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Fakti par Olaines novadu

Teritorija ir 29 831,9 ha liela.

Tā sadalīta divās daļās, kurām nav kopīgas 
robežas. 

Novadā dzīvo 20 176 iedzīvotāji:

 3 205 bērni;

 13 124 darbspējas vecumā;

 3 847 pēc darbspējas vecuma.



Olaines novada pašvaldības 
2018. gada pamatbudžets



Vieta, kur dzīvot
• Top dzīvojamais fonds

• Renovācija - pašvaldības atbalsts renovācijas 
īstenošanā: 

- pilnībā apmaksā energoaudita veikšanu;

- tehniskās dokumentācijas izmaksas;

- bankas ikmēneša kredīta maksājumus;

- renovētajās mājās piešķir nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumus 90 % apmērā (uz 5 gadiem).

• Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides:

- daudzbērnu ģimenēm 90% apmērā;

- ģimenēm ar diviem bērniem - 50%;

- audžuģimenēm – 50%;

- ģimenei ar bērnu ar invaliditāti – 90%.

• Attīstām infrastruktūru jaunajos ciematos



Drošība

• Videonovērošana;

• Sabiedriskās kārtības nodrošināšana (Olaines 
novada pašvaldības policija);

• Pašvaldības policijas preventīvais darbs 
sadarbībā ar Valsts policiju izglītības iestādēs –
lekcijas, pārrunas, akcijas – piem., atstarotāju 
izdalīšana u.c.

• Regulārs darbs pie ārējā apgaismojuma 
uzturēšanas un rekonstrukcijas;

• Gājēju pārejas  ar paaugstināta kontrasta 
gaismekļiem;

• Izstrādāta un īstenota ceļu programma 2011. –
2020. gadam



Atbalsts ģimenes pieaugumam

• Vienreizējs bērna piedzimšanas 
pabalsts 300 EUR apmērā katram 
jaundzimušajam – ja vismaz viena 
no vecākiem un bērna pirmā 
pamatdzīvesvieta deklarēta 
Olaines novadā.

• Jaundzimušo svinīgās reģistrācijas 
pasākums – sirsnīgs pasākums, 
kurā katrs jaundzimušais saņem 
īpašu dāvanu - Latvijas amatnieku 
kaltu 925 proves sudraba monētu 
prasmīgu meistaru darinātā 
ozolkoka kastītē ar iegravētu bērna 
vārdu, dzimšanas datiem un 
Olaines novada logo.



Atbalsts pirmsskolas 
vecuma bērniem

• Līdzfinansējums bērna uzraudzības 
pakalpojuma sniedzējam – 185,82 
EUR/mēnesī.

• Līdzfinansējums privāto pirmsskolas izglītības 
iestāžu pakalpojumu saņemšanai 1,5-4 gadus 
veciem bērniem – 232,44 EUR/mēnesī.

• Līdzfinansējums privāto pirmsskolas izglītības 
iestāžu pakalpojumu saņemšanai 5-6 gadus 
veciem bērniem – 170,96 EUR/mēnesī.

• Nodrošināta bērna pieteikšana PII 
apmeklējumam elektroniski.

• 4 pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes, 
viena no tām ir speciālā.

• Pašvaldība katru gadu piešķir finansējumu 
(aptuveni 700 EUR katrai grupai PII) mācību 
procesa un rotaļu materiāli tehniskās bāzes 
nodrošinājumam – t.i. vecākiem šajā pozīcijā 
nav nekādu izdevumu.



Speciālā pirmsskolas 
izglītības iestāde 
«Ābelīte»

• Piedāvā 8 speciālās programmas (t.sk. 
bērniem ar valodas, fiziskās, garīgās, 
jauktiem attīstības traucējumiem) 

un 1 pirmsskolas izglītības programmu  

(kods 01011111). 

• Visiem audzēkņiem nodrošina  
nodarbības peldbaseinā (bez maksas), 
vakara stundās iestāde piedāvā jebkuram 
Olaines novada bērnam vecumā no 3 līdz 
7 gadiem apgūt peldētprasmi PII 
«Ābelīte» (audzēkņiem no citām izglītības 
iestādēm par maksu). 

• Tiek nodrošinātas silto smilšu terapijas 
nodarbības «Warmbox». 



• Pašvaldība izveidoja un jau 8 gadus 
nodrošina Olaines novada pedagoģiski 
medicīniskās komisijas darbu.

• Olaines novada pedagoģiski medicīniskā 
komisija Olaines novadā deklarētajiem 
bērniem ir bez maksas.



Atbalsts skolas vecuma 
bērniem
• Divas vidusskolas 

(t.sk. skolas realizē arī speciālās izglītības 
programmas izglītojamajiem ar mācīšanās 
traucējumiem un vispārējās vidējās izglītības 
matemātikas, dabaszinību un tehnikas 
virziena programmu).

• Izveidoti un no pašvaldības budžeta apmaksāti 
5 autobusu maršruti bērnu nogādāšanai uz 
skolu. 

• Tiek piešķirta braukšanas izdevumu 
kompensācija saskaņā ar saistošajiem 
noteikumiem (50% vai 100% apmērā).

• Tiek uzturēts un nodrošināts skolēnu autobuss 
dažādām izglītības iestāžu vajadzībām.

• Pašvaldība apmaksā mācību ekskursijas un 
mācību līdzekļu iegādi.

• Plašs interešu izglītības pulciņu piedāvājums -
36 kultūrizglītības jomā, 34 sporta izglītības 
jomā, 18 pulciņi citās jomās, piemēram, dabas 
izpētes pulciņš, debašu klubs, angļu valodas 
pulciņš u.c. 

• Interešu izglītības pulciņi pašvaldības skolās ir 
bez maksas.

• Stipendijas vidusskolēniem.



• Olaines vidusskolās skolēniem no 5. – 12. 
klasei par ēdināšanu vecāku maksājums 
sastāda 0,55 EUR/dienā, pārējais ir 
pašvaldības līdzfinansējums, t.i. 0,87 
EUR/dienā.

• Pašvaldības atbalsts skolēnu 
nodarbinātībai vasarā – 60 darba vietas 2 
nedēļu garumā 40 h apjomā.

• Atbalsts vasaras nometnēm 
(līdzfinansējums apmeklējumam un 
piedāvājuma veicināšana, izsludinot 
konkursu nometņu īstenotājiem, kurā 
paredzēts pašvaldības līdzfinansējums).

• Olaines Mūzikas un mākslas skola (t.sk. 15 
programmas Mūzikas nodaļā un vizuāli 
plastiskā māksla Mākslas nodaļā)



Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža
Valsts izglītības iestāde, kura piedāvā iespēju 
iegūt 

profesionālo vidējo  (vides tehniķis; 
biotehnologa palīgs;  analītiskās ķīmijas tehniķis; 
ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības iekārtu 
mehāniķis; pārtikas produktu kvalitātes 
inspektora palīgs; rūpniecisko iekārtu mehāniķis)

un 1.līmeņa augstāko izglītību (vides tehnologs; 
biotehnologs; pārtikas kvalitātes speciālists;

pārtikas produktu pārstrādes speciālists).

Pašvaldībai ar koledžu noslēgts sadarbības 
līgums. 

Kopā ar koledžu un citiem sadarbības partneriem 
tiek realizēta pārkvalifikācijas programma, kuru 
beidzot cilvēkiem nodrošinātas darba vietas.  



Brīvā laika pavadīšana

Kultūras un sporta pasākumi, 

radošās darbnīcas u.tml. 

(pašvaldības organizētie ir bez maksas).



Brīvā laika pavadīšana
Olaines Mežaparks: 

- promenāde;

- brīvdabas estrāde;

- virvju trase; 

- rotaļu pilsētiņa; 

- nojumes;

- piknika vietas ar ugunskura 
vietām;

- veloceliņi parka teritorijā;

- Popkorna skvērs – jauniešu 
atpūtas vietas.



Brīvā laika pavadīšana

Atpūta pie ūdens:

Pašvaldība labiekārto teritoriju pie 
ūdenstilpnēm novadā.



Brīvā laika pavadīšana

Rotaļu laukumi

Olaines novads ir vienīga Pierīgas pašvaldība, 
kur ir tik daudz rotaļu laukumu:

• 74 esošie;

• 5 laukumi tapšanas stadijā.

Laukumi tiek veidoti dažādiem 
vecumposmiem un dažādām interesēm.



Brīvā laika pavadīšana 

Gājēju un veloceliņi:

vismaz 4 speciāli izstrādāti maršruti, diviem 
no tiem galapunktos ir ūdenstilpne ar 
labiekārtotu teritoriju.

Veselīgs dzīvesveids visai ģimenei – pastaigas 
ar kājām, t.sk. mammas ar ratiņiem,  
braukšana ar riteņiem, skrituļslidām u.c.



Brīvā laika pavadīšana

• divi kultūras nami; 

• trīs bibliotēkas.



Brīvā laika pavadīšana 

Olaines Vēstures un mākslas muzejs 

un tā pakalpojumi –

t.sk. ekskursijas gan muzejā, 

gan pa novadu.



P/a «Olaines sociālais 
dienests»

Olaines bērnu un jauniešu atbalsta centrs 
«OLAKS» (dažādas atbalsta grupas gan 
vecākiem, gan bērniem, pieņem psihologs un 
tiek organizēti dažādi pasākumi bērniem un viņu 
vecākiem; piedāvātas galda spēles u. tml.);

Radošās darbnīcas un citas aktivitātes skolēnu 
brīvlaikā;

Izglītojošas un atbalsta grupas ģimenēm ar 
bērniem, piem., «Bez pēriena», Bērnu 
emocionālā attīstība, Dusmu savaldīšanas 
programma u.c. 



Sporta infrastruktūra
Olaines peldbaseins
• Rīta pusē peldbaseinā notiek peldēšanas 

nodarbības Olaines skolu skolēniem sporta 
stundu ietvaros. 

• Pārējā laikā pieejams jebkuram 
interesentam:

- daudzbērnu ģimenēm bez maksas;

- bērniem līdz 7 g.v. un bērniem invalīdiem ar 
pavadoni – bez maksas;

- bērniem no 7 līdz 16 g.v. - 1 EUR;

- izdevīgs piedāvājums abonementu iegādei 
ģimenēm ar bērniem.

• Pieejami: ūdens aerobika, ūdens aerobika 
topošajām māmiņām, bērnu peldēšanas 
sekcija, dažādas fitnesa nodarbības 
sertificētu treneru vadībā – TRX piekares
sistēmas treniņus, šobrīd pasaulē aktuālās 
bodyART un deepWORK nodarbības, 
vingrošanu bērniem un citas aktuālas 
treniņprogrammas.



Olaines slidotava
• Darbojas gan ziemas, gan vasaras sezonā.

Ziemas sezonā slidotavai ir mākslīgais ledus. 

• Vasaras mēnešos slidotavā tiek ieklāts 
multifunkcionālais segums, uz kura var 
nodarboties ar dažādiem sporta veidiem –
basketbolu, inline hokeju, skrituļošanu, 
florbolu, futbolu u.c.

• Ziemā rīta pusē slidotavā notiek nodarbības 
Olaines skolu skolēniem sporta stundu ietvaros. 

• Publiska slidošana:

- daudzbērnu ģimenēm, bērniem invalīdiem ar 
pavadoni un bērniem līdz 7 g.v. – bez maksas;

- bērniem no 7 līdz 14 g.v., maznodrošinātām 
ģimenēm, pensionāriem – 0.50 EUR/stundā;

- vismaz divas stundas dienā skolēniem bez 
maksas arī ārpus stundām; 

- pieaugušajiem – 1.40 EUR/stundā.

Slidu noma – 0.50 EUR/stundā.

• Notiek hokeja treniņi bērniem un 
pieaugušajiem, kā arī darbojas daiļslidošanas 
pulciņš.



Trīs stadioni



Divi skeitparki



Divi sporta nami



Brīvā laika pavadīšana

• Septiņi laukumi ar āra/brīvdabas 
trenažieriem;

• basketbola laukumi;

• mototrase; 

• Ziemas kalns (mākslīgi veidots) –
ziemas aktivitātēm.



Atbalsts daudzbērnu
ģimenēm
• bērnu ēdināšana izglītības iestādēs –

100 % pašvaldības finansējums;

• transporta pabalsts – līdz 100 EUR/gadā;

• pabalsts apģērba iegādei bērnam –

75 EUR/gadā bērnam;

• nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 
– 90 % no aprēķinātas summas.

Olaines novadā ir 231 daudzbērnu ģimene. 



Atbalsts 
maznodrošinātām un 
trūcīgām ģimenēm
• bērnu ēdināšana izglītības iestādēs –

100 % pašvaldības finansējums;

• pabalsts apģērba iegādei bērnam – 75 
EUR/gadā bērnam;

• nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumi 
– 90% no aprēķinātās summas;

• pabalsts medicīnas pakalpojumu 
apmaksai 100-150 EUR/gadā personai;

• pabalsts vasaras nometnēm –
60 EUR/gadā;

• dzīvokļa pabalsts – 230-350 EUR/gadā;

• pabalsts dokumentu noformēšanai –
50 EUR/gadā.



Atbalsts bērnam ar 
invaliditāti

• nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumi 
– 90% no aprēķinātas summas;

• pabalsts medicīnas pakalpojumu 
apmaksai – 250 EUR/gadā personai;

• pabalsts bērna pieskatīšanai vasaras 
periodā – 360 – 720 EUR/gadā.

Sociālā dienesta uzskaitē 109 bērni ar īpašām 
vajadzībām.



Jaunieši

• Jauniešu centrs «Popkorns»;

• Popkorna skvērs;

• Pašvaldības finansēti jauniešu projekti 
konkursa ietvaros;

• Pasākums «Jauniešu diena»;

• Olaines jauniešu dome;

• Atbalsts – jaunatnes lietu speciālists.



Sadarbība ar NVO, kam ir 
pašvaldības atbalsts
t.sk.

• Biedrība «Olaines ģimeņu atbalstam 
Pumpurs»

• Atbalsta grupa «Ābolītis» ģimenēm ar 
bērniem ar attīstības un nopietniem 
veselības traucējumiem

• Biedrība «Jāņupes iedzīvotāji»

• Biedrība «Māk-onis»



Atbalsts 
uzņēmējdarbībai

• Grantu programma «(ie)dvesma» 
(maksimālais finansējums vienam 
grantam 10 000 EUR).

• Konsultācijas uzņēmējdarbībā – sniedz 
Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta 
centrs.

• Esošo uzņēmēju atbalsts un jaunu 
uzņēmēju piesaiste darba vietu 
nodrošināšanai un līdzekļu piesaistei 
pašvaldības budžetā.



Ģimeņu godināšana 

Zelta un Dimanta kāzu jubileju svinīgas 
ceremonijas organizēšana, sveikšana un 
pabalsta piešķiršana:

• Zelta kāzu gadījumā – 200 EUR; 

• Dimanta kāzu gadījumā – 500 EUR.



Patīkami sīkumi

• velonovietnes;

• vides objekti, piem., akmens skulptūras, 
strūklaka u.c.

• soliņi;

• atkritumu urnas;

• u.c.





Paldies par uzmanību!

Gaidām ciemos kopā ar bērniem!


