām
vidusskolām tika izstrādāts projekta pieteikums līdzfinansējuma saņemšanai no Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem,
kurš ir atbalstīts un tiks realizēts 2009.- 2010.gadā: „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes
nodrošināšana Olaines 1.vidusskolā un Olaines 2.vidusskolā”. Projekta ietvaros plānots aprīkot katrā vidusskolā četrus
dabaszinātņu un matemātikas kabinetus, veicot remontus un iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu un uzskates materiālus.
Olaines pašvaldība aktīvi sadarbojas ar pašvaldības uzņēmumiem, palīdzot risināt jautājumus ūdensapgādes,
siltumapgādes, pilsētas labiekārtošanas, veselības, sociālās un citās jomās, kuri skar Olaines pilsētas iedzīvotājus, kā arī
realizējot kopīgus projektus.
SADARBĪBA AR CITĀM PAŠVALDĪBĀM UN VALSTS INSTITŪCIJĀM
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.

•

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 apmaiņa, atbalsts.

•

Kopīgi pasākumi muzejā.

Olaines pilsēta ir vidēja Latvijas pilsēta, kura ikdienas saskaras un risina dažāda veida problēmas, kuru risināšana bieži
nav iespējama bez valsts pārvaldes institūcijām – notiek sarakste, tikšanas un apspriedes. Dažādu nozaru ministrijas (LR
Ekonomikas ministrija, Vides ministrija, Satiksmes ministrija, Finanšu ministrija, Veselības ministrija, Iepirkumu uzraudzības
birojs un citas) piedalās vai koordinē Olaines pilsētas infrastruktūras investīciju projektus, palīdz ar konsultācijām.
2005.gada maijā atvērts Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Rīgas rajona nodaļas klientu apkalpošanas punkts
Zemgales ielā 33. Tas nodrošina Olaines iedzīvotājiem iespēju visus nepieciešamos jautājumus risināt tepat uz vietas. Aģentūra
sniedz iedzīvotajiem sociālās apdrošināšanas pakalpojumus - piešķir, aprēķina, pārrēķina un izmaksā pensijas, pabalstus un
atlīdzības, kā arī izmaksā atsevišķus valsts sociālos pabalstus un sniedz iedzīvotājiem individuālas konsultācijas par sociālās
apdrošināšanas jautājumiem. Sociāli apdrošinātās personas aģentūrā var saņemt: vecuma, invaliditātes, apgādnieka
zaudējuma, izdienas pensijas; slimības, maternitātes, paternitātes, bezdarbnieka un apbedīšanas pabalstus; atlīdzību par
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darbspējas zaudējumu; kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību; atlīdzību par papildu
izdevumiem (ārstēšanās, medikamentu un tehnisko palīglīdzekļu iegāde, rehabilitācija) sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai
arodslimību. Visi iedzīvotāji var saņemt valsts sociālos pabalstus: bērna piedzimšanas, bērna kopšanas, ģimenes valsts pabalstu
un piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu; sociālā nodrošinājuma pabalstu, pabalstus transporta izdevumu
kompensēšanai invalīdiem, kuriem apgrūtināta pārvietošanās, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam,
aizbildnim par bērna uzturēšanu un atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu; atlīdzību par audžuģimenes pienākumu
pildīšanu.
Olaines pilsētā, Kūdras ielā 27 atrodas Probācijas dienesta filiāle. Daudzas pilsētas iestādes sadarbojas ar Probācijas
dienesta filiāli.
Uzņēmējdarbības veicināšana
Tiek veidotas aktivitātes atbilstoši uzņēmējdarbības specifikai. Vadītāji organizē sabiedriskus pasākumus - izstādes,
tikšanās, diskusijas un atpūtas brīžus, brīvprātīgo kustību, jauniešu brīvā laika izmantošanas pasākumus.

Kopīgā brīvā laika pavadīšana
Olaines iestāžu bērni, skolēni un darbinieki, uzņēmumu darbinieki piedalās visos Olaines pilsētas Kultūras un sporta
centra organizētajos svētkos. Tradicionāli kļuvuši pasākumi veltīti Pilsētas gadadienai, pilsētas svētkiem vasarā, Kultūras
centra mākslinieciskās pašdarbības koncerti veltīti Latvijas proklamēšanas gadadienai, Lieldienu pasākumi, Represēto atceres
diena, mazo vokālistu konkurss “Olaines Cālis”, Līgo ieskaņas koncerti, Ziemassvētku labdarības pasākumi, ikgadējais
basketbola turnīrs „Bomball”, novusa turnīrs.
Kultūras centrā notika dažādi interešu vakari skolotājiem, pilsētas uzņēmējiem, atpūtas vakari – tikšanās ar māksliniekiem
un aktieriem. Olaines pilsētas Pieaugušo izglītības centrs organizēja izglītojošas ekskursijas pa Latviju, kurās piedalījās pilsētas
iedzīvotāji, iestāžu un uzņēmumu darbinieki.

Olaines pilsētas domes priekšsēdētājs

J.Pavlovičs
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