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Priekšvārds 

 

 

Olaines novada pašvaldības 2020. gada publiskais pārskats ir sagatavots atbilstoši LR likuma "Par 

pašvaldībām" 72.panta, Ministru kabineta noteikumu Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 

prasībām. Tā mērķis ir saprotamā veidā sniegt vispusīgu, objektīvu un atklātu informāciju par Olaines 

novada pašvaldības un tās iestāžu darbību un pārmaiņām Olaines novadā 2020. gadā, kā arī informēt par 

finanšu līdzekļu izmantošanu.  

Gada publiskais pārskats ir sagatavots kā informatīvs materiāls ikvienam Olaines novada 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 veicinātu 

iedzīvotāju izpratni par pašvaldības darbu un novadā notiekošo, rosinātu priekšlikumus tālākai darbībai un 

maksimāli iesaistītu viņus lēmumu pieņemšanas procesā un to īstenošanā. Olaines novada pašvaldība aicina 

iedzīvotājus izteikt ierosinājumus un priekšlikumus pašvaldības darba Olaines novadā uzlabošanā.  

Esam vienoti svētkos un ikdienā! 

 

 

Šis dokuments ir pieejams jebkuram interesentam – Olaines Bibliotēkā, Jaunolaines Bibliotēkā, Gaismu 

Bibliotēkā, Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, pašvaldības 

tīmekļvietnē www.olaine.lv, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.olaine.lv/
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Pamatinformācija 

 
 

Olaines novads  izveidots 2009. gadā administratīvi teritoriālās reformas rezultātā un sastāv no Olaines 

pilsētas un Olaines pagasta (ar ciemiem Apšukalni, Blijas, Dāvi, Damradi, Grēnes, Galiņi, Ezītis, Ielejas, 

Jaunolaine, Jāņupe, Kalmes, Klāvi, Medemciems, Pārolaine, Pēternieki, Rājumi, Rubeņi, Stīpnieki, Stūnīši, 

Vaivadi, Virši).  

Olaines novada teritorija ir 29 832,5487 ha liela, kas sadalīta divās daļās, kurām nav kopīgas robežas.  

Olaines novada veiksmīgais ģeogrāfiskais stāvoklis sekmē uzņēmējdarbības, tranzīta un kvalitatīvu 

pakalpojumu attīstību. Novadā dzīvo 20 926 iedzīvotāji. 

 

Novada administratīvais centrs ir Olaines pilsēta, kurā atrodas Olaines novada pašvaldība (Olaines novada 

dome un iestāde “Olaines novada pašvaldība”).  

Pašvaldības funkciju nodrošināšanai Olaines novada dome ir izveidojusi: 

1. iestādes: 

1.1. iestāde “Olaines novada pašvaldība”; 

1.2. Olaines 1. vidusskola ar struktūrvienību Olaines sākumskola; 

1.3. Olaines 2. vidusskola; 

1.4. Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Dzērvenīte”;  
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1.5. Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Zīle”; 

1.6. Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Magonīte”; 

1.7. Olaines speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte”; 

1.8. Olaines Mūzikas un mākslas skola; 

1.9. Olaines Kultūras centrs ar struktūrvienībām: Olaines Kultūras nams, Jaunolaines Kultūras nams, 

Olaines Bibliotēka ar bērnu literatūras nodaļu, Jaunolaines Bibliotēka, Gaismu Bibliotēka; 

1.10. Olaines Sporta centrs ar struktūrvienībām: Olaines Peldbaseins, Jaunolaines Stadions un 

skeitparks, Olaines Stadions, Olaines Slidotava un skeitparks, Olaines 2. vidusskolas stadions, 

Olaines Sporta nams, Jaunolaines Sporta nams; 

1.11.  Olaines Vēstures un mākslas muzejs; 

1.12.  pašvaldības aģentūra „Olaines sociālais dienests”; 

2. iestādes “Olaines novada pašvaldība” struktūrvienības: 

2.1. Olaines novada bāriņtiesa; 

2.2. Olaines novada pašvaldības būvvalde; 

2.3. Olaines novada pašvaldības policija; 

2.4. Pieaugušo izglītības centrs; 

2.5. Olaines Jauniešu centrs "Popkorns"; 

3. kapitālsabiedrības: 

3.1. AS „Olaines ūdens un siltums” – pašvaldībai pieder 100% akcijas; 

3.2. SIA „Zeiferti” – pašvaldībai pieder 100% akcijas; 

3.3. SIA „Zemgales 29” – pašvaldībai pieder 53.94737 % kapitāla daļas; 

3.4. SIA „Rīgas Apriņķa Avīze” – pašvaldībai pieder 2.32262 % daļas. 

4. nodibinājumu: nodibinājums “Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs”. 

5. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome izveido komisijas: 

5.1. no deputātiem un pašvaldības teritorijas iedzīvotājiem: 

5.1.1. Vēlēšanu komisiju; 

5.1.2. Administratīvo komisiju; 

5.2. no deputātiem un pašvaldības administrācijas darbiniekiem:  

5.2.1. Ētikas komisiju - pašvaldības darbinieku un deputātu profesionālās ētikas un uzvedības 

pamatprincipu pārkāpumu izskatīšanai; 

5.2.2. Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisiju - lēmumu pieņemšanai 

par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā; 

5.2.3. Medību koordinācijas komisiju – medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu apjoma, pakāpes, 

materiālo zaudējumu apmēra noteikšanai, kā arī pasākumus postījumu un to seku 

ierobežošanai vai likvidēšanai. Komisijā iekļaujot pārstāvi no Valsts meža dienesta un 

Lauku atbalsta dienesta un pa vienam pilnvarotam pārstāvim no mednieku, lauksaimnieku 

un meža īpašnieku apvienības, kurā komisijas izveidošanas laikā ir vairāk nekā 200 biedru; 

5.3. Iepirkumu komisiju no pašvaldības administrācijas darbiniekiem; 



6 

 

5.4. Olaines novada pašvaldības Fizisko personu personas datu aizsardzības pārkāpumu izmeklēšanas 

komisiju no pašvaldības administrācijas darbiniekiem un ārpakalpojuma sniedzēja. 

Atsevišķu uzdevumu veikšanai vai pasākumu organizēšanai pašvaldība veido darba grupas vai komisijas. 

Pašvaldības funkcijas ir noteiktas LR likumā „Par pašvaldībām”, bet Olaines novada pašvaldības darba 

organizācijas pamatprincipi noteikti saistošajos noteikumos „Olaines novada pašvaldības nolikums” un 

Olaines novada pašvaldības iestādes “Olaines novada pašvaldība” nolikumā (pašvaldības dokumenti pieejami 

tīmekļvietnē www.olaine.lv). 

2017. gada 3. jūnijā Olaines novada domē ievēlēti 17 deputāti 

Andris Bergs (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija - LSDSP) Olaines novada domes 

priekšsēdētājs 

Inta Purviņa (LSDSP) priekšsēdētāja pirmā vietniece 

Aleksandrs Čmiļs (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija) priekšsēdētāja otrais vietnieks 

Līga Gulbe (LSDSP) 

deputāti 

Jānis Precinieks (LSDSP) 

Jānis Kuzmins (LSDSP) 

Armands Znotiņš (LSDSP) 

Ģirts Stepka (LSDSP) 

Ināra Brence (LSDSP) 

Andris Greidāns (LSDSP) 

Deniss Ļebedevs (LSDSP) 

Irina Novohatjko (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija) 

Vladimirs Borovskis (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija) 

Oļegs Novodvorskis (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija) 

Māris Vanags (Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK”) 

Sandris Kalniņš (Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK”) 

Oskars Galanders (Zaļo un Zemnieku savienība) 

 

http://www.olaine.lv/
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Domes darbu vada priekšsēdētājs – Andris Bergs, priekšsēdētāja pirmā vietniece Inta Purviņa un 

priekšsēdētāja otrais vietnieks Aleksandrs Čmiļs. Pašvaldības izpilddirektors – Ģirts Batrags organizē Olaines 

novada pašvaldības administrācijas (iestādes “Olaines novada pašvaldība”) darbu, organizē un kontrolē domes 

pieņemto lēmumu izpildi.  

2020. gadā notikušas 19 domes sēdes, kurās pieņemti 450  lēmumi. Domes sēdē apspriestie jautājumi pirms 

tam tiek izskatīti pastāvīgi darbojošās komitejās, kurās strādā domē ievēlētie deputāti: 

• Finanšu komitejas priekšsēdētājs – Andris Bergs, komitejas locekļi - Inta Purviņa, Armands Znotiņš, 

Ināra Brence, Jānis Kuzmins, Andris Greidāns, Deniss Ļebedevs, Aleksandrs Čmiļs, Vladimirs 

Borovskis, Oskars Galanders; 

• Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja - Inta Purviņa, komitejas locekļi – Līga 

Gulbe, Jānis Precinieks, Ģirts Stepka, Ināra Brence, Jānis Kuzmins, Irina Novohatjko, Sandris Kalniņš; 

• Attīstības un komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs - Deniss Ļebedevs, komitejas locekļi –  Ģirts 

Stepka, Armands Znotiņš, Andris Greidāns, Aleksandrs Čmiļs, Irina Novohatjko, Oļegs Novodvorskis, 

Māris Vanags.  

    Olaines novada domes kārtējās sēdes, notiek vienu reizi mēnesī, trešdienā, plkst. 15.00. 2020. gadā 

notika 8 domes sēdes klātienē - sēžu zālē Zemgales ielā 33, 3. stāvā, Olainē un 11 domes sēdes 

videokonferenču režīmā. Covid-19 izplatības dēļ domes sēdes un komiteju sēdes notika attālināti ZOOM 

platformā. Ja nepieciešams, tiek sasauktas ārkārtas sēdes. Attīstības un komunālo jautājumu komitejas, 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu komitejas sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi 

mēnesī. Komiteju sēžu laikus un vietu nosaka ar domes lēmumu.   

Ar domes sēdes darba kārtību iedzīvotāji var iepazīties pie informācijas stenda Zemgales ielā 33, Olainē un 

pašvaldības tīmekļvietnē www.olaine.lv ne vēlāk kā trīs dienas pirms kārtējās domes sēdes. Informācija par 

pieņemtajiem lēmumiem tiek publicēta pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā „Olaines domes 

vēstis” un tīmekļvietnē www.olaine.lv, kur tiek publicēti arī domes sēžu audio ieraksti. Iedzīvotāji, uz kuriem 

attiecas konkrētais lēmums, lēmuma norakstus/protokola izrakstus saņem pa pastu, e-pastā vai pašvaldībā - 

Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā. Visi protokoli ir pieejami Olaines 

novada pašvaldībā pie administrācijas darbinieka. 

Ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem var iepazīties šajā dokumentā un pašvaldības tīmekļvietnē.  

 

Olaines novada pašvaldības rekvizīti 

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114 

PVN reģ. Nr.LV90000024332 

tālrunis: 67964333, 20178620, e-pasts: pasts@olaine.lv  

AS Swedbank, konts: LV34HABA0551036014438 

http://www.olaine.lv/
http://www.olaine.lv/
mailto:pasts@olaine.lv
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Iedzīvotāji Olaines novadā  

 

 

 

Iedzīvotāju  skaits Olaines novadā  

 

Gads Iedzīvotāju skaits  

(dzīvesvietas deklarēšana) 

Dzīvesvietas 

norādīšana 

Dzīvesvietas 

reģistrēšana 

Nav spēkā 

reģistrācija 

dzīvesvietā 

Kopā 

2017. 19 682* 6 3 485 20 176* 

2018. 19 812 5 2 446 20 265 

2019. 20 155 6 2 451 20 614 

2020.  20 458 5 2 461 20 926 

 

* - informācija sarkanā krāsā ir saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk- PMLP) datiem 

* - informācija zaļā krāsā ir saskaņā ar Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļas datiem 

 

 

 

Iedzīvotāju skaits Olaines pilsētā un Olaines pagastā 

 

Gads  
 

Iedzīvotāju 

skaits 

(dzīvesvietas 

deklarēšana) 

Dzīvesvietas 

norādīšana 

Dzīvesvietas 

reģistrēšana 

Nav spēkā 

reģistrācija 

dzīvesvietā 

Iedzīvotāju 

skaits 

kopā 

2017.  Olaines pilsētā 11 044 3 2 293 11 342 

Olaines pagastā 8 638 3 1 192 8 834 

2018. Olaines pilsētā 10 952 2 2 266 11 222 

Olaines pagastā 8 860 3 0 180 9 043 

2019. Olaines pilsētā 10 819 3 2 266 11 090 

Olaines pagastā 9 336 3 0 185 9 524 

2020. Olaines pilsētā 10 678 1 2 260 10 941 

Olaines pagastā 9 780 4 0 201 9 985 
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Iedzīvotāju skaits pēc dzimuma 

Gads  Dzimums Iedzīvotāju 

skaits 

(dzīvesvietas 

deklarēšana) 

Dzīvesvietas 

norādīšana 

Dzīvesvietas 

reģistrēšana 

Nav spēkā 

reģistrācija 

dzīvesvietā 

Kopā 

2017. vīrietis 9 046 6 2 307 9 361 

sieviete 10 609 2 2 182 10 795 

2018. vīrietis 9 184 4 1 279 9 468 

sieviete 10 628 1 1 167 10 797 

2019. vīrietis  

 

9 406 4 1 273 9 684 

sieviete 

  

10 749 2 1 178 10 930 

2020. vīrietis  

 

9 614 4 1 278 9 897 

sieviete 

 

10 844 1 1 183 11 029 

 

 

 

Dzimstība, mirstība 

 

Gads Dzimušo skaits Mirušo skaits 
 

Kopā dzimušie 

Olaines 

novada 

iedzīvotāji 

No tiem Olaines 

novada 

Dzimtsarakstu 

nodaļā reģistrēto 

skaits 

Kopā mirušie (Olaines novada 

iedzīvotāji un personas no 

Olaines cietuma (kurām  

deklarēta dzīvesvieta ārpus 

Olaines novada)) 

No tiem Olaines 

novada Dzimtsarakstu 

nodaļā reģistrēto 

skaits 

2017. 197 134 205 168 

2018. 220 134 229 182 

2019. 207 121 218 184 

2020. 201 139 245 205 
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Galvenās vecuma grupas 

Gads  Līdz 

darbspējas 

vecumam 

Iedzīvotāju skaits 

(dzīvesvietas 

deklarēšana) 

Dzīvesvietas 

norādīšana 

Dzīvesvietas 

reģistrēšana 

Nav spēkā 

reģistrācija 

dzīvesvietā 

Kopā 

2017.  kopā 3 174 1 1 29 3 205 

t.sk. vīrieši 1 577 0 0 12 1 589 

t.sk. sievietes 1 597 1 1 157 1 616 

2018.  kopā     3 239      1      1  17 3 258 

t.sk. vīrieši 1 610 0 0 7 1 617 

t.sk. sievietes 1 629 1 1 10 1 641 

2019.  kopā 3 291 2      1 14 3 308 

t.sk. vīrieši 1 648 0 0 6 1 654 

t.sk. sievietes 1 643 2 1 8 1 654 

2020. kopā 3 329 2 1 11 3 343 

t.sk. vīrieši 1 683 1 0 4 1 688 

t.sk. sievietes 1 646 1 1 7 1 655 

 

Gads  

Darbspējas 

vecumā* 

Iedzīvotāju 

skaits 

(dzīvesvietas 

deklarēšana) 

Dzīvesvietas 

norādīšana 

Dzīvesvietas 

reģistrēšana 

Nav spēkā 

reģistrācija 

dzīvesvietā 

Kopā 

2017.  kopā 12 707 4 1 412 13 124 

t.sk. vīrieši 6 278 4 1 269 6 552 

t.sk. sievietes 6 429 0 0 143 6 585 

2018.  kopā    12 684      3      1          375  13 063 

t.sk. vīrieši 6 306 3 1 246 6 556 

t.sk. sievietes 6 378 0 0 129 6 507 

2019.  kopā 12 895 3 1 381 13 280 

t.sk. vīrieši 6 458 3 1 239 6 701 

t.sk. sievietes 6 437 0 0 142 6 579 

2020. kopā 13 227 2 1 392 13 622 

t.sk. vīrieši 6 657 2 1 249 6 909 

t.sk. sievietes 6 570 0 0 143 6 713 

*darbspējas vecums no 15 gadiem 
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Bērnu vecuma struktūra 
 

Gads  

0-6 gadu 

vecumā 

Iedzīvotāju 

skaits 

(dzīvesvietas 

deklarēšana) 

Dzīvesvietas 

norādīšana 

Dzīvesvietas 

reģistrēšana 

Nav spēkā 

reģistrācija 

dzīvesvietā 

Kopā 

2017.  kopā 1 451 1 0 5 1 457 

t.sk. vīrieši 737 0 0 2 739 

t.sk. sievietes 714 1 0 3 718 

2018. kopā 1 510      1      0         3 1 514 

t.sk. vīrieši 769 0 0 1 770 

t.sk. sievietes 741 1 0 2 744 

2019. kopā 1 556 2 0 1 1 559 

t.sk. vīrieši 790 0 0 1 791 

t.sk. sievietes 766 2 0 0 768 

2020. kopā 1 530 2 0 1 1 533 

Gads  
Pēc 

darbspējas 

vecuma 

Iedzīvotāju 

skaits 

(dzīvesvietas 

deklarēšana) 

Dzīvesvietas 

norādīšana 

Dzīvesvietas 

reģistrēšana 

Nav spēkā 

reģistrācija 

dzīvesvietā 

Kopā 

2017.  kopā 3 801 1 1 44 3 847 

t.sk. vīrieši 1 235 1 0 18 1 243 

t.sk. sievietes 2 581 0 1 26 2 604 

2018.  kopā 3 889       1       0  54 3 944 

t.sk. vīrieši 1 268 1 0 26 1 295 

t.sk. sievietes 2 621 0 0 28 2 649 

2019.  kopā 3 969 1 0 56 4 026 

t.sk. vīrieši 1 300 1 0 28 1 329 

t.sk. sievietes 2 669 0 0 28 2 697 

2020. kopā 3 902 1 0 58 3 961 

t.sk. vīrieši 1 274 1 0 25 1 300 

t.sk. sievietes 2 628 0 0 33 2 661 

*vecums virs darbspējas ir no 64 gadiem gan vīriešiem, gan sievietēm 
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t.sk. vīrieši 778 1 0 1 780 

t.sk. sievietes 752 1 0 0 753 

 

 

Gads  7-18 

(neieskaitot) 

gadu vecumā 

Iedzīvotāju skaits 

(dzīvesvietas 

deklarēšana) 

Dzīvesvietas 

norādīšana 

Dzīvesvietas 

reģistrēšana 

Nav spēkā 

reģistrācija 

dzīvesvietā 

Kopā 

2017.  kopā 2 285 0 1 32 2 318 

t.sk. vīrieši 1 116 0 0 17 1 133 

t.sk. sievietes 1 169 0 1 15 1 185 

2018. kopā      2 313      0     1   18      2 332 

t.sk. vīrieši 1 131 0 0 8 1 139 

t.sk. sievietes 1 182 0 1 10 1 193 

2019. kopā 2 347 0 1 21 2 369 

t.sk. vīrieši 1 150 0 0 8 1 158 

t.sk. sievietes 1 197 0 1 13 1 211 

2020. kopā 2 421 0 1 17 2 439 

t.sk. vīrieši 1 203 0 0 5 1 208 

t.sk. sievietes 1 218 0 1 12 1 231 

 

 

Nacionālais sastāvs 2020. gadā 

 

Tautība Iedzīvotāju skaits 

(dzīvesvietas deklarēšana) 

Dzīvesvietas 

norādīšana 

Dzīvesvietas 

reģistrēšana 

Nav spēkā 

reģistrācija 

dzīvesvietā 

Kopā 

latvietis 9 299 0 1 146 9 446 

lietuvietis 209 1 0 11 221 

baltkrievs 1 179 0 0 18 1 197 

krievs 7 482 3 1 195 7 681 

ukrainis 645 0 0 25 670 

polis 507 0 0 12 519 

neizvēlēta 714 1 0 4 719 

pārējie 423 0 0 50 473 
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Sadalījums pēc pilsonības 2020. gadā 

 

Pilsonība Iedzīvotāju 

skaits 

(dzīvesvietas 

deklarēšana) 

Dzīvesvietas 

norādīšana 

Dzīvesvietas 

reģistrēšana 

Nav spēkā 

reģistrācija 

dzīvesvietā 

Kopā 

Latvijas pilsonis 15 674 4 2 268 15 948 

Latvijas nepilsonis 3 794 0 0 171 3 965 

bezvalstnieks 2 0 0 0 2 

pārējie 988 1 0 22 1 011 

 

 

 

Citi dati no Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļas  
 

2016. 2017. 2018.  2019. 2020. 

Laulības 111 86  92 106 61 

Zelta kāzas 17 17 13 16 19 

Dimanta kāzas 

Karaliskās Dimanta 

kāzas 

2 1 3 4 

1 

4 

Jaundzimušo 

svinīgajos pasākumos 

apsveikto jaundzimušo 

skaits 

190 186 129 (izsniegtas 

30 apsudrabotas 

melhiora 

karotītes; 

izsniegti 99 

sudraba vērdiņi) 

201 (25.05. 

sveikti 107 

jaundzimušie), 

(21.09. sveikti 

94 

jaundzimušie) 
 

sakarā ar covid-

19 pandēmiju un 

tā rezultātā 

noteiktajiem 

pulcēšanās 

ierobežojumiem 

pasākumi 

nenotika, taču 

jaundzimušo 

vecākus sveicām 

individuāli (visi 

vēl nav 

izņēmuši savu 

dāvanu) 

 

Vārda maiņa 1 1 2 1 3 

Uzvārda maiņa 10 12 8 6 3 

Tautības ieraksta 

maiņa 

1 nav nav nav nav 
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Personu skaits kopā, kas deklarēja dzīvesvietu 

Olaines novadā (www.latvija.lv, PMLP, uz 

vietas iestādē) 

1 662 1 955 1 987 

 no tām personas, kas 

deklarējušas dzīvesvietu 

Olaines novadā, 

izmantojot portālu 

www.latvija.lv 

pakalpojumus 

1288 1586 1 622 

persona, kura 

dzīvesvietu Olaines 

novadā deklarējušas, 

izmantojot PMLP 

pakalpojumus, kārtojot 

Uzturēšanās atļaujas 

21 55 68 

personas, kuras savu 

dzīvesvietu deklarējušas 

Olaines novadā, 

iesniedzot dzīvesvietas 

deklarāciju Olaines 

novada  Dzimtsarakstu 

nodaļā 

229 200 166 

personām deklarēta 

dzīvesvieta Olaines 

novadā vienlaicīgi ar 

dzimšanas fakta 

reģistrāciju Olaines 

novada Dzimtsarakstu 

nodaļā 

124 114 131 

Personu skaits, kurām 

anulētas ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu 

Olaines novadā 

(saskaņā ar Olaines 

novada pašvaldības 

izpilddirektora 

lēmumu) 
 

170 158 127 118 98 

Personu skaits, kuras 

deklarējušas 

dzīvesvietu citā 

pašvaldībā  (PMLP 

dati) 
 

916 848 742 853 803 

 

 

http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
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Personāls 

 
 

Amata vietu skaits iestādē “Olaines novada pašvaldība”  2020. gadā – 103.  

Faktiskais vidējais darbinieku skaits ir 8,6 (103 darbinieki, no tiem 1  projekta ietvaros, t.sk.  pašvaldības 

administrācija – 70, bāriņtiesa – 6, pašvaldības policija – 24, Pieaugušo izglītības centrs - 3). 

Personāla izglītība: 78 darbiniekiem (76%) ir augstākā izglītība (no tiem 28 darbiniekiem ir maģistra 

grāds, 51 darbiniekam – bakalaurs, 1. un 2. līmeņa austākā izglītība), 18 darbiniekiem (17%) – vidējā 

speciālā izglītība un 7 darbiniekiem  (7%) – vidējā izglītība. Ierēdņi nav. 

Darba kontroles, informācijas un pieredzes apmaiņai darbinieku starpā divas reizes mēnesī notiek 

darbinieku sanāksmes. Katram administrācijas darbiniekam viņa profesionalitātes pilnveidošanai tiek 

piedāvāta iespēja (vismaz vienu reizi gadā) apmeklēt attiecīgos seminārus vai kursus.  

Lai veicinātu informācijas apmaiņu un risinātu kopējas problēmas, vienreiz mēnesī notiek kopējās 

sapulces, kurās piedalās visu pašvaldības iestāžu un uzņēmumu pārstāvji, kā arī Olaines novadā esošo valsts 

iestāžu pārstāvji. 

Personāla mainība 2020. gadā – 2 cilvēki atbrīvoti, 7 darbinieki pieņemti.  

Personāla sadalījums pa dzimuma grupām: sievietes – 74 (72%) un vīrieši – 29 (28%).   

 

Personāla skaitliskais sadalījums pa vecuma grupām 

vecums darbinieku skaits Īpatsvars procentos 

20 - 24 2 2% 

25 – 29 2 2% 

30 – 34 11 11% 

35 – 39 12 11% 

40 – 44 16 15% 

45 – 49 14 13% 

50 – 54 16 15% 

55 – 59 9 9% 

60 – 64 7 7% 

65 – 69 10 10% 

70 – 74 2 2% 

75 – 79 2 2% 
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Olaines novada pašvaldības budžets. 2020. gada izpildes rādītāji 

 

Olaines novada pašvaldības budžets 2020. gadam apstiprināts 2020. gada 29. janvāra sēdē ar Olaines 

novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2020 “Par Olaines novada pašvaldības budžetu 2020. 

gadam”, kas pārskata gadā grozīti 29. jūlijā, 28. oktobrī un 22. decembrī.  

Saskaņā ar apstiprināto 2020. gada budžetu pašvaldība turpināja strādāt saskaņā ar pieņemto pašvaldības 

attīstības plānošanas dokumentu “Olaines novada attīstības programma 2014.-2020.gadam”, īstenojot 

ilgtermiņa finanšu politiku un nodrošinot pašvaldības funkciju izpildei nepieciešamos finanšu resursus. 

2020. gadā Olaines novada pašvaldība turpināja nodrošināt novada attīstību un investīciju projektu 

realizāciju, tādējādi uzlabojot dzīves vides kvalitāti novadā, ielu, ceļu u.c. iestāžu infrastruktūru. 

Uzņēmējdarbības infrastruktūra attīstībai un energoefektivitātes paaugstināšanai tika piesaistīti Eiropas 

Savienības fondi.  

Olaines novada pašvaldības 2020. gada budžets tika veidots tā, lai tiktu nodrošināti nepieciešamie finanšu 

resursi novada ekonomiskajai un sociālajai attīstībai, kā arī pašvaldības funkciju izpildei. 

Olaines novada 2020. gada budžets sastāv no pamatbudžeta, ziedojumiem un dāvinājumiem, ko veido 

attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas un finansēšanas daļas. Budžets tiek veidots pēc naudas plūsmas 

principa.   

 

 

Pamatbudžeta ieņēmumi 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un 

citi pašu ieņēmumi, transferti no citiem budžetiem (ieskaitījumi no citām pašvaldībām vai valsts budžeta 

institūcijām, ES struktūrfondu, citu finanšu instrumentu un valsts budžeta finansējuma daļa projektu 

īstenošanai, mērķdotācijas un dotācijas), kā arī līdzekļu atlikums gada sākumā un saņemtie aizņēmumi. 

Olaines novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2020. gadā bija 23 196 623 EUR jeb 98.64% no 

plānotā, kas, salīdzinot ar 2019. gadu, ir samazinājušies par 897 398 EUR jeb 3,72%. 
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1.grafiks Olaines novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olaines novada pašvaldības pamatbudžeta 2020. un 2019. gada ieņēmumi atbilstoši pēc 

ekonomiskās klasifikācijas 

Ieņēmumu veidi 2019.gads 2020.gads 2020.gads/2019.gads 
2021.gada 

apstiprinātais budžets 

   EUR %  

Nodokļu ieņēmumi 17 482 066 16 363 394 -1 118 672 93.60 14 906 057 

Iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis 
15 748 112 14 926 178 -821 934 94.78 13 290 309 

Īpašuma nodokļi 1 659 935 1 373 852 -286 083 82.77 1 548 398 

Azartspēļu nodoklis 74 019 12 749 -61 270 17.22 12 750 

Dabas resursa nodoklis  50 615 50 615 0 54 600 

Nenodokļu ieņēmumi 299 893 362 846 62 953 120.99 293 590 

Ieņēmumi no 

uzņēmējdarbības un 

īpašuma 

133 27 -106 20.30 200 

Valsts (pašvaldību) 

nodevas un kancelejas 

nodevas 

21 720 16 317 -5 403 75.12 17 180 

Naudas sodi un 

sankcijas 
11 709 11 224 -485 95.86 11 450 
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Pārējie nenodokļu 

ieņēmumi 
1 844 5 844 4 000 316.92 3 540 

Ieņēmumi no valsts 

(pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, 

pārdošanas un no 

nodokļu pamatparāda 

kapitalizācijas 

264 487 329 434 64 947 124.56 261 220 

Maksas pakalpojumi 

un citi pašu ieņēmumi 
686 469 623 828 -62 641 90.87 877 801 

Ieņēmumi no iestāžu 

sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi 

pašu ieņēmumi 

656 808 596 085 -60 723 90.75 641 813 

Pārējie 21.3.0.0.grupā 

neklasificētie iestāžu 

ieņēmumi par iestāžu 

sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi 

pašu ieņēmumi 

29 661 27 743 -1 918 93.53 235 988 

Transferti 5 625 593 5 846 555 220 962 103.93 6 001 914 

Pašvaldību saņemtie 

transferti no valsts 

budžeta daļēji 

finansētām atvasinātām 

publiskām personām un 

no budžeta 

nefinansētām iestādēm 

7712 21 544 13 832 279.36 70 738 

Valsts budžeta transferti 5 348 394 5 600 941 252 547 104.72 5 698 176 

Pašvaldību budžetu 

transferti 
269 487 224 070 -45 417 83.15 233 000 

IEŅĒMUMI KOPĀ 24 094 021 23 196 623 -897 398 96.28 22 079 362 

Saņemtie aizņēmumi 1 540 523 

 

939 608 

 

-600 915 60.99 1 432 329 

Kapitāla daļu iegāde 

līdzdalībai radniecīgo 

komersantu kapitālā                                                                                                                                                                         

444 0 -444 0 0 

Naudas līdzekļu 

atlikums gada sākumā 

 

3 613 873 

 

4 847 450 1 233 577 134.13 

 

5 199 995 

Kopējie budžeta 

līdzekļi 
29 248 861 28 983 681 

-265 180 99.09 28 711 686 
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2.grafiks Olaines novada pašvaldības 2020. gada un 2019. gada pamatbudžeta ieņēmumu izpilde un gada 

plāns ar izmaiņām 

 

 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu lielāko daļu 16 363 394 EUR jeb 70,54% no kopējiem 

pamatbudžeta ieņēmumiem veido nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma 

nodoklis un azartspēļu nodoklis), salīdzinot ar iepriekšējā gada datiem, redzams, ka 2020. gadā 

samazinājušies par  1 118 672 EUR jeb 6,40%.  

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir būtiskākā pašvaldības ieņēmumu daļa, kas atskaitījuma veidā tika 

saņemts no Valsts kases. 2020. gadā tie veidoja 64,35% no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem jeb              

14 926 178 EUR, kas, salīdzinājumā ar 2019. gadu, samazinājušies par 821 934 EUR jeb 5,22%. 

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) īpatsvars budžetā ir 5,92% jeb 1 373 852 EUR, tos veidoja ieņēmumi 

no nekustamā īpašuma nodokļa par zemi 786 412 EUR, salīdzinājumā ar 2019. gadu ir samazinājušies par 

131 043 EUR jeb 14,28%,  ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm 407 156 EUR, kas 

samazinājušies par 59 636 EUR  jeb 12,77%, ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk - NĪN) par 

mājokļiem 180 284 EUR, kas samazinājušies par 95 404 EUR jeb 34,61%. Nodokļu samazinājums 

skaidrojums ar to, ka ņemot vērā ar Covid-19 krīzi saistītos pasākumus, Olaines novada dome 2020. gadā 

papildus ieviesa NĪN atvieglojumus. 
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Salīdzinot ar iepriekšējā pārskata gada datiem, redzams, ka 2020. gadā NĪN iekasēts par 286 083 EUR jeb 

17,23% mazāk. Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par nekustamā īpašuma nodokli un 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Olaines novadā” pastāv četru līmeņu nodokļa 

atlaides – 25%, 50%, 70% un 90% atkarībā no nodokļa maksātāju kategorijām. 

Ieņēmumi no azartspēļu nodokļa 2020. gadā sastāda 12 749 EUR, kas salīdzinājumā ar 2019. gadu 

samazinājušies par 61 270 EUR jeb 82,78%. 

 Azartspēļu nodokļa apjoms ir saistīts ar Olaines novada administratīvajā teritorijā izvietoto spēļu iekārtu 

skaitu. Ieņēmumi no azartspēļu nodokļa veido 0,05 % no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem. 

Nenodokļu ieņēmumi 2020. gadā pašvaldības budžetā bija 362 846 EUR jeb 1,56% no kopējiem 

ieņēmumiem, kas sastāv no valsts un pašvaldības nodevas maksājumiem, naudas sodiem un sankcijām, 

ieņēmumiem no pašvaldības īpašuma pārdošanas un citiem dažādiem nenodokļu ieņēmumiem. Nenodokļu 

ieņēmumi salīdzinājumā ar 2019. gada ieņēmumiem palielinājušies par 62 953 EUR jeb 20,99%. Tas 

skaidrojams ar to, ka pārskata periodā pašvaldībai palielinājās ieņēmumi no pašvaldības īpašuma 

iznomāšanas un pārdošanas. 

Maksas pakalpojumu un citi pašu ieņēmumi sastāda 623 828 EUR jeb 2,69% no kopējiem ieņēmumiem, 

kas ir par 62 641 EUR jeb 9,13% mazāk nekā iepriekšējā gadā. Šajā sadaļā ietilpst ieņēmumi no vecāku 

maksām par Mūzikas un mākslas skolas sniegtajiem pakalpojumiem un bērnu ēdināšanas pakalpojumiem 

Olaines novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas sastāda 158 701 EUR, ieņēmumi par pašvaldības īpašuma 

nomu un īri - 84 212 EUR, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu ir samazinājušies par 15 118 EUR jeb 

15,22%, skaidrojams ar to, ka pašvaldība 2020. gadā sakarā ar Covid-19 izplatību piešķīra nomas maksas 

atlaides uzņēmējiem. 

Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem sastāda 353 172 EUR, kas, salīdzinot ar    

2019. gadu, ir samazinājušies par 24 189 EUR jeb 6,41%, šajā sadaļā atspoguļoti ieņēmumi no maksām par 

personu uzturēšanu Olaines sociālās aprūpes centrā - 234 087 EUR, ieņēmumi no biļešu realizācijas               

2 639 EUR, ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem 22 321 EUR, ieņēmumi no 

apdrošināšanas sabiedrības par pašvaldības bojāto nekustamo īpašumu 4 227 EUR un citi maksas 

pakalpojumi  89 898 EUR, lielāko daļu no šiem ieņēmumiem veido peldbaseina un slidotavas pakalpojumi, 

salīdzinot ar iepriekšējo periodu tie ir samazinājušies par 16 613 EUR. 

Pārējie ieņēmumi 7 993 EUR ir samazinājušies par 21 668 EUR. 

Otru lielāko pašvaldības ieņēmumu daļu 5 600 941 EUR jeb 25,20% no kopējiem pamatbudžeta 

ieņēmumiem veido Transferti (dotācijas no valsts un citu pašvaldību budžetiem), salīdzinot ar 2019. gadu, 

palielinājušies par 220 962 EUR jeb par 3,93%. Transfertus veido mērķdotācijas pedagoģisko darbinieku 

darba algām, valsts mērķdotācija, kas paredzēta 1.–4.klašu skolēnu ēdināšanai, mācību grāmatu un mācību 

līdzekļu iegādei skolās un invalīdu asistentu pakalpojumu apmaksai – 3 306 822 EUR, ES fondu 

līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai saņemti 236 989 EUR apmērā, kas ir par 26,08% mazāk 
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nekā plānots. Galvenais neizpildes iemesls ir tas, ka plānotie līdzekļi ES struktūrfondu un pārējo finanšu 

palīdzības projektu līdzfinansējumiem nav saņemti atbilstoši sākotnēji paredzētajiem projektu finansēšanas 

plāniem, piemēram, projektam “Olaines novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 

pirmsskolas izglītības iestādes izveidei Veselības ielā 7, Olainē”. Valsts dotācija no pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda – 1 613 111 EUR, salīdzinot ar 2019. gadu, palielinājušies par 841 130 EUR, pārējie 

transferti – 164 821 EUR. Maksājumi no citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem Olaines novadā 

nedeklarētiem bērniem sastāda 224 070 EUR. 

 

Pamatbudžeta izdevumi 

Olaines novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta izdevumi, neskaitot aizņēmumu atmaksu un 

līdzdalību radniecīgo uzņēmumu kapitālā, bija 22 411 660 EUR  jeb 80,55% no plānotā, kas, salīdzinot ar 

2019. gadu, ir samazinājušies par 450 736 EUR jeb 1,97%. 

Šie līdzekļi nodrošina veiksmīgu novada iestāžu darbību, plānoto pasākumu, programmu un projektu 

realizāciju. Liela daļa budžeta līdzekļu tika ieguldīti novada infrastruktūras attīstībā.  

Pašvaldības 2020. gada budžeta izdevumi pārskatā atspoguļoti atbilstoši funkcionālajām kategorijām, kas 

raksturo izdevumu struktūru atbilstoši funkcijām vai nozarēm - izglītība, ekonomiskā darbība, vides 

aizsardzība, sociālā aizsardzība, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana, veselība, kultūra un 

sports, sabiedriskā kārtība un drošība u.c. 

Olaines novada pašvaldības pamatbudžeta 2020. un 2019. gada izdevumi  

pēc ekonomiskās klasifikācijas 

Posteņa nosaukums 2019.gads 2020.gads 

2020.gads/2019.gads 
2021.gada 

apstiprinātais 

budžets EUR % 

Atalgojums 8 682 044 9 156 249 474 205 105.46  9475 729 

Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, sociāla rakstura 

pabalsti un kompensācijas 

2 735 741 2 880 437 144 696 105.29 3 056 046 

Komandējumi un dienesta 

braucieni 
33 562 9 475 -24 087 28.23 56 957 

Pakalpojumi 3 660 234 3 557 215 -103 019 97.19 4 620 128 

Krājumi, materiāli, 

energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000 

1 284 819 1 201 893 -82 926 93.55 1 662 426 

Izdevumi periodikas iegādei 7 126 7 354 228 103.20 7 490 
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Budžeta iestāžu nodokļu 

maksājumi 
30 551 19 784 -10 767 64.76 62 572 

Procentu izdevumi 0 2 888 2 888 0 15 000 

Subsīdijas un dotācijas 1 058 656 1 134 998 76 342 107.21 1 382 557 

Sociālie pabalsti 1 024 343 1 059 119 34 776 103.39 1 359 486 

Pašvaldību budžeta 

uzturēšanas izdevumu 

transferti 

663 846 737 004 73 158 111.02 780 672 

Pamatkapitāla veidošana 3 681 474 2 645 244 -1 036 230 71.85 5 423 351 

IZDEVUMI KOPĀ 22 862 396 22 411 660 -450 736 98.03 27 902 414 

Aizņēmumu atmaksa 491 970 597 462 105 492 121.44 699 733 

Līdzdalība komersantu pašu 

kapitālā 
1 047 045 774 564 -272 481 73.98 59 539 

Naudas līdzekļu atlikums gada 

beigās 
4 847 450 5 199 995 352 545 

107.27 

 
50 000 

Kopējie budžeta līdzekļi 29 248 861 28 983 681 -265 180 99.09 28 711 686 

 

 

3.grafiks Olaines novada pašvaldības pamatbudžeta 2020. un 2019. gada izdevumu izpilde un  

gada plāns ar grozījumiem pēc ekonomiskās klasifikācijas 
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Pamatbudžeta izdevumu struktūra 

 

4.grafiks Olaines novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta izdevumu struktūra 
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Vislielāko uzturēšanas izdevumu īpatsvaru – 40,85% veido atalgojums, darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas sastāda 12,85 %. Salīdzinot ar 

2019. gadu, atalgojums palielinājies par 474 205 EUR jeb par 5,46%. Atalgojuma izmaksu kopsummas 

pieaugums ir skaidrojams ar to, ka tika paaugstinātas pirmsskolas izglītības iestādes skolotāju palīgu un 

pedagogu darba algas likmes un papildus izveidotas jaunas amata vienības. 

2020. gadā komandējuma izdevumi bija 9 475 EUR, kas ir par  24 087 EUR mazāk nekā 2019. gadā, kas 

galvenokārt saistīts ar ārkārtējās situācijas Covid-19 noteiktajiem ierobežojumiem, netika īstenotas visas 

mobilitātes, kas bija plānotas ES finansētajos ERASMUS+ projektos. Olaines 1.vidusskola piedalījās 

Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projekta “It’s Time to Care” pasākumos 

Portugālē un projekta “Transmitting our cultural heritages to new generations” pasākumos Rumānijā.  

2020. gadā Olaines 2. vidusskola turpināja ERASMUS+PROGRAMMAS 2.pamatdarbības skolu 

apmaiņa partnerības projektu “The influnce of book”, skolotāji un skolēni piedalījās projekta realizācijā 

Jaunpilī un virtuālā mobilitātē Vācijā. 2020. gadā Olaines 2. vidusskolas plānotās aktivitātes projekta 

ERASMUS + POGRAMMAS pamatdarbības KA2 skolas apmaiņas “Draudzība ir dārgums/vērtība” ietvaros 

netika īstenotas sakarā ar Covid-19 pandēmiju. 

Izdevumi pakalpojumiem pārskata periodā bija 3 557 215 EUR jeb 15,87 % no kopējiem izdevumiem, 

salīdzinājumā ar 2019. gadu izdevumi samazinājušies par 103 019 EUR jeb 2,81%, tas skaidrojams 

galvenokārt ar Covid-19 pandēmijas ietekmi, tika atcelti daudzi plānotie kultūras pasākumi, kā arī 

samazinājās telpu remontdarbu izmaksas. 

Krājumu un materiālu iegādei izlietoti 1 201 893 EUR, kas ir par 82 926 EUR jeb 6,45% mazāk nekā 

2019. gadā, samazinājums saistīts ar ieviesto ārkārtējo situāciju valstī. Līdzekļi novirzīti galvenokārt mācību 

līdzekļu iegādei izglītības iestādēs, ēdināšanas kompensācijas piešķiršanai skolēniem (1.-4.klases), inventāra, 

saimniecības un kancelejas preču iegādei,  kā arī izdevumiem par precēm iestāžu darbības nodrošināšanai, 

t.sk. pasākumu, informatīvo kampaņu, mārketinga un reklāmas materiālu izstrādei un izgatavošanai.  

Izdevumi periodikas iegādei 2020. gadā sastāda 7 354 EUR jeb 0,03% no kopējiem izdevumiem. 

2020. gadā pašvaldība nodokļos samaksājusi 19 784 EUR jeb 0,09% no kopējiem izdevumiem, tos veido 

pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, NĪN un pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas, 

t.sk. valsts nodevas. 

Procentu maksājumi Valsts kasei par aizņēmumiem pārskata gadā ieskaitīti 2 888 EUR apmērā, 

palielinājums galvenokārt skaidrojams ar to, ka mainījās Valsts kasē saņemto aizdevumu fiksēta likme 

pārskata gadā.  

Subsīdijām un dotācijām 2020. gadā izlietoti 1 134 998 EUR jeb 5,06% no kopējiem budžeta 

izdevumiem. Salīdzinot ar 2019. gadu, izdevumi palielinājušies par 76 342 EUR jeb 7,21%. Palielinājums 

saistīts ar pārskata periodā pašvaldības piešķirto dotāciju komersantiem un biedrībām, kapitālsabiedrībām. 
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Saskaņā ar apstiprināto budžetu un domes lēmumiem ir pārskaitītas subsīdijas un dotācijas biedrībām un 

nodibinājumiem par koplietošanas zemes labiekārtošanu un dažādu projektu un pasākumu īstenošanu. 

Līdzfinansējums Olaines novada bērnu auklīšu pakalpojumiem un uzturēšanai privātajās pirmsskolas 

izglītības iestādēs ir 377 592 EUR apmērā, dzīvojamo māju renovācijas procesu organizēšanas pasākumiem -

427 584 EUR apmērā, Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centram - 49 685 EUR apmērā. 2020. gadā 

sociāliem pabalstiem izlietoti 1 059 119 EUR jeb 4,73% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 

34 776 EUR jeb 3,39% vairāk nekā 2019. gadā. Izdevumu sadaļā „Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu 

transferti” ietilpst maksājumi par izglītības un sociālajiem pakalpojumiem citām pašvaldībām -            

736 181 EUR, atmaksāti iepriekšējos gados saņemtie, bet neizlietotie valsts budžeta transferti 823 EUR. 

Kapitālieguldījumiem – infrastruktūras objektu izveidei, kapitālajiem remontiem un pamatlīdzekļu iegādei 

2020. gadā novirzīti 2 645 244 EUR, kas ir 11,65 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.  

 

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

 

Olaines novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcionālajām kategorijām 

 

  

Izpilde 2020. gads/2019. gads 

2021. gada 

apstiprinātais 

budžets 

Rādītāji 2019. gadā 2020. gadā EUR %  

Vispārējie valdības 

dienesti 
2 675 092 2 727 012 51 920 101.94 3 226 242 

Sabiedriskā kārtība un 

drošība 
446 121 436 583 -9 538 97.86 500 332 

Ekonomiskā darbība 2 127 819 1 961 047 -166 772 92.16 1 723 666 

Vides aizsardzība 581 397 757 267 175 870 130.25 940 868 

Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 
1 863 758 1 473 228 -390 530 79.05 4 154 767 

Veselība 68 247 32 189 -36 058 47.17 60 000 

Atpūta, kultūra un 

reliģija 
2 355 396 1 871 879 -483 517 79.47 3 233 185 

Izglītība 10 035 080 10 230 041 194 961 101.94 10 662 165 

Sociālā aizsardzība 2 709 486 2 922 414 212 928 107.86 3 401 189 

Izdevumi kopā 22 862 396 22 411 660 -450 736 98.03 27 902 414 

 

 

 



26 

 

5.grafiks Olaines novada pašvaldības pamatbudžeta 2020. un 2019. gada izdevumi atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām, EUR 

 

6.grafiks Olaines novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām 
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Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai izlietoti 2 727 012 EUR jeb 12,17% no kopējiem 

pamatbudžeta izdevumiem. Salīdzinot ar iepriekšējā pārskata gada datiem, redzams, ka 2020. gadā izdevumi 

palielinājušies par 51 920 EUR jeb 1,94%. Līdzekļi tika izlietoti novada pašvaldības darbinieku, deputātu un 

pastāvīgo komisiju darba atalgojumam un nodokļu nomaksai, administrācijas uzturēšanas izdevumu (sakaru 

pakalpojumu, komunālo maksājumu, kancelejas preču, darbinieku kvalifikācijas celšanas kursu, mazvērtīgā 

inventāra iegādes, informatīvā izdevuma ”Olaines domes vēstis”, video sižetu, informatīvā galda kalendāra 

izdošanai, tīmekļvietnes www.olaine.lv un www.olainesjauniesiem.lv, mobilās lietotnes “Olaines novads” 

uzturēšanai) apmaksai. 2020. gadā datortehnikas iegādei izlietoti 23 058 EUR. Šajā sadaļā  ietilpst arī šādi  

izdevumi: 

• norēķini par citu pašvaldību sniegtajiem izglītības pakalpojumiem, kas sastādīja 670 357 EUR 

jeb 2,99% no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem; 

•  procentu maksājumi par aizņēmumiem Valsts kasē - 2 888 EUR; 

•  pašvaldības kredītsaistību apkalpošanas maksājumiem izlietoti 14 931 EUR. 

 

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai izlietoti 436 583 EUR jeb 1,95% no kopējiem 

pamatbudžeta izdevumiem. Pašvaldības policijas uzturēšanai un darbības nodrošināšanai, salīdzinājumā ar 

2019. gadu izdevumi ir samazinājušies par 9 538 EUR jeb 2,14%. Līdzekļi tika izlietoti pašvaldības policijas 

darbinieku darba algas un sociālā nodokļa nomaksai, sakaru un informācijas programmu, formas tērpu, 

abonēšanas pakalpojumu apmaksai, videonovērošanas kameru darbības nodrošināšanai, degvielas, kancelejas 

un saimniecības preču iegādei. 2020. gadā Olaines novada pašvaldības policijas darbinieki nodrošināja 

sabiedrisko kārtību pašvaldības organizēto pasākumu, sporta sacensību, atpūtas pasākumu un citu nozīmīgu 

masu pasākumu laikā. 2020. gadā videonovērošanas sistēmas izbūvei Olaines novadā izlietoti 4 043 EUR, 

policijas operatīva transporta nomai 18 949 EUR. 

Ekonomiskai darbībai 2020. gadā novirzīti 1 961 047 EUR, kas sastāda 8,75% no kopējiem 

pamatbudžeta izdevumiem. Līdzekļi ieguldīti pašvaldības īpašumā esošo ceļu, ielu un veloceliņu 

projektēšanai, uzturēšanai, atjaunošanai, rekonstrukcijas un izbūves darbiem. 

Veikti  sekojoši atjaunošanas, rekonstrukcijas un izbūves darbi:  

• Rūpnīcu ielas Olainē rekonstrukcija - 411 970 EUR; 

• divkārtu virsmas apstrāde Vērdiņu ielā, Olainē - 37 214 EUR; 

• divkārtu virsmas apstrāde ceļa posmam Uzvaras Līdums-Ziemeļu mala  - 137 078 EUR; 

• seguma atjaunošana piebraucamam ceļam un stāvlaukumam pretī ēkai Kūdras ielā 19, Olainē -          

55 707 EUR;  

• ietves seguma atjaunošana Zeifertā ielā, Olainē (no tirgus līdz pasta nodaļai) - 29 538 EUR; 

• gājēju un velosipēdu ceļa izbūve Jāņupes ciemā – 469 352 EUR; 

http://www.olainesjauniesiem.lv/
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• iekšpagalma seguma atjaunošana pie ēkām Meža ielā 4, Meža ielā 6, Meža ielā 5 un 7, Meža   

ielā 14, Meža ielā 16, Jaunolainē - 105 272 EUR; 

• piebraucamā ceļa izbūve Rīgas ielā 23, Olainē - 20 797 EUR; 

• autoceļa "Pludmales ceļš" nodalījuma joslas izbūve – 47 866 EUR; 

• seguma izbūve ar divkārtu virsmas apstrādi Sūnu ielā, Stūnīšos, Olaines pag. - 18 370 EUR; 

• u.c. darbi. 

Vides aizsardzības pasākumiem izlietoti 757 267 EUR. Budžeta sadaļā paredzētie līdzekļi tika izmantoti 

pilsētas kanāla un ūdens kanalizācijas, novada teritorijas, ielu uzturēšanai un labiekārtošanai, atkritumu 

savākšanai, pašvaldības īpašumā esošo kapu teritoriju apsaimniekošanai, koku kopšanai, bojātu un sausu 

ielas koku zāģēšanai, salīdzinot ar 2019. gadu, izdevumi palielinājušies par 175 870 EUR jeb 30,25%, tie 

veido 3,38% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas nozarei 2020. gadā izlietoti 6,57% no kopējiem 

pamatbudžeta izdevumiem. Teritorijas un mājokļu uzturēšanai izlietoti 1 473 228 EUR, tai skaitā: 

• 949 780 EUR pašvaldības nekustamā īpašuma uzturēšanai un apsaimniekošanai, t.sk.: 

Sociālā aprūpes centra ēkas renovācijai Zeiferta ielā 8, Olainē - 89 493 EUR; 

Pirmsskolas izglītības iestādes telpu Veselības ielā 7, Olainē būvprojekta izstrādei un ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšanai - 45 339 EUR; 

ēku Zemgales ielā 29, Zemgales ielā 31, Zemgales ielā 33, Olainē, būvniecības ieceres 

dokumentācijas izstrādei - 23 087 EUR; 

u.c. darbi; 

• 175 739 EUR teritorijas attīstībai; 

• 317 478 EUR ielu apgaismojuma uzturēšanai, elektroenerģijas apmaksai, jaunu apgaismes līniju 

izveidei un esošo līniju remontiem novada teritorijā; 

• 30 231 EUR pārējā teritorijas apsaimniekošana, kas saistīta ar zemes nomu. 

Veselības aprūpes nozarē izlietoti 32 189 EUR jeb 0,14% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.   

2020. gadā turpinājās uzsāktais ES finansētais projekts SAM 9.2.4.2 “Veselības veicināšanas un slimību 

profilakses pasākumi Olaines novada iedzīvotājiem”. 

Atpūta un kultūra: Olaines Sporta centra, Olaines Kultūras centra, Olaines Vēstures un mākslas muzeja 

darbības nodrošināšanai un izvirzīto uzdevumu izpildei 2020. gadā izlietoti 1 871 879 EUR jeb 8,35% no 

kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Salīdzinot ar 2019. gadu, samazinājušies par 483 517 EUR jeb 

20,53%, samazinājums galvenokārt saistīts ar Covid-19 pandēmijas ietekmi, jo daudzi plānotie pasākumi tika 

atcelti. 

Olaines Sporta centra uzturēšanai kopumā izlietoti 874 890 EUR, salīdzinot ar 2019. gadu, izdevumi 

samazinājušies par 127 845 EUR jeb 12,75%. Līdzekļi izlietoti iestādes uzturēšanai, Sporta centra darbinieku 
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un treneru darba samaksai un sociālo nodokļu nomaksai, sporta pasākumu organizēšanai, transporta 

izdevumu segšanai, sporta inventāra iegādei, dalības maksām par piedalīšanos sacensībās un administrācijas 

uzturēšanai. 2020. gadā līdzekļi ieguldīti Olaines sporta nama dušu telpas remontam 17 057 EUR apmērā, 

Jaunolaines stadiona teritorijas žoga remontam - 5 171 EUR, nomainīts gumijas segums zem vingrošanas 

stieņiem - 5 276 EUR, iegādāts sporta inventārs: futbola vārti, strītbola groza konstrukcija - 3 587 EUR, u.c. 

2020. gadā novirzīts pašvaldības finansējums (dotācija) 130 606 EUR apmērā jaunatnes sporta attīstībai, 

nodrošinot sporta nodarbību norisi Olaines novadā, kā arī, lai veicinātu dažādu sporta veidu attīstību (futbola, 

hokeja, daiļslidošanas, tenisa, vieglatlētikas u.c.), salīdzinot ar 2019. gadu, dotācijas ir palielinājušās par 3 

799 EUR jeb 3%.  

Viena no pašvaldības prioritātēm ir daudzveidīgu kultūras pakalpojumu nodrošināšana novada kultūras 

iestādēs. Kultūras pasākumu kalendāra ietvaros īstenoti vairāki pasākumi. Olaines Kultūras centra 

uzturēšanai 2020. gadā izlietoti 695 424 EUR, kas, salīdzinot ar 2019. gadu, ir samazinājušies par          

244 021 EUR jeb 25,98%. Līdzekļi izlietoti kultūras iestāžu pašdarbības kolektīvu vadītāju un 

administrācijas darbinieku darba samaksai un sociālā nodokļa nomaksai, sakaru un komunālo pakalpojumu 

apmaksai, materiālu iegādei kultūras namu darbības nodrošināšanai un kultūras pasākumu organizēšanai, 

pamatlīdzekļu iegādei, māksliniecisko kolektīvu koncertbraucienu transporta pakalpojumu apmaksai un 

tērpu fonda palielināšanai un atjaunošanai, Olaines pilsētas svētku pasākumu organizēšanai. Iestāžu 

remontiem izlietoti 11 680 EUR, tai skaitā Olaines kultūras nama telpu remontam 8 482 EUR, Jaunolaines 

kultūras nama telpu remonta darbiem 3 198 EUR. 

Olaines Vēstures un mākslas muzejam izlietoti 156 637 EUR. Īstenota 1. Pasaules kara vēstures izziņas 

maršruta izveides Olainē 2.kārta - pārskata gadā ieguldīti 39 447 EUR.  

Izglītība – viena no svarīgākajām pašvaldības funkcijām, analizējot pašvaldības izdevumu struktūru 

atbilstoši funkcionālajām kategorijām, tā veido vislielāko īpatsvaru - 45,65% no kopējiem budžeta 

izdevumiem. 

2020. gadā izlietoti 10 230 041 EUR, salīdzinot ar 2019. gadu, palielinājās par 194 961 EUR jeb 1,94%. 

Pārskata periodā Olaines pirmsskolas izglītības iestādē „Zīle” grupiņu remontdarbos ieguldīti 46 533 EUR, 

skatuves izbūvei ieguldīti 9 683 EUR, iegādāts elektriskais ekrāns un projektors - 3 979 EUR, PII “Ābelīte”   

5. grupas telpas remontdarbos - 56 946 EUR, veikti esošās ventilācijas sistēmas nomaiņa, gaisa vadu izbūve 

1.stāva baseina zonā - 16 444 EUR, pamatlīdzekļu iegādei ieguldīti - 8 094 EUR,  PII “Dzērvenīte” grupu 

telpu un lapeņu remonts - 10 700 EUR, nojumju, rotaļu iekārtu un gumijas segumu iegādei - 23 076 EUR, 

ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uzstādīšanas un montāžas darbiem -             

13 038 EUR, PII “Magonīte” gumijas seguma uzstādīšanai ieguldīti 7 789 EUR, esošās ventilācijas iekārtu 

papildus aprīkošana un ārējā bloka uzstādīšana - 9 488 EUR, bērnu rotaļu iekārtas - 9 134 EUR, Olaines 

2.vidusskolas ķīmijas laboratorijas telpu atjaunošanai un aprīkojumam novirzīti 163 976  EUR, turpinājās  

2019. gadā iesāktie metodiskā informācijas centra un trenažieru zāles rekonstrukcijas darbi - novirzīti   

46 357 EUR (objekta kopējā ieguldījuma summa sastādīja 411 358 EUR). 2020. gadā Olaines 1.vidusskola 

mācību darba nodrošināšanai iegādājās jaunus pamatlīdzekļus 125 676 EUR vērtībā, tai skaitā mācību 

grāmatas un daiļliteratūru par 19 529 EUR, četrus galda datorus summā 3 540 EUR, 10 interaktīvos ekrānus 
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par 50 079 EUR, digitālās klavieres YAMAHA par 6 999 EUR, trenažieri 575 EUR vērtībā, ASC alumīnija 

torni 1 820 EUR vērtībā, darbmācības procesa nodrošināšanai iegādājās 18 ēvelsolus par 9 648 EUR, kā arī 

aktu zālei pamatlīdzekļus un skatuves priekškaru 28 732 EUR vērtībā, inventāra iegādei izlietoti                   

44 172 EUR.  

Pašvaldība turpina sniegt atbalstu jauniešu brīvā laika organizācijai, nodrošinot līdzfinansējumu vasaras 

nometnēm un skolēnu vasaras darbam brīvlaikā. Galvenokārt līdzekļi tika izlietoti pedagogu darba samaksai, 

sociālo nodokļu nomaksai, ēku uzturēšanas izdevumu segšanai, mācību procesu nodrošināšanai, mācību 

līdzekļu un pamatlīdzekļu iegādei. 

 

  Sociālai aizsardzībai (sociālā dienesta, bāriņtiesas un sociālās aprūpes centra darbības nodrošināšanai, 

savstarpējiem norēķiniem par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, mājas aprūpētāju darba 

nodrošināšanai un sociālo pabalstu izmaksai) izlietoti 2 922 414 EUR jeb 13,04 % no kopējiem 

pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par  212 928 EUR vairāk nekā iepriekšējā gadā. 

Pašvaldības aģentūras „Olaines sociālais dienests” uzturēšanai izlietoti 2 621 471 EUR. 2020. gadā veikti 

šādi remontdarbi:    

• turpinājās 2019. gadā iesāktie remontdarbi sociālās nodaļas Zemgales ielā 33, 1.st. telpās; telpu 

atjaunošanai un aprīkojumam novirzīti  39 161 EUR (remontdarbu kopējās izmaksas sastāda        

113 142.07 EUR); 

• veikti remontdarbi Sociālās aprūpes centra telpās 2.stāvā par summu 59 924 EUR; 

• veikta apkures radiatoru maiņa un dušas telpu remonts Gaismas dienas centrā par summu                   

4 206 EUR. 

    Līdztekus valsts noteiktajiem obligātajiem pabalstiem - garantētā minimālā ienākuma pabalsts, dzīvokļu 

pabalsts un pabalsts ārkārtas situācijās, pašvaldība 2020. gadā izmaksāja pabalstus brīvpusdienām 

pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, mācību gada uzsākšanai, daļēju medicīnisko izdevumu samaksai, 

audžuģimenēm un bērniem bāreņiem, aizbildnim bērna uzturēšanai un dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un 

bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, pabalstu transporta izdevumu samaksai personām ar kustību 

traucējumiem, vienreizēju pabalstu personām, kuras atgriezušās no ieslodzījuma, apbedīšanas pabalstu, 

pabalstu apģērbu iegādei maznodrošinātām, trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm, pabalstu vecākiem sakarā ar 

bērna piedzimšanu. Sociālajiem pabalstiem un materiālajai palīdzībai izlietoti  908 555 EUR, t.i. par            

83 266 EUR vairāk nekā 2019. gadā.  

  Vislielākie izdevumi 305 687 EUR sastāda pabalstiem brīvprātīgo iniciatīvu izpildei, te ietilpst pabalsti 

ēdināšanai skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs, pabalsti aizbildņiem, pabalsti vecākiem sakarā ar bērna 

piedzimšanu, dzīvokļa pabalsti represētiem iedzīvotājiem, pabalsti apģērbu iegādei trūcīgām, 

maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, pabalsti bērniem invalīdiem, pabalsts iedzīvotājiem dzīves 

jubilejā, pabalsts personai pēc soda izciešanas, pabalsts transportam. Salīdzinot ar 2019. gadu izdevumi 

palielinājušies par 31 751 EUR jeb 11,59%. 
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   2020. gadā pabalstos bāreņiem un audžuģimenēm naudā izmaksāti 95 913 EUR, salīdzinot ar 2019. gadu 

palielinājušies par 42 014 EUR jeb 77,95%. 

Garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai pabalstos izmaksāti 33 667 EUR, salīdzinot ar   

2019. gadu, pabalsts samazinājies par 350 EUR jeb 1,03%. 

Sociālie pabalsti natūrā (tai skaitā pabalsti ēdināšanai, dzīvokļa pabalsti) palielinājušies  par 7676 EUR 

jeb 3,96%, pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas (tai skaitā 

samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem, 

samaksa par pārējiem sociālajiem pakalpojumiem saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem, izdevumi 

par piešķīrumiem iedzīvotājiem natūrā pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei) palielinājušās par              

28 928 EUR jeb 7,03 %.  

     Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti par uzturēšanos sociālās aprūpes centros 

sastādīja 63 472 EUR, salīdzinot ar 2019. gadu, ir palielinājušies par 21 407 EUR jeb 5,89%. 

Turpinās 2019. gadā uzsāktais projekts “Deinstucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar 

invaliditāti un bērniem”, kura ietvaros tiek sniegti fizioterapeita pakalpojumi personām ar funkcionālajiem 

traucējumiem, šiem pakalpojumiem izlietoti 7 360 EUR. 

Olaines novada bāriņtiesas uzturēšanai, darbinieku darba samaksai un sociālā nodokļa nomaksai, kā arī 

bāriņtiesas darbības nodrošināšanai izlietoti 141 859 EUR.  

Pārskata gadā aizņēmumu  pamatsummas atmaksai izlietoti 597 462 EUR. 

2020. gadā ieguldīti naudas līdzekļi pašvaldības  kapitālsabiedrību pamatkapitālā 774 564 EUR apmērā.                 

Olaines novada pašvaldības kapitālsabiedrībās pārskata gadā ieguldīti naudas līdzekļi: 

SIA “Zeiferti” pamatkapitālā 714 081 EUR, tai skaitā: 

• ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei Stūnīšu ciema ūdenssaimniecības attīstībā, projekta 

"Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā III kārta" īstenošanai 390 418 EUR; 

• Olaines pagasta Stūnīšu ciema Gaismu katlumājas gazifikācijas projekta realizācijai 56 874 EUR; 

• Pēternieku ciema lokālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijai  7 000 EUR; 

• tehniskā projekta izstrādes kanalizācijas tīklu izbūvei DKS “Stūnīši” ūdenssaimniecības attīstības 

projekta īstenošanai 78 796 EUR; 

• centralizēto siltumapgādes tīklu izbūvei “Pūres” Jaunolainē 117 084 EUR; 

• ūdens ņemšanas vietas izveidei Medemciemā un Jāņupē 46 913 EUR; 

• sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšanas darbiem Svēteļu ielā, Stūnīšos, Olaines pagastā               

16 996 EUR. 
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AS “Olaines ūdens un siltums” pamatkapitālā - 60 483 EUR daudzdzīvokļu māju renovācijas procesa 

nodrošināšanai un atliktā maksājuma procentu summas kompensācijai. 

 

Ziedojumu un dāvinājumu budžets 

2020. gadā no juridiskām personām ir saņemti ziedojumi 2 980 EUR apmērā. Ziedojumi bija izlietoti 

uguņošanas priekšnesumā par godu Olaines pilsētas dzimšanas dienai. 

 

Olaines novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta rādītāji 

Rādītāji 

Budžeta izpilde, EUR 

2020. gadā 2019. gadā 

 
  1 2 

I. Ieņēmumi 2 980 2 410 

Ziedojumi un dāvinājumi 2 980 2 410 

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 2 980 2 410 

II. Izdevumi pa valdības funkcijām 2 980 2 410 

Atpūta, kultūra un reliģija 2 980 2 410 

 

 

Pašvaldības aizņēmumi 2020. gadā 

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi 2020. gadā atmaksātas aizņēmumu 

pamatsummas 597 462 EUR apmērā. 

Mērķis 

  

Aizņēmu-

ma summa  

Parāds uz 

pārskata 

gada 

sākumu 

Darījumi 

"+", 

saņem-

šana 

Darījumi 

"-", 

atmaksa 

Parāds uz 

pārskata 

perioda 

beigām 

Parakstīša-

nas datums 

Atmaksas 

termiņš 

papildus mācību telpu 

izbūve-piebūves celtniecība 

Olaines 1. vidusskolā 

24.08.2006 20.08.2026 426 862 162 350 0 -24 046 138 303 

papildus mācību telpu 

izbūve- piebūves celtniecība 

Olaines 1. vidusskolā 

13.03.2007 20.12.2026 3 841 754 
 1 494 016 

 
0 -213 431 1 280 586 

Kohēzijas fonda 

projekta"Ūdenssaim-

niecības attīstība Olainē un 

Jaunolainē"Olaines 

komponentes īstenošanai 

03.03.2008 20.01.2028 1 660 999 711 824 0 -86 289 625 535 

ūdenssaimniecības attīstība 

Olainē un Jaunolainē 

Jaunolaines komponente 

14.09.2009 20.08.2029 1 490 000 774 788 0 -79 468     695 320 
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A/S “Olaines ūdens un 

siltums” pamatkap. paliel. 

ERAF projekta 

„Ūdenssaimniecības 

attīstība Olaines novada 

Grēnes ciemā” īstenošanai 

21.08.2014 20.08.2024 198 481 96 710 0 -20 360 76 350 

SIA "Zeiferti" 

pamatkapitāla palielināšnai 

ERAF projekta 

"Ūdenssaimniecības 

attīstība Olaines novada 

Stūnīšu ciemā, II kārta 

īstenošanai" 

25.09.2015 25.09.2025 666 628 393 162 0 -68 376 324 786 

SIA "Zeiferti" 

pamatkapitāla palielināšanai 

Kohēzijas fonda projekta 

"Ūdenssaimniecības 

attīstība Jaunolaines 

lielciema, III kārta" 

īstenošanai 

17.05.2018 20.04.2038 1 952 092 1 561 674 390 418 -105 492   1846 600 

ERAF projekta 

"Infrastruktūras  uzlabošana 

uzņēmējdarbības attīstībai 

Rūpnīcu ielā Olaines 

novadā" īstenošanai 

17.05.2019 20.04.2039 552 867 437 857 115 009 0 552 866 

Ceļa infrastruktūras 

projekta "Infrastruktūras  

uzlabošana 

uzņēmējdarbības attīstībai 

Rūpnīcu ielā Olaines 

novadā" īstenošanai 

20.05.2019 20.04.2039 86 082 5 880 80 202 0 86 082 

ERAF projekta 

(Nr.4.2.2.0/17/I/087) 

“Olaines novada Sociālā 

aprūpes centra ēkas 

energoefektivitātes 

paaugstināšana” īstenošanai 

24.09.2019 20.09.2039 173 249 120 740 52 510 0 173 249 

Projekta “Gājēju un 

velosipēdistu ceļa izbūve 

Jāņupes ciemā gar autoceļu 

V12” īstenošanai 

27.08.2020 20.08.2040 301 469 0 301 469 0 301 469 

    11 350 483 5 759 001 939 608 -597 462 6 101 146 

 

*visos gadījumos aizdevējs ir Valsts kase un valūta - EUR 
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Pašvaldības galvojumi 2020. gadā 

 

Aizdevējs Mērķis Aizņēmējs 
Valū-

ta 

Galvotā 

aizņēmu-

ma 

summa  

Neatmak

-sātā 

summa 

uz 

pārskata 

gada 

sākumu 

Atmaksātā 

summa  

Valūtas 

kursa 

svārstības 

(+,-) 

Neatmaksātā 

summa uz 

pārskata 

gada beigām 

 

 

Valsts 

kase 

Olaines 

pilsētas 

siltumap-

gādes 

rekons-

trukcija 

AS 

"Olaines 

ūdens un 

siltums" 

USD 713 900 233 630 -68 279 -15 633 149 718  

Kopā       713 900 233 630 -68 279 -15 633 149 718  

 
 

 

 

Līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats 

 

Kapitālsabiedrī

bas nosaukums 

Reģistrācijas 

Nr. 

Ieguldījuma 

apmērs uz 

31.12.2019. 

(EUR) 

Ieguldījuma 

apmērs uz 

31.12.2020. 

(EUR) 

Līdzdalība 

(%) perioda 

beigās 

Kapitālsabiedrības dati 

pašu 

kapitāls 

perioda 

sākumā 

pašu 

kapitāls 

perioda 

beigās 

AS "Olaines 

ūdens un 

siltums" 

50003182001 9 656 881 10 419 719 100.00 9 641 424 9 641 424 

SIA "Zeiferti" 40003419183 5 052 751 5 782 139 100.00 4 231 249 4 231 249 

SIA 

"Zemgales 29" 
40003527548 17 146 15 427 53.94 31 788 28 601 

  14 726 778 16 217 285    

 

Līdzdalības radniecīgo uzņēmumu kapitālā aprēķinam izmantota pašu kapitāla metode. Aprēķinos 

izmantoti neauditēti uzņēmumu 2020. gada pārskati. 

2020. gada laikā ieguldīti naudas līdzekļi SIA “Zeiferti” pamatkapitālā 714 081 EUR apmērā un             

AS ”Olaines ūdens un siltums” pamatkapitālā 60 483 EUR apmērā. 

2020. gadā no AS “Olaines ūdens un siltums” pamatkapitālā tika veikts mantiskais ieguldījums zemes 

gabals Jelgavas ielā 4, Olainē 49 914 EUR apmērā. 
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2020. gada galvenās prioritātes un to īstenošana 

 

Pārskata gadā noteiktas šādas pašvaldības prioritātes:  

• izglītība un sociālā aizsardzība; 

• novada attīstība un teritorijas labiekārtošana. 

 

Novada attīstība un teritorijas labiekārtošana 

Saskaņā ar likumu „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 2009. gadā izveidota Olaines 

novada pašvaldība, apvienojot Olaines pagastu ar Olaines pilsētu, tajā skaitā apstiprinot Olaines pilsētas un 

Olaines pagasta teritorijas plānojumus.  

Saistošie noteikumi Nr. 6 “Olaines pilsētas teritorijas plānojums 2004.-2016.”, tajā skaitā “Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi”, apstiprināti 2005. gada 28. septemrī Olaines pilsētas domē             

(prot. Nr.14., 5.p.). 

Olaines pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020. gadiem ir spēkā no 2008. gada 25. jūlija un tā saistošā 

daļa izdota kā Olaines pagasta padomes saistošie noteikumi Nr.8 „Olaines pagasta teritorijas plānojums 

2008.-2020. gadiem grafiskā daļā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” ar 2008. gada 16. jūlija 

sēdes lēmumu Nr.15 (sēdēs prot. pielikums Nr.15, 3.§.). 

2020. gadā turpinās darbs pie “Olaines novada teritorijas plānojums 2018.-2030.gadam” izstrādes.  

2020. gadā pieņemts lēmums par Olaines novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam izstrādes 

uzsākšanu un Olaines novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam darbības termiņa pagarinājumu. 

Ņemot vērā 2020. gada prioritātes, daudz uzmanības veltīts novada teritorijas labiekārtošanai un 

infrastruktūras attīstībai. Lai uzlabotu iedzīvotāju drošību un sniegtu iespēju ērti pārvietoties arī diennakts 

tumšajā laikā, Olaines novada teritorijā papildus izbūvēts ārējais apgaismojums un veikti apgaismojuma 

daļējas rekonstrukcijas darbi:  

1. 
Teritorijas apgaismojuma rekonstrukcija, sarūsējošo metāla stabu nomaiņa Stacijas laukumā, Zeiferta 

ielā, Olainē 

2. Karogu kronšteinu un kontaktligzdu uzstādīšana uz apgaismojuma stabiem 

3.  Apgaismojuma izbūves darbi Meža ielā (no Meža ielas 3 līdz Meža ielai 9), Jaunolainē, Olaines novadā 

4. Apgaismojuma izbūves darbi Meža ielā 3, 5, 7 (meža pusē), Jaunolainē, Olaines novadā 

5. Apgaismojuma ierīkošanas darbi Stacijas ielas nobeigumā no Skolas līdz Zeiferta ielai 

6. Apgaismojuma ierīkošanas darbi pie Zeiferta  5, Olainē, Olaines novadā  
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7. Apgaismojuma ierīkošanas darbi gājēju celiņam Zemgales ielā, Olainē, Olaines novadā (no Rīgas ielas) 

8. Apgaismojuma izbūves darbi pie Drustu gatves 8, Olainē, Olaines novadā 

9. 
Kontrastējošā apgaismojuma uzstādīšana gājēju pārejai Medemciemā pie a/c A8 un ceļa CA016 A8-

Kūdras fabrika  krustojuma 

10. 
Apgaismojuma izbūve gājēju pārejai šķērsojumā ar dzeļzceļa posma Rīga-Jelgava sliežu ceļiem un 

Veco Jelgavas ceļu (V13), Olaines pagastā, Olaines novadā 

11. 
Apgaismojuma izbūves darbi Meža ielā (no Meža ielas līdz atkritumu konteineriem pie Meža ielas 3), 

Jaunolainē, Olaines novadā 

12. 
Apgaismojuma ierīkošanas darbi Pionieru ielā (Pionieru ielas 89, 84, 87, 88), Jaunolainē, Olaines 

novadā 

13. Apgaismojuma ierīkošanas darbi pie Stacijas 14, Olainē, Olaines novadā 

14. Apgaismojuma ierīkošanas darbi velotrases teritorijā, Zeiferta 10A, Olainē, Olaines novadā 

15. Ielu apgaismojuma izbūve Vērdiņu ielā, Pārolainē (1. kārta) 

16. 
Apgaismojuma ierīkošanas darbi Zeiferta ielā 10A, Olainē, Olaines novadā (Mežaparka parslēgšana, 

bojāto posmu nomaiņa) 

17. Apgaismojuma ierīkošanas darbi pie Zemgales ielas 15, Olainē, Olaines novadā 

18. Papildu gaismekļu uzstādīšana pie Zemgales ielas 31, Olainē, Olaines novadā 

19. Apgaismojuma ierīkošanas darbi Jasmīnu un Īrisu ielās, Grēnēs, Olaines novadā 

20.  
Apgaismojuma ierīkošanas darbi gājēju pārejām Jelgavas un Zeiferta ielas krustojumā, Olainē, Olaines 

novadā 

 

Ar pašvaldības līdzfinansējumu (50-80%) veikti infrastruktūras atjaunošanas un uzlabošanas darbi 

dārzkopības kooperatīvajās sabiedrībās: 

• DKS “Lejas”, DKS “Rīts”, DKS “Stars”, DKS “Ziediņi”, DKS “Puriņi”, DKS “Rītausma”,     

DKS “Jāņupe”, DKS “Ezītis” veica koplietošanas ceļu periodiskās uzturēšanas darbus, t.sk., 

atjaunoja ceļu segumu un izbūvēja ceļus; 

• DKS “Puriņi” atjaunoja dziļurbuma sūkni ūdenstornī. 

Olaines novada pašvaldību ceļu un ielu tīkla kopgarums ir 114,86 km (t.sk., asfalta segums jeb cietais 

segums – 47,73 km, grants segums vai bez seguma (jeb mīkstais segums) – 67,13 km). 2010. gadā izstrādāta 

Olaines novada ceļu seguma rekonstrukcijas programma 2011. – 2020. gadam, kura katru gadu tiek 

aktualizēta un atbilstoši kārtējā gada budžetam realizēta. 2020. gadā, izvērtējot reālo ceļu un ielu tehnisko 
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stāvokli, no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem veikti ieguldījumi šādos ceļos un citā transporta 

infrastruktūrā: 

1. Rūpnīcu iela (veikta rekonstrukcija) 

2. Jāņupes gājēju un velosipēdistu ceļš (būvniecība) 

3. stāvvietas laukuma pretīm Kūdras ielas 19, Olainē ēkai (pagalma pusē) seguma atjaunošana 

4. autostāvvietas paplašināšana pie ēkas Meža ielā 14, Jaunolainē 

5. autostāvvietas paplašināšana pie ēkas Meža ielā 16, Jaunolainē 

6. ietves seguma atjaunošana  pie ēkām Meža ielā 5 un 7, Jaunolainē 

7. iekšpagalms pie ēkām Meža ielā 4 un 6, Jaunolainē 

8. Baznīcas ielas posma gar PII Magonīte divkārtu virsmas apstrāde Jaunolainē  

9. gājēju un velosipēdistu ceļa Upītes – Līdumu karjers izbūve 

10. Pievedceļa Pūres ielai izbūve Jaunolainē 

11. Vērdiņu ielas divkārtu virsmas apstrāde (Pārolaine) 

12. CB019 Uzvaras Līdums – Ziemeļu mala divkārtu virsmas apstrāde 

13. ietves seguma atjaunošana Zeiferta ielā posmā no tirgus līdz pasta nodaļai Olainē 

14. stāvlaukuma seguma atjaunošana pie tirgus Zeiferta ielā, Olainē 
 

Papildus rekonstrukcijas darbiem atbilstoši ceļu un ielu faktiskajam stāvoklim tiek veikti arī periodiskās 

uzturēšanas (atjaunošanas) darbi, greiderēšanas darbi, šķembu piebēršana un bedrīšu remonts.  

Lai dažādotu brīvā laika pavadīšanas un atpūtas iespējas iedzīvotājiem, 2020. gadā pabeigta velotrases 

(pump track) būvniecība, Olaines Mežaparkā papildināts āra trenažieru laukums, kā arī atjaunoti esošie āra 

trenažieri. Dārzkopības kooperatīvā “Zīles” un “Vīksnas”, kā arī Grēnēs, Gaismās un Zeiferta ielā 10B, 

Olainē uzlaboti rotaļlaukumi un atpūtas vietas. 

2020. gadā Olaines novadā papildus uzstādītas 15 atkritumu urnas, kā arī uzstādīti un atjaunoti 10 

pašvaldības informācijas stendi:  

1. Informācijas stends  Austrumu un Saules ielas krustojumā, Jaunolainē, Olaines pagastā 

2. Informācijas stends pie V1088 “Pievedceļš Klīves karjeram”, Olaines pagastā 

3. Informācijas stends Baznīcas ielā 8, Jaunolainē, Olaines pagastā (pretī veikalam TOP)  

4. Informācijas stends pie Olaines 2.vidusskolas stadiona, Olainē 

5. Informācijas stends pie Meža ielas 2, Jaunolainē, Olaines pagastā 

6. Informācijas stends “Stacijas laukums” Zeiferta ielā, Olainē 

7. Informācijas stends pie ēkas Zemgales ielā 29, Olainē 

8. Informācijas stends pie ēkas Parka ielā 12, Olainē 

9.  Informācijas stends Parka ielā, Olainē (autobusa gala pieturā) 

10. Informācijas stends Rūpnīcu ielā, Olainē (viendaļīgais) 
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Pie Olaines novada ūdenstilpnēm uzstādītas jaunas ģērbtuves, soli un galdi. Līdumu karjerā uzstādīta 

ģērbtuve ziemas peldētājiem.  

2020. gadā izveidoti jauni un atjaunoti vecie mužzaļie apstādījumi, kas atrodas Olaines pilsētā.  

2020. gadā rekonstruēts Olaines Mežaparka Mežakaķis: atjaunots esošais un papildināts ar jaunām 

iekārtām, līdz ar to Mežakaķis tagad ir daudzveidīgāks.  

2020. gadā pabeigta projekta Nr.3.3.1.0/17/I/036 “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai 

Rūpnīcu ielā, Olaines novadā” realizācija. Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Olaines 

novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši Olaines novada attīstības programmā 

noteiktajai ekonomiskajai specializācijai, balstoties uz komersantu vajadzībām. Projekta ietvaros tika 

rekonstruēta Rūpnīcu iela Olaines pilsētā, kas ir maģistrālā iela Olaines industriālajā teritorijā. Pateicoties 

projekta realizēšanai, Olaines novadā tiks izveidotas vismaz 85 jaunas darbavietas un uzņēmumi veiks 

ieguldījumus savā attīstībā vismaz 7 995 574 eiro apmērā. Projekta kopējās izmaksas ir 1 278 915,56 eiro, no 

kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 663 189,60 EUR, valsts budžeta dotācija un 

pašvaldības finansējums ir 615 725,85 EUR. 

2020. gadā realizēts projekts “Kapu digitalizācija Olaines novadā”. Tā īstenošanas rezultātā izveidota 

informācijas sistēma, kuru izmantos kapu apsaimniekošanas pakalpojuma kvalitātes paaugstināšanai, 

nodrošinot iespēju vienkāršā un efektīvā veidā ilgtspējīgi plānot kapsētu izmantošanu un apsaimniekošanu. 

Projekts īstenots Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) 

atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 

apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 

aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. Sabiedriskā labuma projekts ar ELFLA atbalsta 

intensitāti 90% no attiecināmajām izmaksām. Kopējās projekta izmaksas, kas ir arī projekta attiecināmās 

izmaksas, ir 16 927,90 EUR, no kuriem publiskais finansējums – 9 885,90 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 

ir 7 042,00 EUR. 2021. gadā paredzēta informācijas stendu uzstādīšana Olaines novada kapos – Sila kapu 

kapsētā, Olaines kapsētā, Bērzkalnu kapsētā (Pēterniekos) un Kalna–Baložu kapsētā –, kuros būs redzams 

apbedījumu vietu plāns. 

Pašvaldība sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu 

„Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”, noslēgts līgums par 

SAM 9.3.1.1 “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Olaines novadā” realizāciju. Projektu paredzēts 

īstenot līdz 2022. gadam. 2020. gadā notiek jaunās ēkas projektēšanas darbi, ēkā atradīsies dienas un 

rehabilitācijas centrs. 

2020. gadā realizēts  ERAF  projekts “Olaines novada Sociālās aprūpes centra ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšana”. Projekta rezultātā tiks samazināts primārās enerģijas patēriņš un Olaines novada 

pašvaldības izdevumi par ēkas uzturēšanu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un uzlabojot telpu 

mikroklimatu. Ēkā ir Olaines Sociālās aprūpes centrs, kurā ilgstoši dzīvo seniori un cilvēki ar nopietnām 
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veselības problēmām, tādējādi telpu mikroklimats un temperatūra var būtiski uzlabot Olaines Sociālās 

aprūpes centra klientu dzīves kvalitāti un veicināt veselības stāvokļa uzlabojumus. Projekta kopējās izmaksas 

ir 416 785,66 EUR, no kurām ERAF finansējums ir 158 185,00 EUR, attiecināmās izmaksas – 347 462,25 

EUR, neattiecināmās izmaksas – 69 323,41 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 151 424,71 EUR, valsts 

budžeta dotācija pašvaldībām – 37 852,54 EUR. 

Projektam “Olaines novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšana pirmsskolas izglītības 

iestādes izveidei” 2020. gada nogalē izsludināts būvniecības iepirkums. Projekts tiks īstenots pa kārtām, kā 

rezultātā Veselības ielā 7, Olainē tiks izveidota pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde ar aptuveni 160 

vietām. 

Olaines novada pašvaldība ir iecerējusi uzbūvēt jaunu objektu – multifunkcionālu ēku. Līdz ar to        

2020. gadā pašvaldība rīkoja metu konkursu “Multifunkcionālās ēkas Jelgavas 23, Olainē, jaunbūves meta 

izstrāde” ar mērķi izvēlēties labākos priekšlikumus multifunkcionālās ēkas būvprojekta izstrādei, nodrošinot 

objekta funkcijai un projekta budžetam atbilstošu arhitektonisko un funkcionālo risinājumu, paredzot 

energoefektivitātes pasākumus, kvalitatīvu, objekta funkcijai atbilstošu nepieciešamo labiekārtojumu, kā arī 

risinot gājēju un transporta organizāciju. Objekta būvniecība ir paredzēta divās kārtās. Metu konkurss bija 

izsludināts pirmajai kārtai, pēc kuras realizācijas šajā objektā jauna mājvieta būs Olaines Mūzikas un 

mākslas skolai, Olaines Bibliotēkai ar Bērnu literatūras nodaļu un Pieaugušo izglītības centram. Metu 

konkurss noritēja veiksmīgi, kā rezultātā pieņemts lēmums ar 1. vietas ieguvēju slēgt pakalpojuma līgumu 

par multifunkcionālās ēkas Jelgavas ielā 23, Olainē, jaunbūves būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi 

un objekta autoruzraudzības īstenošanas iespējamu uzsākšanu. 

2020. gadā Olaines novads kā projekta apakšpartneris turpināja dalību Interreg Europe programmas 

projektā Cult-Ring projektā. Projekta mērķis ir izvērtēt un attīstīt Eiropas Padomes oficiālos kultūras 

maršrutus un izstrādāt jaunus kultūras maršrutus Latvijā. Projekts ilgs līdz 2020. gada 31. decembrim. 

Olaines novada pašvaldība 2020. gadā turpina dalību INTERREG EUROPE projektā DESTI-SMART 

“Efektīva, ilgtspējīga tūrisma nodrošināšana ar transporta inovācijām ar zemu oglekļa dioksīda emisiju 

līmeni: ilgtspējīga mobilitāte, pieejamība un atbildīga ceļošana”. 

2020. gadā realizēts un pabeigts projekts “Tūrisms kopā” (17-00-A019.332-000005), kas tika īstenots 

Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”. 

Projektu īstenoja biedrība “Pierīgas partnerība”, Lauku partnerība “Lielupe”, partnerība “Daugavkrasts” un 

sešu novadu pašvaldības (Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Ozolnieku un Jelgavas). Projekta gaitā  

veiktas dažādas aktivitātes, kas rosināja sešu pašvaldību iedzīvotāju interesi par tūrisma objektiem novados. 

Olaines novada pašvaldība turpina sadarbību ar citām 14 pašvaldībām par starpteritoriālā LEADER 

sadarbības projekta ''Apkārt Rīgai - vienots tūrisma piedāvājums'' īstenošanu, kā rezultātā tiek veidots 

tūrisma piedāvājums no Pierīgas pašvaldībām, izveidojot zīmolu EXIT RIGA. 
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2020. gadā sadarbībā ar biedrību “Jaunolaines attīstībai” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

iesniegti divi projekti “Jaunolaines jauniešu interaktīvās atpūtas zonas izveide” un “Mežezera dienvidu 

krasta pastaigu takas izbūve”. 

Uzsākta realizācija projektam “Velonovietnes un velosipēdu apkopes staciju izveide Olaines novadā”. 

Projekta mēŗkis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu un dažādot sabiedriskās aktivitātes, uzstādot modernu 

velonovietni un vairākas velosipēdu apkopes stacijas (Olainē, Jaunolainē, Medemciemā, Jāņupē u.c.).  

2020. gadā projektu konkursa "Latvijas - Igaunijas Kopīgā Militārā Mantojuma Tūrisma Produkts" 

ietvaros īstenota “Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruta 2. kārtas” būvniecība. Kopš 2020. gada 

novembra ikviens novada iedzīvotājs un viesis jebkurā laikā un bez maksas papildus iepriekš izbūvētajam 

šajā objektā var apskatīt zemnīcu, maršruta teritorijā arheoloģisko izrakumu laikā atrastos priekšmetus, kuri 

atrodas stilizētā dzelzsbetona vitrīnā – skapī. Vēl otrās kārtas ietvaros pagarināta pastaigu laipa, izveidots 

jauns informācijas stends ar zinātniskās izpētes rezultātā iegūto informāciju. 

Pašvaldība nodrošina iedzīvotājiem bezmaksas brīvas pieejas internetu pašvaldības bibliotēkās - Olaines 

Bibliotēkā (10 datori), Jaunolaines Bibliotēkā (4 datori), Gaismu Bibliotēkā (3 datori) -, Olaines novada 

pašvaldībā (3 datori un multifunkcionālā iekārta) un Olaines sociālā dienesta Klientu apkalpošanas centrā 

„Gaismas”. Papildus tam ir izveidotas Wi-Fi zonas Olaines Mežaparkā un Jaunolaine stadionā, kas ļauj 

iedzīvotājiem ērti piekļūt publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem 

pakalpojumiem un informācijai. 

Olaines novadā 2020. gadā realizētie vai uzsāktie lielākie/nozīmīgākie projekti, investīcijas 

 Nosaukums 
Realizācijas 

gads 
Finanšu avots 

Kopējā 

summa, EUR 

1. 

Būvprojekta  „Ēkas Veselības ielā 7, Olainē, telpu 

vienkāršotā atjaunošana un teritorijas 

labiekārtošana pirmsskolas izglītības iestādes 

vajadzībām” izstrāde un autoruzraudzība 

2019-2020 
Olaines novada 

dome 
36 517,00 

2. 

Būvprojekta „Dienas aprūpes centrs un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu centrs Zeiferta       

ielā 6b, Olainē” izstrāde un autoruzraudzība 

2019-2021 
Olaines novada 

dome 
29 165,84  

3. 

Būvprojekta izstrāde "Apvienotā gājēju un 

velosipēdistu ceļa ar nesaistīto segumu gar 

autoceļu V12 izbūve Jāņupes ciemā, Olaines 

novadā" 

2019-2020 
Olaines novada 

dome 
9 977,00 

4.  

Apvienotā gājēju un velosipēdistu ceļa ar 

nesaistīto segumu gar autoceļu V12 Jāņupes 

ciemā, Olaines novadā būvniecība 

2020-2021 
Olaines novada 

dome 
489 619,89 

5. 
Būvprojekta “Daudzstāvu ēku, ar jaukta tipa 

funkciju, Zemgales ielā 29 un Zemgales ielā 31, 

Olainē, energoefektivitātes paaugstināšana” 

2019-2021 
Olaines novada 

dome 
32 650,00 
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izstrāde un autoruzraudzība 

6. 

Būvprojekta „Daudzstāvu administratīvās ēkas 

Zemgales ielā 33, Olainē, konstruktīvā stāvokļa 

uzlabošana, pagrabu telpu atjaunošana un 

energoefektivitātes paaugstināšana” izstrāde un 

autoruzraudzība 

2019-2021 
Olaines novada 

dome 
31 950,00  

7. 

 Pabeigta infrastruktūras uzlabošana 

uzņēmējdarbības attīstībai Rūpnīcu ielā, Olaines 

novadā 

2019-2020 

Olaines novada 

dome, ERAF, 

valsts budžeta 

dotācija 

1 278 915,56 

(pašvaldība – 

568 327,29; 

ERAF – 

663 189,60; 

valsts dotācija 

– 47 398,56) 

8. 
Ceļu seguma virsmas apstrādes darbi Olaines 

novadā 
2020-2021 

Olaines novada 

dome 
205 095,00 

9. 
Pabeigta Asfalta velotrases (pump track) 

izveide/būvniecība 
2019-2020 

Olaines novada 

dome, VARAM  

 107 652,32 

(pašvaldība – 

77 652,32; 

VARAM –   

30 000,00) 

10. 
Ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu 

atjaunošanas un izbūves darbi 
2019-2021 

Olaines novada 

dome 
1 500 000,00 

11. 
Ārējā apgaismojuma izbūve un daļēja 

rekonstrukcija Olaines novadā  
2020-2021 

Olaines novada 

dome 
154 611,10 

12. Ceļu ikdienas uzturēšanas darbi Olaines novadā 2020-2021 
Olaines novada 

dome 
  42 000,00 

13. 

 Pabeigta Olaines Sociālās aprūpes centra ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšana  

(Zeiferta ielā 8, Olainē) 

2019-2020 

Olaines novada 

dome, ERAF, 

valsts budžeta 

dotācija 

436 205,35 

(pašvaldība – 

240 167,81; 

ERAF – 

158 185; valsts 

dotācija – 

37 852,54) 

14. 
Velonovietnes un velosipēdu apkopes staciju 

izveide Olaines novadā 
2020-2021 

Olaines novada 

dome,  Eiropas 

Lauksaimniecības 

fonda lauku 

attīstība 

37 582,60 

15. 
1.Pasaules kara vēstures izziņas maršruta 2.kārtas 

izbūve 
2020 

Olaines novada 

dome, Interrag 
39 447,00 

16. 
1.Pasaules kara vēstures izziņas maršruta 3.kārtas 

izbūve 
2020-2021 Olaines novada 

dome,  Eiropas 
37 503,71 
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Lauksaimniecības 

fonda lauku 

attīstība 

17. 

Nojumju, rotaļu iekārtu un gumijas seguma 

piegāde un uzstādīšana Olaines PII “Dzērvenīte” 

un Olaines PII “Magonīte 

2020 
Olaines novada 

dome 
46 114,44 

18. Olaines 1.vidusskolas aktu zāles atjaunošana 2019-2020 
Olaines novada 

dome 
104 856,07 

19. 
Olaines 2.vidusskolas ķīmijas laboratorijas 

atjaunošana 
2020 

Olaines novada 

dome 
150 074,55 

20. 
Olaines 2.vidusskolas metodiskā informācijas 

centra un trenažieru zāles rekonstrukcija 
2018-2020 

Olaines novada 

dome 
411 358,00 

21. 
Telpu remontdarbi Zemgales ielā 33, 1. stāvā 

Olaines sociālā dienesta vajadzībām  
2019-2020 

Olaines novada 

dome 
89 505,84 

22. Olaines PII "Ābelīte" telpu remontdarbi 2020 
Olaines novada 

dome 
69 204,00 

23. Olaines PII "Zīle" telpu remontdarbi 2020 
Olaines novada 

dome 
46 533,00 

24. 
Olaines sociālās aprūpes centra 2.stāva telpu 

grupas remontdarbi Zeiferta ielā 8, Olainē 
2020 

Olaines novada 

dome 
59 924,02 

25. 
Rotaļu, āra trenažieru laukumu izbūve un 

labiekārtojuma darbi Olaines novadā 
2020 

Olaines novada 

dome 
49 577,00 

26. 
Labiekārtošanas darbi Stacijas ielā, Pļavu ielā, 

Indrānu ielā un Vāveru ielā, Pārolainē 
2020 

Olaines novada 

dome 
79 223,93 

27. 
Labiekārtošanas darbi DKS “Rīts” koplietošanas 

ceļos Medemciemā, Olaines novadā 
2020 

Olaines novada 

dome 
49 127,45 

28. 
Ielu apgaismojuma izbūve DKS "VEF Baloži", 

Medemciemā, Olaines novadā 
2020 

Olaines novada 

dome 
36 857,88 

29. 
Katlumājas Gaismas ielā 10, Stūnīšos, Olaines 

novadā gazifikācija 
2020- 2021 

Olaines novada 

dome 
58 346,20 

30. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpu 

remonts renovētajās mājās saskaņā ar domes 

lēmumu 

2020 
Olaines novada 

dome 
75 199,60 

31. 

Turpinās daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes procesu īstenošana. Daudzdzīvokļu māju renovācija 

tiek veikta ar ERAF līdzfinansējumu 50% apmērā un, izmantojot banku aizdevumus, lai nodrošinātu 

dzīvokļu īpašniekiem piekrītošās daļas maksājumus.  

Atskaites periodā veikta daudzdzīvokļu māju renovācija:  Olainē: Parka ielā 12, Zemgales ielā 51, 

Zemgales ielā 25; Jaunolainē: Meža ielā 14.  
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Renovācijas darbi 2020. gadā tika iesākti arī šādās daudzdzīvokļu mājās: Olainē: Parka ielā 4 un 

Jelgavas ielā 7; Stūnīšos: Gaismas ielā 1. 

Daudzdzīvokļu māju renovācijai tiek piešķirts pašvaldības finansiālais atbalsts: 

• energoaudita veikšanai, 

• tehniskā projekta izstrādei, 

• renovācijas projekta pieteikuma sagatavošanai ES finansējuma saņemšanai, 

• bankas maksājumu procentu segšanai. 

 

Daži realizētie projekti/objekti fotogrāfijās 

Rekonstruēta Rūpnīcu iela Olainē 
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Pabeigta Olaines velotrases (pump track) būvniecība 

 

 

Zemnīca Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutā 
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Apvienotais gājēju un velosipēdistu ceļš gar autoceļu V12 Jāņupes ciemā 

 

 

Velosipēdu apkopes stacija Jāņupē pie gājēju un velosipēdistu ceļa 
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Atjaunota Olaines 1. vidusskolas aktu zāle 

 

 

Atjaunota Olaines 2. vidusskolas ķīmijas laboratorija 

 

 

Rekonstruēta trenažieru zāle Olaines 2. vidusskolā 
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Sociālā aizsardzība 

Olaines novada pašvaldības aģentūra „Olaines sociālais dienests” organizē un sniedz sociālos 

pakalpojumus un sociālo palīdzību Olaines novada iedzīvotājiem, veic sociālo darbu un nodrošina sociālo 

rehabilitāciju. Aģentūras sastāvā ir Sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļa, Sociālo pakalpojumu nodaļa, 

Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem un Sociālās aprūpes nodaļa. Sociālās palīdzības un sociālā darba 

nodaļai ir trīs klientu apkalpošanas centri – viens Olaines pilsētā (Zemgales ielā 33) un divi Olaines pagasta 

teritorijā – klientu apkalpošanas centrs “Jaunolaine” (Jaunolainē, m.Zeiferti) un klientu apkalpošanas centrs 

„Gaismas” (Stūnīšos, Gaismās). Gaismās sociālais darbinieks pieņem vienu reizi nedēļā.  

P/a “Olaines sociālais dienests” 2020. gadā ir saņēmusi lietošanā papildus telpas (Zemgales ielā 33,       

1. stāvā), līdz ar to tika uzlabota dienesta pieejamība cilvēkiem ratiņkrēslos un māmiņām ar bērnu ratiem. Ir 

pārstrukturizēts sociālā darba process. “Aprūpe mājās” pakalpojumu un specializētā transporta pakalpojumu 

kopš 2020. gada koordinē aprūpes nodaļa, bet Dienas centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem – 

sociālo pakalpojumu nodaļa. Pārskata gadā veikta sociālās aprūpes centra energoefektivitātes uzlabošana.  

Pašvaldības aģentūras funkcijās ietilpst sociālās sfēras attīstības plānu izstrāde, veidot sadarbību ar 

Olaines nevalstisko organizāciju apvienību un citām novada nevalstiskajām organizācijām sabiedrības dzīves 

kvalitātes paaugstināšanai, sniegt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus, kas aptvertu pēc iespējas 

lielāku skaitu riska grupas cilvēku, kuriem ir noteikts trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss, kā arī 

daudzbērnu ģimenes un personas ar īpašām vajadzībām. P/a „Olaines sociālais dienests” sniegtā palīdzība un 

pakalpojumi ir apstiprināti ar Olaines novada domes saistošajiem noteikumiem. 

Aģentūras darbu raksturojošie virzieni, kuri tika pildīti 2020. gadā un šo virzienu nodrošināšanai 

izmantoto līdzekļu daudzums: 

• sociālie pabalsti Olaines novada iedzīvotājiem  – 448 538,00 EUR;  

• institucionālā aprūpe pensijas vecuma personām un invalīdiem Olaines sociālās aprūpes centrā –   

551 982,00 EUR; 

• sociālās aprūpes pakalpojumiem bez izmitināšanas (aprūpe mājās, dienas centrs personām ar garīgās 

attīstības traucējumiem) – 88427,00 EUR. 

Saistībā ar Covid-19 pandēmiju bija jāierobežo vai jāpārtrauc vispār vairāku sociālo pakalpojumu 

sniegšana. Darbu pārtrauca Dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem, pārstāja uzņemt 

jaunus klientus sociālās aprūpes centrā, kā arī krasi ierobežota bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centra 

“OLAKS” darbība. 

P/a „Olaines sociālais dienests” uzskaitē ir 290 ģimenes ar bērniem, kuras audzina trīs un vairāk bērnus, 

un vairāk kā 100 ģimenes, kuras audzina bērnu invalīdu kopš bērnības. Olaines novada domes saistošajos 

noteikumos ir dažādi atvieglojumi ģimenēm ar bērniem, kuras audzina trīs un vairāk bērnus, piemēram, 

brīvpusdienas bērniem, kuri apmeklē vispārizglītojošo skolu Olaines novadā, pabalsts bērna izglītībai un 
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audzināšanai, mācību procesam nepieciešamo līdzekļu un apģērba iegādei, trasnporta pabalsts līdz 100 EUR 

kalendārajā gadā. Saskaņā ar datu bāzēs pieejamo informāciju sociālā dienesta darbinieki automātiski piešķir 

ģimenēm ar bērniem, kuras audzina trīs un vairāk bērnus, pienākošos palīdzību. Ģimenēm jāierodas sociālajā 

dienestā tikai tad, ja ģimenē ir notikušas kādas izmaiņas. 

Lai nodrošinātu sociālā dienesta klientu sociālo rehabilitācijas procesu, ģimeņu psihosociālo problēmu 

risināšanā piesaistīti dažādi speciālisti. Tiek pirkti un iedzīvotājiem piedāvāti narkologa, psihiatra, psihologa, 

psihoterapeita, mediatora, ģimenes asistenta  u.c. pakalpojumi. Ģimeņu ar bērniem sociālo problēmu 

risināšanai darbā ar atkarību problēmām, īstenota sadarbība ar dr. narkologu un atkarību speciālistu. 

Vecākiem ar zemām bērnu aprūpes prasmēm piesaistīts sociālais rehabilitētājs. Vienam jaunietim pēc 18 

gadu vecuma sasniegšanas un patstāvīgas dzīves uzsākšanas pēc ārpusģimenes aprūpes, nodrošināts ģimenes 

asistenta pakalpojums, diviem jauniešiem nodrošināts sociālā rehabilitētāja pakalpojums. Nodrošinātas 

individuālās atbalsta speciālistu konsultācijas gan bērniem, gan bērnu aprūpes veicējiem. Izvērtējot katru 

sociālo gadījumu un klientu individuālās vajadzības, savas sociālās situācijas veiksmīgākam risinājumam 

klientiem, papildus sociālā darbinieka konsultācijām piedāvāti nepieciešamie atbalsta speciālisti (klīniskais 

psihologs, eksistenciālās psihoterapijas speciālists, psihiatrs, narkologs, mediators, jurists). Sadarbībā ar 

Valsts probācijas dienesta Olaines nodaļas speciālistiem darbā ar probācijas dienesta klientiem, kuriem ir 

nepilngadīgi bērni, nodrošināti psihoterapijas speciālista pakalpojumi. Ar atbalsta speciālistiem tiek 

pārrunāta klienta sociālās problēmas risinājuma dinamika, rezultāts un ieteikumi turpmākā sociālā darba 

veikšanai. 2020. gadā sociālajā dienestā nodrošināts psihologa pakalpojums 1118 stundu apjomā; psihiatra 

pakalpojums - 82 stundu apjomā; psihoterapeita pakalpojums - 569 stundu apjomā, sniegto pakalpojuma 

stundu skaitā iekļaujot atzinumu un darba pārskatu sagatavošanu.  

Liela uzmanība pievērsta preventīvajam darbam, organizējot dažādas izglītojošas un atbalstošas grupas 

bērniem un vecākiem, kā, piemēram, “Bērnu emocionālā audzināšana” grupas vecākiem. 

Sociālais dienests cenšas uzlabot sociālo darbu ar ģimenēm ar bērniem, lai nebūtu jāizņem bērni no 

ģimenēm. Bet ārkārtas situācijās bērniem tiek meklētas piemērotas audžuģimenes.  

Liela uzmanība tiek pievērsta bērniem, kuri neapmeklē skolu, kavē mācības un ir nonākuši konfliktā ar 

likumu. Sociālo darbinieku darbam ar ģimenēm un bērniem uzskaitē sakarā ar attālināto mācību procesu ir 

nonākuši vairāk kā 25 bērnu – pusaudžu, kuri kavē mācības vai ir nonākuši policijas redzeslokā. Katram 

bērnam tiek izstrādāts korekcijas plāns, kas tiek realizēts sadarbībā ar vecākiem un speciālistiem.  

Sociālais dienests atbalstīja ģimenes, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām, atvēlot rehabilitācijas, 

ārstniecības, medikamentu un medicīnas preču izdevumiem līdz 250 EUR kalendārā gada laikā. Sociālais 

dienests parakstījis sadarbības līgumu par ES struktūrfondu projekta „Deinstitucionalizācija un sociālie 

pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu, kas ļauj piesaistīt papildus līdzekļus cilvēku ar 

invaliditāti rehabilitācijai un rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai novadā.  
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Sociālā dienesta uzskaitē ir 1 688  personas ar īpašām vajadzībām: 212 cilvēki  I grupas, 705 cilvēki  II 

grupas un 679 cilvēki III grupas invalīdi, kā arī 112 bērni ar īpašām vajadzībām.  

Olaines sociālais dienests turpināja darbu pie valsts apmaksāta asistenta pakalpojuma piešķiršanas 

personām ar pirmās un otrās grupas invaliditāti; 2020. gadā – 114 asistenti. 

Personām ar invaliditāti, kuri nesaņem valsts pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai un ir piešķirts 

trūcīga vai maznodrošinātā statuss, ir tiesības saņemt pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai no 

sociālā dienesta 40 EUR/gadā. Vasaras periodā trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu bērniem un arī bērniem ar 

īpašām vajadzībām tika nodrošināta un apmaksāta līdz 60 EUR uzturēšanās vasaras nometnēs.  

Sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļā reģistrēti 8556 iesniegumi no Olaines novada iedzīvotājiem 

par vēlmi saņemt sociālo palīdzību. 

Pabalstiem izlietoto līdzekļu apjoms pārskata gadā sastāda 448 537,00 EUR (izvērtējot šo personu 

atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam). Tika nodrošināts pabalsts garantētā minimālā 

ienākuma līmeņa nodrošināšanai, kā arī dzīvokļa pabalsti gan naudā, gan natūrā. Dzīvokļa pabalstiem 

iedzīvotājiem izlietoti 199 273 EUR, bet GMI izmaksāti 33 667,00 EUR apmērā. Atbalstīta trūcīgās un 

maznodrošinātās personas medikamentu iegāde un medicīnas pakalpojumu apmaksa. Trūcīgām personām 

iespējas atgūt līdz pat 150 EUR/gadā. Higiēnas preču iegādei trūcīgās ģimenēs, kurās ir ilgstoši kopjamas un 

nestaigājošas personas, ir iespēja saņemt pabalstu līdz 145 EUR/gadā.  

Sociālais dienests uztur ciešu saikni ar NVO apvienībā esošajām nevalstiskajām organizācijām un 

apmaksā Olaines novada NVO komunālos pakalpojumus par telpām. Sadarbībā ar nevalstiskajām 

organizācijām tiek apzināti cilvēki, kuriem nepieciešama palīdzība, un tiek sveikti (t.sk. pasniedzot materiālo 

pabalstu) novada iedzīvotāji šādās dzīves jubilejās – 80, 85, 90-100...  

Sociālā dienesta 2020. gadā sniegtie pakalpojumi 

Pakalpojuma 

nosaukums 
Pakalpojuma saņēmējs Maksa par pakalpojumu Pakalpojuma sniedzējs 

Sociālā palīdzība Saskaņā ar saistošajiem 

noteikumiem (pieejami 

www.olaine.lv); pieņemti 

lēmumi: 

104 trūcīgas ģimenes 

(personas) statusa 

piešķiršanai; 

614 maznodrošinātas 

ģimenes (personas) statusa 

piešķiršanai; 

88 ģimenēm GMI pabalsts; 

18 ģimenēm krīzes situācijā; 

nav Sociālās palīdzības un 

sociālā darba nodaļa; 

Klientu pieņemšanas centri 

Olainē (Zemgales ielā 33), 

Jaunolainē (m.Zeiferti), 

Stūnīšos/Gaismās (Gaismas 

iela 6). 

http://www.olaine.lv/
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350 personas sveiktas 

jubilejās; 

351 daudzbērnu ģimenēm 

piešķirta materiālā palīdzība 

u.c. 

Institucionālā 

ilgstošā sociālā 

aprūpe un sociālā 

rehabilitācija 

I un II grupas invalīdi no 18 

gadu vecuma, pensijas 

vecuma personas ar ilgstošu 

vai nepārejošu fizisko spēju 

ierobežojumu, kuru dēļ 

persona nav spējīga sevi 

aprūpēt un ir apgrūtināta 

viņa integrācija sabiedrībā 

(saņēma 56 personas, no 

tām gada laikā ir uzņemti 10 

jauni klienti) 

19 EUR dienā, tai skaitā 

ēdināšana 2,48 EUR; 

85% no pensijas un 

piemaksas pie tās maksā 

vientuļi pensionāri, 

kuriem nav pirmās 

pakāpes radinieku (bet 

ne vairāk par noteikto 

maksu par uzturēšnu) 

Sociālās aprūpes centrs 

Zeiferta ielā 8, Olainē. 

Dokumentu noformēšana: 

p/a „ Olaines sociālais 

dienests” Sociālās aprūpes 

centrā, Zeiferta ielā 8, 

tālr.67962690. 

Aprūpe mājās I, II, III grupas invalīdi un 

personas ar prognozējamu 

invaliditāti no 18 gadu 

vecuma (saņēma 55 

personas) 

4,00 EUR par vienu 

stundu 

P/a „Olaines sociālais 

dienests” Sociālās aprūpes 

centrā, Zeiferta ielā 8, 

tālr.67962690  

Dienas centra 

pakalpojumi 

personām ar garīgās 

attīstības 

traucējumiem 

I, II grupas invalīdi ar garīga 

rakstura traucējumiem no 16 

gadu vecuma, kas 

neapmeklē speciālās 

izglītības iestādes, 

arodmācības vai 

profesionālās rehabilitācijas 

centrus un nav nodarbināti 

uz pilnu slodzi (saņēma 13 

personas) 

bez maksas Dienas centrs – Veselības 

ielā 7, Olainē 

Dokumentu noformēšana: 

p/a „ Olaines sociālais 

dienests” Zemgales ielā 33, 

Olainē, 220. kab. 

Transporta 

pakalpojumi 

Olaines novadā deklarētas 

trūcīgas personas, vientuļi 

pensionāri un invalīdi, kuri 

veselības stāvokļa dēļ nevar 

izmantot sabiedrisko 

transportu un brauciena 

mērķis ir: 

- veselības aprūpes 

pakalpojumu saņemšana; 

- juridisko pakalpojumu 

saņemšana; 

- darbību veikšana valsts vai 

pašvaldības institūcijās. 

 

Izmantoja 125 personas 290 

Maksa par braucienu 

noteikta: 

0,20 EUR par km un 

4,00 EUR par katru ceļā 

pavadītu stundu. 

Braucienā ieskaita ceļu 

un laiku līdz iekāpšanas 

vietai  un atpakaļceļu 

līdz bāzes vietai. 

Tiek piemērotas 

atlaides: 

100% apmērā  - I, II, III 

grupas invalīdiem un 

vientuļiem 

pensionāriem, kuru 

ienākumi nepārsniedz 

Pakalpojums jāpiesaka 

vismaz  5 dienas iepriekš pa 

tālruni 67146047 vai 

personīgi p/a „ Olaines 

sociālais dienests” 

Zemgales ielā 33, Olainē, 

220. kab. 



51 

 

braucieniem. valstī noteikto minimālo 

algu, bet ne vairāk kā 3 

reizes kalendārā gada 

laikā. 

50% apmērā – I, II, III 

grupas invalīdiem un 

vientuļiem 

pensionāriem, kuru 

ienākumi pārsniedz 

valstī noteikto 

minimālās algas 

apmēru. 

Psihologa 

pakalpojumi 

Olaines novadā deklarētas 

personas, kas nonākušas 

krīzes situācijā un 

pamatojoties uz p/a „Olaines 

sociālais dienests” sociālā 

darbinieka nosūtījumu 

10 reizes bez maksas Pakalpojumu sniedz: 

Stacijas ielā 38A, Olainē un 

Zemgales ielā 31, Olainē,  

3. stāvā NVO apvienības 

telpās. 

Dokumentu noformēšana: 

p/a „ Olaines sociālais 

dienests”, Zemgales ielā 33, 

pie sociālā darba 

speciālistiem, 213.kab. 

Bērnu un jauniešu 

sociālā atbalsta 

centrs „OLAKS”: 

pasākumi/aktivitātes 

bērniem vai/un 

vecākiem; 

psihologs; 

sociālā darbieka 

konsultācijas; 

atbalsta grupas. 

Bērni un jaunieši līdz 18 

gadu vecumam; 2020. gadā 

centra apmeklējumu skaits - 

2400, vidēji dienā centra 

apmeklējumu skaits - 21. 

 

Novadīts viens vecāku 

izglītojošu grupu 10 

nodarbību "Bērnu 

emocionālā audzināšana" 

(turpmāk tekstā – BEA) 

cikls, otrs nodarbību cikls 

apturēts, individuāli BEA 

nodrošināta 3 ģimenēm; 

novadīti 2 pusaudžu vecāku 

izglītojošu grupu 10 

nodarbību "Ceļvedis, 

audzinot pusaudzi" 

(turpmāk tekstā – CAP) 

cikli, individuāli CAP 

nodrošināts 5 ģimenēm; 

novadīts viens vecāku, kuri 

audzina bērnus līdz 6 gadu 

vecumam, 6 nodarbību cikls 

"Pozitīva audzināšana 

laimīgiem bērniem". 

bez maksas  Stacijas ielā 38A, Olainē, 

tālrunis 67965662 

Higiēnas centrs Krīzes situācijā nonākušas 

personas, pamatojoties uz 

p/a „Olaines sociālais 

bez maksas Pakalpojumu sniedz: 

Zemgales ielā 31 
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dienests” sociālo darbinieku 

nosūtījumu. 

Klients var saņemt šādus 

pakalpojumus: veļas 

mazgāšana, duša, zupas 

virtuve, pārtikas pakas 

trūcīgām personām, lietoti 

apģērbi.  

Nodrošināta bezmaksas 

ēdināšana vidēji 45 

personām mēnesī. 

Dušas un veļas mazgāšanas 

un žāvēšanas pakalpojumus 

saņēmušas 130 personas. 

Novada trūcīgajiem 

iedzīvotājiem nodrošināta 

ESF paku izdale. 2020. gadā 

izdalīti 1489 pārtikas preču 

komplekti; 785 higiēnas un 

saimniecības preču 

komplekti; 20 skolas 

piederumu komplekti; 4 

bērnu pārtikas komplekti un 

2 bērnu higiēnas preču 

komplekti. 

Organizētas četras 

„Praktiskās saimniekošanas 

skola" izglītojošas 

nodarbības praktisku 

sadzīves iemaņu attīstībai. 

Trūcīgie iedzīvotāji 

saņēmuši atbalstu ģimenes 

pamatvajadzību 

nodrošināšanai un papildus 

plānotai sociālai 

rehabilitācijai, apguvuši 

mājsaimniecībai 

nepieciešamās sadzīves 

prasmes – organizētas 4 

nodarbības. 

 

(pagrabstāvā, ieeja no sētas 

puses). 

Dokumentu noformāšana: 

p/a „Olaines sociālais 

dienests”, Zemgales ielā 33, 

pie sociālā darba 

darbiniekiem, 211. kab. 

HIV/AIDS 

profilakses punkts: 

bezmaksas šļirču 

apmaiņa, 

konsultācijas un 

psiholoģisks 

atbalsts kā 

lietotājiem, tā arī 

viņu piederīgajiem, 

iespēja veikt 

pārbaudes testu uz 

Atkarību izraisošo vielu 

lietotāji, viņu piederīgie 

bez maksas Zemgales iela 57, Olaine 
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B un C hepatītu, 

sifilisu un HIV, 

Metadona 

programma (vairāk 

kā 35 klienti) 

Telpu noma Bērnu 

un jauniešu sociālā 

atbalsta centrā 

„OLAKS” (līdz 

pandēmijas 

pasludināšanai) 

Olaines novada iedzīvotāji. 

Pasākumu organizēšanai 

Olaines novada 

iedzīvotājiem. 

Lielā zāle: 

trūcīgām un 

maznodrošinātām 

personām –7,50 

EUR/stundā; 

pārējiem apmeklētājiem 

– 15 EUR/stundā 

Nodarbību telpa: 

trūcīgām un 

maznodrošinātām 

personām – 250 EUR/ 

stundā; 

pārējiem apmeklētājiem 

–   6 EUR/stundā. 

Bērnu un jauniešu sociālā 

atbalsta centrā Stacijas ielā 

38A, Olainē vai zvanot pa 

tālruni 67965662. 

 

 

Pārējās pašvaldības funkcijas un sniegtie pakalpojumi 

 

Izglītība 

 

Īstenojot prioritāti „Izglītība”, 2020. gadā Olaines novada pašvaldība turpināja nodrošināt bērniem iespēju 

iegūt pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību, profesionālās ievirzes izglītību, 

interešu izglītību, atbalstīt pieaugušo mūžizglītību. Visas Olaines novada izglītības iestādes ir akreditētas un 

īsteno licencētas izglītības programmas. 

2020. gadā pirmsskolas izglītības pakalpojumu Olaines novadā pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādēs (t.sk. grupās pie skolām) saņēma 946 izglītojamie un pamatizglītību un vidējo izglītību 

vispārizglītojošajās vidusskolās apguva 1761 izglītojamais, Olaines Mūzikas un mākslas skolā - 215, 

privātajā pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu, 

pirmsskolas izglītības programmu apguva 45 bērni vecumā no pusotra gada. 
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izglītojamo 

skaits pa 

gadiem 

Olaines 1. 

vidusskola 

Olaines 2. 

vidusskola 

PII 

„Zīle” 

PII 

„Dzērvenīte” 

PII 

„Magonīte” 

PII 

„Ābelīte”* 

Olaines 

Mūzikas un 

mākslas 

skola 

2020. gadā 

(dati uz 

01.09.) 

1089 

(ar 5-6 g.) 

744 

(ar 5-6 g.) 

265 

 

199 

 

260 

 

150 215 

2019.gadā  

(dati uz 

01.09.) 

1012 

(ar 5-6 g.) 

786 

(ar 5-6 g.) 

278 

 

183 

 

261 

 
121 215 

2018.gadā  

(dati uz 

01.09.) 

983 767 278 206 278 133 214 

2017. gadā 956 770 282 215 274 140 201 

 

*līdz 2020. gada 1. septembrim “Ābelīte” bija speciālā pirmsskolas izglītības iestāde 

Olaines novada dome 2020. gadā piešķīra līdzfinansējumu 390 000,00 EUR apmērā pirmsskolas 

izglītības pakalpojuma nodrošināšanai privātajās izglītības iestādēs.  

Līdzfinansējuma apmērs mēnesī: 

• 286,93 EUR/mēnesī katrai personai vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem,   

• 207,26 EUR/mēnesī bērnam, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, 

•  bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai 215,07 EUR/mēnesī (katrai personai), ja 

izglītojamais netika nodrošināts ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē. 

2020. gadā visās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs ir ieviesta E-klases sistēma.  

Olaines speciālajai pirmsskolas izglītības iestādei “Ābelīte” 2020. gada septembrī mainīts nosaukums uz 

Olaines pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte”. 

2020./2021. mācību gada sākumā 682 Olaines novadā deklarētie bērni un jaunieši apmeklēja vispārējās 

izglītības iestādes ārpus Olaines novada teritorijas un 65 novadā deklarētie bērni apmeklēja pirmsskolas 

izglītības iestādes ārpus Olaines novada administratīvās teritorijas. Katru gadu saskaņā ar principu „nauda 

seko bērnam” pašvaldība maksā citām pašvaldībām par to sniegtajiem izglītības pakalpojumiem Olaines 

novada bērniem; 2020. gadā samaksāti 670 357 EUR. 

2020. gadā Olaines novada dome turpināja piešķirt finansējumu mācību procesa un rotaļu materiāli 

tehniskās bāzes nodrošinājumam pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī mācību līdzekļu iegādei 

un mācību ekskursijām vispārizglītojošajās skolās. Turpināja piešķirt un izmaksāt stipendijas vidusskolēniem 

(sākot ar 10.klases otro semestri). Stipendija tiek izmaksāta katru mēnesi  skolēnam ar atzīmēm ne mazāk kā 

7 balles. 2020. gadā stipendijas saņēma 75 skolēni, no tiem 37 ar augstāko likmi (60,00 mēnesī): I pusgadā 
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21 skolēns, no tiem 10 skolēni ar augstāko likmi, II pusgadā 54 skolēni, no tiem 27 skolēni ar augstāko likmi. 

2020. gadā kopā tika izmaksāti 24 103,88 EUR. 

Olaines 1. vidusskola un Olaines 2. vidusskola turpina darboties Latvijas Olimpiskās komitejas 

programmā “Sporto visa klase”, kuras ietvaros noteiktām klasēm sporta nodarbības norisinās 5 reizes nedēļā, 

kā arī 2020./2021. mācību gadā skolas turpina īstenot Latvijas Kultūras ministrijas programmu “Latvijas 

skolas soma”, kurā ikvienam Olaines novada skolēnam ir iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas 

kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes 

stāstus. Taču daudzas plānotās aktivitātes abu projektu ietvaros nevarēja notikt attālināto mācību laikā 

Covid-19 infekcijas ierobežošanas dēļ.  

Olaines 1. vidusskola ir aprobācijas skola ESF projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” 

(Nr.8.3.1.1/16/I/002). Abas novada vidusskolas izmanto ESF finansējumu projekta “Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2/16/I/001) ietvaros, sniedzot skolotāja palīga pakalpojumu, 

īstenojot dažādas aktivitātes STEM, valodu un multidisciplinārā jomā. Arī šajā projektā plānotās aktivitātes 

2020. gada nogalē tika pārtrauktas epidemioloģisko ierobežojumu dēļ.  

2020. gadā Olaines Mūzikas un mākslas skola veiksmīgi izgāja akreditācijas procesu. Olaines Mūzikas un 

mākslas skolas audzēkņi, pateicoties pašvaldības līdzfinansējumam, varēja attīstīt savas spējas 15 

profesionālās ievirzes programmās. Lielu daļu no mācību laika skola strādāja attālināto mācību  režīmā. 

2020. gadā skolēni piedalījās vairākos valsts un starptautiska mēroga konkursos, taču iecerēto dalību 

vairākās skatēs un konkursos nācās atlikt valstī noteikto epidemioloģisko ierobežojumu dēļ. Olaines Mūzikas 

un mākslas skolā ir uzlabota materiālā bāze: iepirkti dažādi mācību materiāli un instrumenti. Vecāku maksa 

par bērna mācībām Olaines Mūzikas un mākslas skolā bija 15,00 EUR mēnesī; daudzbērnu ģimenes bērnam 

- 7,50 EUR; vienas ģimenes otrajam bērnam, ja skolā mācās divi bērni - 7,50 EUR; 3 EUR mēnesī par 

instrumentu nomu (mūzikas nodaļas audzēkņiem). Lai atbalstītu vecākus finansiāli, Covid – 19 pirmā 

uzliesmojuma laikā  2019./2020.mācību gada noslēgumā mācību maksa tika atcelta. 

Olaines novada pašvaldība 2020. gadā izsniegusi juridiskām un fiziskām personām 12 licences interešu 

izglītības programmu un 5 pieaugušo neformālās izglītības programmu realizēšanai Olaines novadā. 

2020. gadā Olaines novada bērniem un jauniešiem bija iespēja darboties dažādos interešu izglītības 

pulciņos, kurus piedāvāja pašvaldības iestādes un licencētu interešu izglītības programmu īstenotāji: 44 

kultūrizglītības jomā, 35 sporta izglītības jomā, 18 pulciņi citās jomās, piemēram, IT pulciņš, dabas izpētes 

pulciņš, jauno ķīmiķu pulciņš u.c. Daudzas nodarbības pārskata periodā notika attālināti Covid-19 slimības 

ierobežošanas dēļ.  
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Pakalpojumi Olaines pirmsskolas izglītības iestādē „Zīle” 2020. gadā (www.olainezile.lv) 

Pakalpojuma nosaukums Pakalpojuma saņēmējs Maksa par pakalpojumu 

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma,   

kods 01011111 
 

Olaines novadā deklarētie 

iedzīvotāji ar bērniem un 

nedeklarētie bērni uz brīvām 

vietām  

Izglītības programmas 

apguve bez maksas. 

Maksa (vecāku 

maksājums) par 

ēdināšanas pakalpojumu 

bērniem:  

1,5 – 3 g.v. – 1,40 EUR, 

3 – 7 g.v. -  1,70 EUR. 

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas 

izglītības  programma, kods 01011121 
 
Speciālās pirmsskolas izglītības programma 

izglītojamiem ar valodas traucējumiem, 

kods 01015511 
 

Logopēds Olaines PII „Zīle” izglītojamie 

vecumā no 3 līdz 7 gadiem 

bez maksas 
 

Deju pulciņš 

Latviešu valodas apmācība mazākumtautību 

grupām 
 

Olaines PII „Zīle” izglītojamie 

vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem 

bez maksas 

 

Pakalpojumi Olaines pirmsskolas izglītības iestādē „Magonīte” 2020. gadā (www.magonite.lv) 

Pakalpojuma nosaukums Pakalpojuma saņēmējs Maksa par pakalpojumu  

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma,          

kods 01011111 

Olaines novadā deklarētie 

iedzīvotāji ar bērniem 

Izglītības programmas 

apguve bez maksas. 

Maksa (vecāku 

maksājums)  par 

ēdināšanas pakalpojumu 

bērniem: 

 1,5 - 3 g.v. – 1,40 EUR,  

3 - 7 g.v. – 1,70 EUR. 

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības 

programma, kods 01011121 

Ekoskolas programma 

Olaines PII „Magonīte” 

izglītojamie 
bez maksas Logopēda pakalpojumi 

Psihologa pakalpojumi 

Telpu noma (kustību studijas “Marmelāde” aerobikas 

un mūsdienu deju nodarbībām) 

Telpu iznomātājs, kurš 

organizē nodarbības Olaines 

PII „Magonīte” 

izglītojamiem 

3,35 EUR/stundā 

Telpas tika iznomātas 

līdz pandēmijas 

pasludināšanai. 

Telpu noma (radošās mākslas un rokdarbu pulciņam) 

Telpu noma (tehniskās izglītības un jaunrades skolas 

Robotikas pulciņam) 

Telpu noma (vizuāli plastiskā māksla – keramika) 

Telpu noma 

(angļu valoda pirmsskolai “Pirmie soļi angļu valodā”) 

 

http://www.olainezile.lv/
https://www.magonite.lv/
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Pakalpojumi Olaines pirmsskolas izglītības iestādē „Dzērvenīte” 2020. gadā (www.dzervenite.lv) 

Pakalpojuma nosaukums Pakalpojuma saņēmējs Maksa par pakalpojumu 

Vispārējās pirmsskolas izglītības 

programma, kods 01011111 

Olaines novadā deklarētie 

iedzīvotāji ar bērniem 

Izglītības programmas apguve bez 

maksas. Maksa (vecāku 

maksājums) par ēdināšanas 

pakalpojumu bērniem: 

1,5 - 3 g.v. – 1,40 EUR, 

3 - 7 g.v. – 1,70 EUR. 

Mazākumtautību vispārējās 

pirmsskolas izglītības programma, 

kods 01011121 

Logopēda pakalpojumi Olaines PII „Dzērvenīte” 

izglītojamie 
bez maksas 

Psihologa pakalpojumi 

Telpu noma (tehniskās izglītības un 

jaunrades skolas Robotikas pulciņam) 
Telpu iznomātājs, kurš organizē 

nodarbības Olaines PII 

„Dzērvenīte” izglītojamiem 

 

6,40 EUR/stundā 

Telpas tika iznomātas līdz 

pandēmijas pasludināšanai. Telpu noma (angļu valodas pulciņam)  

Telpu noma (kustību un deju 

nodarbībām pirmsskolas vecuma 

bērniem) 

bez maksas 

Telpas tika iznomātas līdz 

pandēmijas pasludināšanai. 

 

Olaines pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” 2020. gadā sniegtie pakalpojumi 

(www.olainesabelite.lv ) 

Pakalpojuma nosaukums Pakalpojuma saņēmējs Maksa par pakalpojumu 

Speciālās pirmsskolas izglītības programma 

izglītojamajiem ar fiziskās attīstības 

traucējumiem, kods 01015311 

Olaines novadā deklarētie 

iedzīvotāji ar bērniem 

(kuriem ir 

Ped.med.komisijas 

atzinums par 

spec.programmas apguvi). 

Uz pakalpojuma saņemšanu 

var pretendēt iedzīvotāji, 

kuri nav deklarēti Olaines 

novadā, ja iestādē ir brīvas 

vietas. 

Izglītības programmas apguve 

bez maksas. 

Ēdināšanas pakalpojums bez 

maksas.  

 

Speciālās pirmsskolas izglītības 

mazākumtautību programma izglītojamajiem ar 

fiziskās attīstības traucējumiem,                     

kods 01015321 

Speciālās pirmsskolas izglītības programma 

izglītojamajiem ar valodas traucējumiem,         

kods 01015511 

Speciālās pirmsskolas izglītības 

mazākumtautību programma izglītojamajiem ar 

valodas traucējumiem, kods 01015521 

Speciālās pirmsskolas izglītības programma 

izglītojamajiem ar jauktiem attīstības 

traucējumiem, kods 01015611 

Speciālās pirmsskolas izglītības 

mazākumtautību  programma izglītojamajiem ar 

http://dzervenite.lv/
http://www.olainesabelite.lv/
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jauktiem attīstības traucējumiem,                   

kods 01015621 

Speciālās pirmsskolas izglītības programma 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem, kods 01015811 

Speciālās pirmsskolas izglītības 

mazākumtautību programma izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem, kods 01015821 

Pirmsskolas izglītības programma,                     

kods 01011111 

Olaines novadā deklarētie 

iedzīvotāji ar bērniem 

Izglītības programmas apguve 

bez maksas. 

Maksa (vecāku maksājums) 

par ēdināšanas pakalpojumu 

bērniem: 1,5 gada līdz 3 g.v.  – 

1,40 EUR; 

bērniem no 3 gadu vecuma –      

1,70 EUR. 

Latviešu valodas apmācība mazākumtautību 

grupām 

OPII “Ābelīte” 

izglītojamie no 1,5 līdz 7 

gadiem  

bez maksas 

 

Ritmika 

Psihologi OPII “Ābelīte” 

izglītojamie 

Speciālie  pedagogi OPII “Ābelīte” 

izglītojamie no 3 līdz 7 

gadiem 

Logopēdi 

Ārstnieciskās vingrošanas pedagogi 

Fizioterapeits 

Peldētapmācība  Bērni no 3 līdz 7 gadu 

vecumam (neatkarīgi no tā, 

kuru pirmsskolas izglītības 

iestādi apmeklē) 

OPII ”Ābelīte” bērniem – bez 

maksas. 

Citu iestāžu bērniem 1,40 EUR 

par vienu nodarbību (Covid-19 

ierobežojumu laikā šis 

pakalpojums citu iestāžu 

bērniem netika piedāvāts). 

Silto smilšu nodarbības “Warmsandbox” OPII “Ābelīte” izglītojamie  bez maksas 
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Pakalpojumi Olaines 2. vidusskolā 2020. gadā (www.olaine2vsk.lv) 

Pakalpojuma nosaukums Pakalpojuma saņēmējs 
Maksa par pakalpojumu 

 

Izglītības pakalpojumi:  

 

pamatizglītības mazākumtautību 

programma;  

 

speciālās pamatizglītības mazākumtautību 

programma izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem;  

 

vispārējās vidējās izglītības matemātikas, 

dabaszinību un tehnikas virziena  

mazākumtautību programma; 

 

mazākumtautību vispārējās pirmsskolas 

izglītības programma 

Olaines 2. vsk. skolēni (1.-12. kl., 

5-6 gadīgie bērni) 

bez maksas 

 

Interešu izglītības programmas Olaines 2. vsk. skolēni bez maksas 

Tautas dejas, kolektīvs “Dzērvene” pirmsskolas klase, 3. a un b kl. 

Fitness 5.- 12. kl. 

Improvizācijas teātris 7.- 12. kl. 

Ekoloģijas pulciņš 5.- 10. kl. 

Izstrādājumi no pērlēm 2.- 4. kl. 

Kokapstrāde  5.- 9. kl. 

Konstruēšana un tehniskā modelēšana 6.- 7. kl. 

Koriģējoša vingrošana 1.- 3. kl. 

Handbols (meitenēm) 4.- 8. kl. 

Handbols (zēniem) 2.-3. kl. 

Vispusīga fiziskā sagatavotība pirmsskolas klase 

Skolas muzejs  4.-12. kl. 

Loģika 2. kl. 

Vizuālās mākslas pulciņš „Kumelītes” 3.-4. kl. 

Vizuālās un plastiskās mākslas pulciņš 

“Mākslas pasaule” 

5.- 12. kl. 

Keramikas pulciņš 5. – 7. kl. 

Bibliotēkas pulciņš 2. – 8. kl. 

Tūrisma pulciņš 4. – 6. kl. 

Pulciņš “Stiprs un vesels” (vispusīga 

fiziskā sagatavotība) 
8. – 12. kl. 

Aerobika 2. – 4. kl. 

http://www.olaine2vsk.lv/
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Pagarinātās dienas  grupas Olaines 2. vsk. 

1.-3. kl. skolēni 

bez maksas 

Atbalsta personāls bez maksas 

Logopēds Olaines 2. vsk. 

1.-6. kl. skolēni, pirmsskolas klase 

Psihologs    Olaines 2. vsk. skolēni un viņu 

vecāki Sociālais pedagogs 

Speciālais pedagogs  

Telpu noma   

Sporta zāles noma  Olaines novada skolēnu sporta 

grupu nodarbībām; 

Olaines novada pašvaldībai un tās 

iestādēm pasākumu organizēšanai  

bez maksas 

Sporta zāles noma  Grupu nodarbības 15,00 EUR/stundā 

Sporta zāles noma Pasākumu organizēšana un norise 30,00 EUR/stundā 

Aerobikas zāles noma Grupu nodarbībām 5,50 EUR/stundā 

Klases telpas noma Grupu nodarbībām 7,50 EUR/stundā 

Ēdnīcas un ēdamzāles noma SIA “Baltic Restaurants Latvia” 371,74 EUR mēnesī 

Trenažieru zāles apmeklējums 

 
Mēneša abonents (trīs reizes 

nedēļā) pieaugušajiem 

30,00 EUR/mēnesī 

Mēneša abonents (trīs reizes 

nedēļā) citu izglītības iestāžu 

skolēniem 

10,00 EUR/mēnesī 

Mēneša abonents Olaines novada 

daudzbērnu ģimenei (vienai 

personai), uzrādot attiecīgu 

dokumentu 

10,00 EUR/mēnesī 

Viens apmeklējums 

pieaugušajiem 

3,00 EUR/stundā 

Viens apmeklējums Olaines 

novada daudzbērnu ģimenei 

(vienai personai), uzrādot 

attiecīgu dokumentu 

1,00 EUR/stundā 

Viens apmeklējums citu izglītības 

iestāžu skolēniem 

1,00 EUR/stundā 

Olaines 1. un 2. vsk. skolēni bez maksas 

Ēdināšanas pakalpojumi (nodrošina 

SIA “Baltic Restaurants Latvia”) 

Olaines 2. vsk. 

1. – 12. kl., pirmsskolas klase 

1.-4. kl. bez maksas 

(pakalpojuma izmaksas - 1,42 

EUR/dienā: valsts mērķdotācija 

– 0,71 EUR/dienā un 

pašvaldības dotācija – 0,71 

EUR/dienā), 

5.-12. kl. 1,48 EUR/dienā, no 

tiem Olaines pašvaldības 

dotācija 0,93 EUR (vecāku 

maksa – 0,55 EUR/dienā),  

launags pag. grupu skolēniem 
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0,65 EUR/dienā,  

1.– 4. klašu skolēniem trīsreizējā 

ēdināšana - 2,80 EUR/dienā, no 

tiem pašvaldība sedz 1,20 

EUR/dienā (vecāku maksa – 

1,60 EUR/dienā).   
 

Pakalpojumi Olaines 1. vidusskolā 2020. gadā (www.o1vsk.lv) 

Pakalpojuma nosaukums Pakalpojuma saņēmējs Maksa par pakalpojumu 

Izglītības pakalpojumi 

 

pirmsskolas izglītības programma 

(sešgadniekiem); 

 

pamatizglītības programma; 

 

pamatizglītības pirmā posma (1. – 4.klase) 

mazākumtautību programma; 

 

vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā 

virziena programma; 

 

vispārējās vidējās izglītības matemātikas, 

dabaszinību un tehnikas virziena izglītības 

programma; 

 

vispārējās vidējās izglītības programma;  

 

speciālās pamatizglītības programmas 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 

latviešu (1-4. kl., 1.-9. kl.) un mazākumtautību  

(1.-4. kl.) plūsmām; 

 

speciālās pamatizglītības 1.posma (1.–4. klasei) 

programma izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem; 

 

speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar vienu vai vairākiem smagiem 

garīgās attīstības traucējumiem. 

 

Olaines 1.vsk. skolēni, 

t.sk. pirmsskolas grupu 

audzēkņi 

 

bez maksas 

Interešu izglītības programmas Olaines 1. vsk. skolēni 

(Zeiferta ielā 4, 

Olainē) 

bez maksas 

Tautas deju kolektīvs “Dzērve” 1.– 12. kl. 

Vokālais ansamblis“Cīrulīši” 1.-4. kl. 

Vokālais ansamblis “Unda” 5.-9. kl. 

Vokāli instrumentālā grupa “6.alianse” 6.-12. kl. 

Koris 2.-4. kl. 

Ilustratoru pulciņš 1.-4. kl.  

Mākslas pulciņš 1.-12. kl. 

Jauno ķīmiķu pulciņš 5.-7. kl. 

Teātra studija 8.-12. kl. 

http://www.o1vsk.lv/
http://www.o1vsk.lv/uploads/file/Uznemshana/iesniegums-uznemt_vidusskolaa_mat_dz_teh.docx
http://www.o1vsk.lv/uploads/file/Uznemshana/iesniegums-uznemt_vidusskolaa_mat_dz_teh.docx
http://www.o1vsk.lv/uploads/file/Uznemshana/iesniegums-uznemt_vidusskolaa_mat_dz_teh.docx
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Florbols 5.-9. kl. 

Sporta spēļu pulciņš 1.kl. 

Alpīnisma pulciņš 8.-12. kl. 

Fitness 5.-9. kl. 

Dabas izpētes pulciņš 5.-9. kl.  

Robotikas pulciņš (ESF projekts) 2.-4. kl. 

Skolas avīze “Muša Medū” 8.-12. kl. 

“Pirmās palīdzības ABC” 6.-12. kl. 

Vokālais ansamblis 

Vizuālās mākslas pulciņš 

Hello IT 

Dabaspētnieku pulciņš 

Sporta spēļu pulciņš 

Ritmika 

Piedāvājums Olaines 

sākumskolas 

audzēkņiem 

 

  Pagarinātās dienas grupas Olaines 1. vsk. 

1.-4. kl. skolēni 

bez maksas 

Atbalsta personāls  bez maksas 

Logopēdi Olaines 1. vsk. 

1.-6. kl. skolēni 

Speciālie pedagogi Olaines 1. vsk. skolēni 

Psihologi Olaines 1. vsk. skolēni 

un viņu vecāki Sociālie pedagogi 

Telpu noma   

Sporta zāle Fiziskas, 

juridiskas personas 

14 EUR/stundā 

Vingrošanas zāle 8,50 EUR/stundā 

Mācību telpas 6 EUR/stundā 

Kafejnīca 1 EUR par kv.m. mēnesī 

Ēdnīca 0,43 EUR par kv.m. mēnesī 

Ēdināšanas pakalpojumi  

(nodrošina SIA “Baltic Restaurants Latvia”) 

Olaines 1. vsk. skolēni Pirmsskolā: 2,80 EUR/dienā, no 

tiem pašvaldības dotācija 1,20 EUR 

(vecāku maksa – 1,60 EUR dienā); 

1.-4. kl. - bez maksas (1,42 

EUR/dienā, no tiem valsts 

mērķdotācija – 0,71 EUR dienā; 

pašvaldības dotācija – 0,71 EUR 

dienā);  

5.-12. kl. - 1,48 EUR/dienā, no tiem 

pašvaldības dotācija 0,93 EUR 

dienā, vecāku maksa – 0,55 EUR 

dienā ; 

5. klasēm vienu mēnesi tika 

izmantota neizlietotā nauda no 

valsts dotētajām pusdienām 1. – 4. 

klašu skolēniem, 

launags pag. grupu skolēniem         

0,65 EUR/dienā. 
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Olaines Mūzikas un mākslas skolas sniegtie pakalpojumi 2020. gadā (www.omms.lv) 

Pakalpojuma nosaukums Pakalpojuma saņēmējs Maksa par pakalpojumu  

Mūzikas un mākslas skola 

Izglītības programmas kods 207401 

Bērni un jaunieši 

mācību maksa: 

15 EUR/mēnesī;  

 ir atvieglojumi - 

daudzbērnu ģimenes 

bērnam - 7,50 

EUR/mēnesī; vienas 

ģimenes otrajam bērnam, 

ja skolā mācās divi bērni - 

7,50 EUR/mēnesī; 

maznodrošinātās un 

trūcīgās ģimenes bērnam - 

7,50 EUR/mēnesī 

 

(instrumentu noma –         

3 EUR/mēnesī) 

Programmas Mūzikas nodaļā: 

klavierspēle (kods 20V212011);  

akordeona spēle (kods 20V212011);  

vijoles spēle (kods 20V212021);  

čella spēle (kods 20V212021);  

ģitāras spēle (20V212021);  

flautas spēle (kods 20V212031);  

klarnetes spēle (kods 20V212031);  

saksofona spēle (kods 20V212031);  

mežraga spēle (kods 20V212031);  

trompetes spēle (kods 20V212031);  

trombona spēle (kods 20V212031);  

eifonija spēle (kods 20V212031);  

kokles spēle (kods 20V212021);  

sitaminstrumentu spēle (kods 

20V212041) 

 

Programma Mākslas nodaļā: 

vizuāli plastiskā māksla                

(kods 20V211001) 

Interešu izglītības programmas  

Mūzikas un mākslas ĀBECĪTE no 6 līdz 8 gadu vecumam bez maksas 

Mākslinieciskie pētījumi no 12 gadu vecuma, bez priekšzināšanām 

32 EUR/mēnesī 

Zīmēšana un gleznošana no 7 gadu vecuma, bez priekšzināšanām 

Animācija no 6 gadu vecuma, bez priekšzināšanām 

Keramika no 6 gadu vecuma, bez priekšzināšanām 

Eifonija spēle no 7 gadu vecuma, bez priekšzināšanām 

Trompetes spēle no 6 gadu vecuma, bez priekšzināšanām 

Klarnetes spēle no 6 gadu vecuma, bez priekšzināšanām 

http://www.omms.lv/
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Mežraga spēle no 7 gadu vecuma, bez priekšzināšanām 

Flautas spēle no 6 gadu vecuma, bez priekšzināšanām 

Saksofona spēle no 6 gadu vecuma, bez priekšzināšanām 

Akordeona spēle no 6 gadu vecuma, bez priekšzināšanām 

Klavierspēle no 5 gadu vecuma, bez priekšzināšanām 

Vijoļspēle spēle no 5 gadu vecuma, bez priekšzināšanām 

Čella spēle no 6 gadu vecuma, bez priekšzināšanām 

Kokles spēle no 6 gadu vecuma, bez priekšzināšanām 

Sitaminstrumentu spēle no 6 gadu vecuma, bez priekšzināšanām 

 

Olaines Pieaugušo izglītības centrs piedāvāja mūžizglītības pasākumus dažādām pieaugušo mērķgrupām: 

seminārus un kursus novada speciālistu profesionālās kompetences celšanai; svešvalodu un latviešu valodas 

apguvi; lekcijas un nodarbības par tēmām, kas interesējušas iedzīvotājus; izglītojošus braucienus uz teātri un pa 

Latviju, praktisko prasmju apguves nodarbības gleznošanā un pērļošanā. Olaines Pieaugušo izglītības centrs 

novada iedzīvotājiem sniedza konsultācijas, lai viņi varētu izmantot ESF projekta “Nodarbināto personu 

profesionālās kompetences pilnveide” (Nr. 8.4.1.0/16/I/001) piedāvājumu. Covid -19 slimības ierobežojumu 

laikā daļa plānoto pasākumu tika atcelti vai notika attālināti. 

Pakalpojumi Olaines Pieaugušo izglītības centrā 2020. gadā 

Pakalpojuma nosaukums 
Pakalpojuma 

saņēmējs 
Maksa par pakalpojumu  

Kursi 

Pērļu pīšana un rotu darināšana; 2 x mēnesī Olaines novada 

iedzīvotāji 

 

Dalībniekiem 6 EUR par 3 

akad.st., telpas bezmaksas 

Gleznošana; 1 x nedēļā Dalībniekiem 5 EUR par 3 

akad.st., telpas bezmaksas 

Angļu valoda ar priekšzināšanām; 2 x nedēļā Dalībniekiem 5 EUR par 3 

akad.st., telpas bezmaksas 

Veselīgs dzīvesveids - Cigun vingrošana; 1 grupa 1 x 

nedēļā 

Dalībniekiem 5 EUR par 3 

akad.st., telpas – līgums. 

Bērnu aprūpes pamati Dalībnieku finansējums, 

telpas bezmaksas 

Semināri 

Integrācijas praktikums projekta “Starpkultūru 

komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei” 

ietvaros (sadarbībā ar IAC) 

Pašvaldības iestāžu 

darbinieki 

bez maksas 

Kurss “Klassvadība”                Izglītības iestāžu bez maksas 
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pedagogi 

Saskarsme ar manipulatīviem un krīzes situācijā 

nonākušiem klientiem 

Pašvaldības iestāžu 

vadītāji un darbinieki 

bez maksas 

Kurss PII pedagogu palīgiem “Pirmsskolas pedagogu 

palīgu kompetences darbā ar bērniem”                

PII pedagogu palīgi bez maksas 

Lekcijas 

Nauda Jūsu dzīvē Olaines novada 

iedzīvotāji 

 

bez maksas 

Vingrojumu komplekss muguras veselībai (2 

nodarbības) 

bez maksas 

Tetovējums – par vai pret bez maksas 

Rokdarbu meistarklase Frivolite-ankar tehnikā bez maksas 

Saruna ar Vides aizsardzības kluba viceprezidenti Elitu 

Kalniņu 

bez maksas 

Kopjot otru, nepazaudēt sevi bez maksas 

Izstādes 

Izstāde “Kas Te. Olaine kastē” (sadarbībā ar Olaines 

Vēstures un mākslas muzeju)  

Olaines novada 

iedzīvotāji 

bez maksas 

Izglītojošie braucieni 

Izglītojošu braucienu organizēšana, maršrutu izstrāde, 

transporta organizēšana (2 braucieni) 

Olaines novada 

iedzīvotāji 

Dalībnieku finansējums 

Vidzemes Koncertzāles apmeklējuma organizēšana, 

biļešu pieteikums, transporta organizēšana (1 koncerts) 

Olaines novada 

iedzīvotāji 

Dalībnieku finansējums 

Dalība projektos 

Konsultāciju sniegšana  ESF projekta                                   

Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide” ietvaros 

Olaines novada 

iedzīvotāji 

bez maksas 

 

Citi iestādes “Olaines novada pašvaldība” sniegtie pakalpojumi izglītības jomā 2020. gadā 

Pakalpojuma nosaukums Pakalpojuma saņēmējs 
Maksa par 

pakalpojumu 
Pakalpojuma sniedzējs 

Interešu izglītības un 

pieaugušo neformālās 

izglītības programmu 

licencēšana 

Fiziska/juridiska 

persona 

(12 licences interešu 

izglītības programmu 

un 5 pieaugušo 

neformālās izglītības 

programmu 

bez maksas 
Olaines novada pašvaldības 

Izglītības un kultūras nodaļa 
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realizēšanai Olaines 

novadā) 

Olaines novada pedagoģiski 

medicīniskā komisija 

Olaines novadā 

deklarētie bērni (139); 

citu administratīvu 

teritoriju (Ķekavas) 

bērni (30); 

kopā 20 komisijas 

sēdēs ir izvērtēti 169 

izglītojamie. 

Olaines novadā 

deklarētajiem 

izglītojamiem - bez 

maksas;   

citu administratīvu 

teritoriju bērniem – 

maksas pakalpojums 

 

Olaines novada pedagoģiski 

medicīniskā komisija 

(izveidota ar Olaines novada 

domes 2010.gada 24.februāra 

lēmumu Nr.2). Komisijas 

vadītāja - Dace Lasmane 

(tālr. 67512854; 

ped.med.komisija@olaine.lv)  

Bērnu pieteikšana 

pirmsskolas izglītības iestādē 

(Pirmsskolu pieteikumu 

reģistrā) pirmsskolas 

izglītības ieguvei 

Olaines novadā 

deklarētie bērni kopā 

ar vecākiem 

bez maksas 

Klātienē Olaines novada 

pašvaldībā pie pirmsskolas 

izglītības speciālista 

vai 

elektroniski – 

www.epakalpojumi.lv - 

Pirmsskolu pieteikumu reģistrs 

Olaines novada pašvaldības 

bērnu un jauniešu vasaras 

nometņu projektu konkurss 

Olaines novada 

izglītības, kultūras un 

sporta iestādes, 

pašvaldības 

institūcijas, 

sabiedriskās 

organizācijas un 

juridiskās personas 

(trīs līdzfinansētas 

nometnes) 

bez maksas 
Olaines novada pašvaldības 

Izglītības un kultūras nodaļa 

Olaines novada pašvaldības 

atbalsts pirmsskolas 

izglītības pakalpojuma 

nodrošināšanai bērnam 

privātajā izglītības iestādē 

Pirmsskolas vecuma 

bērnu vecāki, kuri 

kopā ar bērnu deklarēti 

Olaines novadā, un ja 

izglītojamais netika 

nodrošināts ar vietu 

pašvaldības PII 

(saņēma 72 personas) 

Iedzīvotājs saņem 

pašvaldības 

līdzfinansējumu 

par 1,5-4 g.v. bērnu –

286,93 EUR/mēnesī; 

5-6 g.v. bērnu – 

207,26 EUR/mēnesī 

Olaines novada pašvaldības 

izpilddirektora vietniece, 

Olaines novada pašvaldības 

Izglītības un kultūras nodaļa 

Olaines novada pašvaldības 

atbalsts pirmsskolas 

izglītības pakalpojuma 

nodrošināšanai bērnam pie 

privātā bērnu uzraudzības 

pakalpojuma 

sniedzēja/sertificētas aukles 

Pirmsskolas vecuma 

bērnu vecāki, kuri 

kopā ar bērnu deklarēti 

Olaines novadā, un ja 

izglītojamais netika 

nodrošināts ar vietu 

pašvaldības PII 

(saņēma 68 personas) 

Iedzīvotājs saņem 

pašvaldības 

līdzfinansējumu -  

215,07 EUR/mēnesī 

Olaines novada pašvaldības 

izpilddirektora vietniece, 

Olaines novada pašvaldības 

Izglītības un kultūras nodaļa 

 

http://www.epakalpojumi.lv/
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Braukšanas maksas 

atvieglojumi lauku teritorijā 

dzīvojošiem 

vispārizglītojošo izlītības 

iestāžu izglītojamajiem 

Olaines novadā 

Olaines novada 

deklarētiem, bet ārpus 

Olaines pilsētas (lauku 

teritorijā) dzīvojošie 

vispārizglītojošo 

izglītības iestāžu 

izglītojamie 

Iedzīvotājs saņem 

kompensāciju – 50% 

vai 100% (saskaņā ar 

saistošajiem 

noteikumiem) 

Olaines novada pašvaldības 

izpilddirektora vietniece 

Bērnu nogādāšana uz 

Olaines novada skolām un 

atpakaļ septiņos skolēnu 

autobusu maršrutos 

Olaines novada skolu 

izglītojamie 
bez maksas  

 

Vasaras mēnešos ar pašvaldības līdzfinansējumu organizētas 6 nometnes. Divas no tām, piedaloties 

Olaines novada pašvaldības bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursā, organizēja biedrība 

“Izglītības laboratorija” un nodibinājums “Neformālās izglītības atbalsta fonds”, iegūstot kopējo finanšu 

atbalstu 3640,00 EUR apmērā. Nometnes organizēja arī pašvaldības iestādes: Olaines 1. vidusskolas 

struktūrvienība Olaines sākumskola, Olaines 2. vidusskola, Olaines Sporta centrs.  

Olaines novadā darbojās Olaines novada pedagoģiski medicīnisko komisija, kura 2020. gadā 20 komisijas 

sēdēs ir izvērtējusi 139 Olaines un 30 Ķekavas novadā deklarētos izglītojamos. Saskaņā ar sadarbības līgumu 

komisija sniedz maksas pakalpojumu Ķekavas novadā deklarētajiem izglītojamajiem. Olaines novadā 

deklarētajiem izglītojamajiem komisijas pakalpojums ir bez maksas. 

Pamatojoties uz pedagoģiskās, psiholoģiskās un medicīniskās izpētes materiāliem, sniegusi 14 atzinumus 

par ilgstoši slimojošo izglītojamo izglītošanās nepieciešamību mājās, 153 gadījumos komisija ieteikusi 

izglītojamo vecākiem izglītojamā vecumam, spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim atbilstošāko 

speciālās izglītības programmu. Kopā ieteiktas 84 speciālās pirmsskolas programmas, 40 speciālās 

pamatizglītības programmas. 29 bērniem rekomendēts mācīties pēc vispārējās izglītības programmas, no 

tiem 9 ar atbalsta pasākumiem. Divos gadījumos atzinums nav izsniegts, vecākiem sniegtas rekomendācijas 

par veicamajām darbībām, lai atzinumu varētu izsniegt.  

Komisijas viens no darba uzdevumiem bija arī sniegt konsultācijas vecākiem; veicināt izglītojamo 

integrēšanu vispārējās izglītības iestādēs, koordinēt speciālās izglītības pakalpojumu nodrošināšanu novadā.  

 

Darbs ar jaunatni 

Īstenojot Olaines novada jaunatnes politikas stratēģiju 2019.-2025. gadam, sadarbībā ar jaunatnes 

politikas īstenošanā iesaistītajām personām rīkoti informatīvi un izglītojoši pasākumi un projekti, sekmējot 

jauniešu pilsonisko audzināšanu, veicinot jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un 

sabiedriskajā dzīvē, konsultējot jauniešus jaunatnes politikas jomā, tajā skaitā par pasākumu, projektu un 

programmu izstrādi un īstenošanu, kā arī veicinot jauniešu personības attīstību un integrāciju sabiedrībā 

notiekošajos procesos. No 2019. gada septembra Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts 

programmas 2019. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros tiek īstenots projekts „Saki JĀ pašpārvaldei”, 



68 

 

kas ilga līdz 2020. gada 31. augustam, kurā notikušas dažādas aktivitātes Olaines novada skolu - Olaines 1. 

vidusskolas, Olaines 2. vidusskolas un RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas - skolēnu pašpārvalžu 

saliedēšanai, attīstīšanai un dažādu jomu pilnveidošanai. Sākoties ārkārtējai situācijai valstī, plānotās 

aktivitātes tika pielāgotas digitālajai videi, rīkojot tikšanās attālināti. 

Olaines Jauniešu centrs “Popkorns” darbojās ar mērķi atbalstīt novada jauniešu iniciatīvas, iesaistīt savas 

dzīves kvalitātes veidošanā, veicināt līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. 2020. gadā 

reģistrēti 3 678 centra apmeklētāji un tajā notika 76 pasākumi, no tiem 24 pasākumi notika tiešsaistē: radošās 

darbnīcas, filmu vakari, tikšanās ar interesantiem un iedvesmojošiem cilvēkiem, lekcijas, karjeras izglītības 

pasākumi, praktiskās nodarbības un citi pasākumi. Pasākumos jauniešu auditorijai (piemēram, iedvesmas 

ciklā „Tēja ar iedvesmas garšu” un karjeras izglītības ciklā “Ieskaties nākotnē”) iesaistīti dažādu profesiju un 

vecuma grupu cilvēki. Organizēts pasākums “Olaines novada Jauniešu nedēļa”, kas atšķirībā no 

iepriekšējiem 9 gadiem, noritēja dažādās novada vietās. Sešu dienu laikā jaunatnes darbā iesaistītās personas 

ar brīvprātīgajiem jauniešiem lokālus pasākumus organizēja Olainē, Stūnīšos, Jaunolainē un Jāņupē, 

piesaistot ne tikai vietējos jauniešus, bet arī aicinot jauniešus no citiem novada reģioniem apmeklēt 

pasākumus, iepazīstot dažādas sava novada teritorijas. 

2020. gadā darbojās Olaines novada Jauniešu dome ar mērķi nodrošināt Olaines novada jauniešu interešu 

pārstāvniecību, kā arī veicināt un koordinēt jauniešu pilntiesīgu līdzdalību sociālajā, politiskajā un kultūras 

jomā gan vietējā, gan valsts mērogā. Pašvaldība turpināja sadarboties ar Olaines novada jauniešu biedrību 

“Māk-onis”. 2020. gada jūlijā un augustā Olaines novada pašvaldība īstenoja skolēnu vasaras nodarbinātības 

pasākumus. Saistībā ar Covid-19 stingrajiem ierobežojumiem darba vietu skaits tika samazināts par 11 

vakancēm, piedāvājot tikai tādas darba vietas, kur jauniešiem būtu iespēja strādāt individuāli, bez lieka 

kontakta ar citām personām, tādā veidā izvairoties no saslimšanas ar vīrusu. Skolēnu vasaras nodarbinātības 

pasākumu laikā 49 skolēniem no Olaines novada izglītības iestādēm vecumā no 15 līdz 17 gadiem bija 

iespēja strādāt 2 nedēļas pa 4 stundām dienā, saņemot valstī noteikto pusaudžu minimālo stundas tarifa likmi, 

kas pirms nodokļu nomaksas ir 3 EUR. 

Olaines novada jauniešu projektu konkursa ietvaros apstiprināti 10 projekti, bet realizēti tikai 6 jauniešu 

projekti, jo, nespējot plānotās aktivitātes pielāgot Covid-19 epidemioloģiskajiem ierobežojumiem, dalība 

konkursā tika atsaukta. Olaines novada jauniešu projektiem  piešķirtais finansējums bija 6 000 EUR , ko 

nodrošināja pašvaldība. 

2020. gada nogalē tika organizēts ikgadējais konkurss “Jauniešu gada balva”, kur bija aicināts ikviens 

izvirzīt savu pretendentu tādām nominācijām kā “Gada brīvprātīgais”, “Gada jauniešu projekts”, “Gada 

jaunais sportists”, “Gada jaunais mākslinieks”, “Gada jaunietis - uzņēmējs”, “Gada jauniešu organizācija”, 

“Gada jauniešu balsts” un “Gada jaunietis”. Atkārtotas ārkārtējās situācijas valstī izsludināšanas sakarā 

Olaines novada pašvaldība lēma konkursa apbalvošanas pasākumu pārcelt uz tiešsaisti, savukārt, konkursa 

uzvarētājus sveikt individuāli. 
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Bērnu tiesību un interešu aizsardzība 

 

Ar bērnu tiesību vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību pašvaldībā 

nodarbojas Olaines novada bāriņtiesa, kas ir Olaines novada pašvaldības izveidota aizbildnības un 

aizgādnības iestāde.  

Bāriņtiesas pienākumi: 

• aizstāvēt bērna vai aizgādnībā esošās 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; 

• sniegt tiesai informāciju, kurai ir nozīme lietā par personas rīcībspējas ierobežošanu, pagaidu 

aizgādnības nodibināšanu un rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu; 

• sadarboties ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, 

veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm, Valsts 

probācijas dienestu un tiesu izpildītājiem, lai nodrošinātu bērna vai aizgādnībā esošās 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 aizgādnībā esošajai personai; 

• sniegt palīdzību bērnam vai aizgādnībā esošajai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā; 

• uzklausīt aizgādnībā esošo personu ikvienā jautājumā, kas skar šīs personas intereses; 

• Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāvēt bērnu vai aizgādnībā esošo personu 

kriminālprocesā;  

• uzraudzīt aizbildņu, audžuģimeņu un aizgādņu rīcību bērnu vai aizgādnībā esošo personu personisko 

un mantisko interešu nodrošināšanā; 

• izvērtēt, vai vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības, kā arī informēt tiesu izpildītāju par 

izvērtējuma rezultātiem vai pieņemtajiem lēmumiem, ja saņemts no tiesu izpildītāja akts;  

• izdarīt apliecinājumus un citus uzdevumus; 

• sniegt palīdzību mantojuma lietu kārtošanā un nodrošināt mantojuma apsardzību.  
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2020. gadā bāriņtiesā ierosinātas 48 administratīvās lietas un pieņemti 109 lēmumi, bāriņtiesas lietvedībā 

esošo aktīvo lietu skaits - 278. 

Bāriņtiesas 2020. gada pieņemto lēmumu sadalījums par darbības jomām 

Pieņemto lēmumu skaits pārskata gadā kopā 109 

vienpersoniski pieņemtie lēmumi  3 

lēmumi adopcijas lietās 6 

lēmumi audžuģimeņu lietās 9 

par vecāku domstarpībām bērna audzināšanas jautājumos 1 

par bērna mantas pārvaldīšanu 5 

par vecāka aprūpē esoša bērna nodošanu citas personas aprūpē Latvijā  1 

par valsts sociālo pabalstu, atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, un 

apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksas pārtraukšanu vai atjaunošanu 

5 

par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu un atjaunošanu, par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības 

tiesību atņemšanu un atjaunošanu 

32 

lēmumi (atzinumi) pēc tiesu pieprasījuma (atsevišķā aizgādība, aizgādības tiesību atņemšana pēc 

personas prasības, saskarsmes tiesības u.c.) 

9 

par personas atzīšanu par atbilstošu aizbildņa pienākumu pildīšanai 4 

par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu 11 

par aizbildņa atlaišanu 7 

par bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā 0 

par bērna ārpusģimenes aprūpes izbeigšanu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā 0 

par atļaujas došanu ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem šķērsot valsts robežu 1 

par atļaujas došanu ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem uzturēties pie citiem tuviem radiniekiem 1 

par aizgādņa iecelšanu un aizgādņa tiesību un pienākumu apjoma noteikšanu 8 

par aizgādņa atzīšanu par atbilstošu aizbildņa pienākumu pildīšanai 1 

par aizgādņa iecelšanu promesoša vai pazudušo personu mantai vai mantojumam  0 

par aizgādņa atlaišanu vai atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas 0 
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citi lēmumi 5 

 

2020. gadā pārtrauktas aizgādības tiesības 14 personām, tai skaitā 9 mātēm un 5 tēviem. 

2020. gadā ārpusģimenes aprūpe nodrošināta 17 bērniem: 

• 7 bērni ievietoti audžuģimenē; 

• 10 bērni ievietoti aizbildņa ģimenē; 

• 0 bērni ievietoti aprūpes un rehabilitācijas institūcijā. 

• 2020. gadā pārtrauktās aizgādības tiesības atjaunotas 3 vecākiem. 

 

Ārpusģimenes aprūpē ievietoto bērnu skaits  

Ievietoto bērnu skaits 2020. gada 31. decembrī kopā: 64 

audžuģimenē 22 

aizbildņa ģimenē 32 

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (tajā skaitā bērnu SOS ciematos) 10 

 

Aizbildņu, audžuģimeņu, aizgādņu skaits 2020. gada 31. decembrī kopā: 

aizbildņi 28 

audžuģimenes 8 

aizgādņi 24 

 

Aizgādnībā esošo personu skaits 2020. gada 31. decembrī 

Aizgādnībā esošās personas (personai ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem, kurai 

rīcībspēju ierobežojusi tiesa) kopējais skaits  

26 

 

Atbilstoši normatīvajiem aktiem neviens jautājums, ja tajā ir skartas nepilngadīga bērna vai personu ar 

ierobežotu rīcībspēju intereses, nevar tikt izskatīts tiesā bez bāriņtiesas pārstāvja klātbūtnes, tāpēc bāriņtiesas 

priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietniece un bāriņtiesas locekļi ir piedalījušies 50 tiesas sēdēs (tajā skaitā 

pirmās un otrās instances tiesas sēdēs). 

Tiesas sēdēs sniegti lēmumi, prasības pieteikumi par aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem, atzinumi 

par saskarsmes tiesību noteikšanas kārtību, viena vecāka atsevišķu aizgādību, bērna dzīvesvietas noteikšanu, 

personas rīcībspējas ierobežojumu un aizgādnības nodibināšanu. 

Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu 8 personām. 
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Ar tiesas spriedumiem 2020. gadā atņemtas aizgādības tiesības 14 personām par 18 bērniem. 

Civillikumā paredzētajos gadījumos Olaines novada bāriņtiesa apliecina darījumus, ja to slēdz attiecīgās 

bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 

8 537 EUR (saskaņā ar Bāriņtiesas likuma VII nodaļu). Līdz 2020. gada 1. martam Olaines novada bāriņtiesa 

veikusi 82 apliecinājumus. 2020. gada 3. martā darba praksi Olaines novadā uzsāka Rīgas apgabaltiesas 

zvērināts notārs. 

Bāriņtiesas darbības uzraudzību un kontroli veic un metodisko palīdzību sniedz Labklājības ministrija, 

Tieslietu ministrija un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. 

2020. gadā ir pārsūdzēts viens Olaines novada bāriņtiesas lēmums. 

Bāriņtiesas pakalpojumi 2020. gadā 

Pakalpojuma nosaukums Pakalpojuma saņēmējs Maksa par pakalpojumu 

Adopcija Fiziska persona bez maksas 

Aizgādnība, aizgādņa iecelšana, aizgādnībā 

esošas personas interešu aizsardzība 

Fiziska persona 

(persona ar ierobežotu rīcībspēju, 

to aizgādnis) 

Apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai Fiziska persona 

(bārenim vai bez vecāku gādības 

palikušajam bērnam, kurš atrodas 

ārpusģimenes aprūpē, vecumā no 

7 gadiem līdz 24 gadu vecumam) 

Ārpusģimenes aprūpe – aizbildnība Fiziska persona  

 Ārpusģimenes aprūpe – audžuģimene un 

specializētā audžuģimene: krīzes audžuģimene 

un audžuģimene bērniem ar invaliditāti. 

Bērna ievietošana ārpusģimenes aprūpē pēc 

vecāku lūguma 

Bērna aizgādības tiesības 

Vecāku aprūpē esoša bērna nodošana citas 

personas aprūpē Latvijā un aprūpes uzraudzība 

Viesģimene 

Bērna personisko interešu aizstāvība  

Bērna un aizgādnībā esošas personas mantisko 

interešu aizsardzība 

Domstarpību izšķiršana bērnu tiesību 

aizsardzībā 
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Civilstāvokļa aktu reģistrēšana 

 

Dzimtsarakstu nodaļas sniegtie pakalpojumi 2020. gadā 

Pakalpojuma nosaukums Pakalpojuma saņēmējs 
Maksa par 

pakalpojumu, EUR 

Dzimšanas fakta reģistrācija Fiziska persona. Bērna 

vecāki vai pilnvarota 

persona. 

bez maksas 

Dzimšanas apliecības vāciņš Fiziska persona 5,00 

Miršanas fakta reģistrācija 

 

Fiziska persona bez maksas  

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa 

 

Fiziska persona 71,14 

Laulības reģistrācija: 

1.Valsts nodeva 

 

2.Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojums 

3.Muzikālais pavadījums 

4.Laulības apliecību vāciņš 

 

(pakalpojumu var pieteikt klātienē/Latvijas Republikas pilsoņi 

un nepilsoņi var iesniegt iesniegumu elektroniski, ja 

iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur 

laika zīmogu) 

Fiziska persona  
 

14,00  

(ir atbrīvotās 

personas) 

6,00 

10,00 

5,00 

Par laulības reģistrāciju ārpus dzimtsarakstu nodaļas Fiziska persona 50,00 un valsts 

nodeva – 14,00   

(ir atbrīvotās 

personas) 

 

laulības apliecības 

vāciņš -5,00 

Civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšana vai 

atjaunošana 

 

Fiziska persona 7,00  

(ir atbrīvotās 

personas) 

Atkārtota civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšana 

(pakalpojumu var saņemt klātienē, bet pieprasīt var gan 

klātienē, gan elektroniski – www.latvija.lv) 

Fiziska persona 7,00  

(ir atbrīvotās 

personas) 
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Izziņa no Dzimtsarakstu nodaļas arhīva par laulības, 

dzimšanas un miršanas fakta reģistrāciju 

(klātienē/var pieprasīt arī elektroniski www.latvija.lv) 

 

Fiziska/juridiska 

persona 

2,00 

Dzīvesvietas deklarēšana 

(pakalpojumu var saņemt klātienē vai elektroniski 

www.latvija.lv; elektroniski var deklarēt savu, sava 

nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas 

dzīvesvietu Latvijā) 

Fiziska persona klātienē - 4,27  

(ir atbrīvotās 

personas); 

elektroniski - bez 

maksas 

Izziņa par savu vai sava bērna, kas jaunāks par 18 gadiem, 

deklarēto dzīvesvietu (par vienas personas datiem) 

Fiziska persona 2,50 (ir atbrīvotās 

personas) 

Izziņa par aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas, politiski 

represētās personas, nacionālās pretošanās kustības dalībnieka, 

personas, kurai pašai vai kopā ar laulāto vai attiecīgās personas 

laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā  līdz 18 gadiem (arī 

aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) deklarēto 

dzīvesvietu 

 

Fiziska persona 1,25 

Izziņa par deklarēto dzīvesvietu no pašvaldības arhīva (par 

vienu A4 lapu) 

 

Fiziska persona 4,00 

Izziņa par trešo personu deklarēto dzīvesvietu (par vienas 

personas datiem) piecu darbdienu laikā 

 

Fiziska persona 12,50 

Izziņa par trešo personu deklarēto dzīvesvietu (par vienas 

personas datiem) vienas darbdienas laikā 

 

Fiziska persona 25,00 

Izziņa par trešo personu deklarēto dzīvesvietu (par vienas 

personas datiem) divu stundu laikā 

 

Fiziska persona 35,00 

Deklarētās dzīvesvietas anulācija 

(pakalpojumu var saņemt klātienē vai elektroniski 

www.latvija.lv) 

Fiziska/juridiska 

persona 

bez maksas 

Sudraba, Zelta un Dimanta kāzu jubileju svinīgas ceremonijas 

organizēšana 

 

Novada ģimenes, 

kurās kopā laulātie 

nodzīvojuši 25, 50, 

60… gadus 

bez maksas 

 

 

 

http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
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Valsts nodevu par dzīvesvietas deklarēšanu nemaksā: 

• politiski represētās personas; 

• reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu; 

• invalīdi; 

• Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki; 

• pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu; 

• personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā; 

• reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūcijā; 

• personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā; 

• personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē; 

• personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu valsts pārvaldes 

pakalpojumu portālā www.latvija.lv.  

Izziņa par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava 

bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, deklarēto, reģistrēto vai personas norādīto dzīvesvietu pašvaldības 

administratīvajā teritorijā  vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas deklarēto, reģistrēto vai 

norādīto dzīvesvietu pašvaldības administratīvajā teritorijā  – 2,50 EUR. Valsts nodevas apmēru samazina 

par 50 procentiem, ja informāciju, kas sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītiem kritērijiem, 

pieprasa: 

• politiski represētā persona; 

• nacionālās pretošanās kustības dalībnieks; 

• persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk (tai skaitā 

audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni) vecumā līdz 18 gadiem vai bērni līdz 24 gadu 

vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību; 

• aizbildnis, aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu. 

No valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas šādas personas: 

• persona ar invaliditāti; 

•  Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks; 

•  persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu; 

• persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija; 

•  trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.  

Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu atkārtota izsniegšana. Olaines novada 

Dzimtsarakstu nodaļā glabājas Olaines pilsētas un Olaines pagasta dzimtsarakstu nodaļā  sastādītie 

civilstāvokļa aktu reģistra ieraksti no 1994. gada 1. janvāra. Pēc personas lūguma Dzimtsarakstu nodaļa var 

izsniegt atkārtotu laulības, dzimšanas vai miršanas apliecību, izziņu vai izrakstu no laulības, dzimšanas vai 

miršanas reģistra, neatkarīgi kurā dzimtsarakstu nodaļā glabājas laulības, dzimšanas vai miršanas reģistra 

http://www.latvija.lv/
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ieraksta 1.eksemplārs. Valsts nodeva nav jāmaksā par visu veidu dokumentu izsniegšanu uzturlīdzekļu 

piedziņas lietās, valsts pabalstu un pensiju piešķiršanas lietās, adopcijas, aizbildnības, aizgādnības, personu 

apliecinošu dokumentu izsniegšanas lietās notiesātām personām un politiski represēto personu reabilitācijas 

lietās. 

Par labojuma vai papildinājuma izdarīšanu civilstāvokļa aktu reģistra ierakstos valsts nodevu neiekasē, ja: 

• civilstāvokļa akta reģistra ierakstu papildina pēc adopcijas apstiprināšanas vai adopcijas atcelšanas; 

•  civilstāvokļa reģistru papildina pēc paternitātes atzīšanas, paternitātes noteikšanas, paternitātes fakta 

konstatēšanas vai paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanas; 

• dzimšanas reģistra ierakstā anulē ierakstu par bērna tēvu, kas reģistrēts LPSR Laulības un ģimenes 

kodeksa 58.pantā paredzētajā kārtībā; 

• civilstāvokļa akta reģistra ierakstā labo dzimtsarakstu iestādes pieļautu kļūdu. 

Par labojuma vai papildinājuma izdarīšanu civilstāvokļa aktu reģistra ierakstos un par civilstāvokļa aktu 

reģistrāciju apliecinošu dokumentu atkārtotu izsniegšanu no valsts nodevas atbrīvo: 

• personu ar I vai II invaliditātes grupu;  

• personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā; 

• personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu; 

• bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma 

sasniegšanai; 

• daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē 

ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese. 

Kultūra 

 

Olaines Kultūras centrs 

Olaines novada pašvaldības iestādes „Olaines Kultūras centrs” pārraudzībā esošās struktūrvienības: 

• Olaines Kultūras nams, Zeiferta iela 11, Olaine; 

• Jaunolaines Kultūras nams, Meža iela 2, Jaunolaine, Olaines pagasts; 

• Olaines Bibliotēka, Zemgales iela 24, Olaine un Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa, 

Kūdras iela 16, Olaine; 

• Jaunolaines Bibliotēka, Meža iela 2, Jaunolaine, Olaines pagasts; 

• Gaismu Bibliotēka, Gaismas iela 1-1, Stūnīši, Olaines pagasts. 

 

Olaines Kultūras centrā darbojās 19 amatiermākslas kolektīvi ar kopējo dalībnieku skaitu - 427. 

Olaines Kultūras namā  2020. gadā darbojās šādi amatiermāklas kolektīvi: 

• jauktais koris "Dziesma" no 18 gadiem līdz sirmam vecumam (32 dalībnieki); 

https://likumi.lv/doc.php?id=260214#p58
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• sieviešu vokālais ansamblis "Undīne" no 18 gadiem līdz sirmam vecumam (9 dalībnieki); 

• sieviešu vokālais ansamblis "Ivuški" no 18 gadiem līdz sirmam vecumam (12 dalībnieki); 

• bērnu vokālais ansamblis "Olaines cālīši" no 3 līdz 9 gadiem (32 dalībnieki);  

• bērnu vokālais ansamblis “Fantāzija” no 12 līdz 16 gadiem (12 dalībnieki); 

• līnijdeju kolektīvs "Jazz box " vidējā un senioru vecuma grupas (21 dalībnieks); 

•  līnijdeju kolektīvs  "Open Line" vidējā un senioru vecuma grupas (21 dalībnieks); 

• folkloras kopa "Dzedzieda" (11 dalībnieki); 

• vidējās paaudzes deju kolektīvs "Janita", vecuma grupa no 35 līdz 55 gadiem (23 dalībnieki); 

• eksotisko deju kolektīvs "Oriental flowers", vecuma grupa no 18 līdz 60 gadiem (11 dalībnieki); 

• bērnu deju kolektīvs "Oļi", vecuma grupa no 4 līdz 16 gadiem (90 dalībnieki). 

Jaunolaines Kultūras namā 2020. gadā darbojās: 

• bērnu deju kolektīvs "Pienenīte", vecums no 5 līdz 20 gadiem (85 dalībnieki);  

• bērnu vokālais ansamblis "Spārītes" (12 dalībnieki); 

• senioru vokālais ansamblis "Sarma" (6 dalībnieki); 

• jauniešu tautas deju kolektīvs "Kalējs" (26 dalībnieki); 

• vokālais ansamblis "Serpentīns" (14 dalībnieki); 

• vidējās paaudzes deju kopa "Viducis" (26 dalībnieki); 

• mūsdienu deju grupa "Vitamīni" (10 dalībnieki);  

• Eiropas deju senioru kolektīvs "Veldze" (18 dalībnieki).  

Lielākie Olaines Kultūras centra pasākumi 2020. gadā:  

• Olaines pilsētas dzimšanas diena “Olainei – 53”. Plašs piedāvāto notikumu un norišu skaits viena 

pasākuma ietvaros. Pasākumu apmeklēja aptuveni 3000 apmeklētāji. Lielu atsaucību ieguva Neona 

šovs un salūts, kurš tapa ar sponsoru atbalstu. 

• Mežezera akustiskās mūzikas koncerti, kas ar katru reizi pulcē arvien vairāk apmeklētāju un 2020. 

gadā pirmo reizi notika mūziķiem uzstājoties virs ūdens. 

• Brīvdabas izrāde “Lielais loms”, Mežezera akustiskās mūzikas koncerti un koncertprogramma 

“Vasaras dziesmas” bija izaicinājums, lai veidotu pasākumus brīvdabā, ievērojot epidemioloģiskos 

noteikumus brīvdabas pasākumu organizēšanā - noteikts skaits apmeklētāju, teritorijas norobežošana, 

sēdvietu marķēšana, utt. 

• Ikgadējā “Dzērveņu festivāla” norise. Aktivitātes bija noorganizētas lielā teritorijā un ar plašu 

programmu, lai apmeklētājiem būtu iespēja izklīst un nepulcēties. Festivāla noslēgumā ūdens 
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strūklaku un lāzeru šovs bija piedāvāts ar atkārtojumiem un apmeklētāji varēja izvēlēties sev ērtus 

laikus. Arī apskates teritorija bija ierobežota un apmeklētāji ievēroja distanci. 

Covid-19 uzliesmojums ieviesis dažādus ierobežojumus un prasības saistībā ar vīrusa mazināšanu. 

Ārkārtas stāvokļa Covid-19 ietekmē samazināts pasākumu skaits (daudzi pasākumi un telpu nomas bija 

atcelti) un ierobežota māksliniecisko kolektīvu darbība. 

Lielākās pārmaiņas no marta ir māksliniecisko kolektīvu nodarbību grafika organizēšanā, kas sākumā bija 

ar noteiktām sanitārām normām un noteikumiem par distancēšanos, bet vēlāk ar attālināto darbu. Lielākais 

darbības laiks ir noticis attālināti un individuāli. Tiek meklēti jauni risinājumi nodarbību un pasākumu 

organizēšanā. Tiek pielietotas jaunas pieejas un vairāk tiek izmantoti ieraksti, montāžas un tiešsaistes. 

 

Norises Olaines Kultūras namā 

Norišu saturs, formas 

Maksas 

pasākumu 

skaits 

Maksas 

pasākumu 

apmeklējumi 

Bezmaksas 

pasākumu 

skaits 

Bezmaksas pasākumu 

apmeklējumi 

Valsts / tradicionālie svētki   5 13 366 skatījumi internetā 

Pilsētas /novada /pagasta svētki 
  

2 
3000 un papildu 638 

skatījumi internetā 

Koncerts  

• Amatieru koncerts   3 1400 

• Profesionāļu koncerts 1 65 2 600 

Profesionāļu izrāde 1 150 1 250 

Festivāls   1 2500 

Kino izrāde 1 260   

Citu organizāciju rīkotie koncerti   1 80 

Kopējais izbraukuma norišu 

skaits 
  18 

7830 un papildu 14 004 

skatījumi internetā 

kopā 3 475 18 21 834 

 

Norises Jaunolaines Kultūras namā 

Norišu saturs, formas 

Maksas 

pasākumu 

skaits 

Maksas pasākumu 

apmeklējumi 

Bezmaksas 

pasākumu 

skaits 

Bezmaksas 

pasākumu 

apmeklējumi 

Pilsētas/novada svētki   1 150 

Profesionāļu koncerts   1 543 

Amatieru izrāde 1 31   

Profesionāļu izrāde 3 273   

Izklaides sarīkojums   2 210 

kopā 4 304 4 903 
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Sākot ar 2020. gada 12. martu Covid-19 pandēmija un ar to saistītie ierobežojumi ieviesa būtiskākās 

pārmaiņas bibliotēku darbā. Izmainījās pakalpojumu sniegšana un tika pilnībā vai daļēji ierobežota 

bibliotēku krājumu pieejamība. Šo apstākļu ietekmē samazinājies bibliotēku apmeklējumu skaits un 

iespieddarbu izsniegumu skaits. Nav notikušas daudzas plānotās, lasītājiem  paredzētās aktivitātes.  

Lielāko daļu rādītāju (kritumu) – izsniegums, apmeklējums – ietekmēja Covid-19 vīrusa izplatības 

ierobežošanai noteiktie pasākumi: Bibliotēku slēgšana uz laiku, attālināta apkalpošana, pakalpojumu 

saņemšanas ierobežojumi, pasākumu rīkošanas ierobežošana, izvairīšanās no publisku vietu apmeklēšanas 

u.c. Lasītāji arī ievēroja piesardzību, bibliotēku apmeklēja, bet retāk.  

Laikā, kad Olaines Kultūras centra bibliotēku apmeklēšana klātienē bija daļēji vai pilnībā ierobežota, liela 

uzmanība tika veltīta komunikācijai un informācijas sniegšanai. Lasītāji tika aicināti saziņai ar bibliotēkām 

aktīvāk izmantot e-pastu, telefonu, Facebook platformu. Ikvienam interesentam ar e-pasta starpniecību bija 

sniegta iespēja attālināti piereģistrēties bibliotēkās, lai kļūtu par lasītāju. Tika piešķirti autorizācijas dati un 

piekļuves paroles, lai attālināti varētu izmantot tikai ar bibliotēku starpniecību pieejamos digitālos resursus 

(3td e-grāmatu bibliotēku, Letonikas datu bāzes, Krievijas Nacionālās bibliotēkas e-grāmatas krievu valodā 

u.c.). 

Neskatoties uz daudzajiem ierobežojumiem bibliotēkās, tika veikts nopietns ikdienas darbs, t.sk. grāmatu 

krājuma papildināšana, seriālizdevumu papildināšana, aktīvi popularizēta elektroniskā kataloga izmantošana 

attālināti un autorizācijas datu piešķiršana, kas nodrošina bibliotēkas krājumā esošo grāmatu attālinātu 

rezervēšanu, grāmatu lietošanas termiņa pagarināšanu, novadpētniecības krājuma papildināšana, ievērojot 

bibliotēku izstrādāto iekšējo dokumentu “Novadpētniecības krājuma veidošanas koncepcija 2018.-2020. 

gadam”, kur noteikti novadpētniecības krājuma veidošanas galvenie uzdevumi, kā arī materiālu atlases, 

apstrādes, apkopošanas un sistematizēšanas principi. 

Pārskata periodā augstvērtīgas oriģinālliteratūras, nozaru un ārzemju daiļliteratūras ieguvums projektā 

“Vērtīgo grāmatu iepirkums Latvijas publiskajām bibliotēkām”. 

 

Telpu nomas maksas un maksas pakalpojumi Olaines Kultūras centrā 

 

Olaines Kultūras namā, Zeiferta ielā 11, Olainē, Olaines novadā:  

• juridiskām un fiziskām personām publisko reklāmu, politisko un komercpasākumu rīkotājiem telpu 

noma pasākumiem:  

kino koncertzāle (200 vietas) - 42.00 EUR stundā;  

pasākumu zāle (50 vietas) - 9.00 EUR stundā;  

nodarbību zāle (aiz skatuves 30 vietas) - 5.00 EUR stundā;  

vestibils -  6.00 EUR stundā;  

• juridiskām un fiziskām personām sapulču un izklaides pasākumu rīkošanai telpu noma pasākumiem:  

kino koncertzāle - 28.00 EUR stundā; 
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pasākumu zāle - 6.00 EUR stundā;  

nodarbību zāle - 3.00 EUR stundā; 

vestibils - 4.00 EUR stundā; 

• Olaines novada bērnu maksas nodarbībām:  

kino koncertzāle - 14.00 EUR stundā;  

pasākumu zāle - 3.00 EUR stundā; 

nodarbību zāle - 2.00 EUR stundā;  

vestibils - 2.00 EUR stundā. 

 

Jaunolaines Kultūras namā, Meža ielā 2, Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā:  

• juridiskām un fiziskām personām publisko reklāmu, politisko un komercpasākumu rīkotājiem telpu 

noma pasākumiem:  

lielā zāle - 35.00 EUR stundā;  

mazā zāle - 20.00 EUR stundā;  

baleta zāle - 8.00 EUR stundā;  

       pulciņu telpa - 5.00 EUR stundā;  

       vestibils - 5.00 EUR stundā;  

       mūzikas telpa - 5.00 EUR stundā; 

• juridiskām un fiziskām personām sapulču un izklaides pasākumu rīkošanai telpu noma pasākumiem:  

lielā zāle - 23.00 EUR stundā;  

mazā zāle - 13.00 EUR stundā;  

baleta zāle - 5.00 EUR stundā;  

pulciņu telpa - 3.00 EUR stundā;  

vestibils (tirdzniecībai) - 3.00 EUR dienā;  

mūzikas telpa - 3.00 EUR stundā; 

• Olaines novada bērnu maksas pulciņu nodarbībām:  

lielā zāle - 12.00 EUR stundā;  

       mazā zāle - 7.00 EUR stundā;  

       baleta zāle - 3.00 EUR stundā;  

       pulciņu telpa - 2.00 EUR stundā;  

       vestibils - 2.00 EUR stundā;  

        mūzikas telpa - 1.5 EUR stundā; 

• Nomas maksa Jaunolaines Kultūras namā, Meža ielā 2, Jaunolainē, par šādiem pakalpojumiem:  
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virtuves noma - 28.00 EUR stundā;  

trauku noma - 0.10 EUR/gab. (zaudējuma gadījumā apmaksā to vērtību);  

dekoratīvais apgaismojums mazajā zālē - 14.00 EUR;  

dekoratīvais apgaismojums lielajā zālē - 14.00 EUR.  

Maksa nomas laikā Olaines un Jaunolaines Kultūras namos:  

pasākumu apskaņošana - 20.00 EUR stundā;  

           radiomikrofona noma - 7.00 EUR stundā;  

        vada mikrofona noma - 5.00 EUR stundā; 

        pasākuma apgaismošana - 7.00 EUR stundā. 

Maksa telpu nomniekiem, kuri organizē pasākumus apmeklētājiem ar ieejas maksu (pārdotas nomnieka 

ieejas biļetes) par telpu izmantošanu 12% apmērā no iekasētās ieejas maksas.  

Bezmaksas telpu izmantošanu Olaines Kultūras namā (Zeiferta ielā 11, Olainē) un Jaunolaines Kultūras 

namā (Meža ielā 2, Jaunolainē) saskaņo ar iestādes vadītāju:  

• Olaines novada Dzimtsarakstu nodaļai svinīgās laulību ceremonijas organizēšanai;  

• Olaines novadā reģistrētām sabiedriskajām organizācijām;  

• Olaines novada pašvaldības iestādēm.  

 

Maksa par sniegtajiem pakalpojumiem Olaines Kultūras centra bibliotēkās:  

• A4 formāta gaismas kopijas izgatavošana - 0.10 EUR;  

• A3 formāta gaismas kopijas izgatavošana - 0.15 EUR;  

• A4 formāta lapas printēšana - 0.10 EUR;  

• A4 formāta lapas krāsainā printēšana (attēls mazāks par ½ lapu) - 0.25 EUR;  

• A4 formāta lapas krāsainā printēšana (attēls lielāks par ½ lapu) - 0.50 EUR;  

• A3 formāta lapas printēšana - 0.25 EUR;  

• A3 formāta krāsaina printēšana (attēls mazāks par ½ lapu) - 0.50 EUR;  

• A3 formāta lapas krāsainā printēšana (attēls lielāks par ½ lapu) - 1.00 EUR;  

• A4 formāta lapas skenēšana - 0.25 EUR. 

Detalizēta  informācija par Olaines Kultūras centru un tā pasākumiem pieejama  www.olaineskultura.lv , 

kā arī iestādes FB kontā. 

 

 

http://www.olaineskultura.lv/
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Olaines Vēstures un mākslas muzejs 

Olaines novada pašvaldības iestāde „Olaines Vēstures un mākslas muzejs” pēta, saglabā un popularizē 

Olaines novada dabas, garīgās un materiālās kultūras mantojumu. Muzeja pamatkrājums ir Nacionālā muzeju 

krājuma sastāvdaļa un atrodas valsts aizsardzībā. 2019. gadā Olaines novada pašvaldība uz nenoteiktu laiku 

muzejam nodevusi lietojumā nekustamo īpašumu - nedzīvojamās telpas Jelgavas ielā 9-37, Olainē, Olaines 

novadā (Lietojuma līgums, 2019. gada  4. februārī) 398.5 kv.m. platībā. 

Kopš 2019. gada decembra muzejā aplūkojamas ekspozīcijas - “Purva veidošanās”, Olaines novada 

vēsture no 17. gs. līdz 1939. gadam”, “Olaines novada vēsture no 1939. gada līdz 1960. gadam”, “Olaines 

pilsētas vēsture”, “Laboratorija”, “Rumpēteris. Māksla. Istaba.”, kā arī izstāžu zāle un atvērtā tipa krājuma 

glabātava.  

Muzeja lietošanā ir Nekustamā īpašuma zemes daļa Jelgavas ielā 5, Olainē. 2018. gada 17. augustā šajā 

vietā tika atklāts Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruts. 2020. gadā projektu konkursa "Latvijas - 

Igaunijas Kopīgā Militārā Mantojuma Tūrisma Produkts" ietvaros īstenota “Pirmā pasaules kara vēstures 

izziņas maršruta 2. kārtas” būvniecība. Kopš pagājušā gada novembra ikviens Olaines novada iedzīvotājs un 

viesis jebkurā laikā un bez maksas šajā objektā var apskatīt jaunuzceltu autentisko blindāžu (krievu armijas 

aizsardzības būvi), kura izbūvēta tās oriģinālajā atrašanās vietā, šaujamtorņa fragmentu, zemnīcu, eksponātu 

skapi un piemiņas vietu Brīvības cīņu un Pirmā pasaules kara varoņiem. Apmeklētājiem maršrutā ir iespēja 

uzzināt interesantus faktus par šo laika posmu un tā notikumiem. 

2020. gadā Covid-19 izraisītās ārkārtas situācijas dēļ muzejs apmeklētājiem bija slēgts no 13. marta līdz 

18. maijam un no 21. decembra līdz 31. decembrim. Pārējā laikā muzejs strādāja ar dažādiem 

ierobežojumiem, kas atbilda attiecīgajos periodos noteiktajam sanitārajam protokolam. Laikā, kad muzejs 

bija slēgts apmeklētājiem, darbinieki turpināja darbu pētniecības un krājuma saglabāšanas, komplektēšanas 

jomā, kā arī veica dažādas aktivitātes, lai nodrošinātu darbu ar sabiedrību. 

 

Olaines Vēstures un mākslas muzeja pakalpojumi 2020. gadā* 

*Pakalpojumi sniegti atbilstoši attiecīgajos periodos noteiktajam sanitārajam protokolam un 

ierobežojumiem. 

Pakalpojuma nosaukums Pakalpojuma saņēmējs Maksa par 

pakalpojumu  

Pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apskate Olaines novada iedzīvotāji, Olaines novada 

izglītības iestāžu audzēkņi, pilsētas viesi 

bez maksas 

Ekskursija muzeja speciālista pavadībā Olaines novada iedzīvotāji, Olaines novada 

izglītības iestāžu audzēkņi, pilsētas viesi 

bez maksas 

Izglītojošas nodarbības muzejā un  

Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutā 

(muzejpedagoģiskās nodarbības, lekcijas, 

Olaines novada  iedzīvotāji, Olaines novada 

izglītības iestāžu audzēkņi 

bez maksas 
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konferences, radošās darbnīcas, semināri u.c.) 

Pasākumi muzejā (izstāžu, ekspozīciju 

atklāšanas u.c.) 

Olaines novada iedzīvotāji, pilsētas viesi bez maksas 

Pasākumi ārpus muzeja - izglītības iestādēs, 

Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutā 

Olaines novada iedzīvotāji, Olaines novada 

izglītībasiestāžu audzēkņi, pilsētas viesi 

bez maksas 

Konsultācijas (rakstiskas, mutiskas), var 

saņemt arī elektroniski 

Jebkurš interesents ar iepriekšēju 

pieteikšanos 

bez maksas 

Muzeja krājuma izmantošana (deponēšana, 

iepazīšanās ar neeksponētu priekšmetu 

muzeja krājumā, individuālam 

pētnieciskajam darbam) 

Jebkurš interesents ar iepriekšēju 

pieteikšanos  

bez maksas 

Pakalpojumi ārpus muzeja (ekskursijas pa 

novadu)  

Olaines novada iedzīvotāji, Olaines novada 

izglītības iestāžu audzēkņi, pilsētas viesi 

bez maksas 

 

2020. gada nogalē analizēta stratēģisko mērķu realizācija un to īstenošanas rezultātā sasniegtie rezultāti. 

Muzejs darbojas saskaņā ar “Olaines Vēstures un mākslas muzeja darbības un attīstības stratēģiju 2017.-

2021. gadam” stratēģiskajiem mērķiem: 

1.1. tāda  muzeja  krājuma  veidošana,  izpēte  un  saglabāšana,  kas  ikvienam  interesentam  un 

nākošām  paaudzēm  ļautu  iepazīt  Olaines  novada  vēstures,  kultūras,  mākslas  norišu  un 

dabas bagātības. 

 

Krājums papildināts ar 60 pamatkrājuma un 14 palīgkrājuma priekšmetiem. Sešas no pamatkrājuma 

vienībām iegādātas par pašvaldības piešķirtajiem budžeta līdzekļiem, papildinot muzeja mākslas darbu 

kolekciju. 

Pārskata periodā digitalizēti 257 krājuma priekšmeti. 

Uz 2020. gada 31. decembri muzeja krājumā atrodas 5858 krājuma priekšmetu vienības, no tām 1896 ir 

pamatkrājumā. 

1.2. kvalitatīva  pētnieciskā  darba  nodrošināšana  kā  pamats  daudzveidīgu  un  mūsdienīgu ekspozīciju 

un izstāžu veidošanai. 

 

Pārskata gadā veikti divi pētījumi par Olaines novada vēsturi: “Otrā pasaules kara notikumi Olaines 

novadā” un “Olaines pilsētas būvniecības un infrastruktūras attīstība”.  

Ekspozīcijas “Iedvesmas istaba” veidošanai uzsākta AS “Olainfarm” ilggadējā direktora Valērija 

Maligina biogrāfijas zinātniskā izpēte un AS “Olainfarm” dibināšanas un attīstības vēsture. 

“Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutā” arheologa Normunda Jēruma vadībā veiktas divas 

arheoloģiskās izpētes (29.06.-10.07. un 24.09.- 01.10.) ar mērķi turpināt iegūt informāciju par krievu armijas 

veidoto apbūvi šajā teritorijā. 
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Projekta “Blokmāju stāsti” izstrādāšanā veiktas vietējo iedzīvotāju intervijas, kā arī pētīta blokmāju 

arhitektūras ietekme uz cilvēku, veikti foto un video uzņēmumi. 

1.3. izveidot kvalitatīvu un pieejamu muzejpedagoģisko programmu un mūžizglītības pasākumu 

piedāvājumu novada iedzīvotājiem un tūristiem, veicinot sabiedrības izpratni par Olaines novada 

attīstību ietekmējošiem faktoriem un lomu Latvijas tautsaimniecībā. 
 

2020. gadā muzejs piedāvājis muzejpedagoģiskās programmas Olaines novada pirmsskolu izglītības 

iestāžu audzēkņiem un abu Olaines vidusskolu skolēniem, kā arī skolēnu grupām no citiem novadiem. Kopā 

programmas apmeklējuši 1088 skolēni. Visa gada garumā tika plānoti dažādi izglītojoši pasākumi, taču 

ārkārtas situācijas dēļ no tiem notikuši tikai trīs. 

1.4. izstrādāt un īstenot muzeja telpu atjaunošanas un modernizācijas projektus, kuru rezultātā muzeja 

piedāvājums kļūst saistošs un konkurētspējīgs starp tuvāko novadu muzejiem. 

 

Uzsākta sadarbība ar AS “Olainfarm”, kuras rezultātā 2021. gadā plānots izveidot ekspozīciju “Iedvesmas 

istaba” par AS “Olainfarm” dibināšanu, attīstību un tā ilggadējo vadītāju Valēriju Maliginu. 

1.5. realizēt aktīvāku komunikācijas politiku. 

 

Muzejs aktīvi komunicējis mājaslapā www.olainesmuzejs.lv un savā FB kontā, kā arī sadarbojies ar 

vietējas nozīmes un valsts nozīmes medijiem. Dažādi sižeti par Olaines Vēstures un mākslas muzeja 

aktivitātēm publiskoti LTV ziņu dienestā, laikrakstā “Apriņķis”, Latvijas Radio 1 u.c. 

Ņemot vērā to, ka atsevišķos periodos muzejs apmeklētājiem bija slēgts vai darbojās ar ievērojamiem 

ierobežojumiem, nenotika vairāki plānotie pasākumi un bija ierobežotas iespējas piedāvāt nodarbības 

skolēniem, pārskata periodā samazinājies muzeja apmeklētāju skaits, kopumā muzeju apmeklējuši 3242 

apmeklētāji (tajā skaitā 1088 skolēni).  

Apmeklētāju skaits pa gadiem 

Gads 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Apmeklētāju skaits 7458 7504 6391 6960 4047 3242 

  

Pārskata periodā muzejā bija aplūkojamas astoņas mākslas izstādes. 

Mākslas izstādes 

Nr.pk. Datums Izstādes nosaukums 

1. 22.01. - 15.02. Elīnas Genītes personālizstāde “Zvērīgās naktis” 

2. 19.02.-30.05. Jeļenas Kažokas personālizstāde “Ļauj sev mirdzēt” 

3. 04.06.-08.07. OMMS absolventu darbu izstāde 

4. 15.07.-15.08. Kates Jansones personālizstāde “Miegs” 

http://www.olainesmuzejs.lv/
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5. 19.08.-26.09. Izstāde “Purva pārvērtības” 

6. 29.09.-29.10. Pētera Džigura grafikas darbu izstāde 

7. 03.11.-02.12. Olaines Pieaugušo izglītības centra darbu izstāde “Dejas brīvība” 

8. 02.12.-09.01.2021. Māras Auzas personālizstāde 

 

2020. gadā muzejā realizētie un uzsāktie projekti:  

Projektu konkursa "Latvijas - Igaunijas Kopīgā Militārā Mantojuma Tūrisma Produkts" ietvaros īstenota 

“Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruta 2. kārtas” būvniecība, kuras rezultātā izbūvēta zemnīca, 

papildināta laipa, uzstādīti informācijas stendi un eksponātu skapis. 

Ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu uzsākta projekta “Blokmāju stāsti” īstenošana, kura 

ietvaros tiks izveidots interaktīvs kultūras maršruts ar papildinātās realitātes elementiem, kas saista cilvēkus, 

kultūru, vēsturi un šodienu. 

Apstiprināts Lauku atbalsta dienestam iesniegtais projekts “Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruta 

turpinājums”, kura īstenošanai 2020. gadā veikta arheoloģiskā izpēte un projektēšana, noslēgts līgums par 

būvniecību, kas tiks realizēta 2021. gadā. 

Izveidota sadarbība ar AS “Olainfarm” jaunas ekspozīcijas “Iedvesmas istaba” izveidošanai, noslēgts 

līgums par Ziedojuma saņemšanu  2021. gadā, kā arī papildus līgums par deponējumu saņemšanu 

ekspozīcijas izveidošanas vajadzībām. 

Muzeja ieeja un pakalpojumi ir bez maksas. Tiek respektēta apmeklētāju grupu vai individuālo 

apmeklētāju vēlme apskatīt muzeju vai iegūt vēsturiskus materiālus ārpus noteiktā muzeja darba laika. 

Detalizētāk par muzeju www.olainesmuzejs.lv , kā arī iestādes FB kontā. 

Sports, veselīgs dzīvesveids 

 
 

Olaines novada pašvaldības iestāde “Olaines Sporta centrs” (Sporta centrs) rūpējas par aktīva brīvā laika 

pavadīšanu un veselīga dzīvesveida attīstīšanu, sporta pasākumu organizēšanu un centra rīcībā esošo sporta 

objektu uzturēšanu.   

Sporta centrs savā darbībā izmanto un pārvalda šādus sporta objektus: 

• Olaines Peldbaseins (Stadiona iela 2, Olaine); 

• Olaines Slidotava un skeitparks (Kūdras iela 5, Olaine); 

• Olaines Stadions (Zeiferta iela 4, Olaine); 

http://www.olainesmuzejs.lv/
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• Olaines 2. vidusskolas stadions, t.sk. minifutbola, volejbola un basketbola laukumi (Skolas iela 1, 

Olaine); 

• Jaunolaines Stadions un skeitparks (Meža iela 2, Jaunolaine); 

• Olaines Sporta nams (Zemgales iela 33A, Olaine); 

• Jaunolaines Sporta nams (Meža iela 2B, Jaunolaine); 

• Ziemas kalns (Dalbes iela, Olaine). 

Olaines novada bērni sporta pamatus apgūst Sporta centra daiļslidošanas (28 dalībnieki), mākslas 

vingrošanas (43 dalībnieki), peldēšanas (37 dalībnieki), vieglatlētikas (69 dalībnieki), sporta deju (36 

dalībnieki) un šaha sekcijās (31 dalībnieks).  

Sadarbībā ar sporta klubiem novada bērniem tiek organizētas nodarbības hokejā (75 dalībnieki), futbolā 

(240 dalībnieki), galda tenisā un badmintonā (60 dalībnieki), cīņas sportā (65 dalībnieki) un boksā (68 

dalībnieki). 

Sporta centrs atbalsta Olaines novada futbola, hokeja, novusa, bērnu handbola un basketbola amatieru 

komandas, kā arī augsta līmeņa individuālos sportistus (saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.21/2010 

„Par atbalsta sniegšanu juridiskām un fiziskām personām sporta veicināšanai Olaines novadā”). 

Sporta centra darbība pārskata gadā notika saskaņā ar pasākumu plānu līdz Covid – 19 pandēmijas 

sākumam. Olaines pilsētas svētku ietvaros tradicionāli aizvadītas šorttreka sacensības Olaines novada 

skolēniem. Sākoties Covid – 19 pandēmijai daudzi pasākumi tika atcelti. Neskatoties uz Covid-19 

pandēmijas izraisītiem ierobežojumiem, Olaines novada svētku ietvaros, notika krosa skrējiens “Olaines 

apļi”, šoreiz gan attālinātā formā un tajā varēja piedalīties ikviens, no jebkuras pasaules malas. Krosa 

skrējienā piedalījās 451 dalībnieks. No jūnija līdz oktobrim organizēti ikgadējie pasākumi dažādos sporta 

veidos – riteņbraukšanā, hokejā, futbolā, pludmales volejbolā, basketbolā, šahā, zolē, makšķerēšanā un citos 

sporta veidos. Pasākumos kā ierasts piedalījās dažāda vecuma Olaines novada iedzīvotāji un viesi. Oktobrī 

atkārtojoties Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem, tika domāts par attālinātām aktivitātēm, spēlēm. Tika 

organizēta foto orientēšanās spēle, kurā dalībnieki varēja piedalīties sev ērtā dienā un laikā (divu nedēļu 

ietvaros). 

Pasākumu organizēšanā Sporta centrs cieši sadarbojas ar Olaines novada pašvaldību, novada iestādēm,  

kapitālsabiedrībām un citiem sadarbības partneriem. 

Informācija par Sporta centra darbu un pakalpojumiem ir pieejama mājas lapā www.olainessports.lv, kā 

arī iestādes FB kontā. 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.olainessports.lv/
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Olaines novada pašvaldības iestādes “Olaines Sporta centrs” pakalpojumi 2020. gadā 

Pakalpojuma nosaukums Pakalpojuma saņēmējs Maksa par pakalpojumu  

Olaines peldbaseina pakalpojumi (Stadiona iela 2, Olaine) 

Peldbaseina viena apmeklējuma reize 

pieaugušajiem darba dienās līdz plkst.18:00 

 

Pieauguši cilvēki 3,00 EUR/apmeklējums 

Peldbaseina viena apmeklējuma reize 

pieaugušajiem darba dienās pēc plkst.18:00 un 

brīvdienās 

 

Pieauguši cilvēki 4,00 EUR/apmeklējums 

Peldbaseina viena apmeklējuma reize bērniem un 

jauniešiem (no 7 gadiem līdz 16 gadiem) uzrādot 

skolēnu apliecību 

 

Bērni un jaunieši no 7  līdz 

16 gadiem  

1,00 EUR/apmeklējums 

Peldbaseina viena apmeklējuma reize 

pensionāriem, represētām personām, 

maznodrošinātām ģimenēm, pirmās un otrās grupas 

invalīdiem, bāreņiem (uzrādot attiecīgu 

dokumentu) pirmdienās no plkst. 15.00 - 18.00 un 

otrdienās no plkst.16.00 – 18.00 

 

Pensionāri, represētas 

personas, maznodrošinātas 

ģimenes, pirmās un otrās 

grupas invalīdi, bāreņi 

1,00 EUR/apmeklējums 

Peldbaseina viena apmeklējuma reize daudzbērnu 

ģimenes loceklim 

 

Cilvēki no daudzbērnu 

ģimenēm 

bez maksas 

Peldbaseina viena apmeklējuma reize daudzbērnu 

ģimenei 

 

Daudzbērnu ģimenes bez maksas 

Peldbaseina viena apmeklējuma reize bērnu 

sekcijas dalībniekiem 

Olaines Sporta centra 

peldēšanas sekcijas 

dalībnieki 

1,00 EUR/apmeklējums 

Peldbaseina viena apmeklējuma reize bērniem 

invalīdiem (uzrādot attiecīgu dokumentu) ar 

pavadoni  

 

Bērni invalīdi ar pavadoni bez maksas 

Peldbaseina viena apmeklējuma reize bērniem līdz 

7 gadu vecumam 

 

Bērni bez maksas 

Peldbaseina piecas apmeklējuma reizes 

pieaugušajiem pērkot abonementu 

 

Pieauguši cilvēki 18,00 EUR/pieci 

apmeklējumi 

Peldbaseina desmit apmeklējuma reizes 

pieaugušajiem pērkot abonementu 

Pieauguši cilvēki 30,00 EUR/desmit 

apmeklējumi 



88 

 

 

Peldbaseina piecas apmeklējuma reizes bērniem un 

jauniešiem (no 7 līdz 16 gadiem) pērkot 

abonementu 

 

Bērni un jaunieši no 7  līdz 

16 gadiem 

4,00 EUR/pieci 

apmeklējumi 

Peldbaseina desmit apmeklējuma reizes bērniem un 

jauniešiem (no 7 līdz 16 gadiem) pērkot 

abonementu 

 

Bērni un jaunieši no 7  līdz 

16 gadiem 

8,00 EUR/desmit 

apmeklējumi 

Peldbaseina viena apmeklējuma reize ģimenei, kura 

sastāv no diviem pieaugušiem cilvēkiem un diviem 

bērniem 

 

Ģimene, kura sastāv no 

diviem pieaugušiem 

cilvēkiem un diviem 

bērniem 

8,00 EUR/apmeklējums 

ģimenei 

Peldbaseina viena apmeklējuma reize ģimenei, kura 

sastāv no diviem pieaugušiem cilvēkiem un viena 

bērna 

Ģimene, kura sastāv no 

diviem pieaugušiem 

cilvēkiem un viena bērna 

8,00 EUR/apmeklējums 

ģimenei 

Peldbaseina viena apmeklējuma reize ģimenei, kura 

sastāv no viena pieauguša cilvēka un diviem 

bērniem 

 

Ģimene, kura sastāv no 

viena pieauguša cilvēka un 

diviem bērniem 

4,00 EUR/apmeklējums 

ģimenei 

Peldbaseina noma Fiziskas/juridiskas personas 100,00 EUR/stunda 

Viena peldbaseina celiņa noma Fiziskas/juridiskas personas 25,00 EUR/stunda 

Olaines peldbaseina vingrošanas zāles noma 

 

Fiziskas/juridiskas personas 7,00 EUR/stunda 

Olaines slidotavas pakalpojumi (Kūdras iela 5, Olaine) 

Publiskā slidošana 

Pieauguši cilvēki 1,40 EUR/stunda 

Daudzbērnu ģimenes, bērni 

invalīdi (ar pavadoni), bērni 

līdz 7 gadu vecumam 

bez maksas 

Bērni un jaunieši no 7 līdz 

14 gadu vecumam 

0,50 EUR/stundā 

Pensionāri, represētas 

personas, maznodrošinātas 

ģimenes, pirmās un otrās 

grupas invalīdi, bāreņi 

(uzrādot attiecīgu 

dokumentu) 

0,50 EUR/stundā 

Slidu noma Fiziskas/juridiskas personas 0,70 EUR/stunda 

Ledus laukuma noma ziemas periodā (ieskaitot 

ģērbtuvju izmantošanu) 

Fiziskas/juridiskas personas 85,00 EUR/stunda 

Laukuma noma vasaras periodā (ieskaitot ģērbtuvju 

izmantošanu) 

Fiziskas/juridiskas personas 15,00 EUR/stunda 
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Telpu noma Olaines Sporta namā, Zemgales iela 33A, Olainē 

Sporta nams pasākumiem Fiziskas/juridiskas personas 100,00 EUR/stunda 

Lielā zāle  Fiziskas/juridiskas personas 15,00 EUR/stunda 

Boksa zāle Fiziskas/juridiskas personas 7,00 EUR/stunda 

Sauna Fiziskas/juridiskas personas 7,00 EUR/stunda 

Papildus ģērbtuve Fiziskas/juridiskas personas 5,00 EUR/reize 

Telpu noma Jaunolaines Sporta namā, Meža ielā 2B, Jaunolainē 

Sporta nams pasākumiem Fiziskas/juridiskas personas 100,00 EUR/stunda 

Lielā zāle Fiziskas/juridiskas personas 15,00 EUR/stunda 

Cīņu zāle Fiziskas/juridiskas personas 7,00 EUR/stunda 

Aerobikas zāle Fiziskas/juridiskas personas 7,00 EUR/stunda 

Papildus ģerbtuve Fiziskas/juridiskas personas 5,00 EUR/stunda 

Pakalpojumi Olaines Stadionā, Zeiferta ielā 4, Olainē 

Futbola laukuma (t.sk. ģērbtuve ar dušu) puse Fiziskām/juridiskām 

personām; 

Olaines novada iedzīvotāju 

komandām   

42,50 EUR/stundā; 

20,00 EUR/stundā 

Futbola laukuma puse Fiziskām/juridiskām 

personām; 

Olaines novada iedzīvotāju 

komandām   

35,00 EUR/stundā; 

14,00 EUR/stundā 

Futbola laukums (t.sk. ģērbtuve ar dušu) Fiziskām/juridiskām 

personām; 

Olaines novada iedzīvotāju 

komandām   

85,00 EUR/stundā; 

40,00 EUR/stundā 

Futbola laukums Fiziskām/juridiskām 

personām; 

Olaines novada iedzīvotāju 

komandām  

70,00 EUR/stundā; 

28,00 EUR/stundā 

Stadions (sacensībām un citiem pasākumiem, t.sk. 

ģērbtuves ar dušu) 

Fiziskām/juridiskām 

personām; 

Olaines novada iedzīvotāju 

komandām   

140,00 EUR/stundā; 

70,00 EUR/stundā 

Stadions (sacensībām un citiem pasākumiem) Fiziskām/juridiskām 

personām; 

Olaines novada iedzīvotāju 

komandām   

125,00 EUR/stundā; 

55,00 EUR/stundā 
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Citi publiskie objekti sporta nodarbībām/aktivitātēm (kuri nav Olaines Sporta centra pārvaldībā) Olaines 

novadā: 

• āra/brīvdabas trenažieri (Olaines Stadionā, Jaunolaines stadionā, Olaines Mežaparkā, Pionieru ielā, 

Jaunolainē, Medemciemā, Gaismās),  

Basketbola, tenisa laukums (t.sk. ģērbtuve ar dušu) Fiziskām/juridiskām 

personām; 

Olaines novada iedzīvotāju 

komandām   

14,00 EUR/stundā; 

7,00 EUR/stundā 

Basketbola, tenisa laukums Fiziskām/juridiskām 

personām; 

Olaines novada iedzīvotāju 

komandām   

7,00 EUR/stundā; 

4,00 EUR/stundā 

Apgaismojums futbola laukumā Fiziskām/juridiskām 

personām; 

Olaines novada iedzīvotāju 

komandām   

7,00 EUR/stundā; 

3,50 EUR/stundā 

Bez maksas (futbola laukumu un basketbola, tenisa 

laukumu) izmanto 

Olaines 1. vidusskola, lai 

nodrošinātu skolēniem 

mācību procesu; 

Olaines novada pašvaldības 

sporta sekciju komandas un 

mākslinieciskās 

pašdarbības kolektīvi; 

Olaines novada pašvaldības 

iestādes dažādu pasākumu 

organizēšanai. 

bez maksas  

 

Olaines Sporta centra sporta sekcijas 

Daiļslidošanas sekcija Bērni un jaunieši 5,00 EUR/mēnesī 

Sporta deju sekcija Bērni un jaunieši bez maksas 

Vieglatlētikas sekcija Bērni un jaunieši bez maksas 

Mākslas vingrošanas sekcija Bērni bez maksas 

Peldēšanas sekcija Bērni un jaunieši 1,00 EUR/nodarbība 

Šaha sekcija Bērni bez maksas 
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• veloceliņi (Olaine – Jaunolaine; Jaunolaine – Lubauši - A8 pietura „Lubauši”, Jaunolaine – 

Mežezers, Olaine – Uzvaras Līdums (Līdumu karjers), Olaines Mežaparka teritorijā, Medemciems – 

posms no A8 līdz bērnu laukumam, Medemciema gājēju un velosipēdu ceļš (Medemciems–Baloži), 

gājēju un velosipēdu ceļš gar autoceļu V12 Jāņupes ciemā u.c.),  

• basketbola laukumi, 

• mototrase (mežā aiz rūpnieciskās zonas Olainē), kvadraciklu mācību braukšanas trase, 

• sporta zāles, zāles aerobikas nodarbībām un trenažieru zāles skolās. 

Sabiedriskā  kārtība 

 
 

Olaines novada pašvaldības policijas (Jelgavas iela 32, Olaine, 67967196, 29198070, 26613481) 

galvenais uzdevums ir sabiedriskās kārtības nodrošināšana Olaines novada pašvaldības administratīvajā 

teritorijā un Olaines novada domes apstiprināto saistošo noteikumu ievērošanas un izpildes kontrole, regulāra 

patrulēšana. Pašvaldības policijas pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvību, 

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

pakļauta Olaines novada domei. Darba organizācijas jautājumos pašvaldības policija sadarbojas ar Valsts 

policijas iestādēm un citām institūcijām. Pašvaldības policijas rīcībā ir trīs automašīnas, divi motorolleri, 

laiva, videonovērošana, sakaru līdzekļi un cits sekmīgam darbam nepieciešamais aprīkojums. 

 

Atskaite par pašvaldības policijas darbu 2020. gadā 

Nr. 

p. 

k. 

Paveikts periodā Kopā  

12 mēnešos 

1. Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli/pārkāpuma izdarīšanas vietā izrakstīti 

administratīvo pārkāpumu protokoli-paziņojumi 

 

323 

          1.1. par Administratīvo pārkāpumu kodeksa normu neievērošanu 97 

         1.2. par Ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu 168 

         1.3. par saistošo noteikumu neievērošanu 58 

2. Uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi 260 

          2.1. par saistošo noteikumu neievērošanu 188 

         2.2. par pārējo tiesību normu neievērošanu 72 

3. Izteikti rakstiski brīdinājumi 299 

4. Personas sodītas ar naudas sodu par kopējo summu 7420,- eiro 

5. Sastādīti akti/apskates protokoli 539 
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6. Izbraukumu skaits pēc telefoniskām sūdzībām  

(t. sk. izsaukumi sakarā ar ārkārtas situācijas noteikumu neievērošanu) 

2052 

76 

7. Aizturētas personas un nogādātas Olaines policijas iecirknī 255 

8. Nogādātas/nodotas personas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam  112 

9. Nogādātas dzīvesvietā personas, kuras nevar patstāvīgi pārvietoties  137 

10. Nogādātas personas uz patversmi/soc. istabām/rehabilitācijas centriem  99 

11. Nogādātas personas uz Narkoloģiskās palīdzības dienesta Alkohola, narkotisko un 

psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļu narkoloģiskās ekspertīzes veikšanai 

12 

12. Reidi kopā ar Valsts policijas darbiniekiem 1 

13. Nodrošināta sabiedriskā kārtība masu pasākumu laikā 35 

14. Sniegts atbalsts Valsts policijai 365 

15. Pieņemti apmeklētāji 642 

16. Izskatīti iesniegumi 522 

17. Veiktas teritoriju apsekošanas  811 

18 Izteikti mutiski brīdinājumi 858 

19. Pieņemti rakstiski paskaidrojumi 160 

20. Sniegts atbalsts domei, struktūrvienībām, pašvaldības uzņēmumiem un iestādēm 76 

21. Apsekoti mājokļi (dzīvokļi, sociālās istabas) 1855 

22. Izbraukumi uz ugunsgrēkiem 16 

23. Izbraukumi uz ceļu satiksmes negadījumiem 12 

24. Izķerti un uz Jelgavas mazo dzīvnieku patversmi nogādāti klaiņojošie dzīvnieki 31 suns 

2 stirnas 

43 kaķi 

3 lapsas 

1 mājputns 

1 jenots 

25. Izķerti un īpašniekiem nodoti klaiņojoši dzīvnieki 16 suņi 

26. Veiktas tirdzniecības objektu pārbaudes 4 

27. Tiesībsargājošām iestādēm pēc pieprasījumiem sagatavoti un izsniegti video  68 video, 

37 pieprasījumi  

28. Atklāti pārkāpumi, izmantojot videonovērošanu  53  
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1. Pasākumi sabiedriskās kārtības pārkāpumu novēršanā un noziedzības apkarošanā. 

• Pašu spēkiem aizturētas: 

9 policijas meklēšanā esošas personas; 

1 persona par miesas bojājumu nodarīšanu citai personai un īpašuma bojāšanu; 

4 personas (3 epizodes) par miesas bojājumu nodarīšanu citai personai; 

2 personas (2 epizodes) par miesas bojājumu nodarīšanu citai personai ģimenes konflikta laikā; 

11 personas (11 epizodes) par zādzībām veikalos; 

2 nepilngadīgās (turpmāk- n/g) personas par zādzību veikalā; 

2 personas par velosipēdu zādzību (kopā ar zagtiem velosipēdiem); 

4 personas aizdomās par atrašanos narkotisko vielu iespaidā; 

1 persona par sveša īpašuma bojāšanu; 

1 persona par policijas kontroles noteikumu pārkāpšanu un aizdomās par atrašanos narkotisko vielu 

reibumā; 

2 n/g personas par dzīvojamās mājas sienas apzīmēšanu. 

• Sniegts regulārs atbalsts Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes  (turpmāk - VP RRP) Olaines 

iecirkņa Kriminālpolicijas un Kārtības policijas darbiniekiem noziedzības apkarošanā un sabiedriskās 

kārtības uzturēšanā Olaines novada teritorijā. 

• Sniedzot atbalstu VP RRP Olaines iecirknim, uz Narkoloģiskās palīdzības dienesta Alkohola, 

narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļu nogādātas 12 personas narkoloģiskās 

ekspertīzes veikšanai. 

• Par sīkā huligānisma izdarīšanu pie administratīvās atbildības sauktas 5 personas. 

• Par amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu un amatpersonas darbības traucēšanu administratīvi 

sodīta 1 persona. 

• Par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas likumā noteiktajā kārtībā sodītas 6 personas, 2 no tām arī 

par dzīvošanu bez derīga personu apliecinoša dokumenta. 

• Regulāra patrulēšana Olaines novada teritorijā. Vakara un nakts maiņās patrulēšana pilsētas teritorijā 

un pie pilsētas izklaides vietām, lai novērstu iedzīvotāju naktsmiera traucēšanu pilsētas izklaides vietu 

apkārtnē. 

• Olaines Mežaparka, promenādes un estrādes apkārtnes, bērnu rotaļu pilsētiņas, virvju trases “Meža 

kaķis” apkārtnes, strūklakas laukuma, KC parka, Olaines Vēstures un mākslas muzeja teritorijas, 

Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruta, sociālā dienesta pansionāta teritorijas, šļirču apmaiņas 

punkta teritorijas, SIA “Zemgales 29” teritorijas (arī iekšpagalma), Gaismas dienas centra teritorijas 

Stūnīšos, Olaines sporta centra, Jaunolaines Sporta nama, baseina, Olaines novada jauniešu centra 

“Popkorns”, “Popkorna” skvēra, Olaines 1. un 2. vidusskolas un RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas 

teritoriju, pirmsskolas izglītības iestāžu apkārtējo teritoriju Olainē un Jaunolainē, nakts veikalu Olainē, 

Jelgavas ielā 19 un Dzērvenītes ielā 3, teritoriju, dzīvojamās mājas Baznīcas ielā 8 Jaunolainē 

teritorijas, novada autobusu pieturu, labiekārtotu bērnu rotaļu laukumu Olaines pilsētā, Jaunolainē, 
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Medemciemā un Stūnīšos, pilsētas skvēru, skeitparku Olaines pilsētā un Jaunolainē, slidotavas, 

velotrases Zeiferta ielā 10A, skolu stadionu, suņu pastaigu laukuma, labiekārtotu novada peldvietu 

(Līdumu karjera, Jāņupes karjera, Mežezera) apsekošana un dzelzceļa staciju apsekošana. 

• Rūpnīcu un Celtnieku ielas apsekošana vakara un nakts stundās, lai novērstu zādzību gadījumus no 

rūpniecības objektiem. 

• Novada mežu un mazdārziņu teritoriju regulāra apsekošana, lai novērstu smilšu rakšanas un izvešanas, 

zādzību, nelikumīgu ugunskuru dedzināšanas faktus un dārziņu ugunsgrēku gadījumus. 

• 16 izbraukumi uz ugunsgrēkiem. 

• Patrulēšana pie dzelzceļa stacijas (pēdējo vilcienu sagaidīšana un pasažieru pavadīšana ar mērķi 

izslēgt laupīšanas gadījumus). 

• Par skaņu aparatūras lietošanu vai cita veida trokšņošanu un iedzīvotāju naktsmiera traucēšanu pie 

administratīvās atbildības sauktas 10 personas (sastādīti 6 administratīvā pārkāpuma protokoli un 

uzsākti 4 administratīvā pārkāpuma procesi). 

 

2. Pasākumi, lai veicinātu autovadītāju un gājēju disciplinētību un novērstu automašīnu vadīšanu 

reibuma stāvoklī. 

• Patrulēšanas laikā pašu spēkiem aizturētas: 

1 persona par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibuma stāvoklī; 

1 persona, kas vadīja transportlīdzekli alkohola reibuma stāvoklī, izraisot ceļu satiksmes negadījumu; 

2 personas, kuras vadīja transportlīdzekli alkohola reibuma stāvoklī un ar liegumu piedalīties 

satiksmē; 

1 persona, kas vadīja kvadriciklu alkohola reibuma stāvoklī un bez vadītāja apliecības; 

1 persona, kas vadīja mopēdu alkohola reibuma stāvoklī, bez vadītāja apliecības, bez tehniskās 

apskates un OCTA; 

1 persona, kas vadīja transportlīdzekli, kuram nav veikta tehniskā apskate un obligātā civiltiesiskā 

transportlīdzekļu apdrošināšana; 

1 persona, kas brauca ar motociklu bez derīgiem vadītāja dokumentiem. 

•  12 izbraukumi uz ceļu satiksmes negadījumiem. 

• Par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu sodītas 163 personas – sastādīti administratīvo 

pārkāpumu paziņojumi-protokoli un pieņemti lēmumi par soda piemērošanu par 

apstāšanās/stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem. 

• Par transportlīdzekļu novietošanu apstādījumos (zālājā) pie administratīvās atbildības sauktas 

3 personas. 

• Veikti regulāri reidi Olaines novada teritorijā ar mērķi pārbaudīt atstarojošu elementu esamību 

gājējiem diennakts tumšajā laikā. Reidu laikā izteikti brīdinājumi, pārkāpējiem izdalītas atstarojošas 

vestes. Vestes regulāri dalītas skolēniem Olaines novada sabiedriskā transporta pieturvietās. 
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• Par gājējiem noteikto prasību neievērošanu (pārvietošanos pa ceļu diennakts tumšajā laikā bez 

atstarojošas vestes) sastādīti 5 administratīvā pārkāpuma protokoli. 

• Veikta regulāra gājēju kustības kontrole uz A8 šosejas ar mērķi novērst brauktuves šķērsošanu 

neatļautās vietās. 

 

3. Pasākumi teritoriju un īpašumu sakopšanas un uzturēšanas veicināšanā un uzraudzīšanā. 

• Veikta regulāra teritoriju un īpašumu apsekošana sakarā ar zemesgabalu sakopšanu, zāles 

nopļaušanu, sniega tīrīšanu, atkritumu savākšanu u. tml. 

• Par teritoriju nekopšanu rakstiski brīdināti 119 īpašnieki – izsūtītas brīdinājuma vēstules. 

• Par teritoriju nekopšanu (zāles nenopļaušanu, atkritumu nenovākšanu teritorijās) pie administratīvās 

atbildības sauktas 154 personas (sastādīts 31 administratīvo pārkāpumu protokols un uzsākti 

123 administratīvā pārkāpuma procesi). 

• Par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, kā rezultātā izveidojusies 

kūla, pie administratīvās atbildības saukti 2 zemes īpašnieki. 

• Par būvgružu, celtniecības atkritumu un metāllūžņu uzkrāšanu atklātajās teritoriju daļās pie 

administratīvās atbildības sauktas 4 personas (sastādīts 1 administratīvo pārkāpumu protokols un 

uzsākti 3 administratīvā pārkāpuma procesi). 

• Par invazīvo augu (latvāņu) izplatības pieļaušanu uzsākts 1 administratīvā pārkāpuma process. 

• Par nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanā rakstiski brīdināti 

78 īpašnieki – izsūtītas brīdinājuma vēstules. 

• Par nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanā (līgumu neslēgšanu) pie 

administratīvās atbildības sauktas 97 personas (sastādīti 24 administratīvo pārkāpumu protokoli un 

uzsākti 73 administratīvā pārkāpuma procesi). 

• Par līguma neslēgšanu par decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto komunālo ūdeņu savākšanu 

pie administratīvās atbildības saukta 1 persona. 

• Par atkritumu ievietošanu cita nekustamā īpašuma atkritumu konteinerā vai atkritumu novietošanu 

tam neparedzētā vietā pie administratīvās atbildības sauktas 8 personas (uzsākti administratīvā 

pārkāpuma procesi). 

• Par atkritumu izmešanu pie administratīvās atbildības sauktas 4 personas (sastādīti 2 administratīvo 

pārkāpumu protokoli un uzsākti 2 administratīvā pārkāpuma procesi). 

• Par atkritumu dedzināšanu pie administratīvās atbildības sauktas 10 personas (sastādīti 5 

administratīvo pārkāpumu protokoli un uzsākti 5 administratīvā pārkāpuma procesi). 

• Par vides piesārņošanu pie administratīvās atbildības sauktas 3 personas. 

• Par sabiedrisko vietu piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem administratīvi sodīta 1 persona. 

• Par teritorijas piesārņošanu ar ražošanas un celtniecības atkritumiem administratīvi sodīta 1 persona. 
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4. Veikti pasākumi pilsētas un ciematu teritoriju atbrīvošanai no acīmredzami neekspluatējamiem 

transportlīdzekļiem. 

• Rakstiski brīdināti 7 automašīnu īpašnieki – izsūtītas brīdinājuma vēstules. 

• Par automašīnu “vraku” nenovākšanu no pilsētas vai ciematu dzīvojamo māju pagalmiem sastādīti 

2 administratīvā pārkāpuma protokoli un uzsākti 7 administratīvā pārkāpuma procesi. 

• Kopā novākti 12 automašīnu “vraki”. 

 

5. Pasākumi dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanas ierobežošanā. 

• Par suņu vešanu pastaigā bez pavadas, par to, ka tiek pieļauta suņu izkļūšana no īpašuma teritorijas, 

un suņu klaiņošanas pieļaušanu pie administratīvās atbildības saukti 19 suņu īpašnieki (2 no tiem 

atkārtoti gada laikā) – sastādīti 12 administratīvo pārkāpumu protokoli un uzsākti 7 administratīvā 

pārkāpuma procesi. 

• Par draudu radīšanu cilvēku drošībai, veselībai un dzīvībai un draudu radīšanu citu dzīvnieku 

drošībai, veselībai un dzīvībai, kā arī traucēšanu sabiedrībai pie administratīvās atbildības saukti 

2 suņa īpašnieki. 

• Par apkārtējo iedzīvotāju miera traucēšanu, ko izraisījuši mājas dzīvnieki, pie administratīvās 

atbildības saukts 1 suņu īpašnieks. 

• Par sava mājas (istabas) dzīvnieka ekskrementu nesavākšanu apdzīvotu vietu teritorijās pie 

administratīvās atbildības saukts 1 suņa īpašnieks. 

• Par mājas dzīvnieka nereģistrēšanu un nevakcinēšanu likumā noteiktajā kārtībā pie administratīvās 

atbildības saukts 1 suņa īpašnieks. 

• Olaines novada teritorijā kopā izķerti 47 klaiņojošie suņi un 43 kaķi. 

 

6. Pasākumi alkohola lietošanas un alkohola tirdzniecības pārkāpumu novēršanā. 

• Par atrašanos sabiedriskās vietās alkohola reibuma stāvoklī cilvēka cieņu apkaunojošā izskatā vai 

alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskās vietās sodītas 56 personas (no tām 10 personas atkārtoti 

gada laikā). 

• Alkohola reibuma stāvoklī sabiedriskās vietās aizturētas 5 nepilngadīgas personas, sastādīti 4 

administratīvo pārkāpumu protokoli un uzsākts 1 administratīvā pārkāpuma process.  

 

7. Pasākumi smēķēšanas ierobežošanas un tabakas izstrādājumu tirdzniecības pārkāpumu novēršanā. 

• Par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpumiem izskatīti 3 iesniegumi un uzsāktas administratīvās 

lietvedības. 

• Par smēķēšanu neatļautā vietā (dzīvojamo māju kāpņu telpās) pie administratīvās atbildības sauktas 

2 personas. 
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• Par smēķēšanu sabiedriskā vietā aizturētas 5 nepilngadīgas personas, 3 no tām alkohola reibuma 

stāvoklī. 

• Veikta pastāvīga kontrole par informējošo uzrakstu izvietošanu un esamību saskaņā ar likumu “Par 

tabakas izstrādājumu realizāciju, reklāmu un lietošanas ierobežošanu” novada teritorijā. 

 

8. Pasākumi tirdzniecības noteikumu pārkāpšanas novēršanā. 

• Veikta 4 tirdzniecības objektu pārbaude. 

• Regulāra tirdzniecības vietu un kafejnīcu apsekošana (t. sk. realizācijas termiņu ievērošana) ar 

nolūku kontrolēt alkoholisko dzērienu un tabakas aprites likuma ievērošanu attiecībā uz 

nepilngadīgām personām un alkohola tirdzniecību veikalos pēc plkst. 22.00, nepilngadīgo personu 

atrašanos novada kafejnīcās pēc plkst. 23.00. 

 

9. Regulāri sniegts atbalsts pašvaldības mācību iestādēm un pirmsskolas izglītības iestādēm, nodrošinot 

sabiedrisko kārtību svētku pasākumos, skolu diskotēkās un operatīvi reaģējot uz dažādiem skolas 

iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem. 

Regulāra patrulēšana mācību stundu laikā pie Olaines 1. un 2. vidusskolas, Olaines sākumskolas Jaunolainē, 

RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas un pirmsskolas izglītības iestādēm ar nolūku: 

• novērst nepilngadīgo personu masveida smēķēšanas gadījumus u. c. nekārtības; 

• nodrošināt sabiedrisko kārtību minētajās teritorijās; 

• disciplinēt autovadītājus uz gājēju pārejām pie skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm. 

 

10.  Veikts preventīvais darbs ar skolēniem un bērniem (veiktas pārrunas, organizētas lekcijas). 

• 15.01. Olaines 2. vidusskolas 5.a, 5.b un 5.c klases skolēniem – “Mobings”. 

• 12.02. pašvaldības policiju apmeklēja Olaines 2. vidusskolas 6.c klases skolēni. Tika organizētas 

lekcijas “Tava administratīvā atbildība” un “Mobings”, kā arī ar skolēniem veiktas preventīva 

rakstura pārrunas par administratīvo un kriminālo atbildību. Skolēni tika iepazīstināti ar 

pašvaldības policijas darbības virzieniem, ikdienas darbu, aprīkojumu, veikta ekskursija Olaines 

novada pašvaldības policijas telpās. Skolēniem izdalītas 25 atstarojošas vestes. 

• 13.02. pašvaldības policiju apmeklēja Olaines 2. vidusskolas 6.a klases skolēni. Tika organizētas 

lekcijas “Administratīva atbildība” un “Policija”, kā arī ar skolēniem veiktas preventīva rakstura 

pārrunas par administratīvo un kriminālo atbildību. Skolēni tika iepazīstināti ar pašvaldības 

policijas darbības virzieniem, ikdienas darbu, aprīkojumu, veikta ekskursija Olaines novada 

pašvaldības policijas telpās. Skolēniem izdalītas 27 atstarojošas vestes. 

• 19.02. Olaines 1. vidusskolas 7.a klases skolēniem organizētas lekcijas: “Vardarbība ģimenē un 

uz ielas”, “Administratīvā un kriminālā atbildība”, “Bērnu tiesības un pienākumi Bērnu tiesību 

aizsardzības likuma un Izglītības likuma izpratnē”. 
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• 26.02. Olaines 2. vidusskolas 10., 11. un 12. klašu skolēniem organizēta lekcija “Cilvēku 

tirdzniecība”. 

• 04.11. Olaines 2. vidusskolas 4.a klases skolēniem – “Mobings”. 

• 13.11. Olaines 1. vidusskolas 5.a, 5.b, 5.c un 6.d klases skolēniem: “Administratīvās tiesības”, 

“Krimināltiesības”, “Izglītības likums”, “Bērnu tiesību aizsardzības likums”, “Savstarpējā 

saskaņa”. 

• 16.11. Olaines 1. vidusskolas 5.d, 6.a, 6.b un 6.c klases skolēniem: “Administratīvās tiesības”, 

“Krimināltiesības”, “Izglītības likums”, “Bērnu tiesību aizsardzības likums”, “Savstarpējā 

saskaņa”. 

• 25.11. Olaines 2. vidusskolas 1.a klases skolēniem: “Sargā sevi pats” un “Sargā sevi un savas 

mantas”. 

 

11. Regulāri sniegts atbalsts p/a “Olaines Sociālais dienests” un Olaines novada bāriņtiesai, veicot 

apsekošanas, nodrošinot sabiedrisko kārtību sociālajās istabās, uzraugot bērnu audzināšanu un skolas 

apmeklējumus sociāli nelabvēlīgajās ģimenēs un sniedzot nepieciešamo informāciju. 

• Veikti 3 reidi ar Olaines novada bāriņtiesu, apsekotas 3 ģimenes. 

• Veikti 2 reidi ar p/a “Olaines Sociālais dienests” darbiniekiem, apsekotas 3 ģimenes. 

• Pēc p/a “Olaines Sociālais dienests” un Olaines novada bāriņtiesas rakstiskiem pieprasījumiem 

gada garumā veiktas regulāras apsekošanas 16 augsta un vidēja sociālā riska ģimenēs. Kopā 

veikta 61 apsekošana. 

• Regulāra ziņu sniegšana p/a “Olaines Sociālais dienests” un Olaines novada bāriņtiesai par riska 

ģimenēm un ģimenēm, kurām nepieciešama sociālā palīdzība un uzraudzība. 

 

12. Regulāri sniegts atbalsts pašvaldības uzņēmumiem un organizācijām (Olaines Kultūras centram, 

Olaines Sporta centram, Olaines Vēstures un mākslas muzejam, AS “Olaines ūdens un siltums” un 

SIA “Zeiferti”, SIA “Zemgales 29”). Nodrošināta sabiedriskā kārtība Olaines Kultūras centra (t. sk. 

Jaunolaines Kultūras nama un Olaines Vēstures un mākslas muzeja) un Olaines Sporta centra 

rīkotajos pasākumos. 

 

13. Pasākumi pārkāpumu ierobežošanā būvniecības un ceļu aizsardzības jomā.  

• Sniegts regulārs atbalsts pašvaldības būvvaldei, ceļu inženierim un būvinženierei. Kopā ar 

būvvaldes darbiniekiem un inženieriem apsekoti īpašumi un ceļi ar mērķi konstatēt nelikumīgus 

būvniecības gadījumus un citus likumpārkāpumus. 

• Par neapdzīvotu vai saimnieciskā darbībā neizmantotu ēku iežogošanas vai aiznaglošanas 

pasākumu neveikšanu administratīvi sodīti 2 īpašnieki. 
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• Par ceļu vai to kompleksā ietilpstošo būvju bojāšanu, iznīcināšanu, piesārņošanu pie 

administratīvās atbildības sauktas 3 personas, uzsākot administratīvā pārkāpuma procesus. 

• Par ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu neņemšanu vai pārvietošanu pie 

administratīvās atbildības saukta 1 persona. 

• Par noteikumu, kuri reglamentē darba vietu aprīkošanu uz ceļiem, pārkāpšanu pie 

administratīvās atbildības saukta 1 persona. 

• Par Misas upes tauvas joslas norobežošanu pie administratīvās atbildības saukta 1 persona. 

 

14. Pasākumi sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī (Covid-19 izplatības ierobežošanai). 

• Sakarā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” veiktas 

patrulēšanas sabiedriskās vietās ar mērķi kontrolēt ārkārtas situācijas noteikumu ievērošanu un 

cilvēku pulcēšanās nepieļaušanu. 

• Veiktas pārbaudes ēdināšanas un tirdzniecības vietās sakarā ar to darba laiku un vairāku preču grupu 

pārdošanas ierobežošanu. 

• Veikta sejas aizsegu lietošanas noteikumu ievērošanas kontrole. 

• Pēc Valsts policijas norādījumiem regulāri pārbaudīti mājokļi, vai personas ievēro pašizolācijas un 

karantīnas nosacījumus. 

 

Būvniecība, būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšana 

 

2020. gadā Olaines novada būvvalde izsniedza 291 būvatļauju ar nosacījumiem, saskaņoja 265 

būvprojektus un 66 izmaiņu projektus. Nozīmīgākie no tiem: 

• Degvielas uzpildes stacija Virši, Daces, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov.;  

• Vidējā spiediena (P<4 bar) sadales gāzesvada jaunbūve "Stūnīšos", posmā - Skuju iela līdz Jelgavas 

ceļam, Olaines pag., Olaines nov.; 

• Vidējā spiediena (P<4bar) sadales gāzesvadu jaunbūve Medemciemā, Olaines pag., Olaines nov.; 

• Vidējā spiediena sadales gāzesvada jaunbūve pa ielām no pievienošanas vietas līdz pievadam uz zemes 

īpašumu Andrejbaudas, Olaines pag., Olaines nov.; 

• Meliorācijas sistēmas pārbūves būvprojekts kūdras ieguves paplašināšanas nepieciešamībai Babītes 

pagasts, Babītes novads un Olaines pagasts, Olaines novads; 

• Valsts nozīmes ūdensnotekas Mellupe, ŪSIK kods 384412:02, pik.00/00-131/70 atjaunošana, Cenu 

pagastā, Ozolnieku novadā, Olaines pagastā, Olaines novadā un Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā; 
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• Valsts nozīmes ūdensnotekas Ostvalda kanāls atjaunošana, ŪSIK kods 413222:01, pik. 00/00-91/80, 

Baložu pilsētā un Ķekavas pagasts, Ķekavas novadā, Olaines pagastā, Olaines novadā; 

• Meža autoceļš: "Attīrīšanas iekārtas" pārbūve, Spulles masīvs, Olaines pag., Olaines nov.; Klāvu 

dambītis,  Olaines pag., Olaines nov.; 

• Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas mācību telpu pārbūve; 

• Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā, III kārta; 

• Dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs Zeiferta iela 6B, Olaine, Olaines 

nov. (MBP). 

2020. gadā būvvalde saskaņoja 313 paskaidrojuma rakstus un apliecinājuma kartes ēkām un telpu 

grupām. Nozīmīgākie no tiem:  

• 1.Pasaules kara vēstures izziņas maršruts Jelgavas iela 5, Olaine, Olaines nov.; 

• Aptiekas telpu vienkāršotā atjaunošana "Zeiferti", Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov.; 

• Videonovērošanas sistēmas izbūve Zeiferta iela 10A, Olaine, Olaines nov.; 

• Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas ēku Zeiferta ielā 2, Olainē fasādes vienkāršotā 

atjaunošana; 

• Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām: 

Jaunolainē: Baznīcas iela 3, Pionieru iela 90, Meža iela 12, 

Olainē: Jelgavas iela 26, Jelgavas iela 24, Zeiferta iela 1, Kūdras ielā 19, Zemgales iela 4, Zemgales 

iela 10, Zemgales iela 28, Parka iela 13, Stacijas iela 12, Skolas iela 2. 

 

2020. gadā tika nodoti ekspluatācijā 216 objekti.  Nozīmīgākie no tiem:  

• Valsts nozīmes ūdensnotekas Ostvalda kanāls atjaunošana, ŪSIK kods 413222:01, pik. 00/00-91/80, 

Baložu pilsētā un Ķekavas pagasts, Ķekavas novadā, Olaines pagastā, Olaines novadā; 

• Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā, III kārta; 

• Maģistrālā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Rīgas iela, Olaine, Olaines nov.; 

• Zemā spiediena sadales gāzesvads Stacijas, Dalbes un Indrānu iela, Olaine, Pārolaine, Olaines pag., 

Olaines nov.; 

• Vidējā spiediena (P<4 bar) sadales gāzesvada jaunbūve "Stūnīšos", posmā - Skuju iela līdz Jelgavas 

ceļam, Olaines nov.; 
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• Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas mācību telpu pārbūve; 

• Olaines 2. vidusskolas metodiskā informācijas centra, sporta un trenažieru zāles atjaunošana. 

2020. gadā:  

• apstiprināti 15 zemes ierīcības projekti; 

• sniegtas 17 atļaujas apvienot divas vai vairākas zemes vienības; 

• sniegtas 2 atļaujas sadalīt nekustamo īpašumu atsevišķos īpašumos; 

• netika organizēta neviena publiskā apspriešana; 

• apstiprināts 1 detālplānojums: Olaines novada domes 29.04.2020 lēmums “Par nekustamā īpašuma 

Dālijas (Pārolainē) detālplānojuma apstiprināšanu un vispārīgā administratīvā akta izdošanu” 

(6.prot., 20.p.); 

• atcelts 1 detālplānojums: Olaines novada domes 26.02.2020 lēmums “Par Olaines novada domes 

2017.gada 22.novembra sēdes lēmuma “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā 

“Vaļi” (Pārolainē)” (16.prot., 20.p.) atcelšanu” (3.prot.,14.p.). 

 

Būtiskākie Olaines novada būvvaldes pakalpojumi 2020. gadā  

Pakalpojuma 

nosaukums 

Pakalpojuma 

saņēmējs 

Maksa par pakalpojumu  Kā var saņemt 

pakalpojumu 

Būvniecības ieceres 

akceptēšana, 

būvatļaujas 

izsniegšana 

Īpašnieks/tā 

pilnvarotais 

pārstāvis/projektētājs 

- fiziska, juridiska 

persona 

Saskaņā ar Olaines novada domes 

25.05.2016. saistošajiem 

noteikumiem Nr.SN6/2016 

„Nodevas par pašvaldības 

izstrādāto oficiālo dokumentu 

saņemšanu, būvatļaujas izdošanu 

vai būvniecības ieceres akceptu un 

izklaidējoša rakstura pasākumu 

sarīkošanu publiskās vietās” 

(turpmāk - SN6/2016): 

10.1. otrās grupas ēkas vai tās daļas 

būvniecībai – jaunai būvniecībai, 

pārbūvei, atjaunošanai, 

restaurācijai, nojaukšanai, 

novietošanai, būvniecības ieceres 

akcepts – 25.00 EUR; 

10.2. pirmās grupas ēkas vai tās 

daļas būvniecības ieceres akcepts – 

15.00 EUR; 

10.3. otrās un trešās grupas ēkas 

vai tās daļas vienkāršotas 

atjaunošanas, būvniecības ieceres 

Būvniecības 

informācijas 

sistēmā (turpmāk – 

BIS) 

 

 Būvniecības likuma 

Pārejas noteikumu 

21.punkts nosaka:  

Ar 2020. gada 1. 

janvāri būvniecības 

administratīvais 

process uzsākams 

elektroniski 

būvniecības 

informācijas 

sistēmā. 
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akcepts – 15.00 EUR; 

10.4. pirmās, otrās un trešās grupas 

ēkas vai telpu grupas lietošanas 

veida maiņa bez pārbūves, 

būvniecības ieceres akcepts – 7.00 

EUR; 

10.5. otrās un trešās grupas 

inženierbūvju būvniecībai – 15.00 

EUR; 

10.6. pirmās grupas inženierbūvju 

būvniecībai, ierīkošanai – 7.00 

EUR; 

10.7. otrās un trešās grupas ēkas 

vienkāršotas fasādes atjaunošanas - 

būvniecības ieceres akcepts – 15.00 

EUR; 

10.8. trešās grupas ēkas vai tās 

daļas būvniecībai – jaunai 

būvniecībai, pārbūvei, 

atjaunošanai, restaurācijai, 

nojaukšanai, novietošanai, 

būvniecības ieceres akcepts – 50.00 

EUR. 

Projektēšanas 

nosacījumu izpilde  

Īpašnieks/tā 

pilnvarotais 

pārstāvis/projektētājs 

- fiziska, juridiska 

persona 

bez maksas BIS vai  

personīgi, ja  

 būvniecības 

ierosinātājs līdz 

2020. gada 1. 

janvārim ir 

iesniedzis 

būvniecības ieceres 

dokumentāciju vai 

citus būvniecības 

dokumentus 

rakstveidā, 

neizmantojot 

būvniecības 

informācijas 

sistēmu, noteiktās 

atzīmes būvatļaujā, 

apliecinājuma kartē 

vai paskaidrojuma 

rakstā tiek veiktas 

rakstveidā, 

neizmantojot 

būvniecības 

informācijas 

Būvdarbu 

uzsākšanas 

nosacījumu izpilde 

Īpašnieks/tā 

pilnvarotais 

pārstāvis/projektētājs 

- fiziska, juridiska 

persona 

bez maksas 

Objekta pieņemšana 

ekspluatācijā 

Īpašnieks/tā 

pilnvarotais 

pārstāvis/projektētājs 

- fiziska, juridiska 

persona 

bez maksas 

Projekta izmaiņu 

saskaņošana 

Īpašnieks/tā 

pilnvarotais 

pārstāvis/projektētājs 

- fiziska, juridiska 

persona 

bez maksas 

Izziņa par būves 

neesību dabā, 

Īpašnieks/tā 

pilnvarotais pārstāvis 

- fiziska, juridiska 

saskaņā ar SN6/2016 - 3.00 EUR 
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jaunbūves persona sistēmu, un tās 

pielīdzināmas 

būvniecības 

informācijas 

sistēmā veiktajām 

atzīmēm. 

(Būvniecības 

likuma Pārejas 

noteikumu 21., 22. 

un 24. punkts) 

Izziņa par ēku 

piederību, 

tiesiskumu 

Īpašnieks/tā 

pilnvarotais pārstāvis 

- fiziska, juridiska 

persona 

saskaņā ar SN6/2016 - 3.00 EUR Personīgi, pa pastu 

vai BIS 

Izziņa par 

plānoto/atļauto 

īpašuma 

izmantošanas veidu, 

par nekustamā 

īpašuma 

apgrūtinājumiem 

Īpašnieks/tā 

pilnvarotais pārstāvis 

- fiziska, juridiska 

persona 

saskaņā ar SN6/2016 - 7.00 EUR Personīgi, pa pastu, 

e-pastā 

(elektroniski) 

Reklāmas objektu 

saskaņošana 

Īpašnieks/tā 

pilnvarotais pārstāvis 

- fiziska, juridiska 

persona 

saskaņā ar Olaines novada domes 

27.11.2013. saistošajiem 

noteikumiem Nr.34 „Nodeva par 

reklāmas izvietošanu publiskās 

vietās un vietās, kas vērstas pret 

publisku vietu Olaines novadā”: 

12.1. Parastai, telpiskai reklāmai: 

uz gadu (par katru m2) – 20 EUR; 

uz mēnesi  

• (par katru m2) - 2 EUR; 

• uz dienu (par katru m2) - 

0.20 EUR; 

12.2. Gaismas reklāma (gaismas 

kastes un telpiskie objekti ar 

iemontētu izgaismojumu): 

• uz gadu (par katru m2) – 7 

EUR; 

• uz mēnesi (par katru m2) - 

0.70 EUR; 

• uz dienu  (par katru m2) -  

0.07 EUR; 

12.3. Mobilai reklāmai: 

• uz dienu (par katru m2) - 

0.30 EUR. 

Personīgi, pa pastu, 

e-pastā 

(elektroniski) 

Koku ciršanas 

atļauja (ārpus meža 

Īpašnieks/tā 

pilnvarotais pārstāvis 

- fiziska, juridiska 

bez maksas Personīgi, pa pastu, 

e-pastā 
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zemes) persona (elektroniski) 

Iesniegumu/sūdzību 

izskatīšana 

Fiziska, juridiska 

persona 

bez maksas Personīgi, pa pastu, 

e-pastā 

(elektroniski) 

Zemes ierīcības 

projekta nosacījumi, 

projekta 

apstiprināšana 

Īpašnieks/tā 

pilnvarotais 

pārstāvis/sertificēta 

persona 

bez maksas e-pastā 

(elektroniski) 

Detālplānojuma 

uzsākšana, publiskā 

apspriešana, 

apstiprināšana 

Īpašnieks/tā 

pilnvarotais 

pārstāvis/sertificēta 

persona 

bez maksas e-pastā 

(elektroniski) 

Zemes vienību 

apvienošana, sadale 

 Īpašnieks/tā 

pilnvarotais pārstāvis 

bez maksas e-pastā 

(elektroniski) 

Apgrūtinājumu 

plānu saskaņošana 

 Īpašnieks/tā 

pilnvarotais 

pārstāvis/sertificēta 

persona 

bez maksas e-pastā 

(elektroniski) 

 

Ūdensapgāde un kanalizācija, notekūdeņu novadīšana. Siltumapgāde. Sadzīves 

atkritumu apsaimniekošana. Teritorijas labiekārtošana un sanitārā tīrība 

 

AS “Olaines ūdens un siltums” organizē un nodrošina sabiedrisko (komunālo) pakalpojumu sniegšanu 

Olaines novada administratīvajā teritorijā. 

Darbības virzieni un to procentuālais īpatsvars pēc neto apgrozījuma 2020. gadā:  

• siltumenerģijas ražošana, pārvade un realizācija  – 32,9 %; 

• ūdenssaimniecības pakalpojumi  – 18,3 %; 

• sadzīves atkritumu apsaimniekošana (pakalpojums iedzīvotājiem, iestādēm, uzņēmumiem) – 16 %; 

• namu apsaimniekošana (101 daudzdzīvokļu māja Olaines pilsētā ar dzīvokļu skaitu 5198 un 8 dzīvojamās 

mājas  Olaines pagasta teritorijā  Jaunolainē,  Pionieru ielā ar dzīvokļu skaitu 222) – 20,3 %; 

• labiekārtošanas pakalpojumi (pārsvarā tiek sniegti Olaines novada pašvaldībai, uzturot un kopjot 

pašvaldībai piederošās teritorijas (mežus, parkus, ielas, ceļus u.c.) gan Olaines pilsētas, gan Olaines 

pagasta teritorijā) – 12,5 %. 

 

2020. gadā realizētie investīciju projekti ūdenssaimniecībā 

Lai palielinātu rūpniecisko  ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju skaitu, 2020. gadā par Sabiedrības 

līdzekļiem veikta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve  Rīgas ielā, tai skaitā: 
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• izbūvēti ūdensapgādes tīkli un ar tiem saistītās inženierbūves L 674.4 m par kopējo summu  

57 478.10 EUR; 

• izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli  un ar tiem saistītās inženierbūves L 678.9 m par kopējo summu 

81 326.26 EUR. 

Atskaites periodā izbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Rīgas ielā 23, tai skaitā: 

• izbūvēti ūdensapgādes tīkli un ar tiem saistītās inženierbūves L 176.7 m par kopējo summu  

18 515.91 EUR; 

• izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli  un ar tiem saistītās inženierbūves L 176.2 m par kopējo summu 

17 584.65 EUR. 

2020. gada jūnijā noslēgts līgums ar iepirkuma procedūrā uzvarējušo SIA “ĢL Konsultants” par Olaines 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas darbu projekta 1. un 2. rekonstrukcijas darbu kārtai izstrādi un 

rekonstrukcijas darbu 1. kārtas izpildi. Projekta realizācijas izmaksas saskaņā ar noslēgto līgumu       

1 500 747 EUR. Rekonstrukcijas darbu 1. kārtu paredzēts pabeigt 2021. gadā. 

2020. gadā Olainē bija siltumenerģijas tarifa samazinājums par 9,1%. Tas sastādīja 43,39 EUR/MWh (bez 

PVN); Olainē bija zemākais siltumenerģijas tarifs starp lielākajām Latvijas pilsētām. 

Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšanai atskaites periodā iegādāti 492 jauni atkritumu 

konteineri un viens lietots kravas atkritumu vedējs. Jaunolainē un Stūnīšos ik mēnesi tiek organizēta 

lielgabarīta atkritumu izvešana konkrētos laikos. 2020. gada rudenī vairāk nekā 30 novada apdzīvotajās 

vietās, jaunajos ciematos un dārzkopības sabiedrībās izvietoti konteineri atkritumu šķirošanai. No 2020. gada 

1. janvāra  tika palielināts sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs. 

Turpinājās daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes procesu īstenošana. Atskaites periodā veikta trīs 

daudzdzīvokļu māju renovācija: Parka ielā 12, Zemgales ielā 51, Zemgales ielā 25. Renovācijas darbi 

turpinās divās dzīvojamās mājās: Parka ielā 4 un Jelgavas ielā 7. 

Daudzdzīvokļu māju renovācija tiek veikta ar ERAF līdzfinansējumu 50 % apmērā un, izmantojot banku 

aizdevumus, lai nodrošinātu dzīvokļu īpašniekiem piekrītošās daļas maksājumus. Pašvaldības kompensācijas 

par dzīvojamo māju renovācijas procesu organizāciju - 427 584 EUR.  

Olaines novada daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, kuru mājas apsaimnieko AS "Olaines ūdens un siltums", 

tīmekļa vietnē www.ous.lv (sadaļā "Siltumapgāde" – "Apkures maksa") var uzzināt, kādas apkures 

izmaksas siltumapgādes sezonas katrā mēnesī bijušas ikvienā no adresēm, un iepazīties ar siltumenerģijas 

izmaksām arī renovētajās mājās. Tabulā var redzēt viena kvadrātmetra izmaksas eiro izteiksmē (bez PVN), 

kā arī katra mēneša vidējo gaisa temperatūru. Pie katra mēneša nosaukuma ir bultiņas, uz kurām uzspiežot 

var sakārtot maksu augošā/dilstošā secībā. Virs tabulas meklēšanas lodziņā var ierakstīt sev interesējošo 

adresi. 

2020. gadā AS “Olaines ūdens un siltums” sadarbībā ar Olaines novada pašvaldību organizēja lielgabarīta 

atkritumu nodošanas (bez maksas) akciju, kurā varēja piedalīties iedzīvotāji no šādām apdzīvotajām Olaines 

novada vietām - Dāvi, Gaismas, Galiņi, Grēnes, Ielejas, Jāņupe, Lubauši, Medemciems, Pārolaine, 

http://www.ous.lv/lv/jaunumi/637_apkures_maksa_daudzdzivoklu_majas_/
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Pēternieki, Rājumi, Stīpnieki, Stūnīši, Uzvaras Līdums, Vaivadi, Virši, Ezītis. Vislielāko iniciatīvu izrādīja 

Jāņupes iedzīvotāji, jo viņu dzīvesvietā akcijai bija pieteiktas 33 adreses. Kopumā akcijas ietvaros atkritumi 

tika izvesti no 64 pieteiktajiem punktiem jeb adresēm Olaines novada ciemos. Medemciemā tika apkalpotas 

20 adreses, Jaunolainē – 4, Viršos – 2, Stūnīšos – 2  un vēl dažos ciemos pa vienai adresei. Kopā akcijas 

laikā no pieteiktajām adresēm AS “Olaines ūdens un siltums” savāca aptuveni 60m3 lielgabarīta atkritumu.  

Tāpat Olaines novada iedzīvotājiem tika piedāvāta iespēja piedalīties šādās akcijās, kuru ietvaros tika  

piedāvāts videi draudzīgi apsaimniekot atkritumus (iedzīvotājiem - bez maksas) un kurās AS “Olaines ūdens 

un siltums” bija sadarbības partneris akciju ierosinātājiem: 

• "Dod riepām otru dzīvi!" – bez maksas pieņemtas 700 vieglo automašīnu riepas, pārstrādei nodotas 

vairāk nekā 6 tonnas; 

• elektrisko un elektronisko atkritumu izvešanas akcija – kopumā tika savākti 2 560 kg 

elektrotehnikas, akcijas ietvaros bija pieteikta 51 adrese. 

AS „Olaines ūdens un siltums” sniegtie pakalpojumi  

   

Pakalpojuma nosaukums Mērvienība 

Cena, EUR, 

iesk. PVN 21% 

 

Komunālie pakalpojumi   

Ūdensapgādes pakalpojumi EUR/m3 0.75 

Kanalizācijas pakalpojumi EUR/m3 1.03 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumi (vid. gadā) EUR/MWh 54.56 

Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi (vid. gadā) EUR/m3 17.30 

Namu apsaimniekošanas pakalpojumi (vid. gadā) EUR/m2 0.494 

 

Santehniskie darbi   

Ūdensskaitītāju plombēšana 1 gab. 0.83 

Ūdens atslēgšana-pieslēgšana aukstā ūdens skaitītāja uzstādīšanas 

gadījumā (viens stāvvads) 1 gab. 9,00 

Ūdens atslēgšana-pieslēgšana karstā ūdens skaitītāja uzstādīšanas 

gadījumā (viens stāvvads) 1 gab. 11.70 

Aukstā ūdens padeves atslēgšana (viens stāvvads) 1 gab. 11.45 

Karstā ūdens padeves atslēgšana (viens stāvads) 1 gab. 14.41 

Aukstā/karstā ūdens padeves atjaunošana 1 vieta 22.85 
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Piezīme: augstāk minētie pakalpojumi tiek sniegti AS „Olaines ūdens un siltums” klientiem. 

Apkures sistēmas iztukšošana un pildīšana  (radiatoru uzstādīšanas 

gadījumos) 1 gab. 19.97 

Dzīvojamo telpu gaisa temperatūras pārbaude pēc iedzīvotāju rakstiska 

pieteikuma (nepamatota) 

1 

izsaukums 13.58 

Remontstrādnieka/santehniķa pakalpojumi  1 stunda 17,00 

Dzīvokļa siltumskaitītāju pārbaude (viens skaitītājs) 1 gab. 32.31 

    

 
Elektromontāžas darbi   

Elektriķa pakalpojumi 1 stunda 17.00 

Elektropieslēguma atjaunošana dzīvoklī 1 gadījums 3.32 

    
Jurista pakalpojumi   

Konsultācijas iedzīvotājiem tiesību jautājumos 1 konsult. 5.45 

Iesnieguma, lūguma vai pieprasījuma sastādīšana 1 gab. 13.25 

Līguma vai cita akta sastādīšana 1 gab. 27.52 

Pieteikuma sastādīšana tiesu iestādei 1 gab. 38.61 

 
Citi pakalpojumi   

Atļaujas automašīnu stāvvietai sagatavošana 1 gab. 1.67 

Dzīvokļa apsekošanas akta sastādīšana bojājumu gadījumā 

1 

izsaukums 19.52 

Izziņas par maksājumu saistībām sagatavošana 1 gab. 0.92 

Viena kserokopija A-4 1 gab. 0.13 

Viena divpusēja kserokopija A-4 1 gab. 0.23 

Viena kserokopija A-3 1 gab. 0.15 

Viena divpusēja kserokopija A-3 1 gab. 0.27 

Viena kserokopija A-5 1 gab. 0.11 

Viena divpusēja kserokopija A-5 1 gab. 0.22 

Atkārtota maksājumu aprēķina vai cita veida izdruka  1 gab. 0.38 

Atkārtota maksājumu aprēķina izdrukas ar paskaidrojumu sagatavošana 1 gab. 2.92 

Dzīvokļa plāna kopija 1 gab. 2.30 

Tāmes sastādīšana 1 gab. 8.20 

Termogrāfijas apskates akta sastādīšana 1 gadījums 18.22 
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AS “Olaines ūdens un siltums” nodrošina iespēju nodot ūdensskaitītāja rādījumus elektroniski - uzņēmuma 

mājas lapas www.ous.lv sadaļā e.ous.lv . 

Citi AS „Olaines ūdens un siltums” pakalpojumi 

Pakalpojuma nosaukums Pakalpojuma saņēmējs Maksa par 

pakalpojumu, 

iesk. PVN 21 % 

Tehnisko noteikumu izstrādāšana Fiziskas, juridiskas personas 14.52 EUR 

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma 

slēgšana 

Fiziskas, juridiskas personas bez maksas 

Informācijas un konsultāciju sniegšana par 

komunālo pakalpojumu nodrošināšanu, uzskaiti un 

apmaksas kārtību  

Fiziskas, juridiskas personas bez maksas 

Kopīpašuma apsaimniekošanas līguma slēgšana  Fiziskas, juridiskas personas bez maksas 

Dzīvojamās telpas īres līguma slēgšana  Pašvaldības īpašumā esošas 

dzīvojamās telpas īrnieks 

bez maksas 

Dzeramā ūdens piegādes un notekūdeņu attīrīšanas 

līguma slēgšana 

Fiziskas, juridiskas personas bez maksas 

Siltumenerģijas apgādes līgumu slēgšana Fiziskas, juridiskas personas bez maksas 

Kapavietas ierādīšana kapa rakšanai (Kalna-Baložu 

kapsētā Gaismās, Bērzkalnu kapsētā Pēterniekos, 

Olaines kapsētā Jaunolainē, Sila kapos)  

Kapavietas uzturētājs vai uzturēšanas 

tiesību pārņēmējs - fiziska persona, 

sociālās aprūpes iestāde 

bez maksas 

Kapavietas (vienvietīgas, divvietīgas, trīsvietīgas 

vai četrvietīgas) piešķiršana mirušā apbedīšanai 

(Sila kapos)  

Kapavietas uzturētājs vai uzturēšanas 

tiesību pārņēmējs - fiziska persona, 

sociālās aprūpes iestāde 

bez maksas 

Sludinājumu/paziņojumu izvietošana pašvaldības 

informatīvos stendos un Olaines pilsētas 

pieturvietās 

Fiziskas, juridiskas personas skat. tabulā 

zemāk. 

 

Sludinājumu un informatīvo materiālu izvietošanas izcenojumi 
 

Materiālu izvietošanas vietas Fiziskām personām, EUR ar 

PVN 21% 

Juridiskām personām, EUR 

ar PVN 21% 

Informatīvajos stendos Olainē (uz 1 nedēļu) 

1. pie ēkas Zemgales ielā 29 

2. starp ēkām Zeiferta ielā 4 un 6 

3. pie ēkas Parka ielā 12 

4. pie ēkas Stacijas ielā 8 

A5 – 3,57 

A4 – 7,14 

A5 – 7,14 

A4 – 7,14 

Pieturvietās Olainē (uz 1 nedēļu) 

1. pie ēkas Zemgales ielā 41 

A5 – 3,57 

A4 – 7,14 

A5 – 7,14 

A4 – 7,14 

http://www.ous.lv/
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2. pie ēkas Jelgavas ielā 17 

3. pie ēkas Zemgales ielā 31 

4. pie ēkas Kūdras ielā 18 

5. pie ēkas Parka ielā 8 

6. pie ēkas Zeiferta ielā 15 

7. pie ēkas Zeiferta ielā 2 

A3 – 14,28 
 

A3 – 14,28 
 

 

SIA „Zeiferti” organizē un nodrošina sabiedrisko (komunālo) pakalpojumu sniegšanu Olaines novada, 

Olaines pagasta Jaunolaines lielciema, Stūnīšu ciema, Pēternieku ciema un Medemciema iedzīvotājiem.  

Uzņēmuma galvenie darbības virzieni un to procentuālais īpatsvars pēc neto apgrozījuma 2020. gadā: 

• siltumenerģijas ražošana, pārvade un realizācija – 50,85%; 

• namu pārvaldīšana, apsaimniekošana (38 daudzdzīvokļu mājas Olaines pagasta teritorijā) – 24,48%; 

• dzeramā ūdens ražošana un piegāde – 9,93%,  

• notekūdeņu pārvade un attīrīšana – 11,62%; 

• citi pakalpojumu veidi – 3,12%. 

2018. gadā Sabiedrība ir uzsākusi KF projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā III 

kārta” (projekta identifikācijas Nr.5.3.1.0/17/I/009) realizāciju  (par kopējo summu 3 493 409 EUR), kura 

ietvaros būtiski paplašināti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Jaunolaines lielciemā virzienā no ciema 

centra uz apdzīvoto vietu Lubauši, piesaistot  jaunus pakalpojumu lietotājus (plānotais lietotāju skaits - 

aptuveni 250 mājsaimniecības). Projekts aptver sekojošas Jaunolaines ciema teritorijas: Mazo Imantu ielu, 

Imantu ielu,  Ālupes ielu, Ganu ielu,  Mazo Ganu ielu, Svētupes ielu un Zilupes ielu, tā saucamo Lubaušu 

teritoriju. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve ir pabeigta. Aktīvi notiek darbs pie individuālo māju 

pieslēgšanas šiem tīkliem.   

Olaines novada pašvaldības, SIA “Zeiferti” un AS “Gaso” sadarbības rezultātā 2020. gadā tika izbūvēti 

gāzesvadi Stūnīšos un Jaunolainē. Gāzesvadu izbūve ir ļāvusi gazificēt Stūnīšu katlumāju, kā arī 2021. gadā 

veikt gazifikāciju Jaunolaines katlumājā. 

Pārskata periodā veikta vienas daudzīvokļu mājas (Meža ielā 14, Jaunolainē) renovācija, vienai 

daudzdzīvokļu mājai Gaismas ielā 1, Stūnīšos renovācijas darbi tika uzsākti 2020. gada rudenī. 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

SIA „Zeiferti” sniegtie pakalpojumi 2020. gadā 

 

Pakalpojuma nosaukums Maksas par pakalpojumu 

Ūdensapgādes pakalpojumi  1.1011 EUR/ m3 

Kanalizācijas pakalpojumi 1.3915 EUR/ m3 

Siltumenerģijas pakalpojumi 72.96 EUR/MWh 

Kanalizācijas (asenizācijas) pakalpojums 
36.70 EUR+par katru km 

pārvietošanai izmaksa – 0.47 EUR 

Lodveida ventiļu uzstādīšana dn līdz 65 mm 9.70 EUR 

Lodveida ventiļu uzstādīšana dn līdz 32 mm 8.46 EUR 

Noslēgarmatūras iegriešana esošajos cauruļvados dn līdz 32 mm 11.42 EUR 

Noslēgarmatūras iegriešana esošajos cauruļvados dn līdz 65 mm 
13.25 EUR 

Savienojuma nipeļu uzstādīšana 4.69 EUR 

Kanalizācijas cauruļvada posma nomaiņa dn 50 mm 19.41 EUR 

Kanalizācijas cauruļvada posma nomaiņa dn 65 mm 21.77 EUR 

Kanalizācijas cauruļvada veidgabala nomaiņa līdz dn 50 mm 
20.50 EUR 

Kanalizācijas cauruļvada veidgabala nomaiņa līdz dn 65 mm 
22.86 EUR 

Plastmasas kanalizācijas cauruļvadu savien.blīves nomaiņa 
3.59 EUR 
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Iekšējās kanalizācijas tīrīšana dn līdz 50 mm 2.42 EUR 

Sēdpoda tīrīšana 9.08 EUR 

Sifona nomaiņa izlietnei 7.20 EUR 

Sifona tīrīšana izlietnei 3.59 EUR 

Dvieļu žāvētāja maiņa 36.23 EUR 

Boilera uzstādīšana un pieslēgšana ūdensapgādei 42.42 EUR 

Veļas mazgājamās mašīnas pieslēgšana ūdens apgādei 24.10 EUR 

Radiatora noņemšana 6.11 EUR 

Radiatora termostata ventiļu uzstādīšana 5.48 EUR 

Radiatora noslēgvārstu montāža 4.69 EUR 

Sildķermeņa nomaiņa 78.73EUR 

Ūdens filtra nomaiņa dn līdz 50mm 6.03 EUR 

Pretvārsta uzstādīšana dn līdz 50 mm 7.20 EUR 

Sēdpoda demontāža 9.70 EUR 

Sēdpoda uzstādīšana ar skalojamo kasti 36.15 EUR 
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Gumijas manžetes nomaiņa sēdpodam 8.46 EUR 

Skalojamās kastes demontāža 7.83 EUR 

Skalojamās kastes uzstādīšana 8.46 EUR 

Lokano pievadu uzstādīšana 6.03 EUR 

Ūdens maisītāja demontāža 4.86 EUR 

Ūdens maisītāja uzstādīšana 7.20 EUR 

Maisītāja blīves nomaiņa 4.86 EUR 

Krānu serdeņu maiņa 5.48 EUR 

Ūdens maisītāja pievada nomaiņa 10.95 EUR 

Dušas kabīnes uzstādīšana 42.27 EUR 

Dušas pamatnes uzstādīšana  24.10 EUR 

Dušas jaucējkrāna uzstādīšana 15.66 EUR 

Vannas demontāža 18.08 EUR 

Vannas uzstādīšana 39.92 EUR 

Izlietnes demontāža 10.95 EUR 
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Izlietnes uzstādīšana 12.05 EUR 

Lietota dzīvokļu skaitītāja nomaiņa dn 15 (ar materiāliem) 8.70 EUR 

Jauna dzīvokļa skaitītāja uzstādīšana dn 15 (ar materiāliem) 21.11 EUR 

Lietota mājas skaitītāja nomaiņa dn 20 (ar materiāliem) 11.02 EUR 

Jauna mājas skaitītāja uzstādīšana dn 20 (ar materiāliem) 50.58 EUR 

Lietota mājas skaitītāja nomaiņa dn 25 (ar materiāliem) 11.63 EUR 

Jauna mājas skaitītāja uzstādīšana dn 25 (ar materiāliem) 50.84 EUR 

 

Elektromontāžas darbi 

Paketslēdžu nomaiņa (1gab.) 8.75 EUR 

Paketslēdžu nomaiņa (2gab.) 13.65 EUR 

Paketslēdžu nomaiņa (3 gab.) 18.60 EUR 

Automātslēdžu nomaiņa (1 gab) 10.78 EUR 

Automātslēdžu nomaiņa (2 gab) 17.82 EUR 

Automātslēdžu nomaiņa (3 gab) 24.70 EUR 

Drošinātāju nomaiņa ( 1 gab.) 9.03 EUR 

Drošinātāju nomaiņa ( 2 gab.) 12.87 EUR 

Drošinātāju nomaiņa ( 3 gab.) 16.72 EUR 

Elektropieslēguma atjaunošana dzīvoklī ( par 1 gadījumu) 3.13 EUR 
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Slēdža nomaiņa dzīvoklī 6.66 EUR 

Rozetes nomaiņa dzīvoklī 6.66 EUR 

Gaismekļa nomaiņa dzīvoklī 8.23 EUR 

 

Citi pakalpojumi 

Tehnisko noteikumu izsniegšana 7.43 EUR 

Atzinumu par būves gatavību nodošanai ekspluatācijā izsniegšana 

ar objekta apsekošanu 
23.67 EUR 

Dzīvokļa apsekošanas akta sastādīšana, ja tas nav saistīts ar 

apsaimniekotāja tiešo pienākuma izpildi 
9.18 EUR 

Izziņas sastādīšana pēc pieprasījuma 1.92 EUR 

Dokumenta kopiju izgatavošana (viena lapa) 0.15 EUR 

Atkārtota rēķina izsniegšana 0.15 EUR 

  

*SIA Zeiferti pakalpojumu saņēmēji - Jaunolaines un Stūnīšu ciema iedzīvotāji, uzņēmumi un pašvaldības 

iestādes 

 

2020. gadā maijā – augustā pēc AS “Olaines ūdens un siltums” pasūtījuma SIA “Laurus konsultācijas” 

veica AS “Olaines ūdens un siltums” un SIA “Zeiferti” iespējamās apvienošanās sākotnējo ieguvumu un 

izmaksu novērtējumu.  Pamatojoties uz minēto novērtējumu, 2020. gada 25. novembrī Olaines novada dome 

pieņēma  lēmumu (prot. Nr.17, 2.p.) “Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA Zeiferti” apvienošanu ar AS 

“Olaines ūdens un siltums”, paredzot, ka Sabiedrībai tiek pievienota SIA “Zeiferti”.  

Komunikācija ar sabiedrību 

 
 

Komunikācijas ar sabiedrību/iedzīvotājiem veidi un kanāli 

klātienē Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Zemgales iela 33, 

1.st., Olaine) 

Pašvaldības administrācijas darbinieki – dažādu nodaļu speciālisti un divi sabiedrisko attiecību 

speciālisti 

Olaines novada domes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieki līdz 12. martam pieņēma 

apmeklētājus katru pirmdienu no plkst. 14.30 līdz 18.30, savukārt ar pandēmijas sākumu, 
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individuāli vienojoties ar iedzīvotājiem par laiku un komunikācijas veidu 

Izpilddirektors pieņēma apmeklētājus pirmdienās un ceturtdienās, savukārt ar pandēmijas 

sākumu, individuāli vienojoties ar iedzīvotājiem par laiku un komunikācijas veidu 

Deputāti pēc iepriekšēja pieraksta līdz 12. martam pieņēma iedzīvotājus katru pirmdienu un 

ceturtdienu no plkst. 16.00 līdz 18.00 Olaines novada pašvaldībā (Zemgales iela 33, Olaine) un 

klientu apkalpošanas centra “Gaismas” telpās (Gaismas, Stūnīši), savukārt ar pandēmijas 

sākumu, individuāli vienojoties ar iedzīvotājiem par laiku un komunikācijas veidu 

attālināti pašvaldības tīmekļvietne www.olaine.lv un visit.olaine.lv;  

pašvaldības sniegtie pakalpojumi pieejami tīmekļvietnē www.olaine.lv un valsts pārvaldes 

pakalpojumu portālā www.latvija.lv 

konti sociālajā tīklā Facebook: 

www.facebook.com/OlainesNovadaPasvaldiba; 

www.facebook.com/olainesjauniesiem/ 

telefoniski 

e-adrese 

e-pasts: pasts@olaine.lv; ar e-pasta starpniecību var saņemt pakalpojumus attālināti, iesniedzot 

iesniegumus ar drošu elektronisko parakstu; 

var nosūtīt vēstuli pašvaldībai tīmekļvietnes www.olaine.lv starpniecību; 

anonīmo priekšlikumu pastkastīte (Olaines novada pašvaldības ēkā Zemgales ielā 33, Olainē) 

mobilā lietotne “Olaines novads” 

pašvaldības informatīvs izdevums “Olaines domes vēstis” 

informācijas stendi un vides reklāmas (baneru) stendi 

autobusu pieturas (t.sk. pilda informācijas stenda funkciju) 

pašvaldības sniegta informācija masu medijos 

 

No juridiskām un fiziskām personām saņemto dokumentu skaits 

 2018. gads 2019. gads 2020. gads 

papīra formātā  6522 3949 2478 

elektroniskajā formātā 462 3287 5628 

kopā 6984 7236 8106 

 

http://www.olaine.lv/
http://www.olaine.lv/
http://www.latvija.lv/
http://www.facebook.com/OlainesNovadaPasvaldiba
http://www.facebook.com/olainesjauniesiem/
mailto:pasts@olaine.lv
http://www.olaine.lv/
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• Informatīvs izdevums “Olaines domes vēstis” 

Pašvaldība reizi mēnesī izdeva bezmaksas informatīvo izdevumu “Olaines domes vēstis” 5000 

eksemplāru tirāžā. To bez maksas saņēma 1634 iedzīvotāji savā pastkastītē (- iedzīvotājs iesniedz pieteikumu 

izdevuma saņemšanai), tāpat to bija iespēja paņemt sabiedriskajās vietās Olaines novada teritorijā, kā arī 

dārzkopības sabiedrībās. Pašvaldības informatīvam izdevumam “Olaines domes vēstis” 2020. gada marta 

numurs izdots latviešu un krievu valodās. Tika tulkota informācija, kas saistīta ar valstī noteikto ārkārtas 

situāciju saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatību. 

• Pašvaldības tīmekļvietnes 

Kopš 2019. gada janvāra novada iedzīvotājiem un ikvienam interesentam pieejama pēc struktūras un 

dizaina jauna, bet ar iepriekšējo domēna vārdu pašvaldības tīmekļvietne www.olaine.lv. Tīmekļvietne 

veidota ērtai lietošanai mobilajās ierīcēs. Pašvaldības tīmekļvietnē www.olaine.lv ir iestrādāts modulis 

visit.olaine.lv, kura saturs ir orientēts uz tūrismu – brīvā laika pavadīšanas piedāvājumu un novada 

izzināšanu. Vietne visit.olaine.lv primāri ir domāta viesiem un tūristiem, bet, kā rāda pieredze, arī Olaines 

novada iedzīvotājiem šis ir svarīgs/aktuāls informācijas avots. 

Tīmekļvietnē atrodama sabiedrībai nozīmīga informācija par Olaines novada pašvaldību, tās darbību, 

struktūru un kontaktiem, pakalpojumiem, projektu konkursiem, budžetu, pabalstiem, atvieglojumiem, 

iepirkumiem, saistošajiem noteikumiem utt., kā arī citu iestāžu informācija, kas ir aktuāla iedzīvotājiem.  

Ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības un aktualitātes novadā un valstī, tīmekļvietnes saturs tiek papildināts un 

pilnveidots.  

Jauniešu auditorijai papildus tiek piedāvāta tīmekļvietne olainesjauniesiem.lv, kur tiek publicēts tieši šai 

auditorijai domāts saturs. 

2020. gada beigās saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju 

internetā” veikts Olaines novada pašvaldības tīmekļvietnes www.olaine.lv un jauniešiem domātas 

tīmekļvietnes www.olainesjauniesiem.lv vienkāršotais izvērtējums, uz kuru balstoties sagatavots un attiecīgā 

vietnē publicēts piekļūstamības paziņojums. 

• Pašvaldības konti sociālajos tīklos un informācija citās tīmekļvietnēs 

Pašvaldībai ir konts sociālajā tīklā “Facebook” – www.facebook.com/OlainesNovadaPasvaldiba, kur 

tiek sniegta informācija par norisēm pašvaldībā un valstī. Ar šī konta sociālajā tīklā starpniecību tiek saņemta 

atgriezeniskā saite no iedzīvotājiem, sekots līdzi aktuālajām tēmām un tās skaidrotas. Uz 2020. gada           

31. decembri kontam bija 3458 sekotāji, kas ir par 724 vairāk kā 2019. gada nogalē. No tiem 3041 cilvēkam 

patīk šī lapa.  

 

 

 

http://www.olaine.lv/
http://www.olaine.lv/
http://www.olaine.lv/
http://www.olainesjauniesiem.lv/
http://www.facebook.com/OlainesNovadaPasvaldiba
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2020. gadā trīs visvairāk skatītas ziņas Facebook kontā 

1.      Autovadītāju ievērībai! No 10. līdz 16. augustam, NEDĒĻAS GARUMĀ, notiks V18 pievedceļa 

Olainei (no A8 šosejas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei) seguma atjaunošana. Sasniegti 13 860 lietotāji. 

2.      Olaines 2. vidusskolā ir konstatēts Covid-19 gadījums skolas darbiniekam, sasniegts 12 821 lietotājs. 

3.      Olainē atvērta Pierīgā pirmā asfalta velotrase, sasniegti 11 006 lietotāji. 

 

2020. gadā trīs visvairāk skatīti video Facebook kontā 

1.      Sveicam Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 30. gadadienā. Mārtiņš Ruskis (dziesma 

"Tēvzemei", mūzikas autors A.Sirmais, teksta autore D.Bitēna Sirmā). Video skatīts 47 800 reizes, 

sasniegti 113 200 lietotāji. 

2.      Velotrases atklāšana. Video skatīts 8 400 reizes, sasniegti 22 700 lietotāji. 

3.      Uz tikšanos Olaines 53. dzimšanas dienā. Video skatīts 4 800 reizes, sasniegti 10 500 lietotāji. 
 

Ir arī atsevišķs Facebook konts jauniešiem https://www.facebook.com/olainesjauniesiem/, ka arī sociālo 

tīklu konti Instagram un Twitter. 

Pašvaldības kanāls “Olaines novada pašvaldība” vietnē youtube.com. Šeit tiek ievietoti pašvaldības vai 

ar sadarbības partneriem veidotie video. Abonentu skaits - 237. 

Par Olaines novada pašvaldības sniegto atbalstu ģimenēm ar bērniem un tām draudzīgu infrastruktūru 

pastāvīgi ir pieejama informācija Sabiedrības integrācijas fonda tīmekļvietnē www.vietagimenei.lv.  

Pašvaldības sniegtie pakalpojumi pieejami valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv. 

• Mobilā lietotne “Olaines novads”  

Mūsdienīgākas un ērtākas komunikācijas un sadarbības nodrošināšanai ar pašvaldības iedzīvotājiem un 

viesiem, Olaines novada pašvaldība ir izveidojusi mobilo lietotni “Olaines novads”, kura ir pieejama “iOS” 

un “Android” viedtālruņu lietotājiem. Mobilā lietotne dod iespēju Olaines novada iedzīvotājiem un viesiem 

ērtā veidā saņemt informāciju par novada aktualitātēm, novadā notiekošajiem pasākumiem, tūrisma 

objektiem un maršrutiem, kā arī sabiedriskā transporta kustību sarakstiem. Būtiska mobilās lietotnes funkcija 

ir atgriezeniskās saites veidošana ar iedzīvotājiem, to ir iespējams veidot, sniedzot ierosinājumus par 

dažādiem uzlabojumiem novadā, kā arī ziņojot par visāda veida ļaunprātībām Olaines novada pašvaldības 

policijai. Ar mērķi atbalstīt vietējos uzņēmējus un motivēt novada iedzīvotājus izvēlēties Olaines novada 

pašvaldības uzņēmēju produktus un pakalpojumus, lietotnē pieejama piedāvājumu sadaļa, kurā iespējams 

apskatīt preces un pakalpojumus par speciālām cenām. 

• Informācijas stendi, vides reklāmas (baneru) stendi 

Novada teritorijā ir izvietoti 27 informācijas stendi, kuros izlikta dažāda veida informācija – pašvaldības 

sagatavotie materiāli, plakāti, pašvaldības iestāžu sagatavotā informācija, afišas, kā arī iedzīvotāju un dažādu 

uzņēmumu darba iespēju sludinājumi u.c. Olaines novada teritorijā 17 stendi ir lielākajās apdzīvotajās vietās 

https://www.facebook.com/olainesjauniesiem/
http://www.vietagimenei.lv/
http://www.latvija.lv/
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– Jaunolainē (četri), “Lubaušos” (Austrumu un Saules ielas krustojumā), Gaismās, Medemciemā, 

Pēterniekos, Uzvaras Līdumā, d/s “Sputņik” (Dāvjos), Mežsētu galapunktā (Jāņupē) un Vizbuļos-2 (Jāņupē), 

d/s “Ezītis”, d/s “Stūnīši”, Grēnēs, pie dz. st. “Baloži”, d/s “Liepas” – un deviņi stendi Olaines pilsētā, kā arī 

vēl viens stends industriālajā zonā. Informācijas stendā pie Olaines novada pašvaldības izlikta domes sēdes 

darba kārtība, informācija par izsolēm, saistošie noteikumi un cita iedzīvotājiem saistoša informācija. 

Pārskata gadā veikta 9 stendu atjaunošana vai nomaiņa un uzstādīts papildus viens stends Olaines pilsētas 

industriālajā zonā. 

Olaines novadā ir trīs vides reklāmu stendi, kuros pašvaldība izvieto apsveikumus svētkos un citu aktuālu 

informāciju iedzīvotājiem: divi stendi ir Olaines pilsētā (viens no tiem ir divpusējs),  viens stends Jaunolainē 

(divpusējs). 

• Darbs ar informāciju, t.sk. ar masu medijiem 

Lai sekmētu iedzīvotāju informētību par pašvaldībā notiekošo, veicinātu pašvaldības un iedzīvotāju 

savstarpējo saziņu, sadarbību un iesaisti novada attīstības uzdevumu un mērķu sasniegšanā, Olaines novada 

pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālisti nodrošina un uztur Olaines novada pašvaldības komunikāciju 

ar sabiedrību, nodrošinot sabiedrības informēšanu par domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem, ikdienas 

aktualitātēm, gatavo atbildes žurnālistiem, organizē intervijas ar mediju pārstāvjiem un citas komunikācijas 

un mārketinga aktivitātes atbilstoši sabiedrībā un pašvaldībā aktuālajām tēmām.  

Pastāvīgi tika veidoti un papildināti informatīvie materiāli par domes pieņemtajiem saistošajiem 

noteikumiem, kuri bija brīvi pieejami gan elektroniski tīmekļvietnē www.olaine.lv, gan Olaines novada 

valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā.   

Tika izdots galda kalendārs par novada jauniem un atjaunotiem objektiem. Iedzīvotāji šo kalendāru 

saņēma bez maksas savā pastkastītē.  

Sabiedrisko attiecību speciālisti gatavoja prezentācijas par pašvaldību un Olaines novadu.  

Arī šis materiāls – publiskais gada pārskats – sniedz plašu informāciju par pašvaldību un tās darbu. 

Komunikācijai ar sabiedrību un juridiskajām personām izstrādāts Olaines novada pozicionējums ar saukli 

un logotipu: 

 

Pašvaldība sadarbojās ar nacionālajiem un reģionālajiem medijiem, ziņu aģentūru “LETA”. Mediju telpā 

publikācijas saistītas ar pašvaldības, kultūras, izglītības un sporta aktualitātēm, investīciju piesaisti u.c. 

Olaines novads ir pozicionēts kā ģimenei draudzīga un ērta mājvieta un laba, perspektīva vieta 

http://dz.st/
http://www.olaine.lv/
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uzņēmējdarbībai. Vairāki novadam īpaši nozīmīgi pasākumi un aktivitātes atspoguļoti televīzijā, presē, radio, 

kā arī interneta portālos. Strādāts arī uz mērķauditorijām ārpus novada robežām, organizējot reklāmas 

kampaņas novadā notiekošo pasākumu, kā arī Olaines novada popularizēšanai.   

2020. gadā Olaines novada vārds izskanējis Latvijas Televīzijā (TV3) un Latvijas Radio 4 sakarā ar 

galvenā titula “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018” iegūšanu VARAM organizētajā konkursā, ka arī 

iekļūšanu konkursa 2. kārtā; digitālajā vidē - sakarā ar konkursu “Labākā gade būve” (objekts “Olaines 

Vēstures un mākslas muzejs”- rekonstrukcija; nominācija “Pārbūve”). 

2020. gadā pašvaldība organizēja dažādus veselību veicinošus pasākumus un par tiem informēja 

iedzīvotājus. Iedzīvotājiem bija iespēja apmeklēt bezmaksas vingrošanas nodarbības dažāda vecuma grupām, 

kopīgus treniņus, kā arī nodarbības atsevišķām mērķgrupām – jaunajām māmiņām un senioriem. Organizētas 

veselīga uztura bezmaksas lekcijas un  iespēja iedzīvotājiem izmantot Valsts asinsdonoru centra un “MFD 

Mobilās diagnostikas vienības” pakalpojumus.  

Iedzīvotāju kopības un piederības sajūtas veicināšanai Olaines novada svinīgajos pasākumos un 

prezentāciju laikā atskaņota Olaines novada dziesma. 

• Sabiedrisko attiecību speciālisti piedalās novada nozīmes pasākumu plānošanā un organizēšanā, 

kā arī organizē viesu uzņemšanu un piedalās dažādos pasākumos, kur tiek pārstāvēts 

pašvaldības viedoklis: 

o 29.  janvāris - VAS “Latvijas valsts ceļi” preses konference Medemciemā; 

o No 31. janvāra līdz 2. februārim  Balttour 2020 izstāde;  

o 27. februāris -  Satiksmes ministra Tāļa Linkaita vizīte Olaines novada pašvaldībā; 

o 12. februāris -  karjeras izglītības pasākums “Ēnu diena”; 

o 19. februārī - Olaines novada pašvaldībā notika Medemciema iedzīvotāju protesta akcijas darba 

grupas pārstāvju tikšanās ar Olaines novada pašvaldības pārstāvjiem (atspoguļošana); 

o 24. februāris - Olaines 53. dzimšanas dienas organizēšanā un atspoguļošanā; 

o 26. februāris - skates “Gada labākā būve Latvijā 2019” žūrijas uzņemšana; 

o akcijas “Zemes stunda” organizēšana Olaines novadā; 

o “Lielās talkas 2020” koordinēšana; 

o 23. maijs Novada svētku organizēšana sadarbībā ar pašvaldības iestādēm un atspoguļošana; 

o 23. maijs Olaines velotrases atklāšana; 

o suņu izstāde "Olaines kauss 2020” koordinēšana;  
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o Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes mācības “Sudraba Bulta 2020” mācību cikla 

'Namejs'' kontaktpersonas; 

o Valsts asinsdonoru centra izbraukumu “Donoru dienas Olainē” organizēšana; 

o u.c. 

• Sabiedrības līdzdalība novada dzīvē un lēmumu pieņemšanā: 

o iespēja piedalīties Olaines novada domes sēdēs (tās ir atklātas un jebkuram interesentam bija iespēja 

tajās piedalīties klātienē līdz ārkārtējās situācijas izsludināšanas martā) un iepazīties ar domes 

lēmumiem un saistošo noteikumu projektiem var pašvaldības tīmekļvietnē, turpat pieejami domes 

sēžu audioieraksti; 

o par pārkāpumiem vides jomā iedzīvotāji informē pašvaldību arī caur mobilo lietotni Vides SOS: 

2020. gadā saņemti 54 ziņojumi; 

o par dažāda veida pārkāpumiem iedzīvotāji ziņo pašvaldības policijai gan telefoniski, gan rakstiski e-

pastā, gan ar mobilās lietotnes “Olaines novads” starpniecību; 

o ierosinājumu iesniegšana ar mobilās lietotnes Olaines novads starpniecību; 

o dalība Olaines novada jauniešu projektu konkursā; 

o novada teritorijas labiekārtošana, īstenojot dārzkopības sabiedrību un biedrību ierosinātus 

projektus ar pašvaldības līdzfinansējumu. 

Olaines novada iedzīvotāji par savām vajadzībām, vēlmēm un gatavību piedalīties novada dzīvē var informēt 

pašvaldību, vēršoties personīgi pašvaldībā ar iesniegumu vai elektroniski ar e-pasta vai e-adreses 

starpniecību vai izmantojot pašvaldības tīmekļvietnē formu “Sazināties ar pašvaldību”. 

• aptaujas: 

Sabiedrības integrācijas fonda konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” ietvaros notika iedzīvotāju 

balsošana, kurā piedalījās Olaines novada iedzīvotāji, paužot savu viedokli/vērtējumu par to, vai Olaines 

novads ir draudzīgākā pašvaldība. Iedzīvotāju balsojums par pašvaldībā sniegtajiem pakalpojumiem 

ģimenēm ar bērniem un ģimeniskas vides nodrošināšanai tika ņemts vērā kā viens no konkursa kritērijiem.  

2020. gada 29. jūnijā pašvaldība bija iesaistīta krīzes komunikācijā saistībā ar AS “Olaines ķīmiskā 

rūpnīca Biolars” teritorijā (Olainē) notikušo ugunsgrēku. Pašvaldība rīkojās saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības 

un glābšanas dienesta (VUGD) norādījumiem un pašvaldības informācijas kanālos sniedza oficiālu un 

pārbaudītu informāciju, kuru saņēma no VUGD. 

2020. gada Covid-19 izplatība un līdz ar to izsludināta ārkārtējā situācija ieviesa korekcijas gan 

pašvaldības pakalpojumu sniegšanā (pārsvarā pakalpojumi sniegti attālināti, bija atsevišķi izņēmumi, piem., 

Dzimtsarakstu nodaļa miršanas un dzimšanas fakta reģistrāciju nodrošināja klātienē).  

http://www.olaine.lv/lv/kontakti
http://www.olaine.lv/lv/kontakti
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Ārkārtējās situācijas laikā palielinājas informācijas apjoms. Piemēram, ziņu skaita statistika: 2020. gada 

13. marts - 13. maijs 173 publikācijas; 2019. gada 13. marts - 13. maijs 99 publikācijas. Lai sasniegtu 

mērķauditoriju ir izmantoti ne tikai iepriekš minētie pašvaldības informācijas kanāli, bet arī izvietota 

informācija daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās, nosūtīta d/s iedzīvotājiem caur d/s priekšsēdētājiem u.c. 

Nevalstiskās organizācijas 

 
 

Olaines nevalstisko organizāciju apvienībā sastāvošo biedrību un interešu grupu darbība 2020. gadā 

Biedrība „Olaines nevalstisko organizāciju apvienība” sastāv no 27 biedrībām un interešu grupām, valdes – 3 

locekļu sastāvā un 6 neatkarīgiem biedriem – dibinātājiem.  

Olaines NVO apvienības valde 

Adrese: Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine, Olaines novads 

Valdes priekšsēdētāja: Ausma Konošonoka 

Kontakti: mob.tālr.28209466, e-pasts: nvoolaine@inbox.lv; ausma_konosonoka@inbox.lv 

Olaines NVO apvienības valde sadarbībā ar apvienībā sastāvošām biedrībām un interešu grupām un Olaines 

novada pašvaldību organizēja pasākumus, lekcijas un citus informatīvi izglītojošus pasākumus, veicot 

informatīvi izglītojošu darbu iedzīvotāju vidū, sekmējot un veicinot apvienības organizāciju biedru dzīves 

kvalitātes saglabāšanu un uzlabošanu, kā arī novēršot sociālās atstumtības faktorus, informējot un 

propagandējot savas darbības mērķus sabiedrības izpratnes veidošanai. 

2020. gadā apvienībā uzņemtas trīs jaunas biedrības – biedrība “Izglītības laboratorija”, biedrība 

“Jaunolaines attīstībai”, biedrība “Citāds Es”. 

Galvenās aktivitātes: 

• Epidemioloģiskās situācijas valstī dēļ biedru pilnsapulce tika atcelta. Visa gada laikā tika organizētas 

regulāras valdes sēdes (ievērojot epidemioloģiskās drošības nosacījumus), kurās tika izrunāti dažādi 

apvienībai būtiski un organizatoriskie jautājumi.  

• Valdes tikšanās ar biedrību pārstāvjiem, kas izteikuši vēlmi iestāties NVO apvienībā. 

• Veikti dažādi NVO konferenču telpas (Zemgales ielā 31, 3. stāvs, Olainē) labiekārtošanas darbi. 

• Dalība biedrības “Pīlādzis” 15 pastāvēšanas gadu jubilejas pasākumā ar NVO apvienības 

prezentēšanu. 

• Sadarbībā ar biedrību “Pīlādzis” novada iedzīvotājiem organizēts Senioru saieta pasākums 

Jaunolaines Kultūras namā, nodrošināts transports uz/no pasākuma, 08.03.2020. 

http://mail.inbox.lv/compose?to=mailto%3anvoolaine%40inbox.lv
mailto:ausma_konosonoka@inbox.lv
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• Biedrību biedru individuāls piemiņas akmens apmeklējums par godu Komunistiskā genocīda upuru 

piemiņas dienai.  

• Dalība Lielajā Talkā.  

• Biedru informēšana par iespējām piedalīties dažādos tiešsaistes semināros un apmācībās, projektos 

un citās piedāvātajās aktivitātēs. 

• Dalība dažādos tiešsaistes semināros un apmācībās, ko piedāvāja NVO nams, biedrība “Pierīgas 

Partnerība” u.c. 

• Darbs pie 2021. gada darbības plānošanas un budžeta sastādīšanas. 

• Gada nogalē sarūpētas nelielas svētku paciņas saistībā ar Starptautisko Invalīdu dienu un nogādātas 

Olaines sociālās aprūpes centram, dienas centram, biedrībai “Pīlādzis”, biedrībai “Citāds Es”, 

Latviešu Sieviešu invalīdu asociācijas “Aspazija” Olaines nodaļai.  

• Decembrī sagādātas Ziemassvētku sveicienu paciņas ar dažādiem kancelejas piederumiem biedrības 

“Citāds Es” 23 bērniem ar īpašajām vajadzībām. 

• Atbalsts biedrībai “Laimīgās astes” labdarības pasākuma organizēšanā, citu darbības aktivitāšu 

nodrošināšanā. 

• Apvienības biedru informēšana par aktuālajām izmaiņām darbības nosacījumos saistībā ar 

epidemioloģisko situāciju valstī. 

• Sadarbība dažādu pasākumu norises nodrošināšanai ar Olaines 1. vidusskolu, Olaines 2. vidusskolu, 

Olaines Mūzikas un mākslas skolu, Olaines Kultūras centru, Olaines Vēstures un mākslas muzeju, 

Olaines Sociālo dienestu un citiem uzņēmumiem. 

• Epidemioloģiskās situācijas valstī dēļ daļa plānoto pasākumu netika īstenoti. 

 

 

Biedrības „Olaines nevalstisko organizāciju apvienība” biedri, kuri snieguši atskaiti  

par darbību 2020. gadā 

 

Visas biedrības un interešu grupas sadarbojas ar pašvaldību un  citiem Olaines NVO apvienības biedriem. 

Tiek organizēti pasākumi/aktivitātes, veicot informatīvi izglītojošu darbu iedzīvotāju vidū, sekmējot un 

veicinot apvienības organizāciju biedru dzīves kvalitātes saglabāšanu un uzlabošanu, informējot un 

propagandējot savas darbības mērķus sabiedrības izpratnes veidošanai. 
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Olaines novada senioru biedrība "Liepas” 

Adrese: Zemgales iela 31, Olaine, Olaines novads 

Atbildīgā persona: Ārija Spuņģe 

Kontakti: mob.tālr. 26415535, e-pasts: olainesseniori@inbox.lv 

Biedrības darbības mērķi: 

• pensionāru sociāli ekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšana un pārstāvēšana;  

• materiālās un garīgās labklājības veicināšana; 

• pensionāru iesaistīšana demokrātiski aktīvas sabiedrības procesos. 

Sabiedriskā labuma organizācija no 2017. gada 23. marta. 

Biedru skaits  – 256 

Biedrības uzdevumi: 

• sadarboties ar novada pašvaldību, NVO apvienības pulciņiem un organizācijām, bērniem un 

jauniešiem, kā arī ar citām biedrībām Latvijā; 

• dibināt un attīstīt sakarus ar citu valstu un starptautiskām pensionāru  organizācijām; 

• rosināt pensionārus aizstāvēt savas tiesības par cilvēka cienīgu dzīvi, organizējot nevardarbīgas 

akcijas pēc nepieciešamības; 

• sniegt pensionāriem morālu atbalstu, kā arī organizēt izglītojošus pasākumus, pieredzes apmaiņas 

braucienus. 

Darbības joma: 

Novada iedzīvotāju materiālās un garīgās labklājības veicināšanai, izglītošanai un sabiedriskās aktivitātes 

palielināšanai: kultūras, atpūtas, sporta pasākumu organizēšana, jaunu interešu pulciņu veidošanās 

veicināšana, sadarbība ar novada domi, sociālo dienestu, izglītojošu  un informatīvu  semināru  un pārrunu  

organizēšana. 

Seniori ir liels intelektuālais potenciāls, kas var palīdzēt novada domei, sociālās palīdzības dienestam, 

pašiem pensionāriem un visai sabiedrībai risināt dzīves kvalitātes paaugstināšanas, novada teritorijas 

attīstības jautājumus. 

Sadarbībā ar Olaines NVO apvienības biedriem un Olaines novada pašvaldību tika organizēti pasākumi, 

novada iedzīvotāju materiālās un garīgās labklājības veicināšanai, izglītošanai un sabiedriskās aktivitātes 

palielināšanai: kultūras, atpūtas, sporta pasākumu organizēšana, jaunu interešu pulciņu veidošanās 

veicināšana, sadarbība ar novada domi, sociālo dienestu, izglītojošu  un informatīvu  semināru  un pārrunu  

organizēšana. Seniori ir liels intelektuālais potenciāls, kas var palīdzēt novada domei, sociālās palīdzības 

dienestam, pašiem pensionāriem un visai sabiedrībai risināt dzīves kvalitātes paaugstināšanas, novada 

teritorijas attīstības jautājumus. Aktīva sadarbība ar Olaines Sociālo dienestu, citām Latvijas biedrībām. 

mailto:olainesseniori@inbox.lv


124 

 

Galvenās aktivitātes: 

• Biedrības telpas atvērtas  otrdienās no 11.00 – 16.00. Katru otrdienu dežurē divi biedrības biedri, kas 

rūpējas par apmeklētāju labklājību, par telpu un trauku tīrību. Biedrību apmeklē biedrības  biedri, spēlē 

novusu, galda tenisu, vingro, lasa žurnālus, strādā ar datoru, diskutē. Šajās dienās tiek organizēti dažādi 

pasākumi: bilžu pēcpusdienas-ceļojumi, kulinārijas nodarbības, radošās darbnīcas, prezentācijas, tikšanās  

u.c.  

• Kopš Covid-19 pandēmijas ārkārtas stāvokļa izsludināšana telpas ir slēgtas un pulcēšanās nenotiek. 

• Notiek regulāras biedrības valdes sēdes, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumu prasības. 

• 6. janvārī notika biedrības dalībnieku sapulce, valdes pārvēlēšana.  

• Notiek regulāras keramikas nodarbības Amatniecības un mākslas centra keramikas darbnīcā. 

• Organizētas dažādas meistarklases, lekcijas un izglītojoši pasākumi - daudzfunkcionāla uzglabāšanas 

groza šūšanas meistarklase, saruna ar izaugsmes treneri par tēmu “Seniora dzīves līdzsvars un 

motivācija”, lekcija “Senioru dzīves spilgtākās lappuses”, divpusēja priekšauta šūšanas meistarklase, 

labsajūtas meistarklase “Atrodi savas dzīves laimes formulu”, lekcija “Skandināvu veselības koncepcija”, 

lekcija “Kā saglabāt veselību ilgtermiņā?”, kompānijas Melaleuca prezentācija, lekcija “Uzturs un fiziskā 

aktivitāte – Tava veselība un imunitāte”, sejas aizsargmasku šūšanas video meistarklase, muzikāla dzejas 

tikšanās „Laika tīne”. 

• Dalības sadarbības partneru organizētos pasākumos - senioru pasākums Mārupes kultūras namā. 

• Dalība LVM sociālās jomas projekta sagatavošanas seminārā LVM vēstniecībā Rīgā. 

• Notiek senioru Eiropas deju mēģinājumi biedrības telpās. 

• Iesniegts jauns projekta pieteikums LVM sociālās jomas projektu konkursā. 

• Dalība biedrības “Pīlādzis” 15 gadu jubilejas pasākumā Jaunolaines Kultūras namā. 

• Biedriem iespēja apmeklēt bezmaksas konsultāciju (ekspresdiagnostika) pie kardioloģes Ingunas 

Rožkalnes-Žubures. 

• Dalība Olaines novada senioru saietā „Viss atkal ziedos plauks” Jaunolaines Kultūras namā. 

• Dalība Vidzemes reģiona senioru biedrību konferencē Alūksnē. 

• Valdes locekļu tikšanās pie Voldemāra Jejsa. 

• Dalība senioru sporta svētkos Olaines Mežaparkā. 

• Biedrības senioru apaļo jubileju sveikšanas pasākums. 

• Organizēti izglītojoši braucieni: Penkule – Ventspils - Jaunmoku pils; Lūznavas un Arendoles muižas un 

parki, Aglona; brauciens uz Kandavas novadu „Zeltītā godība Abavas senlejā”; brauciens pa Smiltenes 

novada dabas takām. 

• Nākamā gada biedrības darbības plāna sastādīšana. 

• Kopš Covid-19 pandēmijas ārkārtas stāvokļa izsludināšana telpas ir slēgtas un pulcēšanās nenotiek. 
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Latvijas Sieviešu invalīdu asociācijas „Aspazija” Olaines nodaļa 

Adrese: Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine, Olaines novads 

Atbildīgā persona: Vēsma Purviete 

Kontakti: mob.tālr. 20029763, nvoolaine@inbox.lv 

Darbības mērķi: izglītojošu semināru organizēšana, kultūras pasākumu organizēšana, invalīdus interesējošas 

informācijas apkopošana un izplatīšana, sadarbība ar citām NVO. 

Interešu grupā darbojas 17 dalībnieces. 

Galvenās aktivitātes: 

• Biedru kopā sanākšana vienu reizi mēnesī, dažādu aktualitāšu pārrunāšana. Kopš Covid-19 

pandēmijas ārkārtas stāvokļa izsludināšanas pulcēšanās nenotiek. 

• Dalība biedrības “Pīlādzis” 15 gadu jubilejas pasākumā Jaunolaines Kultūras namā. 

• Dalība Olaines novada senioru saietā „Viss atkal ziedos plauks” Jaunolaines Kultūras namā. 

• Dalība Olaines novada pasākumos, ievērojot epidemioloģiskās drošības nosacījumu prasības. 

• Biedru informēšana par aktualitātēm atbalsta pasākumos, epidemioloģiskās drošības nosacījumos un 

citos aktuālos jautājumos. 

 

Biedrība "Vecāku kultūras laboratorija" 

Adrese: Parka iela 10 - 50, Olaine, Olaines novads 

Atbildīgā persona: Svetlana Dabašinska 

Kontakti: mob.tālr. 25948433, e-pasts: sdaba@inbox.lv  

Saskaņā ar Biedrības statūtiem, biedrības mērķi ir: attīstīt brīvprātīgā darba tradīcijas kultūras institūcijas un 

lielajos pasākumos, sekmējot vietējās sabiedrības aktīvāku iesaisti kultūrvides veidošanā un tālākizglītībā. 

Biedrībā darbojas 20 biedri. 

Galvenās aktivitātes: 

• Dalība un uzstāšanās ar priekšnesumiem dažādos pasākumos Olaines novadā: Olaines novads sporto, 

Masļeņicas aizvadīšana, Starptautiskās sieviešu dienas atzīmēšana Jaunolaines Kultūras namā, Mātes 

diena, Olaines novada svētki, „Svētki, kas vieno”, Ģimenes svētki Jaunolaines stadionā, Sezonas 

noslēgšana Jaunolaines kultūras namā, Vasaras fitnesa festivāls 2020, Jaunolaines sezonas atklāšanas 

diena, Dzērveņu festivāls, Olaines novada Jauniešu nedēļa. 

• Dalība Lielajā talkā, apkārtnes sakopšana. 

• Ikgadējs pasākums biedriem “Ņeptuna” dienas Ežezerā. 

mailto:sdaba@inbox.lv
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• Dalība EXIT RĪGA velo orientēšanās 2020. 

• Sveicam savus dalībniekus un sadarbības partnerus Skolotāju dienā. 

• Biedrība “Vecāku kultūras laboratorija” epidemioloģiskās situācijas valstī dēļ daļu neizlietoto 

līdzekļu par pasākumu organizēšanu novirza dzīvnieku pārtikas iegādei Olaines novada dzīvnieku 

aizsardzības biedrības ”Laimīgās astes” darbības atbalstam. 

• Biedrība sarūpē pārsteigumu paciņas Ziemassvētku sveicienam un pateicībai par gada darbu saviem 

dalībniekiem. 

• Epidemioloģiskās situācijas valstī dēļ daļa plānoto pasākumu netika īstenoti. 

 

Politiski represēto personu klubs „Atbalss” 

Adrese: Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine, Olaines novads 

Atbildīgā persona: Ritma Andersone 

Kontakti: mob.tālr. 26414706, e-pasts: randersone@tvnet.lv  

Kluba darbības mērķi: atbalstīt savus biedrus, sniedzot tiem morālu atbalstu un informatīvu palīdzību 

atstumtības mazināšanā, ģimeņu un paaudžu stiprināšanā, kultūrizglītībā. Sadarbība ar citām NVO. 

Klubā reģistrēti 66 biedri. 

Galvenās aktivitātes: 

• Biedrību biedru individuāls piemiņas akmens apmeklējums par godu Komunistiskā genocīda upuru 

piemiņas dienai.  

• Dalība Lielajā Talkā.  

• Biedru sveikšana dzīves nozīmīgajās jubilejās, dalība mūžībā aizgājušo biedru izvadīšanas pasākumos, 

ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības. 

• Sadarbībā ar Olaines Sociālo dienestu, informē savus biedrus par iespējām saņemt materiālo palīdzību un 

pabalstus Olaines pašvaldībā; 

• Sadarbībā ar Olaines NVO apvienību tiek īstenota dažādu praktisku un organizatorisku jautājumu 

risināšana. 

• Dalība biedrības “Pīlādzis” 15 pastāvēšanas gadu jubilejas pasākumā. 

• Dalība novada iedzīvotājiem organizētajā Senioru saieta pasākumā Jaunolaines Kultūras namā. 

• Epidemioloģiskās situācijas valstī dēļ daļa plānoto pasākumu netika īstenoti. 
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Sieviešu klubs „Garzeķes”  

Adrese: Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine, Olaines novads 

Atbildīgā persona: Rasma Brikmane 

Kontakti: mob.tālr. 29404818, e-pasts: rasma.brikmane@inbox.lv 

Kluba galvenie uzdevumi: kultūrizglītības pasākumu organizēšana interešu kluba biedriem, diskusijas. 

Klubā darbojas 17 dalībnieces. 

Galvenās aktivitātes: 

• 2020.gada 1.februārī  atzīmēta 55. gadadiena, kopš kluba dalībnieces ieradās strādāt Olainē. Bija ļoti 

patīkami satikties, parunāt  jaunumus, to kādas jaunas prasmes apgūtas, kas piedzīvots, redzēts, kādos 

pasākumos piedalījušās, kādas izstādes un kultūras pasākumi apmeklēti. 

• Augustā Smiltenes novada muzejā Mēru muižā notika Latvijas Mākslas un amatniecības izstāde “Ziedi 

krāsā un kompozīcijā greznos un smalkos izstrādājumos”, kurā ar saviem darbiem piedalījās TDM 

Rasma Brikmane un arī septembrī  Rīgas Kultūras un mākslas centra Ritums Tautas lietišķās mākslas 

studijas Bārbele izstādē “Skaista visos niekos, sīkumos”. 

• Lai uzturētu možu garu dalībnieces aktīvi izmanto pastaigu takas Olaines Mežaparkā un veloceliņu uz 

Līdumu karjeru. 

• Biedri tiek informēti par iespējām saņemt atbalstu, materiālo palīdzību un pabalstus Olaines pašvaldībā. 

• Epidemioloģiskās situācijas valstī dēļ daļa plānoto pasākumu netika īstenoti. 

 

Audēju pulciņš „Atvasara” 

Adrese: Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine, Olaines novads 

Atbildīgā persona: Tatjana Lapo 

Kontakti: mob.tālr. 28821890, e-pasts: tana-lapo@inbox.lv 

Interešu grupas darbības mērķi: Aušana un aušanas amata popularizēšana, jaunu interesentu piesaistīšana un 

apmācīšana. Piedalīšanās ikgadējās rokdarbu izstādēs. Sadarbība ar citām biedrībām un interešu grupām. 

Interešu grupā darbojas 6 dalībnieces. 

Galvenās aktivitātes: 

• 2020.gada janvārī-martā  ar aušanu kā vienu no vecākajiem amatniecības veidiem iepazīstināti PII 

”Ābelīte” izglītojamie un darbinieki.  

• Aušanas darbu veikšana, gatavošanās ikgadējām izstādēm un pieredzes apmaiņas braucieniem, ievērojot 

epidemioloģiskās drošības prasības 
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• Kopā sanākot dalībnieces dalās pieredzē, pārrunā aktuālos jautājumus, kā arī iespēju robežās nodod 

savas zināšanas un pieredzi jaunajai paaudzei, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības. 

• Biedri tiek informēti par iespējām saņemt atbalstu, materiālo palīdzību un pabalstus Olaines pašvaldībā. 

• Epidemioloģiskās situācijas valstī dēļ daļa plānoto pasākumu netika īstenoti. 

 

Rokdarbu pulciņš „Piesaulīte”  

Adrese: Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine, Olaines novads 

Atbildīgā persona: Ausma Cīrule 

Kontakti: mob.tālr. 26397753, e-pasts: nvoolaine@inbox.lv 

Interešu grupas darbības mērķi: rokdarbi (adīšana, tamborēšana) un to popularizēšana, jaunu interesentu 

piesaistīšana un apmācīšana.. Rokdarbu izstāžu organizēšana, kā arī piedalīšanās ikgadējās rokdarbu 

izstādēs. Sadarbība ar citām NVO biedrībām un interešu grupām. 

Interešu grupā darbojas 12 dalībnieces. 

Galvenās aktivitātes: 

• Dalība biedrības “Pīlādzis” 15 pastāvēšanas gadu jubilejas pasākumā. 

• Dalība novada iedzīvotājiem organizētajā Senioru saieta pasākumā Jaunolaines Kultūras namā. 

• Dalība informatīvi izglītojošā braucienā Code-Rundāle-Jelgava sadarbībā NVO apvienību, ievērojot 

epidemioloģiskās drošības prasības. 

• Biedru sveikšana dzīves nozīmīgajās jubilejās, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības. 

• Aktīva dalība pašvaldības rīkotajās aktivitātēs Olaines pilsētā. 

• Dalībnieču regulāras tikšanās 2 reizes nedēļā interešu grupas telpās visa gada garumā, iepazīšanās ar 

jaunākajiem rokdarbu periodiskajiem izdevumiem, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības. 

• Adīšanas, tamborēšanas darbu veikšana, dalīšanās pieredzē, ievērojot epidemioloģiskās drošības 

prasības. 

• Dalība biedrības “Laimīgās astes” organizētajā labdarības izsolē ar saviem darbiem, nodrošinot izsoles 

priekšmetus. 

• Sadarbība ar Olaines Sociālo dienestu - darbi labdarības kārtā tiek nodoti bērnu un jauniešu sociālā 

atbalsta centram “OLAKS” un sadarbībā ar Olaines Sociālo dienestu nodoti saadītie cimdiņi, zeķītes un 

citi  darbiņi daudzbērnu ģimenēm un audžuģimenēm. 

• Dalībnieču informēšana par iespējām saņemt atbalstu, materiālo palīdzību un pabalstus Olaines 

pašvaldībā. 

• Epidemioloģiskās situācijas valstī dēļ daļa plānoto pasākumu netika īstenoti. 
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Olaines dāmu klubs „Viktorija”  

Adrese: Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine, Olaines novads 

Atbildīgā persona: Ludmila Rodionova 

Kontakti: mob.tālr. 26598049 

Kluba darbības mērķi: attīstīt un stiprināt sieviešu aktivitāti sabiedrībā. 

Klubā darbojas 18 biedri. 

Galvenās aktivitātes: 

• Dalība NVO apvienības biedru pilnsapulcē, kurā tika izrunāts iepriekšējā gadā padarītais, pieņemti 

apvienības darbībai būtiski lēmumi. 

• Dalība Lielajā talkā, apkārtnes sakopšana. 

• Sadarbībā ar biedrību “Olaines krievu kopiena” informatīvi izglītojošs brauciens ar tēmu “Ģimenes 

diena” uz Daugavpili. 

• Kluba biedriem tika noorganizēti attālināti sveicieni Starptautiskajā Sieviešu dienā un Mātes dienā. 

• Kluba biedri tiek sveikti dzīves nozīmīgās jubilejās. 

• Liela nozīme ir kluba vientuļo biedru atbalstam. Vienmēr tiek sniegts atbalsts un palīdzība otram 

slimības gadījumā un citu problēmu risināšanā, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības 

pasākumus. 

• Kluba biedri rīko kopīgus izbraucienus uz muzejiem un izstādēm - tika apmeklētas vairākas izstādes 

Olainē, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības pasākumus. 

 

Olaines angļu valodas cienītāju klubs „English Fan Club” 

Adrese: Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine, Olaines novads 

Atbildīgā persona: Inese Bite 

Kontakti: mob.tālr. 29120040, e-pasts: nvoolaine@inbox.lv 

Kluba darbības mērķi: nostiprināt angļu sarunvalodas kursos apgūto valodas zināšanu un runas prasmes; 

aktīvi piedalīties klubiņa dalībnieku nodarbību izvēlē, diskutējot par sev aktuālām tēmām; vākt informāciju 

par Angliju, tikties ar cilvēkiem, kas strādājuši, vai viesojušies Anglijā;   

papildināt savas zināšanas, organizējot klubā angļu valodas kursus. 

Klubā darbojas 10 biedri. 
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Galvenās aktivitātes: 

• Gada garumā 2 reizes nedēļā tika organizētas apmācības angļu valodas apguvei ar priekšzināšanām 

novada iedzīvotājiem, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības pasākumus. 

• Sadarbība ar Olaines Pieaugušo izglītības centru telpu izmantošanai apmācību vietas nodrošināšanā. 

• Sadarbība un nepieciešamā atbalsta sniegšana NVO apvienības biedriem. 

• Epidemioloģiskās situācijas valstī dēļ daļa plānoto pasākumu netika īstenoti. 

 

Olaines pagasta politiski represēto biedrība  

Adrese: Meža iela 2, Jaunolaine, Olaines novads 

Atbildīgā persona: Laima Sprancmane 

Kontakti: mob.tālr. 20153586, e-pasts: laima.vilite@inbox.lv  

Saskaņā ar biedrības statūtiem, tās galvenie uzdevumi ir: biedru informēšana par Olaines novada kultūras 

dzīves pasākumiem, aktualitātēm likumdošanā un izmaiņām normatīvajos aktos, kā arī valdes priekšsēdētāja 

atskaitīšanās par Biedrības darbību. 

Biedrība ir Latvijas Politiski represēto apvienības sastāvā. 

Biedru skaits – 16. 

Sadarbība ar pašvaldību, Olaines Sociālo dienestu u citām NVO biedrībām un interešu grupām, dalība 

Latvijas Politiski represēto apvienības darbā. 

Galvenās aktivitātes: 

• Kā Latvijas Politiski represēto apvienības (turpmāk – Apvienība) locekle, Biedrība piedalās 

Apvienības darbā un aktivitātēs ( katrā piedalās 1-2 biedri ). 

• 15. februārī  Biedrības pārstāvis  piedalījās ikgadējā Apvienības konferencē, kas notika Rīgā, 

Latviešu biedrības namā. 

• 15. februārī  biedrības “Pīlādzis”  15.gadu  jubilejas svinības Jaunolaines Kultūras namā. 

• 8. martā Olaines novada senioru saiets Jaunolaines Kultūras namā. 

• 16. jūlijā  ekskursija uz Rundāles pili kopā ar Olaines pilsētas represēto klubu “Atbalss”. 

• 22. septembrī  LPRA  apvienības koordinācijas padomes sēde Rīgā, Latviešu biedrības namā. 

• 14. oktobrī ekskursija “Zeltītā godība Abavas senlejā”  kopā ar Olaines pilsētas senioru biedrību 

“Liepas”. 

• Biedrība sadarbībā ar Olaines novada Sociālo dienestu informē savus biedrus  par iespējām saņemt 

materiālo palīdzību un pabalstus savā pašvaldībā, apmeklē  gados vecākos biedrus.  

• Biedrība savus biedrus sveic nozīmīgās mūža jubilejās, Ziemassvētkos un Jaunajā gadā,  apliecinot 

uzmanību un stiprinot piederības sajūtu, kas  ikvienam ir nepieciešama. 

mailto:matisonsroberts@inbox.lv
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• Sadarbībā ar Olaines NVO apvienību tiek īstenoti dažādu praktisku un organizatorisku jautājumu 

risināšana.   

 

Biedrība "Pīlādzis"  

Adrese: Meža iela 2, Jaunolaine, Olaines novads 

Atbildīgā persona: Ausma Konošonoka 

Kontakti: mob.tālr. 28209466, e-pasts: ausma_konosonoka@inbox.lv 

Biedrības darbības mērķi: 

Apvieno pensionārus un visus pilngadīgos, kuri vēlas darboties biedrībā. Biedrības mērķis ir celt biedrības 

biedru dzīves līmeni, aktivizējot viņus gan savu ieceru un problēmu, gan novadam svarīgu jautājumu 

risināšanā. Darbs vērsts uz to, lai biedri būtu informēti, zinoši, aktīvi, celtu garīgos apvāršņus, attīstītu 

interešu un amata prasmes, piedalītos cilvēkam pievilcīga novada veidošanā. 

Biedrībā darbojas 104 biedri. 

Tiek sniegts dažāda veida atbalsts biedriem slimības gadījumā, atrodoties pansionātā. Sadarbība ar citām 

Latvijas biedrībām, atbalstītājiem un sponsoriem. 

Galvenās aktivitātes: 

• Gada pirmajā ceturksnī, katru ceturtdienu biedrības darba kabinetā (Meža ielā 2, Jaunolaines kultūras 

namā) no plkst.10:00 līdz 12:00 pieņēma kāds no valdes locekļiem. 

• Visa gada garumā, katru mēnesi notika viena valdes sēde, gadā notikušas 12 valdes sēdes: 5 klātienē un 

7 attālināti. 

• Epidemioloģiskās situācijas valstī dēļ netika sasaukta biedru kopsapulce un biedrības telpas 

apmeklētājiem nav pieejamas. 

• Epidemioloģiskās situācijas valstī dēļ daļa plānoto pasākumu netika īstenoti. 

 

Janvāris  

• Apciemoti slimnieki, nogādātas saldumu paciņas, arī tiem biedriem, kuri nebija uz Ziemssvētku 

pasākumu, arī pansionātā dzīvojošiem. 

• Apmeklēta teātra izrāde ”Bernika projekts” Ogres Tautas teātris /Jaunolaines kultūras nams . 

Februāris 

• Biedrības “Pīlādzis” 15 darba gadu jubilejas pasākums, īpašais viesis mūziķis Dins Sumerags. 

/Jaunolaines kultūras nams/. 

• Viestura Kairiša jaunā filmā "Piļsāta pi upis"/Olaines kultūras nams/. 

Marts 
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• Koncerta "Tu esi skaista visos niekos, sīkumos!" apmeklējums, Varis Vētra un grupa P.V.N.  

• Biedrība “Pīlādzis” organizē Olaines novada senioru saietu "Viss atkal ziedos plauks" sadarbībā ar 

Jaunolaines kultūras namu. Īpašie viesi: dziedātāja Indra Lintiņa - Lučka un pianiste Sandra Lūķe ar 

popularām Eduarda Rozenštrauha dziesmām. Koncertā piedalās deju grupas no Olaines "Open Line" 

un "Jazzbox". Balli spēlē Skuju ģimene no Kokneses.  

Augusts 

• Koncerta "Vasaras dziesmas" apmeklējums. Piedalās: Atis un Jānis Auzāni ar pavadošo grupu 

/Olaines Mežaparka estrādē/. 

• Brīvdabas izrādes "Lielais loms" apmeklējums, pēc A. Brigaderes lugas motīviem./Olaines Mežaparka 

estrādē/. 

Septembris 

• Olaines novadā tirdziņu “Ielec skapī” ar biedrības “Pīlādzis” atbalstu organizē biedrība “Jaunolaines 

attīstībai”. Piedalās: mūziķis Gunārs Gaumigs  un “Kantero” kafija. Notiek  Jaunolaines stadionā. 

• Teātra izrādes, psiholoģiskās drāmas "Tēbu zeme" apmeklējums. Lomās: Gints Andžāns un Kārlis 

Ērglis. /Jaunolaines kultūras nams. 

• Biedrība "Pīladzis" sadarbībā ar Olaines Kultūras centru un Jaunolaines kultūras namu organizē 

Olaines novada Senioru saietu "Dzejnieka vārdiem pasacīts". Koncerts un dzejas lasījumi. Īpašais 

viesis - Andris Skuja. 

• Biedrības "Pīlādzis" jubilāru sveikšana, kopā ar dziesminieci Antu Eņģeli. 

• Biedrības "Liepas" keramikas pulciņa darbu izstādes atklāšana, kura veltīta biedrības 10. darba gadu 

jubilejai./Olainē, biedrības “Liepas” telpās. 

• Dzejkoncerts "Grēcinieka lūgšana". Liepājas teātra aktrise Sigita Pļaviņa; Ģitārists Māris Kupčs. Jāņa 

Petera dzeja un dziesmas /sadarbībā ar Jaunolaines biblioteku/. 

• Biedrības "Pīladzis" biedri piedalās iedzīvotāju sanāksmē par Jaunolaines meža parka un Mežezera 

attīstību. Sanāksmi organizēja biedrība “Jaunolaines attīstībai”. 

Oktobris 

• Piedālījāmies un atbalstījām pirmos Olaines novada senioru sporta svētkus, kurus organizēja biedrība 

"Liepas" /Olaines Mežaparkā/. 

Novembris 

• Godinot Latvijas brīvības cīnītājus aicinājām biedrus pie apģērba nēsāt piespraustu Latvijas valsts 

karoga lentīti, bet Lāčplēša dienā savos logos iedegt svecītes un pieminēt tos, kuri atdeva savu dzīvību 

par brīvu Latviju! 

Decembris 

• Biedrība ”Pīlādzis” kļuva par rūķi 23 bērniņiem. Atsaucoties biedrības “Citāds Es” 

aicinājumam:“Kļūstiet par Ziemassvētku Rūķiem”. 

• Piedalījāmies labdarības pasākumā ”Labdarības svētdiena 2020”, kuru organizēja biedrība “Laimīgās 

astes”, dāvinājām pārtikas pakas dzīvniekiem. 
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• Biedrības "Pīladzis" valde pieņēma lēmumu iegādāties auduma maskas, ziepes un roku dezinfekcijas 

līdzekļus: izveidot katram biedram higienas preču paciņu. 

• Biedrības koordinatori saņem un nogādā ziemassvētku dāvanas (saldumu paciņa un higienas preču 

paciņa) katram biedrības “Pīlādzis” biedram. 

 

Biedrība “Jāņupes iedzīvotāji” 

Adrese: Zemgales iela 29, Olaine, Olaines novads 

Atbildīgā persona:  Dace Zaldāte-Rozentāle 

Kontakti: mob.tālr.  29616126, e-pasts: info@janupe.lv, fb.com: facebook.com/janupe 

Biedrības darbības mērķi: rūpēties par Jāņupes ciema un tuvākās apkārtnes apkārtējo vidi, paaugstināt 

iedzīvotāju dzīves kvalitāti un daudzveidību. 

Biedrībā darbojas 21 biedri. 

Dažādu aktivitāšu organizēšana, sadarbība ar apkārtnes teritoriju iedzīvotājiem, sadarbība un atbalsta 

saņemšana no uzņēmējiem. Pārstāvētas apkaimes iedzīvotāju intereses, veikta situācijas izpēte un viedokļu 

apkopošana par dažādiem aktuāliem  problēmjautājumiem, iesaistīšanās  minēto problēmu risināšanā. 

Galvenās aktivitātes: 

• Jau sesto gadu pēc kārtas rīkota Ziemas pelde Jāņupes karjerā (pirmos trīs gadus – Rājumu dīķī). 

• Biedrības jaunieši visas vasaras garumā patstāvīgi organizējuši futbola un volejbola turnīrus pie Jāņupes 

karjera un sadarbībā ar Ķekavas novada Mellupu iedzīvotājiem (galvenokārt jauniešiem). 

• Patriotu laukumā ierīkots grāmatu maiņas namiņš un 19.septembrī norisinājušās ariu Dzejas dienas ar 

dzejas deklamēšanu un bērnu zīmējumu konkursu, kuru uzvarētājiem dāvātas grāmatas. 

• Lai veicinātu Olaines novada izglītības iestāžu atpazīstamību, biedrības mājaslapā un sociālajos tīklos 

izsludināts konkurss iedzīvotājiem ar lūgumu pastāstīt vairāk par skolām, kurās mācās Jāņupes 

apkaimes iedzīvotāju bērni. 

• Būtiski pieaugusi jauniešu iesaitīšanās pasākumu organizēšanā, tādējādi apliecinot arī viņu patstāvību 

un spēju sagatavot un izplatīt informāciju. 

• Pasākumu rīkošanā esam saņēmuši arī atbalstu no vietējiem uzņēmējiem, konkrētāk, veikala “Zustari”. 

• Turpinātās un spēcinātas Jāņupes apkaimes iedzīvotājiem svarīgas tradīcijas - kopīga svētku svinēšana, 

kā arī atbalstīta iespēja nodarboties ar sportiskām aktivitātēm. 

• Biedrības valde un biedri 2020.gada noslēgumā ir vienojušies, ka biedrības sākotnējie mērķi par 

sabiedriskās dzīves dažādošanu, iedzīvotāju interešu aizstāvību, vides sakārtošanu un pilsonisko 

līdzdalību ir īstenoti, tāpēc biedrība 2021.gadā nolēmusi savu darbību pārtraukt un aicina citus 

ieinteresētus un aktīvus apkaimes iedzīvotājus īstenot savas idejas un ieceres ciematu turpmākai 

attīstībai. 

mailto:info@janupe.lv
http://fb.com/
http://facebook.com/janupe
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Olaines Krievu kopiena  

Adrese: Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine, Olaines novads 

Atbildīgā persona: Andris Tolmačovs 

Kontakti: mob.tālr. 29633874, e-pasts: andr.tol@gmail.com  

Biedrības darbības mērķi: 

krievu kultūras, valodas un izglītības saglabāšana, attīstīšana un popularizēšana. Pareizticīgo kristīgo 

tradīciju saglabāšana un popularizēšana. Biedrības biedru interešu pārstāvēšana vietējās pašvaldības 

institūcijās. Kontaktu uzturēšanas un attiecību uzlabošanas veicināšana starp Olaines novadā dzīvojošiem 

krievu un latviešu u.c. tautību iedzīvotājiem. 

Olaines krievu kopienā darbojas 105 biedri. 

Galvenās aktivitātes: 

• Sadarbība ar Krievijas vēstniecību Latvijā, Krievijas Federācijas apgabala administrācijām. Tika 

turpināta sadarbības ar Pleskavas administrāciju, Maskavas, Ivangorodas un Sanktpēterburgas  

administrācijām. 

• Dalība NVO apvienības biedru pilnsapulcē, kurā tika izrunāts iepriekšējā gadā padarītais, pieņemti 

apvienības darbībai būtiski lēmumi. 

• Jau ierasts, ka pēdējo gadu laikā kopiena piedalās pilsētas talkās un sakopj Brāļu kapus Bērzpilī, 

ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības pasākumus. 

• Aprīļa mēnesī biedri piedalījās attālinātajā pasākumā “Totālais diktāts”, kurā mūsu novada iedzīvotāji 

vienmēr aktīvi ņem dalību. 

• Sadarbībā ar dāmu klubu “Viktorija” organizēts informatīvi izglītojošs brauciens ar tēmu “Ģimenes 

diena” uz Daugavpils. 

• Dalība pasākuma “Slāvu kultūras dienas” organizēšanā un norisē. 

• Olaines Vēstures un mākslas muzejā tika izstādīta pazīstamās ikonu gleznotājas, Olaines krievu kopienas 

biedres Alevtinas Mošenkovas ikonu izstāde. 

• Tradicionāli sadarbojamies ar Olaines pareizticīgo biedrību: uz Ziemassvētkiem un Lieldienām tika 

sarūpētas un pasniegtas dāvanas baznīcas skolas audzēkņiem. 

• Olaines krievu kopiena aktīvi sadarbojās ar Daugavpils, Rēzeknes, Jēkabpils, Saldus krievu biedrībām. 

• Olaines Krievu kopiena ir Latvijas Krievu kopienas biedrs, piedalās Krievu kultūras dienu Latvijā 

pasākumos un citos pasākumos, kurus organizē Latvijas Krievu kopiena, ievērojot valstī noteiktos 

epidemioloģiskos drošības pasākumus. 

• Olaines Krievu kopiena savus biedrus sveic  nozīmīgās mūža jubilejās,  citos svētkos,  apliecinot 

uzmanību un stiprinot piederības sajūtu kopienai, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības 

pasākumus. 

mailto:andr.tol@gmail.com
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Biedrība “Pierīgas partnerība” 

Adrese: Zemgales iela 31, 3. stāvs, Olaine, Olaines novads; Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe 

Atbildīgā persona:  Alīna Lukjanceva 

Kontakti: mob.tālr.  28644888, 26454119 (Olainē), e-pasts: info@pierigaspartneriba.lv 

Biedrības darbības mērķi:  ar savu darbību veicināt Babītes, Olaines un Mārupes novadu teritorijās dzīvojošo 

iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, sekmējot ilgtspējīgu lauku attīstību, kas ietver gan ekonomiskās un 

sociālās aktivitātes pieaugumu, gan teritorijas apkārtējās vides uzlabošanu un esošo resursu ilgtspējīgu 

izmantošanu 

Biedru skaits: 35 (pašvaldības, uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas, fiziskas personas). 

Galvenās aktivitātes: 

• LEADER projekti: 

o Popularizēta LEADER pieeja – dalība projektu atklāšanas pasākumos, organizēti vebināri, 

popularizēti īstenotie projekti. 

o 23.01.; 06.02.; 16.07.; 23.07.; 13.08.  rīkotas LEADER projektu sagatavošanas darbnīcas 

o Izsludinātas trīs projektu iesniegšanas kārtas: 

8.kārtā (17.01.2020 -17.02.2020) uzņēmējdarbības attīstībai iesniegti 17 projekti, apstiprināti 13 

projekti; 

9.kārtā (10.03.2020 -10.03.2020)  sabiedrisko aktivitāšu attīstībai iesniegti 7 projekti, 6 apstiprināti; 

10.kārta (27.07.2020 – 27.08.2020) uzņēmējdarbības attīstībai iesniegti 15 projekti, apstiprināti 12 

projekti. Sabiedrisko aktivitāšu attīstībai iesniegts 1 projekts, 1 projekts apstiprināts 

o Organizēta akcija “Apceļo Pierīgu”, kurā apkopta informācija par īstenotajiem LEADER projektiem. 

o Dalība pieredzes braucienā uz Alūksnes lauku partnerību. 

• Tūrisms: 

o Organizēts konkurss Babītes, Olaines Mārupes, Ķekavas, Ozolnieku un Jelgavas novadu skolēniem 

“Aizved savu klasi piedzīvojumā!”. 

o Organizēti seši pārgājieni “Iepazīsti Pierīgu” (Olainē, Babītē, Ķekavā, Staicelē, Ozolniekos, 

Jaunmārupē). 

o Dalība starptautiskā tūrisma izstādē gadatirgu Balttour prezentējot zīmolu EXIT Rīga. 

o Organizētas papildus tūrisma mārketinga aktivitātes, izstrādāti izdales materiāli tūrisma karte, 

pasākuma kalendārs, 10 maršruti un buklets par Pierīgas top 100 objektiem.  

o Izstrādāta Tūrisms kopā spēle „Iepazīsti Pierīgu”, kurā iekļauti ir tūrisma pakalpojuma sniedzēji. 

o Izstrādāti 6 video par tūrismu Pierīgā. 

o Organizēta akcija iepazīsti LEADER EXIT Rīga velo orientēšanas posmos Olainē, Mārupē, Babītē. 

o Dalība Mārupes novada pašvaldības Tūrisma konsultatīvā padome. 

o 22.09. rīkota projekta “Tūrisms kopā” noslēguma konference. 

https://mail.inbox.lv/compose?to=mailto%3ainfo%40pierigaspartneriba.lv
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o 28.10.rīkotas apmācības tūrisma pakalpojumu sniedzējiem.  

o 26.11. rīkotas diskusijas par Pierīgas tūrisma nākotni.  

• Uzņēmējiem: 

o 26.02 sadarbībā ar LLKC, Jūrmalas biznesa inkubatoru, ALTUM organizētas apmācības 

jaunajiem uzņēmējiem biznesa ideju attīstībai.  

o 04.03.sadarbībā ar Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju organizēts seminārs par “Sociālo 

uzņēmumu un pašvaldību sadarbību”. 

o  Dalība Mārupes novada pašvaldības Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvā padomē. 

o Attīstīta koprades telpa „Dzīvoklis” Olainē, organizēti dažādi pasākumi koprades telpu 

rezidentiem un citiem interesentiem. 

o 07.05. rīkotas apmācības par sociālo tīklu, mārketinga paņēmieniem un to administrēšanu. 

o 28.05. organizētas apmācības par nodokļu aktualitātēm.  

o 15.06. organizētas Colabora biznesa skola par biznesa plāna izstrādi.  

o 28.07. un 17.11. rīkoti pieredzes stāsti uzņēmējiem.  

o 20.08. organizētas apmācības par attālinātā darba iespējām. 

o 27.08.  dalība Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centra rīkotajā Informatīvajā pasākumā. 

o 04.09. organizēts sociālās uzņēmējdarbības hakatons „Sociālā uzņēmējdarbības attīstības 

laboratorija”’. 

o 17.09. dalība Babītes novada uzņēmēju pēcpusdienā. 

o 26.09. dalība Dzērveņu festivālā, popularizējot koprades telpu Dzīvoklis. 

o 06.10. organizēts pasākums par koprades telpas attīstību Olainē. 

o 07.10 organizēta virtuālā tūre par Francijas koprades telpām. 

o 22.10. Mārupes novada uzņēmēju dienu ietvaros rīkota diskusija “Reģiona finanses reģiona 

uzņēmējdarbībai”. 

• Biedrībām un iedzīvotājiem, jauniešiem, kopienām 

o Aktualizēta  Mārupes, Olaines un Babītes novadu organizāciju datu bāze 

https://www.pierigaspartneriba.lv/nvo/musu-nvo/. 

o Organizētas dažāda veida apmācības par mērķu izvirzīšanu, par baiļu pārvarēšanu.  

o Olainē un Jaunmārupē organizētas apmācību cikls “Projektu vadība iesācējiem”. 

o 28.02. organizēts pieredzes brauciens par viediem ciemiem uz Cēsīm. 

o Organizētas apkaimju tikšanās (Skultē, Tīrainē, Medemciemā, Dzilnuciemā, Babītē, Spuņciemā, 

Jaunmārupē, Jāņupē). 

o 21.04. organizēts pasākums par aktīvajām kopienām. 

o 11.06. organizēts pasākums par Tīraines kopienu dārza izveidi. 

o 16.06. organizēts pasākums par Aktīvo iedzīvotāju fonda projektiem. 

o 21.07. organizēts pasākums par NVO info stunda par atbalsta iespējam. 

o 08.08. sadarbībā ar Jāņupes iedzīvotājiem organizēts iedzīvotāju forums Iedzīvini Jāņupi. 

o 11.08. rīkots Babītē iedzīvotāju forums “Kopāsvētki”. 

https://www.pierigaspartneriba.lv/nvo/musu-nvo/
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o 13.08. rīkotas apmācības par bezmaksas digitālajiem rīkiem. 

o 02.09. organizēta diskusija pasākumā LAMPA  “Latvijas kopienas – ceļā uz viedumu”. 

o 03.09.  dalība vebinārs par viediem ciemiem “Smart Village LEADER Network”. 

o 10.09 organizēts seminārs par universālā dizaina ieviešanu Jaunmārupē. 

o 20.09. organizēts seminārs par nevalstiskās  organizācijas pārvaldību. 

o 29.09.  un 29.10. organizēti NVO pieredzes stāstu vakari. 

o 13.10. atbalstīta Mežezera attīstības stratēģijas izstrāde Jaunolainē. 

o 15.10. un 22.10. organizētas apmācības par mediju lietotprasmi. 

o 16.10. organizētas apmācības par Līdzatbildību Mārupes novada jauniešiem. 

o 27.10. organizētas apmācības par video montāžas pamatiem. 

o 28.10. rīkotas apmācības “Kā tu vari līdzdarboties?”. 

o Biedrība darbojās kā  NVO informatīvais punkts Babītes, Mārupes un Olaines novada 

organizācijām. Vairāk nvo.pierigaspartneriba.lv . 

• Projektu īstenošana: 

o Apstiprināts projekts „KOPA/Kopienu pārdomāta attīstība”, kura mērķis ir 32 lauku teritoriju 

kopienas iesaistīties  aktivitātēs, meklējot un īstenojot praktiskus risinājumus saviem 

izaicinājumiem. 

o Apstiprināts projekts „Apkārt Rīgai  - vienots tūrisma piedāvājums”. 

o Kā sadarbības partneri iesaistījāmies  sadarbības projektā „Smart Villages LEADER Network”, kura  

mērķis ir aktīvo kopienu iedzīvotājus iepazīstināt ar starptautisko pieredzi un labās prakses 

pārņemšanu.  

o Kā sadarbības partneri iesaistījāmies sadarbības projektā „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku 

teritorijā”, lai popularizētu sociālo uzņēmējdarbību Biedrības darbības teritorijā. 

o Turpinās sadarbības projekta „Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai” īstenošanai. 

o Noslēgta  sadarbības projekta “Tūrisms kopā” īstenošana. 

• Vienlaicīgi biedrība nodrošina Eurodesk informatīvo punktu abas biroja telpā Mārupes un Olaines 

novada. 

 

Interešu grupa “Gleznošanas studija SAPŅI KRĀSĀS” 

Adrese: Zemgales iela 31, 3. stāvs, Olaine, Olaines novads  

Atbildīgā persona:  Kristīna Boļšedvorova 

Kontakti: mob.tālr.  26729151, e-pasts: bolsedvorovakristina@inbox.lv 

mailto:bolsedvorovakristina@inbox.lv
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Darbības galvenie mērķi: sekmēt novada iedzīvotāju emocionālo, radošo un intelektuālo spēju attīstību, 

izpratni par vizuālās mākslas daudzveidību, ieinteresētību Latvijas un pasaules vizuālās mākslas izzināšanā 

un radošā darbībā. Sekmēt mākslas un kultūrvides izpratni, pilnveidot radošās darbības pieredzi. 

Biedru skaits – 10. 

Sadarbībā ar Olaines NVO apvienības biedriem un Olaines novada pašvaldību tika organizēti pasākumi, 

veicot informatīvi izglītojošu darbu iedzīvotāju vidū, sekmējot un veicinot apvienības organizāciju biedru 

dzīves kvalitātes saglabāšanu un uzlabošanu, informējot un propagandējot savas darbības mērķus sabiedrības 

izpratnes veidošanai. Tika organizētas izstādes novada iedzīvotājiem, dalība labdarības izsolē ar izsoles 

priekšmetu nodrošināšanu. 

Galvenās aktivitātes: 

• Organizētas regulāras vizuālās mākslas apguves nodarbības novada iedzīvotājiem vienu reizi nedēļā, 

ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības. 

• Izstādīta izstāde Olaines Vēstures un mākslas muzejā „KAS TE OLAINĒ, OLAINE KASTĒ”. 

• Atbalsts Olaines 2. vidusskolas skolēnu sagatavošanā iestājpārbaudījumiem.  

• Dalība biedrības “Laimīgās astes” organizētajā labdarības izsolē ar saviem darbiem, nodrošinot izsoles 

priekšmetus. 

• Sadarbība ar Pieaugušo izglītības centru telpu izmantošanā nodarbībām. 

• Sadarbība ar citām NVO apvienības biedrībām, Olaines 1. vidusskolu, Olaines 2. vidusskolu, Olaines 

Mūzikas un Mākslas skolu. 

 

Olaines novada dzīvnieku aizsardzības biedrība “Laimīgās astes” 

Adrese: Zemgales iela 31, 3. stāvs, Olaine, Olaines novads  

Atbildīgā persona:  Aļona Ivanova, Jekaterina Petrova 

Kontakti: mob.tālr.  26387241 (Aļona), 26848729 (Jekaterina), e-pasts: laimigas.astes@gmail.com  

Biedrības mērķi un uzdevumi: 

• palīdzēt pamestiem, nelaimē nonākušiem dzīvniekiem, iespēju robežās nodrošinot tiem medicīnisko 

palīdzību, pagaidu mājas, barošanu, esošo vai jauno saimnieku meklēšanu; 

• saliedēt un apvienot esošos brīvprātīgos, sistematizēt un atbalstīt viņu darbu, pēc iespējas kompensējot 

viņu pašu ieguldītos līdzekļus, kā arī piesaistīt jaunus domubiedrus; 

• informatīvi izglītot sabiedrību, veicināt labvēlīgu attieksmi pret dzīvniekiem – piedalīties Olaines novada 

rīkotajos publiskajos pasākumos, popularizējot biedrības ideju un piesaistot jaunus domubiedrus, 

tematisko pasākumu rīkošana iedzīvotājiem, tajā skaitā bērnudārzos un skolās; 

• atbalstītāju piesaistīšana biedrības mērķu sasniegšanai; 

mailto:laimigas.astes@gmail.com
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• pašvaldības finansējuma piesaistīšana ar dzīvnieku aizsardzības un labklājības veicināšanas saistītajiem 

projektiem; 

• veidot savstarpējo komunikāciju starp pašvaldību, dzīvnieku aizsardzības biedrību un novada 

iedzīvotājiem. 

• Pilsētas tēla pilnveidošana – kaķu māju uzstādīšana vienotā vizuālā izskatā un turpmākā uzturēšana. 

Biedru skaits – 6. 

Galvenās aktivitātes: 

• Aktīva informācijas izplatīšana par biedrības darbību sociālajos tīklos. 

• Domubiedru, aktīvistu piesaistīšana brīvprātīgajam darbam. 

• Atbalstītāju piesaistīšana. Saskaņā ar statūtiem Olaines novada dzīvnieku aizsardzības biedrība 

“Laimīgās astes” ir bezpeļņas labdarības organizācija, kurā tās pārstāvji darbojas bez atlīdzības, tāpēc 

katrs saņemtais ziedojums pilnā apmērā kļūs par palīdzību dzīvniekiem. 

• Regulāra atbalsta sniegšana lielo kaķu koloniju aprūpētājiem Olaines novadā. Ar ziedotāju un Olaines 

NVO apvienības palīdzību iespēju robežās ar barību tika atbalstītas ielas kaķu lielās kolonijas Olaines 

novadā - no Pēterniekiem līdz Jāņupei un Medemciemam. Barība tika piegādāta koloniju aprūpētājiem. 

Pastāvīgā komunikācija ar ielas kaķu koloniju aprūpētajiem, nepieciešamības gadījumā – 

organizatoriskās, fiziskās un finansiālās palīdzības sniegšana. 

• Sadarbība ar patversmi “Ķepu ķepā”. Olaines novada iedzīvotāju saziedoto mantu un barības savākšana 

un nogādāšana patversmē. 

• 22.10.2020. biedrības biedri apmeklēja Latvijas veterinārārstu biedrības organizētus dzīvnieku ķērāja 

kursus un saņēma attiecīgās apliecības. 

• 20.12.2020. Ziemassvētku labdarības izsoles “Labdarības svētdiena 2020” rīkošana. Tiešsaistes 

pasākums. Izsolē iegūtie līdzekļi tika vākti biedrības "Laimīgās astes" darbības atbalstam. 

 

Biedrība “Ābolītis” 

Adrese: Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine 

Atbildīgā persona: Tamāra Krēsliņa 

Kontakti: mob.tālr. 26094971, e-pasts: tamara.kreslina@inbox.lv  

Biedrības darbības mērķi:  Apvienot un atbalstīt Olaines pilsētā dzīvojošās ģimenes, kurās ir bērni ar 

attīstības un nopietniem veselības traucējumiem, sekmēt to integrēšanu sabiedrībā. Organizēt Olaines pilsētā 

dzīvojošām ģimenēm, kurās ir bērni ar attīstības un nopietniem veselības traucējumiem izglītojošus, veselību 

veicinošus, kultūras un brīvā laika pavadīšanas pasākumus. Veicināt biebrības "Ābolītis" sadarbību ar 

Olaines novada pašvaldību, kā arī citām sabiedriskām un nevalstiskām organizācijām. 
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Galvenās aktivitātes: 

• Ir 11 atbalstītāji, kuri beiguši apmācības darbam ar likuma pārkāpējiem un problemātiskajiem jauniešiem. 

• Biedrības virziens ir vērsts uz atbalstu no cietuma atbrīvotajiem un cietumā esošiem Olaines novada 

iedzīvotājiem, viņu ģimenes locekļiem, tai skaitā bērniem, VPD klientiem. 

• 2020. gadā sadarbība bija ar 5 cilvēkiem un viņu ģimenes locekļiem. Atbalsts sniegts gan sadarbībai ar 

valsts institūcijām, gan integrācijai sabiedrībā. Kopīga brīvā laika pavadīšana. Palīdzība atrast ārstēšanās 

iespējas pie speciālistiem, darba meklējumos, dzīves vietas sakārtošanā, praktisku sadzīves iemaņu 

apgūšanā. Atbalsts vērsts uz aizbilstamā iekšējiem resursiem, talantiem un iespējām. Balstīts uz 

pieņemšanu, uzticēšanos, sapratni. 

• Darbs ar sabiedrību. Mēs visi gribam dzīvot drošā vidē, lai tas notiktu, nepieciešams pieņemt visus 

sabiedrības locekļus. 

• Sadarbības partneri ir VPD, IaVP, dažādu profesiju pārstāvji, speciālisti, novada pašvaldība. 

 

Biedrība “Izvēlies brīvību” 

Adrese: Zemgales iela 31, 3.stāvs, Olaine, Olaines novads 

Atbildīgā persona:  Sanita Veinberga 

Kontakti: mob.tālr.  25642349, e-pasts: lidzgaitnieciba@gmail.com  

Biedrības darbības mērķi: sekmēt Latvijas ieslodzījuma vietās bijušo ieslodzīto personu atgriešanos 

sabiedrībā, citu sabiedrībā neintegrētu grupu un atsevišķu personu socializāciju.  

Dalībnieku skaits: 8 biedri. 

Lai sasniegtu mērķus, biedrība: 

• veido atbalsta kopienas bijušajiem ieslodzītajiem ar atbilstošu tās dalībnieku formāciju; 

• veido savstarpējas sadarbības attiecības ar atbildīgajām valsts pārvaldes institūcijām un visa veida 

bijušo ieslodzīto rehabilitācijas centriem, citām Latvijas un ārvalstu personām; 

• veic sabiedriskā labuma darbību, īstenojot aktivitātes sociāli apgrūtinātas sabiedrības grupas labklājības 

celšanā; 

• veic pozitīvas socializācijas (izglītības, apmācības u.c.) pasākumus sabiedrībā neintegrētām vai slikti 

integrētām personām (dažādas etniskās un kultūras minoritātes, personas ar kriminālās justīcijas un citu 

iestāžu identificētām problēmām, personas ar atkarībām, u.c.); 

• organizē un atbalsta dažādas iniciatīvas un darbības, kas vērstas uz cilvēktiesību aizsardzību, 

noziedzības novēršanu, cietušo tiesību aizsardzību un izlīgumu, u.c.; 

• izstrādā un iesniedz priekšlikumus tiesiskā regulējuma pilnveidošanai; 

• veic jebkādas citas likumā atļautas darbības, kas vērstas uz biedrības mērķa sasniegšanu. 
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Galvenās aktivitātes: 

• Notikušas tikšanās ar potenciāliem līdzgaitniecības klientiem ieslodzījuma vietās dažādās pilsētās – 

Jelgava, Liepāja, Daugavpils.  

• Sniegti līdzgaitniecības pakalpojumi Olainē, Daugavpilī un Liepājā. 

• Līdzgaitniecības ietvaros Olainē tika veikts darbs ar ģimenēm, kurās ģimenes locekļi ir pēc ieslodzījuma. 

• Sadarbība ar Olaines novada pašvaldības aģentūru “Olaines sociālais dienests” par līdzgaitniecības 

pakalpojumu bijušiem ieslodzītiem un preventīvo pasākumu veikšanu. 

 

Biedrība “Izglītības laboratorija” 

Adrese: Kalmes iela 7, Kalmes, Olaines novads, LV-2127 

Atbildīgā persona: Elīna Lūse 

Kontakti: mob.tālr. 29104093, e-pasts luse.elina@gmail.com 

Biedrības darbības mērķi:  Atbalstīt un veicināt bērnu un jauniešu iniciatīvas. Attīstīt un pilnveidot jaunas 

skolotāju darba metodes, radot labvēlīgus apstākļus intelektuālajai un radošajai attīstībai. 

Biedru skaits: 3 

Galvenās aktivitātes: 

• Biedrība "Izglītības laboratorija" ir turpinājusi darbību pie divām galvenajām prioritātēm: 

o nometņu organizēšanas un 

o interešu izglītības programmas īstenošanas. 

• Biedrība organizēja vasaras piedzīvojumu nometni "Detektīvs Kalmess" no 2020. gada 19. jūlija līdz 25. 

jūlijam un ģimeņu nedēļas nogali no 2020. gada 7. augusta līdz 9. augustam. 

• Biedrība realizēja interešu izglītības programmu "Orff mūzika bērniem" no 2020. gada.1. janvāra līdz 

2020. gada 13. martam, un no 2020. gada 9. jūnija līdz 10. oktobrim.  

• Šīs programmas ietvaros biedrība organizēja "Mūzikas pikniku" 29. jūnijā, 27. jūlijā un 24. augustā. 

• Biedrība veic arī privāto bērnu uzraudzības pakalpojumu. Šobrīd bērnu pieskatīšanu nodrošina divas 

licencētas auklītes.  

• 2020. gada nogalē biedrība licencēšanai iesniedza divas jaunas interešu izglītības programmas: 

o Orff mūzika bērniem - Ģitāras spēle, 

o Orff mūzika bērniem - Blokflautas spēle. 

(Licences saņemtas 2021. gada 21. janvarī). 
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Biedrība “Jaunolaines attīstībai”  

Adrese: Priežu iela 34, Jaunolaine, LV -2127  

Atbildīgā persona: Maija Bebre 

Kontakti: mob.tālr. 28665571, e-pasts: jaunolainesattistibai@inbox.lv; facebook.com/jaunolainesattistibai 

Biedrības darbības mērķi: veicināt Jaunolaines ciema un apkaimes attīstību kā  ilgtspējīgu, aktīvu, saliedētu 

kaimiņu kopienu drošā, sakārtotā un pievilcīgā vidē,  atbalstot un stiprinot sabiedrisko aktivitāti, uzlabojot 

iedzīvotāju labklājību un  ekonomisko aktivitāti. 

Biedrībā darbojas 10 biedri. 

Galvenās aktivitātes: 

• Iestāšanās Olaines nevalstisko organizāciju apvienībā 

• Iestāšanās biedrībā “Pierīgas Partnerība” 

• Projekti: 

o Izstrādāts un sadarbībā ar Olaines novada pašvaldību saņemts finansējums LEADER projektam 

“Jaunolaines jauniešu interaktīvās atpūtas zonas izveide” īstenošanai blakus Jaunolaines bērnu 

pilsētiņai. Tiks realizēts 2021. gada pirmajā pusē. 

o Izstrādāts un saņemts finansējums valsts finansējuma Sabiedrības integrācijas fonda projektu 

konkursa "NVO fonds" projekta "Kaimiņu draudzību stiprināšana" īstenošanai 2021. gadā. Projektā 

plānotas divas aktivitātes: "Piedzīvot Jaunolaini" - stāsti par dzīvi Jaunolainē un to iestudēšana 

pastaigu izrādē; "NVO sadarbības un sporta spēles”. 

• Noorganizētie pasākumi: 

o Jūlijā vēstures izzināšanas pastaiga “Misija Jaunolaine” sadarbībā ar Māri Ribicki. 

o Septembrī apģērbu tirdziņš Jaunolaines stadionā “Ielec skapī”.  

o Septembrī tikšanās par Jaunolaines Mežezera attīstības plānu ar iedzīvotājiem. 

o Oktobrī risinājumu darbnīca par Jaunolaines Mežezera attīstības plānu sadarbībā ar projektu “Kopa/ 

kopienu pārdomāta attīstība” un Māri Jonovu. 

• Tiešsaistes aktivitātes: 

o Ziemassvētku dekoru iedvesmas konkurss, kurā ikviens tikai aicināts dalīties ar sevis raditiem 

dekoriem un pēc tam notika atklāta balsošana, izvēloties trīs iedvesmojošākos elementus. 

o Dalība NVO pieredzes stāstu vakarā biedrības valde dalījās biedrības rašanās stāstā ar citām Pierīgas 

apkaimes biedrībām un interesentiem. 

o Iedvesmošanās pēcpusdiena Valmieras novada fonda rīkotajā seminārā "Sabiedrības virzīta 

apkaimes attīstība", kurā biedrības valde prezentēja idejas, mērķus un paveikto. 
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Biedrība “Citāds Es” 

Adrese: Dalbes iela 8-118, Olaine, Olaines novads, LV-2114 

Atbildīgā persona: Ieva Čukure, Jānis Čukurs 

Kontakti: mob.tālr. 26184292, e-pasts: citadses@inbox.lv,  

  fb.com: https://www.facebook.com/citadses, mājas lapa: https://www.citadses.lv/ 

Biedrības darbības mērķi: 

• Apvienot Olaines novadā dzīvojošās ģimenes, kurās ir bērni un jaunieši ar invaliditāti, kā arī viņu 

atbalstītājus. 

• Veicināt pozitīvu attieksmi pret bērnu un jauniešu ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā, palīdzot 

kļūt par pilntiesīgiem tās locekļiem. 

• Rast iespēju izveidot centru, kur bērni un jaunieši ar invaliditāti, darbojoties kopā, attīstītu ikdienai 

nepieciešamās iemaņas. 

• Iestāties par bērnu un jauniešu ar invaliditāti izglītības iegūšanas iespējām savā novadā. 

• Iestāties par nodarbinātības politikas izveidi jauniešiem ar invaliditāti. 

• Sniegt atbalstu ģimenēm, kurās ir bērni un jaunieši ar invaliditāti. 

Biedrība "Citāds Es" ir jauna biedrība, kas apvieno Olaines novadā dzīvojošās ģimenes, kurās aug bērni un 

jaunieši ar invaliditāti un ģimenes, kurās ir bērni un jaunieši ar tipisku attīstību (turpmāk tekstā – tipiska 

ģimene). Biedrības mērķis ir radīt interesi kopā būt ne tikai īpašajām ģimenēm, bet arī tipiskajām ģimenēm, 

tādejādi veicinot izpratni par citādo un vēlmi līdzdarboties un atbalstīt. Mēs jau esam paguvuši izdarīt vairāk 

nekā cerējām un ticam, ka mūsu vēlme saliedēt sabiedrību un attīstīt empātiju pret citādo pilnveidosies un 

nesīs rezultātus arī turpmāk. Moto: Integrācija un iekļaušana ar kājām gaisā! 

Biedrībā darbojas: 26 biedri 

Galvenās aktivitātes: 

• Radošās darbnīcas (6) – tika radīti dažādi mākslas darbi no dažādiem materiāliem - no jūras smiltīm, 

herbārija, papīra, plastilīna u.c., atbilstoši katra dalībnieka individuālajām vēlmēm un varēšanai. 

• Rehabilitācijas centra izveide sadarbībā ar biedrību “Cerību gaismiņa”. Nodrošinot rehabilitācijas 

speciālistu pieejamību ikvienai ģimenei novadā. 

• Jaunu dalībnieku uzņemšana DI Projekta ietvaros – Olaines sociālais dienests pieņēma un īstenoja 

iniciatīvu: ja kāda no ģimenēm vairs nevēlas piedalīties DI Projektā, ir iespējams to nomainīt pret citu 

ģimeni. 

• Pabalstu izmaksas sistēma "mūžīgajiem bērniem" – sarunās ar Olaines sociālo dienestu tika panākta 

vienošanās, ka arī "mūžīgie bērni" pēc pilngadības sasniegšanas saņems finansiālu atbalstu medicīnas 

preču un rehabilitācijas segšanai. 

• PII Nolikuma punktu izvērtēšana - lūdzām, lai PII "Ābelīte" tiktu mainīts izstrādātā Nolikuma punkts 

attiecībā uz izglītības programmām 01015811, 01015821, kur bija teikts, ka jaunus izglītojamos ar 

šiem kodiem vairs neuzņems. Iesaistot IKVD vienojāmies, ka visiem izglītojamajiem, ņemot vērā 

integrācijas un iekļaušanas noteikumus, ir tiesības uz izglītību savā pašvaldībā. 

https://www.facebook.com/citadses,
https://www.citadses.lv/
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• Labdarības akcija “Kļūstiet par Ziemassvētku Rūķiem!” – aicinot līdzcilvēkus kļūt par Rūķiem 22 (uz 

to brīdi) citādiem bērniem, sarūpējot dāvaniņas pēc saviem ieskatiem. Noslēguma pasākumu 

organizējot ievērojot visus drošības pasākumus Olaines Mežaparkā. 

• Alternatīva iespēja ēdināšanas pakalpojuma 1-4.klases skolniekiem ar īpašām vajadzībām – pārtikas 

paku saņemšana, ja nav iespējams ēst skolā. 

• Pieredzes apmaiņas pasākums biedrībā “Cerību spārni”. 

• Dalība pieredzes stāstu vakarā. 

 

Pētījumi 
 

• Saskaņā ar Olaines novada domes 2017. gada 26. jūlija sēdes lēmumu “Par Olaines novada 

teritorijas plānojuma 2017.-2030. gadam izstrādes uzsākšanu” (prot.12., 20.p.) turpinās Olaines 

novada teritorijas plānojuma izstrāde ar mērķi izstrādāt normatīviem atbilstošu ilgtermiņa teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentu. Dokumenta izstrādi kavē Covid-19 ierobežojumi, kuru dēļ nevarēja 

notikt 2020. gada oktobrī izsludināta Olaines novada teritorijas plānojuma pilnveidotas redakcijas 

publiskā apspriešana.  

• Saskaņā ar Olaines novada domes 2020. gada 22. decembra sēdes lēmumu “Par Olaines novada 

attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādes uzsākšanu” (prot.18, 4.p.) uzsākta Olaines 

novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam izstrāde ar mērķi izstrādāt Attīstības programmu 

2022.-2028. gadam, kurā tiek noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Olaines 

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. 

• 2020. gadā veiktas Olaines novada neoficiālo peldvietu ūdens kvalitātes pārbaudes, peldvietu ūdens 

analīzes tiks ņemtas arī 2021. gadā. 

 

Pašvaldības līdzdalība sadarbības  projektos 

 

 

Sadarbība ar ārzemju pašvaldībām 

Olaines novada pašvaldība 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 tika veidota sadarbība sociālajos, izglītības un kultūras jautājumos: Zviedrijā – ar Karlskogu, 

Odeshogu, Vadstenu un Somijā – ar pilsētu Rīhimaki, Polijā – ar Nova Saržinas pilsētu un Radomsko 

(sadarbība kultūras, izglītības, sporta, sociālajā un ekonomikas jomā). Izveidojās sadraudzība ar Krievijas 
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pilsētu Ivangorodu un Lietuvas pilsētu Anikščai. Ar Odeshogu, Karlskogu, Rīhimaki, Nova Saržinu un 

Radomsko ir iepriekš noslēgti sadraudzības un sadarbības līgumi. 

2019. gadā parakstīts sadarbības memorands starp Olaines novada pašvaldību un Cangzhou pašvaldību 

(Ķīnas Tautas Republika) par sadarbību uzņēmējdarbības, tirdzniecības, kultūras, izglītības, sporta un 

tūrisma jomā.   

Pašvaldības izglītības iestādes aktīvi piedalās starptautiskajos projektos:  

• Olaines 1. vidusskola: 

o  no 2018. gada 1. septembra iesaistījās Erasmus+ KA2 stratēģiskajā skolu sadarbības 

partnerību projektā "It’s time to care", kura mērķis ir koncentrēties uz dziļāku noteiktu Eko tēmu 

analīzi, piedāvāt jaunas idejas un risinājumus, veicināt lielāku sadarbību, vairāk domāt par citiem 

cilvēkiem un respektēt apkārtējo vidi. Sadarbības partneri – skolas no Somijas, Portugāles, Maltas un 

Bulgārijas; 

o no 2019. gada 1. septembra iesaistījās Erasmus+ KA2 stratēģiskais skolu sadarbības 

partnerību projektā  “TRANSMITTING OUR CULTURAL HERITAGES TO NEW 

GENERATIONS” ", kura mērķis ir uzlabot skolēnu izpratni par kultūras mantojumu gan materiālā, 

gan nemateriālā mantojuma jomā visā pasaulē, attīstīt skolēnu angļu valodas prasmes, uzlabot 

sadarbības un komunikācijas prasmes starp skolēniem u.c. Sadarbības partneri – skolas no 

Slovākijas, Portugāles, Itālijas un Rumānijas.  

• No 2018. gada septembra Olaines 2. vidusskola īsteno ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības 

Nr.2 (KA2) skolas apmaiņas partnerību projektu “The Influence of Books” kopā ar Itālijas, 

Rumānijas, Turcijas un Vācijas skolām. Projekta mērķis ir starptautiskā līmenī veicināt lasītprieku 

un radošu pieeju lasīšanai, attīstīt valodas prasmes, komunikācijas spējas un kritisko domāšanu, 

apzināt valsts kultūras mantojumu. 

 

Sadarbība ar citām pašvaldībām un institūcijām 

Olaines novada pašvaldība ir Latvijas Pašvaldību savienības  biedrs un atrodas Rīgas plānošanas reģiona 

sastāvā.  

Olaines novada pašvaldība ir biedrības „Pierīgas pašvaldību apvienība” sastāvā (kopš 2015. gada 23. 

septembra). Biedrības mērķi: īstenot Pierīgas pašvaldību tiesisko interešu aizsardzību; veicināt Pierīgas 

pašvaldību savstarpējo sadarbību; veicināt Pierīgas pašvaldību sadarbību ar Latvijas Republikas, 

starptautiskajām un citu valstu institūcijām un organizācijām; veicināt Pierīgas pašvaldību ekonomisko un 

sociālo attīstību. Biedrībā  ir 14 biedri: Ādažu novada pašvaldība, Baldones novada pašvaldība, Carnikavas 

novada pašvaldība, Garkalnes novada pašvaldība, Ikšķiles novada pašvaldība, Inčukalna novada pašvaldība, 

Ķekavas novada pašvaldība, Mārupes novada pašvaldība, Olaines novada pašvaldība, Ropažu novada 

pašvaldība, Salaspils novada pašvaldība, Saulkrastu novada pašvaldība, Sējas novada pašvaldība, Stopiņu 

novada pašvaldība. Olaines novada pašvaldību pārstāv domes priekšsēdētājs Andris Bergs.  
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Saskaņā ar 2017. gada 26. septembra Mkinistru kabineta noteikumiem Nr. 582 „Noteikumi par 

pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” Olaines sadarbības teritorijas civilās 

aizsardzības komisijas sastāvā ir Olaines, Mārupes un Babītes novads. 

Olaines novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar 6 pašvaldībām (Carnikavu, Ikšķili, Ķekavu, 

Salaspili, Garkalni un Siguldu), lai kopīgi realizētu obligātos izglītības un kultūras pasākumus (centralizēto 

pārbaudes darbu, mācību olimpiāžu, skašu, konkursu, metodisko semināru un pieredzes apmaiņas). Olaines 

novadā darbojās Olaines novada pedagoģiski medicīnisko komisija, kura saskaņā ar sadarbības līgumu 

sniedz maksas pakalpojumus arī Ķekavas novadā deklarētajiem izglītojamajiem. 

Aktīvi turpina strādāt Olaines, Mārupes un Babītes novadu dibināta biedrība „Pierīgas partnerība”,  kuras 

galvenais mērķis ir ar savu darbību stimulēt šo teritorijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, kas ietver 

gan ekonomiskās un sociālās aktivitātes pieaugumu, gan teritorijas apkārtējās vides uzlabošanu un esošo 

resursu ilgtspējīgu izmantošanu. 

    Olaines novads ikdienā saskaras un risina dažāda veida problēmas, kuru risināšana bieži nav iespējama 

bez valsts pārvaldes institūcijām un dažādiem valsts atbildīgajiem dienestiem, līdz ar to notiek sarakste, 

tikšanās un apspriedes. Dažādu nozaru ministrijas (Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija, Satiksmes ministrija, Finanšu ministrija, Veselības ministrija, Iepirkumu uzraudzības 

birojs u.c.) piedalās vai koordinē Olaines novada infrastruktūras investīciju projektus, palīdz ar 

konsultācijām. 

Olaines novada teritorijā atrodas divas Neatliekamās palīdzības brigādes Olaines pilsētā (Veselības ielā 7). 

 

Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs 

Uzņēmējdarbības veicināšanai novadā 2015. gada novembrī ar Olaines novada domes lēmumu izveidots 

nodibinājums "Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs" (Zemgales iela 33, Olaine, 3.st., 

t.29417886). Tā dibinātāji ir Olaines novada dome, biedrība "Olaines uzņēmēju biedrība” un Olaines 

Mehānikas un tehnoloģijas koledža (tagad RTU Olaines Tehnoloģiju koledža). 

Būtiskākie nodibinājuma darbības uzdevumi: 

• nodrošināt informatīvo un cita veida atbalstu Olaines novada uzņēmējiem; 

• veicināt Olaines novada uzņēmumu un novada starptautisko atpazīstamību; 

• sniegt atbalstu uzņēmējdarbības uzsācējiem un esošajiem uzņēmējiem; 

• informēt investorus un citus interesentus par biznesa attīstības iespējām Olaines novadā; 

• veicināt sadarbību ar LIAA biznesa inkubatoriem un lielākajām darba devēju organizācijām; 

• apkopot informāciju par novadā esošajiem resursiem (zeme, investīciju objekti, pieejamā 

infrastruktūra) un uzņēmumiem; 
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• veidot savstarpējus kontaktus un informācijas apmaiņu starp novadā esošajiem uzņēmumiem un citu 

reģionu uzņēmējiem, starp pašvaldību, uzņēmējiem, valsts institūcijām un nevalstiskajām 

organizācijām, lai popularizētu uzņēmējdarbības iespējas un veicinātu atbalstu Olaines novadā; 

• veicināt RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas studiju procesa attīstību un popularizēšanu. 

Atbilstoši darbības uzdevumiem 2020. gadā Olaines novada uzņēmējdarbības centrs veica sekojošas 

galvenās aktivitātes: 

Tika organizēts grantu programmas "(ie)dvesma" konkurss jaunajiem uzņēmējiem sadarbībā ar Jūrmalas 

pilsētu, Mārupes, Ķekavas, Siguldas, Stopiņu novada pašvaldību un SEB banku un notiek tā finanšu 

uzraudzība. 

Tiek uzturēta novada  mazo uzņēmēju, amatnieku datu bāze, informācija ievietota pašvaldības tīmekļvietnē. 

Tiek uzturēta centra sociālā tīkla Facebook lapa, kurā regulāri ievieto novada uzņēmējiem aktuālo 

informāciju un reklamē novada uzņēmumus. 

ONUAC direktore pārstāv Olaines novada pašvaldību RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas Padomē. 

Organizēti semināri uzņēmējiem sadarbībā ar "Pierīgas Partnerība", LIAA Jūrmalas Biznesa inkubators un 

finanšu institūcija "Altum". 

Organizēts izbraukuma – pieredzes apmaiņas pasākums novada mājražotājiem "Kūku māja". 

Notiek regulāras tikšanās, tiek sniegtas konsultācijas pa telefonu un e-pastā  novadā esošajiem un 

potenciālajiem uzņēmējiem. 

Turpinās sadarbība ar Pierīgas pašvaldībām, Rīgas plānošanas reģionu, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības 

asociāciju u.c. organizācijām un iestādēm par uzņēmējdarbības jautājumiem. 

Olaines novads kā uzņēmējdarbībai labvēlīga vieta popularizēts dažādos forumos un medijos. Sagatavots un 

iesniegts LIAA Olaines novada uzņēmējdarbības profils. 

Izveidota virtuālā karjeras stunda Olaines 1.vidusskolai ar Olaines novada uzņēmēju piedalīšanos. 

Nofilmēti un izvietoti pašvaldības tīmekļvietnē un sociālajos tīklos 10 video sižeti par novada uzņēmumiem. 

Sagatavots un iesniegts LIAA novada uzņēmējdarbības profils. 

Novada Dzērveņu svētku ietvaros organizēts mājražotāju un amatnieku tirdziņš. 

Novada uzņēmēji aicināti izveidot piedāvājumus Olaines novada mobilajā aplikācijā un sniegts atbalsts 

profilu izveidei. 

Lauku atbalsta dienesta Leader programmā sagatavots, iesniegts un apstiprināts projekts "Kopstrādes telpu 

izveide Olainē". 
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Pieredzes apmaiņas vizītes 3 kopstrādes vietās Rīgā un Ogres novadā. 

 

Grantu programma "(ie)dvesma" 

2020. gadā programmu īstenoja SEB banka kopā ar Jūrmalas pilsētu, Mārupes, Siguldas, Ķekavas, Stopiņu 

un Olaines novadiem. Tās mērķis ir atbalstīt gan šo pašvaldību teritorijā jau strādājošus uzņēmumus, gan vēl 

neīstenotas biznesa idejas, piešķirot līdz 10 000 EUR to attīstīšanai. 2020. gadā Olaines novada pašvaldības 

grants  8820 EUR apmērā piešķirts uzņēmumam SIA “A’Polli”, lai paplašinātu premium klases šokolādes 

ražošanu un radītu jaunus produktus. 

 

 

Vispārējā informācija 

2020. gadā novadā reģistrēti 72 jauni uzņēmumi (pēc Lursoft datiem).  

Bezdarba līmenis novadā pēc Nodarbinātības Valsts aģentūras datiem 2020. gadā svārstās ap 4,3%, kas ir 

tuvu dabiskajam bezdarbam. 

 

 

 

 

Nekustamais īpašums Olaines novadā 

 
 

 

Olaines novada pašvaldības administratīvā teritorija ir 29832,5487 ha, tajā skaitā: 

Olaines pilsētas teritorijas platība                                      684,296 ha  

Olaines pagasta teritorijas platība                                  29 148,2527 ha                   

Ar nekustamā īpašuma nodokli apliktā platība              22 902,5593 ha  
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Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošās zemes sadalījums pa lietošanas veidiem 2020. gadā, ha 

 

 
Olaines novada pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 

 

Bilances vērtība 

uz 31.12.2020., 

euro 

Bilances vērtība 

uz 31.12.2019., 

euro 

Nekustamais īpašums kopā, t.sk. 40 620 085 39 805 840 

Dzīvojamās ēkas 431 847 125 123 

Nedzīvojamās ēkas 15 654 483 15 516 478 

Transporta būves 4 451 916 4 818 214 

Zeme zem ēkām un būvēm 2 518 506 2 394 542 

Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 2 058 2 058 

Pārējā zeme 687 897 802 110 

Inženierbūves 1 852 335 1 623 255 

Pārējais nekustamais īpašums 1 733 042 1 885 622 

Turējumā nodotā valsts un pašvaldību zeme 1 206 521 1 206 356 

Turējumā nodotās valsts un pašvaldību ēkas un būves 6 151 911 5 239 058 



150 

 

Turējumā nodotie valsts un pašvaldību bioloģiskie un pazemes aktīvi 450 476 574 027 

Pārējie bioloģiskie aktīvi 35 973 14 018 

Ieguldījuma īpašumi (zeme) 4 817 141 4 895 923 

Ieguldījuma īpašumi (būves) 252 834 349 217 

Turējumā nodotie ieguldījuma īpašumi (zeme) 12 134 48 944 

Turējumā nodotie ieguldījuma īpašumi (būves) 361 011 310 895 

 

Olaines novada pašvaldības uzskaitē uz 2020. gada 31. decembri ir 1073 zemes vienības, 88 ēkas (būves), tai 

skaitā inženierbūves, 252 dzīvokļi, tajā skaitā 77 īpašumā un 175 tiesiskajā valdījumā. 

2020. gada laikā ar nekustamā īpašuma objektiem tika veiktas sekojošas darbības: 

• iereģistrēti Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatas nodaļā uz Olaines novada pašvaldības vārda 90 

nekustamie īpašumi – 6 dzīvokļi (kopējā platība 179,98 kv.m) un 84 zemes vienības (kopējā platība 

23,0447 ha); 

• iekļauti grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaitē: 18 zemes gabali 21,0422 ha platībā, 

• atsavināti nekustamie īpašumi un izslēgti no grāmatvedības uzskaites: 

2 dzīvokļi Olaines pagasta teritorijā (dzīvokļa platība 66 m2), 

4 dzīvokļi Olaines pilsētas teritorijā  (dzīvokļa platība 163,49 m2), 

73 zemes gabali Olaines pagasta teritorijā 8,13793 ha platībā. 

 

Pārskata gada laikā pieņemti ekspluatācijā jauni un renovētie objekti par 2 914 268 EUR, lielākie no tiem:  

Rūpnīcu ielas izbūve, 670 m garumā 870 774 EUR 

Ēkas Zeiferta iela 8, Olainē, energoefektivitātes paaugstināšana  387 119 EUR 

Olaines 2.vidusskolas ķīmijas laboratorijas, metodiskā informācijas centra un 

trenažieru zāles atjaunošana 347 571 EUR 

Ceļa “Uzvaras Līdums-Ziemeļu mala” rekonstrukcija  137 078 EUR 

Lietus kanalizācijas izbūve Rūpnīcu ielā, Olainē  134 553 EUR 

Dzeramā ūdens ūdensvada izbūve Rūpnīcu iela, Olainē  124 362 EUR 

Velo trases izbūve Olaines parka pie 1.vidusskolas   117 115 EUR 

Ietves izbūve Rūpnīcu ielā, Olainē  111 415 EUR 

Bruģēta seguma izbūve Meža ielas 4 un 6 namu pagalmā  68 019 EUR 

Gājēju-velosipēdistu ceļa izbūve “Upītes-Līduma.karjers”  48 556 EUR 
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Izslēgti no uzskaites objekti par 326 848 EUR EUR, t.sk. 

Zeme Pionieru ielā 1, kad.apz. 80090050001, 2.744 ha 14 407 EUR 

Dzīvoklis Birzniekos 2 dzīvoklis Nr.7, Jaunolaine, Olaines nov. 10 615 EUR 

Rūpnīcu ielas vecais asfalta segums 70 873 EUR 

 

Pārskata gada laikā Olaines novada pašvaldības bilancē tika iekļauti ziedotie nekustamā īpašuma objekti  par 

14 792 EUR, t.sk.: 

 Dzīvoklis Jelgavas iela 16-65, Olainē                   7 332 EUR 

Dzīvoklis Zemgales ielā 8-41, Olaine 6 987 EUR 

Pārskata gadā Olaines novada pašvaldības kapitālsabiedrības AS “Olaines ūdens un siltums” notika 

pamatkapitāla palielināšana, nododot Olaines novada pašvaldības piederošu pamatlīdzekli: zemi Jelgavas 

ielā 4, Olainē, kad.apz. 80090073310, 53 267 EUR. 

Lielākie mežu īpašnieki 

 

Īpašnieks Platība (ha) 

VAS „Latvijas Valsts meži” 11 647,33  

SIA “Rīgas meži” 7180,03 

Olaines novada pašvaldības meži                      509,50 

Rīgas pilsētas pašvaldības meži 346,18 

 

Lielākās zemnieku saimniecības 

 

Zemnieku saimniecība Apstrādātās lauksaimniecībā izmantojamā zemes platība (ha) 

z/s „Pauļuki” 1370 

z/s „Kalnāji”   445 

z/s „Zariņi”  440 

SIA „Sabiedrība Mārupe”   405 

 
 

 

Par aktualitātēm nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinā 2020. gadā 

 

Nekustamā īpašuma nodoklis tika aprēķināts saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” 

(turpmāk - Likums), t.i: mājoklim noteiktā nodokļa likme ir 0,2%; 0,4%; 0,6% no kadastrālās vērtības, zemei 

– 1,5%. 

Valsts zemes dienests skaidro, ka 2020. gadā  kadastrālo vērtību izmaiņas neskāra dzīvojamo, 

komercdarbības un ražošanas ēku īpašniekus, jo šajās īpašumu grupās kadastrālo vērtību bāzes vērtības nav 

mainījušās. Izmaiņas skāra tikai lauku zemes īpašniekus, kas ir salīdzinoši neliela īpašnieku grupa. 

Ikgadējais speciālās vērtības nekustamā īpašuma nodokļa vajadzībām pieaugums lauku zemēm 

nepārsniedza 10% no iepriekšējā gadā zemes vienībai aprēķinātās kadastrālās vērtības vai speciālās vērtības. 
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Administratīvi teritoriālā 

iedalījuma vienība 
Zemes vienību skaits  

Zemes vienību kopējā 

platība, ha  

Kadastrālo 

vērtību 

kopsumma, 

EUR  

Olaine 423 6 84.2960 11 958 377 

Olaines pagasts 13 792 29 148.2527 56 672 073 

 

Administratīvi teritoriālā 

iedalījuma vienība 
Ēku skaits  Kadastrālo vērtību kopsumma, EUR  

Olaine 651 83 115 346 

Olaines pagasts 19 518 110 943 034 

 

 

Administratīvi teritoriālā 

iedalījuma vienība 
Inženierbūvju skaits  Kadastrālo vērtību kopsumma, EUR  

Olaine 56 1 082 589 

Olaines pagasts 214 6 568 580 

 

Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālā lauksaimniecības pārvalde katru gadu līdz 1.septembrim 

apseko lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības un līdz 20.novembrim sniedz informāciju pašvaldībai 

nekustamā īpašuma papildus nodokļa aprēķināšanai. Saskaņā ar Likuma 3.panta (11) daļu, 200 apsekotās 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības (platībā virs viena hektāra) tika apliktas ar nodokļa papildus 

likmi 1,5%  apmērā par kopējo summu EUR 9086,41. 

2020. gadā turpina darboties Likuma 5.panta paredzētie atvieglojumi nekustamā īpašuma nodokļa 

maksātājiem. 

Ar Olaines novada domes 28.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. SN10/2016 „Par nekustamā 

īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Olaines novadā” noteiktās iedzīvotāju kategorijas saņem 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 2020. gadā. 

Saskaņā ar šiem noteikumiem, nodokļu atvieglojumu 90% apmērā  saņēma dzīvokļu īpašnieki, kuru 

dzīvesvieta deklarēta renovētajā daudzdzīvokļu mājā uz taksācijas gada 1.janvāri un nav nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda par iepriekšējiem periodiem un renovācija veikta ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu, tajā 

skaitā:  

Olaines pilsētā – Kūdras iela 3, Stacijas iela 22, Stacijas iela 24, Zeiferta iela 9, Zeiferta iela 16,  Zeiferta 

iela 20, Zemgales iela 11, Zemgales iela 13;   

Olaines pagastā – Gaismas iela 3, Baznīcas ielā 4, Meža iela 4, Meža iela 7, Meža iela 10, Meža iela 16.   

Atvieglojums darbojas piecus gadus, sākot ar nākošo kalendāro gadu, pēc renovācijas darbu pieņemšanas-

nodošanas akta parakstīšanās. 

2020. gada 25. martā tika pieņemts īpašs Olaines novada domes lēmums - “Par seku novēršanas un 

pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”, ar ko tika noteikts, ka 2020. gadā: 
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1) ir viens nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņš - 15.novembris; 

2) tika piešķirti nekustamā  īpašuma nodokļa atvieglojumi visiem nodokļu maksātājiem: 

Kategorija 25.03.2020. 

lēmuma 

punkts 

Zeme Ēkas Mājoklis Kopā 

Fiziskām personām 

par ēkām un zemi; 

maksātājs ir deklarēts 

01.05.2020 - 50% 

2.1.1.1  

62 420,60 1 090,34 63 649,86 127 160,80 

Fiziskām personām 

par ēkām; maksātājs 

nav deklarēts 

01.05.2020 - 25% 

2.1.1.2 

18,94 7 711,96 31 639,40 39 370,30 

Fiziskām personām 

par zemi - 25% 

2.2. 
129 722,52 0,00 7,74 129 730,26 

Juridiskām personām 

par zemi un ēkām - 

50% 

2.3. 

112 918,15 209 460,05 461,59 322 839,79 

Kopā summa 305 080,21 218 262,35 95 758,59 619 101,15 
 

 

 
 

Piešķirtie nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi  2020.gadā 

ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.pantu 

    
 

  

Kategorija 5.panta Zeme Ēkas Mājoklis Kopā 

1. Politiski represētas personas 

50% 

2.daļa 3 244,05 0,00 709,62 3 953,67 

2. Maznodrošinātas personas 90% 11.daļa 3 302,94 0,00 4 967,77 8 270,71 

3. Trūcīgās personas 90% 11.daļa 279,58 0,00 184,17 463,75 

4. Daudzbērnu ģimenes 50% 12.daļa 988,55 0,00 611,97 1 600,52 

  
Kopā : 7 815,12 0,00 6 473,53 14 288,65 
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Ar 28.09.2016. Olaines novada domes saistošajiem noteikumiem SN10/2016  

  
  Kategorija SN punkts ZEME ĒKAS  MĀJOKLIS KOPĀ 

1. Par daudzdzīvokļu dzīvojamām 

mājām vai telpu  

grupām, kas atrodas šādās 

dzīvojamās mājās, kurām veikta 

ēkas pilna renovācija 

(atjaunošana) 90% 

12.1.1. 

1)punkts 

2 145,10 0,00 7 549,03 9 694,13 

2. Par daudzdzīvokļu dzīvojamām 

mājām vai telpu  

grupām, kas atrodas šādās 

dzīvojamās mājās, kurām veikta 

ēkas daļēja renovācija 

(atjaunošana) 50% 

12.1.1. 

2)punkts 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Personām, kuras atrodas uz citai 

personai piederošas zemes un ir 

īpašumā uz 2020.gada 1.janvāri 

un nekustamā īpašuma nodokļa 

aprēķina dienu. 

12.1.1. 

3)punkts 

0,00 0,00 129,99 129,99 

4. Černobiļas atomelektrostacijas 

avārijas seku likvidētājiem 

12.2.punkts 51,11 0,00 39,05 90,16 

5. Nestrādājošiem, vientuļiem 

pensionāriem.  

12.3.punkts 144,39 0,00 168,86 313,25 

6. Nestrādājošām personām ar 

pirmās un otrās grupas 

invaliditāti 

12.4.punkts 3 134,95 0,00 2 487,39 5 622,34 

7. Personām, kurām ir kopīga 

deklarētā dzīvesvieta ar bērnu 

invalīdu vai nestrādājošo 1. un 

2. grupas invalīdu, kura ir šīs 

12.5.punkts 2 334,49 0,00 2 160,85 4 495,34 
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personas vai tās laulātā bērns, 

mazbērns, brālis, māsa, laulātais, 

kāds no vecākiem vai 

vecvecākiem 

8. Maznodrošinātām personām 12.6.punkts 6 790,81 0,00 6 227,97 13 018,78 

9. Afganistānas kara dalībniekiem 12.7.punkts 42,81 0,00 28,46 71,27 

10. Audžu ģimenēm 12.8.punkts 0,00 0,00 0,00 0,00 

11. Nodokļu maksātājam, kuram ir 

divi nepilngadīgie bērni. 

12.9.punkts 3 705,33 75,17 2 542,58 6 323,08 

12. Nodokļu maksātājam, kuram ir 

ir trīs vai vairāki bērni vecumā 

līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā 

vai audžuģimenē ievietoti bērni) 

un ja personai vai tās laulātajam 

šajā objektā deklarēta 

dzīvesvieta kopā ar vismaz trim 

no minētajiem bērniem ir uz 

1.janvāri; 

12.10.1.punkt

s 

274,52 0,00 16,44 290,96 

13. Nodokļu maksātājam, kuram ir 

trīs un vairāk nepilngadīgi bērni 

vai nestrādājošie pilngadīgie 

bērni līdz 24 gadu vecumam, 

kuri apgūst augstāko izglītību 

pilna laika studijās Latvijas 

Republikā. 

12.10.2.punkt

s 

138,68 0,00 41,69 180,37 

14. Nodokļu maksātājam, kuram 

aprūpē ir bērns līdz 18 gadiem 

(līdz 24 gadiem, ja bērns apgūst 

augstāko izglītību pilna laika 

studijās Latvijas Republikā), kas 

saņem apgādnieka zaudējuma 

pensiju 

12.10.3.punkt

s 

11,25 0,00 34,55 45,80 

   Kopā 18 773,44 75,17 21 426,86 40 275,47 
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Olaines novada pašvaldības Īpašuma un juridiskā nodaļa: 

• nodrošina pašvaldības nekustamo īpašumu apzināšanu un uzskaiti un kontroli; 

• sadarbībā ar citām iestādēm un kapitālsabiedrībām – nekustamo īpašumu pārvaldīšanu; 

• pašvaldības interesēs kārto pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un nomas darījumus ar 

fiziskām un juridiskām personām; 

• organizē pašvaldības nekustamā īpašuma un kustamās mantas atsavināšanu un vada izsoles; 

• nodrošina nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Zemesgrāmatā par pašvaldības 

nekustamā īpašuma tiesību ierakstīšanu; 

• izstrādā tipveida līgumus; 

• uzskaita pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo fondu, sociālos dzīvokļus un dienesta dzīvokļus;  

• pārstāv pašvaldības 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 pašvaldības īpašumā; 

• uztur un izskata dzīvokļu jautājuma risināšanā sniedzamās palīdzības reģistru; 
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• veic iedzīvotāju pieņemšanu jautājumos, kuri saistīti ar Olaines novada pašvaldības īpašumu; 

• sniedz konsultācijas privatizējamo māju dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem par viņu tiesībām, 

pienākumiem, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas iespējām; 

• sniedz konsultācijas dārzkopības sabiedrību kooperatīviem koplietošanas zemju apsaimniekošanas jomā 

un nekustamo īpašumu sakārtošanā; 

• izsniedz īpašuma apliecinošus dokumentus tiesai; 

• veic nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu; 

• veic lauku apvidus zemes nomas un citu zemes nomas līgumu administrēšanu; 

• nodrošina nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu; 

• izsniedz ielu tirdzniecības atļaujas un publisku izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanas atļaujas. 

 

Īpašuma un juridiskās nodaļas sniegtie pakalpojumi 2020. gadā 

Pakalpojuma nosaukums Pakalpojuma saņēmējs Maksa par pakalpojumu 

Ielu tirdzniecības atļauja 

 

(pakalpojumu var saņemt 

klātienē, pieteikumu var iesniegt 

arī elektroniski) 

Fiziska/juridiska persona: 

100 juridiskas personas;  

54 fiziskas personas. 

 

Tirdzniecības nodeva saskaņā ar Olaines 

novada domes 2018. gada 24. oktobra

 Saistošajiem noteikumiem 

Nr.SN9/2018  

 “Par ielu tirdzniecību un nodevas 

apmēru par ielu tirdzniecību publiskā 

vietā Olaines novadā” (skatīt zemāk) 

Publiska izklaides pasākuma 

atļauja 

(pakalpojumu var saņemt 

klātienē, pieteikumu var iesniegt 

arī elektroniski) 

Fiziska/juridiska persona: 

3 juridiskas personas; 

  

Nodeva saskaņā ar Olaines novada 

domes 25.05.2016. saistošajiem 

noteikumiem Nr.SN6/2016 “Nodevas 

par pašvaldības izstrādāto oficiālo 

dokumentu saņemšanu, būvatļaujas 

izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu 

un izklaidējoša rakstura pasākumu 

sarīkošanu publiskās vietās”. 

Atļauja par izklaidējoša rakstura 

pasākumu sarīkošanu publiskās vietās: 

- maza mēroga (izklaidējoša rakstura) 

publiska pasākuma rīkošanai 

(atrakcija, spēles, loterija, u.tml.) – 

par vienu dienu  7,00 EUR; 

liela mēroga (izklaidējoša rakstura) 

publiska pasākuma rīkošanai (karuseļi, 

cirks, piepūšamās atrakcijas u.tml.) – par 

vienu dienu 30,00 EUR. 

Palīdzība dzīvokļa jautājuma 

risināšanā 

Fiziska persona: 

1 - sniegta palīdzība - īres 

dzīvoklis; 

6 - iekļautas palīdzības 

reģistrā. 

bez maksas 

Pašvaldības dzīvojamo māju 

apsaimniekotāja rīcības 

izvērtēšana saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem un 

pilnvarojuma līgumiem 

Fiziska persona: 

sniegtas atbildes un 

izvērtējumi 8 personām. 

 

bez maksas 

Konsultācijas daudzdzīvokļu Fiziska persona: bez maksas 
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māju pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas jautājumos, 

kopsapulces, pārvaldīšanas 

formas, mājas pārņemšana 

 

4 personas. 

Lauku apvidus zemes nomas 

līguma (LAZNL) noslēgšana 

Fiziska/juridiska persona 

10 LAZNL slēgšana ar 

mantiniekiem 

bez maksas  

Dokumentu izsniegšana par 

pašvaldības pirmpirkuma tiesību 

izmantošanu/neizmantošanu 

Fiziska/juridiska persona: 

407 fiziskas personas; 

19 juridiskas personas. 

bez maksas 

Dokumentu izsniegšana par 

pašvaldības piekrišanu zemes 

iegūšanai īpašumā 

Fiziska persona: 

17  fiziskas personas; 

5  juridiskas personas 

bez maksas  

Nomā nodoto zemesgabalu 

atsavināšana 

Fiziska/juridiska  persona: 

67 un 13 personas 

publiskā izsolē. 

bez maksas 

Nekustamā īpašuma nodokļa 

parāda piedzīšanas process 

Fiziska persona: 

skat. informāciju zemāk 

bez maksas 

Neatliekama palīdzība stihiskas 

nelaimes vai avārijas gadījumā, ja 

dzīvojamā telpa ir gājusi bojā 

Fiziska persona  

- 

 

bez maksas 

Atzinuma sniegšana pēc tiesas 

pieprasījuma vai personas 

pieprasījuma (īpašuma strīdu 

gadījumā) 

Tiesa/fiziska persona: 

2 personas; 

3 uz advokātu 

pieprasījumu 

bez maksas 

Dokumentu sagatavošana fizisko 

un juridisko personu nomas 

tiesību ierakstīšanai 

zemesgrāmatā  

Fiziska/juridiska persona: 

1 juridiska persona 

 

bez maksas 

Dzīvojamo telpu maiņa Fiziska persona 

- 

bez maksas 

Informācija par aprēķināto un 

samaksāto nekustamā īpašuma 

nodokli. 

Nekustamā īpašuma nodokļu 

maksājumu grāmatošana. 

 

Nekustamā īpašuma nodokļa 

maksāšanas paziņojuma 

nosūtīšana. 

 Fiziska/juridiska persona: 

Aprēķināts –  

1 001 760,60 EUR 

Samaksāts/iegrāmatots – 

 1 373 852,28 EUR 

Nosūtīti maksāšanas 

paziņojumi: 

parastā vēstulē: 13 805 

e-pastā: 6 049 

e-adresē:  163 

bez maksas 

Nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu piešķiršana 

Fiziska/juridiska persona 

skat. iepriekš (155.lpp.) 

bez maksas  

Dzīvojamās telpas īres līguma 

grozīšana/noslēgšana/izbeigšana 

Fiziska persona: 

7 personas. 

bez maksas 

Darījuma slēgšana ar 

lauksaimniecības zemi 

Fiziska/juridiska  persona: 

3 personas 

bez maksas 

Izziņa par nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda neesamību 

Nekustamā īpašuma 

īpašnieks: 

54 personas. 

Fiziskām un juridiskām personām - 4,20 

EUR 

Cita veida izziņa par nekustamo 

īpašumu 

Fiziskas/juridiskas 

personas: 

67 personas. 

Fiziskām un juridiskām personām - 2,80 

EUR 

Zemesgrāmatā ierakstītas 

Pašvaldības īpašuma tiesības 

īpašumiem (zeme) 

84 bez maksas 
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RZ un NRZ zemes nomas līguma 

grozījumi (vienošanās)  

RZ-50 

NRZ -20 

bez maksas 

RZ un NRZ zemes nomas līguma 

pārtraukšana  

RZ – 6  

NRZ – 2 (iekļauti 

atsavināšanas izsoļu 

piedāvājumā; (pavisam 

kopā 20 RZ un 13 NRZ) 

bez maksas 

Nomā nodoto zemesgabalu 

atsavināšana (RZ un NRZ) 

Fiziska/juridiska persona: 

22 fiziskas personas  

bez maksas 

Uz 31.12.2020. iznomātie (RZ un 

NRZ) zemesgabali  

25  bez maksas 

 

NĪN parāda piedzīšanas process 

Atgādinājumu un brīdinājumu rezultātā iekasētie nokavētie nodokļu maksājumi (atskaites periods no 

01.01.2020. līdz 31.12.2020.) 
 

    
Dokumentu skaits 359;     
Pretenzijas summa 34 288,44 EUR;    
Samaksāts uz 31.12.2020. 12 908,89 EUR, t.i., 37,65% no pretenzijas;  
Pilnībā samaksāts pēc (dokumentu skaits) 148, t.i., 41,23% no kopējā dokumentu skaita; 

Daļēji samaksāts pēc (dokumentu skaits) 19, t.i., 5,29% no kopējā dokumentu skaita; 

Nav maksāts pēc (dokumentu skaits) 192, t.i., 53,48% no kopējā dokumentu skaita. 

 

Brīdinājumu par administratīvā akta piespiedu izpildi rezultātā ieskaitītie nokavētie nodokļu maksājumi 

(atskaites periods no 01.01.2020. līdz 31.12.2020.) 

   
Dokumentu skaits 195     
Pretenzijas summa 108 912,80 EUR;    
Samaksāts uz 31.12.2020. 55 374,86 EUR, t.i., 50,84% no pretenzijas;  
Pilnībā samaksāts pēc (dokumentu skaits) 50, t.i., 25,64% no kopējā dokumentu skaita; 

Daļēji samaksāts pēc (dokumentu skaits) 23, t.i., 11,79% no kopējā dokumentu skaita; 

Nav maksāts pēc (dokumentu skaits) 122, t.i., 62,56% no kopējā dokumentu skaita. 

 

Vienkāršotā prasība par naudas piedziņu sakarā ar zemes nomas līguma nomas maksas parādu -  

5 fiziskas personas. 

Piedziņas kopsumma -   857.66 EUR. 

Dokumentu skaits  - 40. 

 

Nodevas likme par vienas tirdzniecības vietas izmantošanu ielu tirdzniecībai 

 

Tirdzniecības nodevas objekts 
Nodeva (euro)  

dienā mēnesī 

pašu ražota pārtikas produkcija un biškopības produkcija 1,50 30,00 

savvaļas ziedi, ogas, sēnes, rieksti 1,50  30,00  

rūpnieciski ražotas pārtikas preces 3,00 60,00 

pašu audzētas nepārtikas preces:   

pašu audzēti grieztie ziedi un ziedi podiņos 1,00 20,00 

no ziediem un zariem izgatavoti izstrādājumi 1,50 30,00 
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puķu, dārzeņu stādi 1,50 30,00 

augļu koki un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādi 7,00 90,00 

pašu izgatavoti mākslas un amatniecības izstrādājumi 1,50 30,00 

Latvijas Republikā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs audzēti ziedi (kas nav pašu 

audzēti) 

5,00 70,00  

Ziemassvētku eglītes, to zari un no zariem izgatavoti izstrādājumi 3,00   

uzkodas no speciālām iekārtām 3,00 50,00 

bezalkoholiskie dzērieni, saldējums un saldētas sulas 1,50 40,00 

lietotas personīgās mantas 1,50   

 

Nodevas likme par vienas tirdzniecības vietas izmantošanu ielu tirdzniecībai publiska pasākuma laikā 

Tirdzniecības nodevas objekts Dienā par 1 m2 

(euro) 

pašu ražota pārtikas un nepārtikas produkcija un biškopības produkcija 2,00 

rūpnieciski ražota pārtikas un nepārtikas produkcija 5,00 

augļu koku un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādi 2,00 

pašu izgatavoti mākslas un daiļamatniecības izstrādājumi 2,00 

savvaļas ogas, sēnes, rieksti, ziedi un augi 2,00 

grāmatas un preses izdevumi 2,00 

sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi 2,00 

alkoholu saturošie un enerģētiskie dzērieni 5,00 

 

Pasākumi pašvaldības darba un vadības pilnveidošanai 

 

Lai nodrošinātu pašvaldības funkciju izpildi, pārskata gadā izstrādāti un apstiprināti jaunie saistošie 

noteikumi, ar kuriem var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnes www.olaine.lv sadaļā „Pašvaldība - Saistošie 

noteikumi”, kā arī jauni saistošie noteikumi un esošo noteikumu grozījumi tiek publicēti pašvaldības 

bezmaksas informatīvajā izdevumā „Olaines domes vēstis”. 

Lai nodrošinātu dokumentu elektronisko apriti un kontroli, turpinās darbs 2018. gadā ieviestā dokumentu 

vadības sistēmā “LIETVARIS”, kas ir viena no Vienotās pašvaldību sistēmas (VPS) lietojumprogrammām - 

pašvaldību darbam pielāgota lietvedības sistēma, integrēta ar citām VPS lietojumprogrammām, piem., 

SOPA, NINO, G-VEDIS, KADRI. Tas dod iespēju sistēmā operatīvi pārbaudīt katra pašvaldībā iesūtītā vai 

nosūtītā 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 ir iespēja saņemt 

http://www.olaine.lv/
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dokumentus un pārņemt dokumentu datus no Dokumentu integrācijas vides,  saņemto e-pasta sūtījumu 

reģistrēšana lietvedībā kontaktu un dokumentu veidā, uzdevumu izpildes kontrole (katram lietotājam ir 

redzams viņa uzdevumu saraksts – jauno, izskatīto, izpildīto un nokavēto), integrācija ar elektronisko 

parakstu. Elektroniski parakstītu dokumentu uzglabāšana līdz nodošanai arhīvam vai iznīcināšanai, 

elektroniski parakstīto dokumentu sagatavošana arhivēšanai.  

Pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldīšanā izmantota vienota programma „NINO”, kura dod iespēju 

uzzināt jebkura Olaines novada zemes gabala kadastrālo numuru, platību, lietošanas mērķi, īpašnieku, 

nomnieku vai valdītāju, kā arī izmaiņas un administrēt nekustamā īpašuma nodokli. Tīklā ir saslēgtas visas 

pašvaldības struktūrvienības, kuru darbība saistīta ar nekustamo īpašumu – īpašuma un juridiskā nodaļa un 

būvvalde. Papildus tam īpašuma un juridiskajai nodaļai skatīšanas režīmā ir pieejama zemesgrāmatu datu 

bāze, kura dod iespēju operatīvi saņemt informāciju par nekustamiem īpašumiem Latvijā. Pārskata gadā 

darba pilnveidošanai vienota programma „NINO” tika papildināta ar vairākiem moduļiem. 

Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Zemgales iela 33, tālrunis 

67964333, 20178620, 66954899) pieņem dažāda veida iesniegumus un ar tiem saistītos dokumentus no 

fiziskām un juridiskām personām, sūdzības un priekšlikumus, reģistrējot tos DVS “Lietvaris”, kā arī sniedzot 

atsevisķus valsts iestāžu pakalpojumus (t.sk. VSAA un NVA, kuras 2019. gadā ir slēgušas savas filiāles 

Olainē). Olaines novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā ir iespējams veikt 

maksājumus: par nekustamā īpašuma nodokli, par zemes nomu, par pašvaldības nodevām, par Dzimtsarakstu 

nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem, par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju, par administratīvajiem 

sodiem. 

Lai atvieglotu iesniegumu un pieteikumu iesniegšanas procesu, tiek izstrādātas un aktualizētas 

iesniegumu un pieteikumu veidlapas pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, kuras ir pieejamas elektroniski 

pašvaldības mājaslapas www.olaine.lv sadaļā „Pakalpojumi”. 

Pārskata gadā veikta Olaines novada pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšana (ieviesta 2014. 

gadā) pēc izstrādātās un apstiprinātas novērtēšanas sistēmas, kuras mērķis ir uzlabot pašvaldības darbinieku 

darba izpildi un iesaistīšanos iestādes mērķu sasniegšanā un funkciju izpildē, kā arī nodrošināt darba 

plānošanas un organizēšanas atbilstību pašvaldības darbības attīstības plānam, nodrošināt darbinieku 

profesionālajai kvalifikācijai un darba rezultātiem atbilstošu atlīdzību, nodrošināt pašvaldības cilvēkresursu 

attīstību un pēctecību.  

Lai uzturētu un uzlabotu darba kvalitāti, ir nodrošināta iespēja darbiniekiem mācīties, iegūt jaunas darba 

iemaņas un prasmes. Darbinieki apmeklē izglītojošus kursus, seminārus un piedalās pieredzes apmaiņas 

braucienos. 

2020. gada martā Olainē praksi uzsāka zvērināta notāre, līdz ar to Olaines novada bāriņtiesa vairs 

neveic notariālo aktu apliecinājumus Olaines novada iedzīvotājiem.  

Lai sniegtu atbalstu iedzīvotājiem (sakarā ar to, ka daļa vecāku Covid-19 dēļ bija spiesta pavasarī izņemt 

atvaļinājumus), pirmsskolas izglītības iestādes strādāja vasaras periodā bez pārtraukuma uz remonta laiku.  

Sakarā ar attālinātajām mācībām Covid-19 dēļ 1.-4. klašu, daudzbērnu, maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu 

skolēniem tika nodrošinātas brīvpusdienas viņu dzīvesvietā (pavasarī) un pārtikas pakas (rudenī). 
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Turpinot kapitālsabiedrību darbības uzraudzību un koordinēšanu ar mērķi pilnveidot un kvalitatīvi uzlabot 

iedzīvotājiem sniedzamos pakalpojumus, 2020. gada 25. novembra domes sēdē Olaines novada pašvaldība 

pieņēma lēmumu uzsākt SIA „Zeiferti” reorganizāciju apvienošanas ceļā, pievienojot SIA „Zeiferti” 

(pievienojamā sabiedrība) akciju sabiedrībai “Olaines ūdens un siltums” (iegūstošā sabiedrība). 

Lai uzlabotu darba kvalitāti, ir nodrošināta iespēja darbiniekiem mācīties, iegūt jaunas darba iemaņas un 

prasmes. Darbinieki apmeklē izglītojošus kursus un seminārus, kuri ņemot vērā ar koronavīrusa izplatību 

saistītus ierobežojumus, tika nodrošināti tiešsaitē vai attālināti. Turpinās darbs pie iekšējās kontroles sistēmas 

pilnveidošanas - pašvaldības iekšējo darba kārtību regulējošo dokumentu izstrādes un pilnveidošanas. 

2020. gada martā Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs ir stājušies spēkā ar koronavīrusa izplatību 

saistīti ierobežojumi, kas ievērojami samazina ekonomikas attīstību valstī un pasaulē. Pandēmija atstāj 

ietekmi arī uz Pašvaldības budžetu un tās iestāžu darbu (jāievēro ierobežojumi un jāmeklē risinājumi strādāt 

savādāk).  

2020. gadā veiktas izmaiņas vienotajā elektroniskajā Pirmsskolas pieteikumu reģistrā, piem., pievienota 

sadaļa vecākiem,  reģistrējot bērnu, atzīmēt, ja uz ģimeni attiecās kāda no saistošo noteikumu prioritātēm; 

pievienota vecākiem uzskatāma sadaļa, kurā var redzēt vai uz bērnu attiecas kāda no saistošo noteikumu 

ārpuskārtas uzņemšanas priekšrocībām u.c. 

Mūsdienīgākas un ērtākas komunikācijas un sadarbības nodrošināšanai ar pašvaldības iedzīvotājiem un 

viesiem, Olaines novada pašvaldība ir izveidojusi mobilo lietotni “Olaines novads”, kura ir pieejama “iOS” 

un “Android” viedtālruņu lietotājiem. 

 No 2020. gada 1. janvāra būvniecības procesa dokumentācijas aprite notiek tikai digitāli Būvniecības 

informācijas sistēmā (BIS). 

Lai veicinātu informācijas apmaiņu un risinātu kopējas problēmas, vienreiz mēnesī notiek kopējās 

sapulces, kurās piedalās visu pašvaldības iestāžu un uzņēmumu pārstāvji, kā arī Olaines novadā esošo valsts 

iestāžu pārstāvji. 

 

2021. gada galvenie uzdevumi un pasākumi 

 

Būtisks uzdevums 2021. gadā ir saistīts ar pašvaldības budžeta iespējām realizēt plānoto projektu un 

aktivitāšu norisi, ņemot vērā pašvaldību ilgtermiņa kredītsaistības, novada attīstības programmas 

nosacījumus un ievērojot 2021. gada budžetā noteiktās prioritātes: izglītība, sociālā aizsardzība, novada 

attīstība un teritorijas labiekārtošana. 

2021. gadā ieplānoti nozīmīgi pasākumi, kas var būtiski uzlabot iedzīvotāju dzīvi un pašvaldības darbu 

Olaines novadā: 

• turpināt novada ceļu rekonstrukciju, ūdenssaimniecības attīstību pagasta teritorijā, veloceliņu un 

gājēju celiņu  projektēšanu un izbūvi, apgaismojuma uzlabošanu un jauna apgaismojuma izbūvi; 

• pabeigt Olaines novada teritorijas plānojuma 2017. – 2030. gadam izstrādi; 
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• izstrādāt Olaines novada attīstības programmu 2022.-2028. gadam; 

• izveidot pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi Veselības ielā 7, Olainē (1. kārta), t.sk. veikt 

rekonstrukciju un paaugstināt ēkas energoefektivitāti; 

• izstrādāt tehniski ekonomisko pamatojumu un projektu Medemciema divlīmeņu pārvadam 

(krustojums ar A8 un pašvaldības ceļu); 

• uzbūvēt Sociālā dienesta pakalpojumu centra (ietvers dienas centru un rehabilitācijas centru) ēku 

Zeiferta ielā 6B, Olainē; 

• izstrādāt projektu Multifunkcionālajam kompleksam (Olaines Bibliotēka, Olaines Bibliotēkas Bērnu 

literatūras nodaļa, Olaines Mūzikas un mākslas skola, Pieaugušo izglītības centrs) Jelgavas ielā 23, 

Olainē; 

• uzbūvēt Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruta 3. kārtu – tiks turpināta laipa un izbūvēta 

artilērijas baterijas novietne; 

• uzbūvēt betona skeitparku Olainē blakus Olaines velotrasei (Zeiferta iela 10A); 

• pabeigt tualetes izbūvi Olaines Mežaparkā; 

• veikt plānotus remontdarbus visās pašvaldības izglītības iestādēs; 

• turpināt karjeru, bērnu un rotaļu laukumu, atpūtas vietu izveidi un labiekārtošanu Olaines novadā; 

• dzīvojamā fonda sakārtošanai paredzēt un turpināt īstenot atbalsta programmu daudzdzīvokļu māju 

energoefektivitātes projektu realizēšanai, nodrošinot līdzfinansējumu māju (kurās pieņems pozitīvo 

lēmumu par renovāciju) energoaudita veikšanai, tehniskā projekta izstrādei un renovācijas projekta 

pieteikuma sagatavošanai ES finansējuma saņemšanai; segt ar daudzdzīvokļu māju renovāciju 

saistītos bankas maksājumu procentus; 

• līdzfinansēt dārzkopības sabiedrības koplietošanas zemes labiekārtošanas projektus (līdz pat 80% no 

iesniegtā projekta realizēšanai nepieciešamā finansējuma) 

• turpināt projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Olaines novada 

iedzīvotājiem no 2017. gada līdz 2023. gadam" (Nr. 9.2.4.2/16/I/062) īstenošanu; 

• turpināt ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2/16/I/001)" 

īstenošanu, ar mērķi nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, tādējādi uzlabojot izglītojamo 

kompetences un mācību sasniegumus abās vidusskolās. 

• lai atbalstītu mazos un vidējos uzņēmējus, kā arī  kāda biznesa iesācējus, viņiem  radīt darba vidi, 

izveidojot kopstrādes telpas Veselības ielā 7, Olainē.  

• Lai aktīvāk iesaistītu sabiedrību lēmumu pieņemšanā Olaines novada teritorijas attīstības jautājumos, 

2021. gadā iedzīvotājiem līdzdalības budžeta ietvaros paredzēta iespēja ierosināt veicamos darbus un 

balsot par labākajām izvirzītajām iniciatīvām. 
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Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem 

 

Riski: 

• projektu realizācijas izmaksu sadārdzinājums realizācijas brīdī, kas saistīts ar izmaksu palielināšanos 

gan energoresursiem, gan materiāliem, gan darbaspēkam. Bieži vien projekta darbu izmaksu 

plānošana un aprēķināšana notiek vismaz pusgadu un ātrāk, nekā projektus apstiprina un uzsāk 

realizēt. Līdz ar to, uzsākot projektu realizāciju un saņemot piedāvājumus iepirkumiem, 

konstatējams, ka darbu izmaksas ir lielākas, nekā bija plānots projektā un plānojot budžetu.  Otrā 

problēma, kas bieži sadārdzina projekta realizāciju ir izstrādāto būvprojektu neatbilstoša kvalitāte, 

kas galvenokārt saistīta ar kvalificēto projektētāju/ arhitektu trūkumu; 

• Eiropas struktūrfondu pieejamība un ieviešana, tai skaitā līdzfinansējuma atgriešana. Normatīvā bāze 

ES fondu projektiem ir ievērojami aizkavējusies pret sākotnēji plānoto, kā arī jau iesniegto projekta 

pieteikumu izvērtēšana būtiski kavējas un nav izstrādātas vienkāršas un saprotamas vadlīnijas 

projektu pieteikumu aizpildīšanai, kas rada ievērojamu apjomu nepieciešamo labojumu vairākkārtēji 

un attiecīgi arī visu termiņu kavējumu realizācijai. Vāja atbalsta kapacitāte no uzraugošām 

institūcijām (CFLA, LAD); 

• krīzes laikā, kas saistīta ar koronavīrusa Covid-19 izplatības mazināšanai ieviestajiem 

ierobežojumiem, iedzīvotāju ienākumu samazināšanās un tā ietekme uz pašvaldības budžetu un 

darba organizāciju; 

• pašvaldības kapitālsabiedrību finansiālais stāvoklis saistībā ar projektu realizāciju un iedzīvotāju 

maksātspēju par pakalpojumiem; 

• valsts mērķdotācijas nepietiekamība Mūzikas un mākslas skolas pedagogu darba samaksai; 

• neskaidrības sakarā ar valsts reformām izglītības jomā un izglītības tīkla optimizācijas plānu, kā arī 

Administratīvi teritoriālo reformu;  

• valsts sniegto pakalpojumu samazinājums novadā: VSAA speciālisti pārtraukuši pakalpojumu 

sniegšanu novadā; 

• kvalificēto pedagogu un sociālo darbinieku trūkums; 

• kvalificēto administrācijas darbinieku aizplūšana sakarā ar darba tirgus tendencēm un turpmākās 

problēmas ar jaunu kvalificētu darbinieku piesaisti;  

• nevar pabeigt teritorijas plānojuma izstrādi ierobežojumu sakarā ar Covid-19 dēļ, jo nevar organizēt 

publisko apspriešanu; 

• izmaiņas Olaines sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā un CA plānā pēc 

administratīvi teritoriālo reformas. 
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Pašvaldības objektu (Zemgales ielā 29, 30, 31 un Veselības ielā 7) apsaimniekošana 
 

 

SIA Zemgales 29  galvenais darbības veids ir Zemgales 29,  Zemgales 31 un Veselības 7 ēku un  tām piegulošo 

teritoriju apsaimniekošana.  

Telpu izmantošana Zemgales ielā 29: 

• no pagrabstāva līdz 2. stāvam 2019. gadā darbojās 23 nomas līgumi, kuru līgumslēdzēji sniedz iedzīvotājiem 

dažādus pakalpojumus, tai skaitā -  aptieka, ģimenes ārsta prakses vieta, mēbeļu izgatavošana pēc pasūtījuma,  

kancelejas preču, pārtikas preču un ziedu tirdzniecības veikali; jurista, šuvēju, grāmatvedības un 

apdrošināšanas pakalpojumi, AS “Gaso” klientu apkalpošanas iecirknis un citi;  

• 15 dzīvojamās istabas 2. stāvā un daļa istabu  3. stāvā iekārtotas viesnīcas pakalpojumu sniegšanai; 

• no 3. līdz 5. stāvam dienesta viesnīcas dzīvojamās telpās izmitināti īrnieki uz dienesta dzīvojamo telpu īres 

līgumu pamata. 

Ēkas Zemgales ielā 31 un sociālo istabu  apsaimniekošana notiek pamatojoties uz Olaines novada pašvaldības 

rīkotā publiskā iepirkuma  ONP 2019/05  rezultātiem. Sabiedrība nodrošina komunālos pakalpojumus Olaines 

Mūzikas un mākslas skolai un citām pašvaldības iestādēm un nomniekiem, kam telpas šajā ēkā nodotas lietošanā 

vai iznomātas. 

Zemgales ielā 31 ēkas 4. un 5. stāvā atrodas 52 dzīvojamās telpas, kurās izmitināti iemītnieki, kam tiek sniegta 

palīdzības saistībā ar dzīvojamo telpu vai vietas ierādīšanu uz norīkojuma pamata (īstermiņa vai uz īres līguma 

pamata) saskaņā ar domes lēmumiem - noslēgti, pagarināti vai atjaunoti kopskaitā 124 līgumi. 2020. gadā  

īslaicīgās uzturēšanās pakalpojumus izmantojuši 26 klienti, kopā 4187 naktis, vidēji no 10 līdz 20 klientiem 

diennaktī. 

Objekta Veselības ielā 7, apsaimniekošana notiek saskaņā ar līgumu  ONP 2020/13. 

Kopā gada laikā sniegti viesnīcas pakalpojumi 507 klientiem, izdotas gultas vietas 13 768 diennaktis par kopējo 

summu 82 609,00 EUR. 

2020. gadā Zemgales ielā 29 ēkā lielākie veiktie darbi: trīs virtuvēs veikts kapitālais remonts ar aprīkojuma 

nomaiņu (4. stāvā abas un 5. stāva DR gala virtuves); izremontētas divas dzīvojamās istabas, no kurām viena  

nokomplektēta viesnīcas vajadzībām; 3. stāvā kosmētiskais remonts veikts divām istabām; viesnīcas uzturēšanai 

iegādātas mēbeles, aprīkojums un  mīkstais inventārs. 

Pamatojoties uz Olaines novada pašvaldības publiskā iepirkuma ONP 2019/05  rezultātiem, 2021. gadā  turpinās 

ēkas Zemgales ielā 31, tai piegulošās zemes teritorijas Zemgales ielā 33, zemes teritorijas un 52 sociālo istabu 

apsaimniekošana, kā arī objekta Veselības ielā 7 apsaimniekošana. 
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Visi SIA Zemgales 29 sniegtie pakalpojumi 2020. gadā 

 
Pakalpojuma 

nosaukums 

Pakalpojuma 

saņēmējs 

Maksa par pakalpojumu, 

EUR 

Pakalpojuma sniedzējs 

Nedzīvojamo telpu 

nomāšana 

1125,59 m2 

 

Olaines novādā 

darbojošās juridiskas 

un fiziskas personas; 

23 nomas līgumi 

 

0,90 līdz 4,00 par m2 atkarībā 

no telpas un sniegtā 

pakalpojuma veida 

par kopējo summu 

36 672,63  gadā 

SIA “Zemgales29” 

 

Ēka Zemgales ielā 29, 

pagrabstāvs līdz 2. stāvs 

Viesnīcas 

pakalpojumi 

13768 d/n 

Fiziskas personas un 

sadarbības līgumi ar 

juridiskām personām 

par darbinieku 

izmitināšanu 

5,60 līdz 10,00 par diennakti 

par kopējo summu 

82 609,00 gadā 

SIA “Zemgales29” 

 

Zemgales ielā 29 

2. un 3. stāvs 

Dzīvojamo telpu 

īrēšana un 

apsaimniekošana 

Olaines novada 

fiziskas personas 

Saskaņā ar īres līgumiem par 

kopējo summu  

24 517,38  gadā 

SIA “Zemgales29 

 

Zemgales ielā 29 un 

Zemgales ielā 31 

Sociālo istabu 

apsaimniekošana 

un īslaicīgās 

uzturēšanās klienti 

Olaines novada 

fiziskas personas 

Saskaņā ar Olaines sociālā 

dienesta un  domes lēmumiem 

par kopējo summu 

92 178,36  gadā 

SIA “Zemgales29” 

 

Zemgales ielā 31 

4. un 5. stāvs 

Domes iestāžu un 

nomnieku telpu 

apsaimniekošana 

un teritorijas 

uzkopšana 

Olaines sociālais 

dienests, Muzikas un 

mākslas skola un 

citas juridiskas 

personas 

Saskaņā ar apkalpošanas 

līgumu par kopējo summu  

35 847,72 gadā 

SIA “Zemgales29” 

 

Zemgales ielā 31, 

Zemgales ielā 33 

Ēkas 

apsaimniekošana 

un teritorijas 

uzkopšana 

Jauniešu centrs 

“Popkorns” u.c. 

Saskaņā ar apkalpošanas 

līgumu par kopējo summu 

 17 507,92 gadā 

SIA “Zemgales29” 

 

Veselības iela 7 
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Domes lēmums par iepriekšējā saimnieciskā gada pārskatu 
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Neatkarīgu revidentu ziņojums 
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Pielikums Nr.1 
 

Olaines novada pašvaldības nodevu objekti un likme  (saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.6/2016 

“Nodevas par pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu, būvatļaujas izdošanu vai būvniecības 

ieceres akceptu un izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās”) 

Nodevas objekts Likme, EUR 

Domes sēžu protokolu: 

atkārtoti pieprasītie izraksti, protokolu pielikuma noraksti un kopijas 1.50  

(par vienu lapu) 

trešajai personai izsniegtie protokolu izraksti, protokolu pielikuma noraksti un kopijas 3.00  

(par vienu lapu) 

Dokumenti no Olaines novada pašvaldības arhīva: 

par vienu A4 lapu 4.00 

par katru nākamo A4 lapu tam pašam dokumentam 1.50 

par vienu A3 lapu 7.00 

par katru nākamo A3 lapu tam pašam dokumentam 3.00 

Izziņa no Dzimtsarakstu nodaļas arhīva par laulības, dzimšanas vai miršanas fakta 

reģistrāciju (tajā skaitā izziņa par reģistra neesamību arhīvā). 

 

2.00 

 

Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību 4.00 

Cita veida izziņa par nekustamo īpašumu 3.00 

Izziņa par plānoto/atļauto īpašuma izmantošanas veidu 7.00 

Izziņa par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem 7.00 

Izziņa par ēku piederību, tiesiskumu, neesamību dabā, jaunbūvēm 3.00 

Citu pašvaldības vai domes izstrādāto oficiālo dokumentu apliecinātas kopijas 3.00 

Būvatļaujas saņemšana vai būvniecības ieceres akcepts: 

otrās grupas ēkas vai tās daļas būvniecībai – jaunai būvniecībai, pārbūvei, atjaunošanai, 

restaurācijai, nojaukšanai, novietošanai, būvniecības ieceres akcepts; 

 

25.00 

 

pirmās grupas ēkas vai tās daļas būvniecības ieceres akcepts;  

15.00 

otrās un trešās grupas ēkas vai tās daļas vienkāršotas atjaunošanas, būvniecības ieceres 

akcepts;  

 

15.00 
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pirmās, otrās un trešās grupas ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņa bez pārbūves, 

būvniecības ieceres akcepts; 

 

7.00 

otrās un trešās grupas inženierbūvju būvniecībai 15.00 

pirmās grupas inženierbūvju būvniecībai, ierīkošanai. 7.00 

otrās un trešās grupas ēkas vienkāršotas fasādes atjaunošanas - būvniecības ieceres 

akcepts; 

 

15.00 

trešās grupas ēkas vai tās daļas būvniecībai – jaunai būvniecībai, pārbūvei, atjaunošanai, 

restaurācijai, nojaukšanai, novietošanai, būvniecības ieceres akcepts. 

50.00 

Atļauja par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās: 

maza mēroga (izklaidējoša rakstura) publiska pasākuma rīkošanai (atrakcija, spēles, 

loterija, u.tml.) – par vienu dienu   

 

 

7.00 

liela mēroga (izklaidējoša rakstura) publiska pasākuma rīkošanai (karuseļi, cirks, 

piepūšamās atrakcijas u.tml.) – par vienu dienu   

30.00 

 

 

 

 

 

 

 


