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Apkopojot nekustamā īpašu-
ma nodokļa (NĪN) maksājumus 
2019. gadā, secinām, ka Ozol-
nieku novada pašvaldībā NĪN ir 
iekasēts 1 037271 (viens miljons 
trīs simti septiņdesmit divi tūk-
stoši septiņdesmit viens eiro), 
tajā skaitā 90 685 eiro no ie-
priekšējo gadu NĪN parāda, kas 
uz 2019. gada 1. janvāri bija 182 
289 eiro.
Pašvaldībā turpinās intensīvs 
darbs ar NĪN parādniekiem. Tiek 
sūtīti Brīdinājumi, Atgādinājumi 
gan elektroniski, gan pa pastu. 
Vienlaikus tiek veikta iepriekšējo 
gadu parādu bezstrīda piedzi-

 Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi 2019. gadā 

2020. gadā novada attīstības projektos plānots 
ieguldīt 2.7 milj. eiro

ņa, piesaistot Zvērinātu tiesu 
izpildītājus. Ir noslēgtas vairākas 

Vienošanās ar parādniekiem par 
NĪN samaksu, tomēr 2020. gada 1. 
janvārī NĪN parāds ir 159 225 eiro, 

2019. gada laikā Ozolnieku nova-
dā fiziskas un juridiskas perso-
nas, tajā skaitā, pašvaldības un 
valsts institūcijas, jaunu objektu 
būvniecībā un pārbūvē investē-
jušas vairāk nekā 20 miljonus 
eiro! Valsts kapitālsabiedrību 
investīcijas bija 7,8 miljoni eiro 
apmērā,  7,2 miljonus ieguldījuši 
privātie uzņēmumi, bet vairāk 
nekā  3 miljonus - privātperso-
nas. Galvenokārt, savrupmāju 
būvniecībā. No pašvaldības bu-

tajā skaitā par 2019. gadu 67 621 
eiro.

Pastāvīgi aicinām iedzīvotājus 
nekrāt NĪN parādu, veikt mak-
sājumus savlaicīgi, jo piesaistot 

džeta novada attīstībā pērn tika 
investēti 2,6 miljoni eiro.
Apstiprinot 2020. gadā budžetu, 
pašvaldība šogad plāno realizēt 
investīciju projektus 2 709 279 
EUR apmērā. 
Ielu un ceļu izbūvei, kā arī to re-
konstrukcijai plānots izlietot 225 
900 eiro, kas ietver gājēju infra-
struktūras izbūvi, ielu un ceļu se-
gumu uzlabošanas darbus.
Ūdenssaimniecības attīstībā šo-
gad plānots ieguldīt 22 200 eiro, 

tajā skaitā, gatavojoties nāko-
šajam ES finansējuma apguves 
periodam, uzsākt būvprojektu 
izstrādi ūdenssaimniecības at-
tīstībai Ānes ciema un Ozolnieku 
ciema Aizupes teritorijā.
Pašvaldības ēku uzturēšanai un 
rekonstrukcijai paredzēti 22 500 
eiro, tostarp, Sporta kompleksa 
“Mālzeme” remontdarbiem, teri-
torijas labiekārtošanai, kas ietver 
skvēru, dīķu zonu, bērnu rotaļu 
laukumu labiekārtošanu, pare-

dzēti 169 000 eiro. 
Sociālo pakalpojumu infrastruk-
tūras attīstībā plānots ieguldīt 
686 147 eiro, galvenokārt SAC 
“Zemgale” energoefektivitātes 
uzlabošanai.
Pašvaldības dzīvojamā fonda 
attīstībā plānots ieguldīt 120 
000 eiro. Izglītības iestāžu re-
konstrukcijai, būvniecībai un at-
jaunošanai paredzēti 1 229 000 
eiro. Izmaksās iekļauta arī jaunas 
pirmsskolas iestādes būvniecī-

bas uzsākšana. Ozolnieku novada 
Sporta skolas infrastruktūrā plā-
nots ieguldīt 100 000 eiro. 
2020. gadā paredzēts izveidot un 
pārbūvēt ielu apgaismojuma pie-
slēgumus kopumā 134 532 eiro 
apmērā, tajā skaitā iekļauta Dalbes 
ciema apgaismojuma izbūve, Rīgas 
ielas, Ozolniekos un Emburgas cie-
mā, Salgales pagastā apgaismoju-
ma pārbūve. 

Inese Baumane,
Attīstības un projektu daļas vadītāja

Zvērinātu tiesu izpildītājus, mak-
sājuma summa krietni palielinās, 
jo tai jāpieskaita arī maksa par 
tiesu izpildītāju pakalpojumu. Ja 
naudas līdzekļu nav, NĪN parāda 
piedziņa tiek vērsta uz parādnie-
ka kustamo un nekustamo man-
tu (īpašumu).
Līdz 2020. gada 15. martam ie-
dzīvotajiem tiks nosūtīti Maksā-
šanas paziņojumi par Nekusta-
mā īpašuma nodokļa aprēķinu 
2020. gadam. 
Lūdzam iedzīvotājus savu īpašu-
mu nodrošināt ar pastkastīti, kur 
ielikt vēstuli ar Maksāšanas pazi-
ņojumu. Likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli” 6. pants nosaka, 
ja īpašnieks nav nodrošinājis Mak-
sāšanas paziņojuma saņemšanu, 
tas stājas spēkā kārtēja gada 22. 
martā un par NĪN samaksu atbildīgs 
ir īpašnieks. 
Aicinu NĪN maksātājus – fiziskas un 
juridiskas personas – sūtīt e-pas-
tu  nodokļu inspektorei uz lidija.
zukovska@ozolnieki.lv, lai maksā-
šanas paziņojumu saņemtu ātri un 
personīgi, un samaksu veiktu liku-
mā noteiktajos termiņos. 
Neskaidrību gadījumos, lūdzu, zva-
niet pa tālr. 63057762.

Lidija Žukovska,
Nodokļu administratore
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No 2020. gada 16. janvāra līdz 14. februārim notiks parakstu vākšana tautas 
nobalsošanas (referenduma) ierosināšanai par Valsts prezidenta apturēta-
jiem likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlē-
šanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām” ”.
Parakstīties par apturēto likumu nodošanu tautas nobalsošanai varēs klātienē, 
parakstu vākšanas vietās Latvijā un ārvalstīs.
Ozolnieku novadā noteikta viena parakstu vākšanas vieta - Ozolnieku no-
vada domes ēkā, Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku 
novadā.

Ozolnieku novada Vēlēšanu komisijas parakstu vākšanas vietas darba laiks:
Pirmdienās 9.00 - 13.00  Piektdienās 9.00 - 13.00
Otrdienās 15.00 - 19.00  Sestdienās 9.00 - 13.00
Trešdienās 9.00 - 13.00  Svētdienās 9.00 - 13.00
Ceturtdienās 15.00 - 19.00

Atsaucoties pašvaldības kon-
kursam uz Dzimtsarakstu noda-
ļas vadītāja amatu, bija pietei-
kušies 5 pretendenti, no kuriem 
vērtēšanas komisija apstiprinā-
šanai domes sēdē virzīja atbil-
stošāko no visiem. Ir saņemts 
Tieslietu ministrijas atzinums, 
ka Ē. Pozemkovskis atbilst ama-
ta prasībām. 

2003. gadā, absolvējot Latvijas 
Universitātes Grāmatvedības, 
analīzes un audita bakalaura 
programmu, Ē. Pozemkovskis 
ieguvis ekonomista kvalifikāciju, 
bet 2019. gadā, saņemot Juridis-
kās koledžas diplomu par profe-
sionālo augstāko izglītību tiesī-
bu zinātnēs, domājis par darbu 
Dzimtsarakstu nodaļā. 
Vērtēšanas komisiju pārliecināja 
virzītā pretendenta ieinteresētī-
ba, iegūtā izglītība un pieredze 
dažādos amatos, strādājot par 
Latvijas Radio diktoru, bankas 
iekšējo revidentu, iekšējā audita 

Emīls, Olivers un Ričards, bet 
meitenēm - Emma un Jasmīna. 
Divi vārdi 2019. gadā ir doti 8 
zēniem un 5 meitenēm. 
2019. gadā Ozolnieku novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģis-
trētas 48 laulības. No tām -15 
laulības, kur abi jaunlaulātie ir 
deklarēti Ozolnieku novadā, 18 
laulības, kur viens no jaunlau-
lātajiem deklarēts Ozolnieku 
novadā, savukārt 15 laulības, 
kur abi jaunlaulātie deklarēti 
citās pašvaldībās. Tas liecina, 
ka Ozolnieku novada Dzimtsa-
rakstu nodaļu pozitīvi novērtē-
juši arī citu pašvaldību iedzīvo-
tāji. 2019. gadā reģistrēts par 
20 laulībām mazāk nekā 2018. 
gadā.
Pērn ir samazinājies miršanas 
reģistru ierakstu skaits, salī-
dzot ar iepriekšējiem gadiem. 
2017. gadā reģistrēto mirušo 
skaits - 205, 2018. gadā - 177, 
2019. gadā - 151. 

Laura Gasparoviča,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

REĢISTRĒTI
115 DZIMŠANAS

REĢISTRI

Citā pašvaldībā

5

OZOLNIEKU NOVADA
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ REĢISTRĒTI 

48 LAULĪBAS REĢISTRI
(3 LAULĪBAS NOSLĒGTAS BAZNĪCĀ):

15 pāri 
abi laulātie deklarēti

Ozolnieku novadā

18 pāri
 viens no laulātajiem

deklarēts Ozolnieku novadā

15 pāri
deklarēti

citās pašvaldībās

23 pāri
stājušies

pirmajā laulībā

Citās pašvaldībās
deklarētie iedzīvotāji

56

Ozolnieku pagastā

32,
tai skaitā 7 Sociālās

aprūpes centrā „Zemgale”

Cenu pagastā

48

Salgales pagastā 

15

OZOLNIEKU NOVADA
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ REĢISTRĒTS

 151 MIRUŠIE
Pēc deklarētās dzīvesvietas:

Iedzīvotāju skaita izmaiņas 2019. gadā

Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai
par prezidenta apturētajiem likumiem

2019. gadà piedzimuši 115 mazuļi

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs ierasties parakstu vākšanas vietā, 
būs iespēja parakstīties savā atrašanās vietā. To var izdarīt, pilnvarotai personai 
nogādājot iesniegumu parakstu vākšanas 
vietā. Parakstu vākšana vēlētāju atrašanās 
vietās notiks pēdējā parakstu vākšanas die-
nā, 14. februārī.
Piedalīties parakstu vākšanā var Latvijas pil-
soņi no 18 gadu vecuma. Lai piedalītos, derēs 
gan Latvijas pilsoņa pase, gan ID karte.
Parakstoties par apturētajiem likumprojek-
tiem, vēlētājs nevēlas šādu grozījumu pie-
ņemšanu un ierosina tautas nobalsošanu.

Vairāk informācijas http://www.cvk.lv
Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) uzziņu 
tālrunis par parakstu vākšanu: 67049999.

Ozolnieku Dzimtsarakstu 
nodaļu vadīs vienīgais 

kungs šajā amatā Latvijā
daļas galveno auditoru, arhīva pa-
kalpojumu dienesta vadītāju, eko-
nomikas daļas vadītāju, latviešu 
valodas pasniedzēju cittautiešiem 
un citos amatos.
23. janvārī Ozolnieku novada do-
mes sēdē deputāti vienbalsīgi 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
amatā apstiprināja Ē. Pozemkovski. 
Jaunais Dzimtsarakstu nodaļas va-

dītājs amatā stājās 24. janvārī.
Iepazīstoties ar Ēriku, viņš pavēstī-
ja, ka vēlme strādāt Dzimtsarakstu 
nodaļā radusies, vadot dažādus pa-
sākumus, tostarp, izklaidējot kāzu 
viesus, tāpēc viņš izvēlējies uzsākt 
studijas jurisprudencē.
Jauno vadītāju sagaida plašs darba 
lauks, jo pērn Ozolnieku novada 
laulību reģistrācijas zālē Brankās 
tika salaulāti 45 pāri. Dzimtsaraks-
tu nodaļas vadītāja pārziņā ir arī 
novada jaundzimušo un mirušo 
iedzīvotāju reģistrācija. Novēlēsim 
viņam veiksmi un izdošanos!

Solvita Cukere

Ozolnieku novada Dzimtsa-
rakstu nodaļā 2019. gadā ir 
reģistrēti 115 jaundzimušie. 
Salīdzinājumā ar iepriekšējo 
gadu Ozolnieku novada Dzimt-
sarakstu nodaļā reģistrēto 
jaundzimušo bērnu skaits ir 
mazāks nekā 2018. gadā. 
2019. gadā kopumā Latvijā 
dzimstība ir samazinājusies, 
taču vērojama pozitīva tenden-

ce, ka pēdējos gados arvien 
vairāk bērnu dzimuši laulībā. 
Ozolnieku novads var lepoties 
ar kuplām ģimenēm. Otrie bēr-
ni dzimuši 31 māmiņai, trešie 
bērni dzimuši 24 māmiņām, 
ceturtie - 7, piektie – 1, un vie-
na māmiņa sagaidījusi astoto 
bērniņu. 
Ozolnieku novadā reģistrētie 
populārākie vārdi zēniem ir 
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«Ozolnieku Avīze»; Metiens – 4200 eks. Iznāk reizi mēnesī.
Reģistrācijas Nr. 00702098
Izdevējs: Ozolnieku novada dome, adrese: Stadiona iela 10,
Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018
Redaktore: Solvita Cukere
Tālr. 29448482, e-pasts: avize@ozolnieki.lv
Iespiests: SIA “IBC Print Baltic” 
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Ozolnieku Avīzi» obligāta. 
Par rakstos minētajiem faktiem atbild autors. 

Avīzē publicējamie materiāli jāiesūta līdz katra mēneša 10. datumam. 

2019. gadā tika izsludināts 
konkurss par SAC “Zemgale” 
ēkas 4. kārtas siltināšanas 
darbiem. Laika posmā kopš 
iepriekšējās kārtas siltinā-
šanas darbiem tika veiktas 
izmaiņas SIA “Cerkazi–G” 
izstrādātajā būvprojektā, 
4. kārtas darbu izpildes lai-
kā paredzot arī ventilācijas 
sistēmas izbūvi un lifta uz-
stādīšanu aprūpes centrā. 
Konkursam piedāvājumus 
iesniedza 5 pretendenti. Pēc 
visu piedāvājumu izvērtē-
šanas, 2020. gada 7. janvārī 
tika noslēgts līgums ar SIA 
“Amatnieks” par kopējo 

Sociālās aprūpes centrs “Zemga-
le” (turpmāk tekstā - SAC “Zem-
gale”) un Latvijas Universitātes 
P. Stradiņa Medicīnas koledža 
(turpmāk - LU PSK) apstiprinā-
tas dalībai ERASMUS + projekta 
konkursam “Multikulturāla pie-
eja demencei izglītībā un darbā” 
(projekta kods KA202-2019-003). 
2019. gada 26. un 27. novembrī 
Ārhusā, Dānijā notika dalībvalstu 
pirmā tikšanās un projekta atklā-

šana. Dānija ir galvenā projekta 
koordinatore, bet pārējās dalīb-
valstis – Latvija, Itālija un Vācija. 
Projekta mērķis ir identificēt iz-
aicinājumus, kas rodas darbā un 
komunikācijā ar demences klien-
tiem, ņemot vērā cilvēku dažādo 
etnisko piederību. Projekts ilgs 
divus gadus līdz 31.10.2021. Pro-
jekta gaitā tiks identificēti jautā-
jumi, kas būtu jāiekļauj aprūpes 
sniedzēju izglītības programmās, 
ņemot vērā gan demences, gan 
multikulturālās pieejas aspektus. 
Projektā piedalās katras dalīb-
valsts speciālisti no izglītības ies-
tādes, kas sagatavo sociālās un 
medicīniskās aprūpes speciālis-
tus, kā arī speciālisti no sociālās 
aprūpes iestādes. 
Projekta aktualitāti iezīmē no-
saukumā iekļautie vārdi “demen-
ce” un “multikulturāla pieeja”. 
Demence ir smadzeņu darbības 
traucējumi, kas izsauc pastāvī-
gus un daudzpusīgus kognitīvo 
funkciju traucējumus, kas skar 
atmiņu, valodu, vizuāli - telpisko 
izjūtu, dažādas prasmes, cēlo-
ņsakarību izpratni, spriešanas 
spējas. Šīs pārmaiņas izpaužas kā 
personības un uzvedības izmai-
ņas, kas ierobežo slimnieka ikdie-
nas aktivitātes, salīdzinājumā ar 
iepriekšējo dzīves periodu. 

Šogad turpināsies Sociālās 
aprūpes centra “Zemgale” ēkas 
siltināšana un labiekārtošana 

SAC “Zemgale” iesaistījies 
starptautiska projekta īstenošanā

summu 567 063,52 eiro (bez 
PVN). 
Būvuzņēmējs darbus uzsāka 
uzreiz pēc līguma noslēgša-
nas. Pirms būvdarbu uzsāk-
šanas tika veikta arī visas 
nepieciešamās dokumentā-
cijas sagatavošana un saska-
ņošana.
Ievērojot konkursa nolikumā 
izvirzītās prasības, būvuzņē-
mējam ventilācijas sistēmas 
izbūves darbi jāpabeidz līdz 
2020. gada 30. jūnijam, bet 
darbi kopumā jāpabeidz līdz 
30. oktobrim.
Svetlana Krūmiņa, Iepirkumu un izsoļu 

komisijas priekšsēdētāja

Globālas izmaiņas vecuma de-
mogrāfijā un paredzamais ar 
vecumu saistīto slimību pieau-
gums, ieskaitot demences, veido 
nopietnu sabiedrības veselības 
problēmu. Demence skar 5,4% 
cilvēku vecumā virs 65 gadiem 
un, tās izplatība ar gadiem pie-
aug līdz 20-25% iedzīvotājiem 
vecumā 85 gadi un vairāk. Alchei-
mera slimība un citas demences 
ir biežākais invaliditātes iemesls 

vēlākā dzīves posmā. 2001. gadā 
60,1% pacientu ar demenci dzī-
voja attīstītajās valstīs un tiek 
prognozēts, ka uz 2040. gadu šī 
proporcija izaugs līdz 71,2%.
Pasaulē ar Alcheimera slimību 
vien sirgst aptuveni 44 miljonu 
cilvēku. Slimība ir atklāta tikai 
katram ceturtajam slimības 
skartajam indivīdam. Otra biežāk 
sastopamā demences forma ir 
vaskulāra demence, tā sastāda 
10-20% no visām demencēm. 
Paredzams, ka demences skarto 
cilvēku skaits dubultosies katrus 
20 gadus, ap 2040. gadu skars 
no 81 miljona līdz 115 miljoniem 
indivīdu visā pasaulē. Eiropas 
Savienībā vairāk nekā 60 miljo-
nu iedzīvotāju ir vecumā virs 60 
gadiem, kur demence skārusi 
aptuveni 6,2% iedzīvotāju. Ir 
sagaidāms, ka gandrīz 14 mil-
joniem Eiropas iedzīvotāju uz 
2030. gadu attīstīsies demence. 
(Avots: Latvijas Neirodeģeneratī-
vo slimību asociācijas Alcheime-
ra slimības, vaskulārās demen-

ces, Levi ķermenīšu demences 
un frontotemporālās demences 
klīniskās vadlīnijas.) 
Aktuāla kļūst situācija, kad so-
ciālo pakalpojumu sniedzējiem 
jāspēj nodrošināt kvalitatīvus 
sociālos pakalpojumus ne vien 
klientiem ar demenci, bet jāņem 
vērā arī mērķa grupas etnisko 
izcelsmi. 
Nākamā projekta partneru tikša-
nās plānota šī gada 4. un 5. jūnijā 

Latvijā. Projekta darba grupa vie-
nu dienu strādās LU PSK, bet pēc 
tam apmeklēs SAC “Zemgale”, kur 
aprūpē ir vairāk nekā 100 klienti 
ar dažādām demences formām. 
SAC “Zemgale” ir svarīgi iesaistī-
ties projektā “Multikulturāla pie-
eja demencei izglītībā un darbā”, 
lai gūtu jaunu pieredzi, ieviešot 
to darbā ar aprūpējamiem. Līdz 
šī gada jūnijam dalībvalstu darba 
grupas intervēs aprūpes sniedzē-
jus, citus speciālistus un klientu 
tuviniekus, lai identificētu katras 
valsts problēmsituāciju. Pēc tam 
tiks izstrādātas izglītības prog-
rammas un klientu izvērtējuma 
instrumenti, kas uzlabos aprū-
pes veicēju izpratni par darbu 
ar dažādas etniskas izcelsmes 
klientiem ar demenci.

Zane Jokste, SAC „Zemgale” un LU PSK 
Ārējo sakaru koordinatore

Aiga Grauduma, projekta vadītāja

Izmaiņas Zemkopības minis-
trijas inormatīvajos no 2020.  
gada 1. janvāra paredz jaunus 
pienākumus suņu īpašniekiem:
• Nodrošināt, lai suns līdz 4 mē-
nešu vecumam ir apzīmēts ar 
mikroshēmu;
• Lai tam ir mājas (istabas) dzīv-
nieka pase;
• Lai tas ir reģistrēts Lauksaim-

Informācija suņu īpašniekiem!
niecības datu centra mājas (ista-
bas) dzīvnieku reģistra datubāzē;
• Ja suns tiek atsavināts līdz čet-
ru mēnešu vecumam, tad viss 
iepriekšminētais jāizpilda līdz 
atsavināšanas brīdim uz atsavi-
nātāja vārda;
• Suņiem, kuriem jau ir izsniegta 
vakcinācijas apliecība, līdz 2019. 
gada 23. decembrim ieskaitot, 
kad stājušies spēkā grozījumi Ve-
terinārmedicīnas likumā, tā būs 
derīga visu mūžu un to nevaja-
dzēs mainīt, izņemot gadījumus, 
ja suņa īpašnieks ar suni izceļos 
ārpus valsts.

Raksts tapis sadarbībā ar Zemkopības 
ministriju

2020. gada 1. janvārī stājušās 
spēkā Ugunsdrošības notei-
kumu prasības – visos mā-
jokļos (gan privātmājās, gan 

Dūmu detektori glābj dzīvības!
dzīvokļos) jābūt uzstādītiem 
ugunsgrēka detektoriem, kas 
reaģē uz dūmiem, bet privāt-
mājās papildus ir jānodrošina 
arī ugunsdzēsības aparāts. 
Aicinām, rūpējoties par savu, tu-
vinieku un līdzcilvēku dzīvībām, 
uzstādīt mājoklī dūmu detekto-
ru, kas nopērkams saimniecības 
preču un būvmateriālu veikalos. 

Raksts tapis sadarbībā VUGD 
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No 2020. gada 1. janvāra stāju-
šās spēkā sekojošas izmaiņas:

• Tiesības uz valsts vecuma 
pensiju 2020. gadā būs per-
sonām, kuras sasniegušas 63 
gadu un 9 mēnešu vecumu, 
ja apdrošināšanas stāžs nav 
mazāks par 15 gadiem. Per-
sonām, kuru apdrošināšanas 
stāžs nav mazāks par 30 ga-
diem būs tiesības pensionē-
ties priekšlaicīgi, t.i., 2 gadus 
pirms vispārējā pensionēša-
nās vecuma sasniegšanas. 
• Noteikti jauni minimālie 
vecuma pensijas apmēri, kas 
būs atkarīgi no minimālās ve-
cuma pensijas aprēķina bāzes 
80 eiro (personām ar invalidi-
tāti no bērnības –122,69 eiro), 
kurai atkarībā no personas 
apdrošināšanas stāža piemē-
ros noteiktu koeficientu. 
• Valsts sociālā nodrošināju-
ma pabalsta paaugstināša-
nas rezultātā personām ar 
invaliditāti - no 64 eiro līdz 80 
eiro (personām ar  invaliditāti  
no  bērnības – no 106,72 eiro 
līdz 122,69 eiro) palielināsies 
minimālās invaliditātes pen-
sijas. I invaliditātes grupas ga-
dījumā minimālā invaliditātes 
pensija būs 128 eiro (personai 
ar invaliditāti no bērnības 
196,30 eiro), II invaliditātes 
grupas gadījumā – 112 eiro 
(personai ar invaliditāti no 
bērnības 171,77 eiro), III invali-
ditātes grupas gadījumā – 80 
eiro (personai ar invaliditāti 
no bērnības 122,69 eiro). 
• Personai būs tiesības izvē-

2020. gada 1. janvārī spēkā 
stājušies grozījumi, kas paredz 
izmaiņas pacientu līdzmaksā-
jumu apjomā, saņemot valsts 
apmaksātos veselības aprūpes 
pakalpojumus. Visiem iedzīvo-
tājiem līdzmaksājumu summas 
būs samazinātas, izņemot līdz-
maksājumu par ģimenes ārsta 
apmeklējumu personām līdz 65 
gadu vecumam.
Pacientu līdzmaksājums pie 
ģimenes ārsta personām no 65 
gadu vecuma līdzšinējo 1,42 eiro 
vietā būs 1 eiro. Savukārt per-
sonām līdz 65 gadu vecumam, 
apmeklējot ģimenes ārstu, būs 
jāmaksā 2 eiro par vizīti. Pacienta 
līdzmaksājums par ģimenes ārs-
ta mājas vizīti paliks nemainīgs 
– 2,85 eiro.
Visiem iedzīvotājiem būs sa-
mazināti līdzmaksājumi, veicot 
izmeklējumus un apmeklējot 

Sociālā dienesta darbības 
laukā ir ģimenes ar dažādām 
problēmām, tai skaitā ar atka-
rībām un līdzatkarībām.
Kopš 01.10.2019. Labklājības 
ministrija īsteno pilotprojekta 
“Metodikas izstrāde sociāla-
jam darbam ar atkarīgām per-
sonām” klātienes apmācības, 
kur piedalās Ozolnieku novada 
sociālā darbiniece Maija Āriņa. 
Pilotprojekta mērķis ir nodro-
šināt metodiskā materiāla 
aprobāciju reālā sociālā darba 
praksē un klātienes mācības. 
To laikā pašvaldību sociālajiem 
darbiniekiem tiek sniegts ne-
pieciešamais atbalsts viņu ik-
dienas darbā ar atkarīgām un 
līdzatkarīgām personām.

Ar 2020. gadu pieaudzis uz-
turlīdzekļu apjoms. 2019. 
gadā bērniem līdz septiņu 
gadu vecumam Uzturlī-
dzekļu garantiju fonds iz-
maksāja uzturlīdzekļus 24% 
apmērā no valstī noteiktās 
minimālās mēneša darba 
algas (103,20 eiro), bet 2020. 
gadā tas pieaudzis par 1% un 
sasniedzis 107,50 eiro. Bet 
skolas vecuma bērniem līdz 
pilngadībai tas pieaudzis no 
122,55 līdz 129 eiro mēnesī.

Raksts tapis sadarbībā ar Uzturlīdzekļu 
garantiju fondu

Izmaiņas pacientu 
līdzmaksājumos no 2020. gada

IZMAIŅAS SOCIĀLAJĀ JOMĀ 

Sociālie darbinieki
strādā ar atkarīgajiem 

Palielina 
uzturlīdzekļu 

apjomuApmācības sniedz iespēju pa-
augstināt pašvaldības Sociālā 
dienesta sociālo darbinieku 
profesionālās kompetences 
darbā ar atkarīgām un līdzat-
karīgām personām, gan pie-
augušajiem, gan bērniem:
• Apgūt un praktizēt sistema-
tizētas, pierādījumos balstītas 
profesionālas zināšanas, pras-
mes un kompetences sociālajā 
darbā ar atkarīgām un līdzat-
karīgām personām;
• Veicināt sociālo darbinieku 
padziļinātu izpratni par mērķa 
grupu, tās profiliem, vajadzī-
bām, ieteicamām darba meto-
dēm un labo praksi.

Maija Āriņa,
 Ozolnieku novada Sociālā dienesta 

sociālā darbiniece

ārstu speciālistu. Ja iepriekš 
pacienta līdzmaksājums bija 
4,27 eiro, tad no 2020. gada – 4 
eiro. Līdzīgi samazināsies arī 
līdzmaksājums par gultas vietu 
dienas stacionārā – no 7,11 uz 7 
eiro. Par ārstēšanos diennakts 
stacionārā, sākot ar otro dienu 
ārstniecības iestādēs līdzmak-
sājums paliek nemainīgs – 10 
eiro.

NVD atgādina, ka no pacientu 
līdzmaksājumiem ir atbrīvoti 
bērni līdz 18 gadu vecumam, 
politiski represētās personas, 1. 
grupas invalīdi, trūcīgas perso-
nas un citas. Plašāka informā-
cija pieejama NVD mājas lapā 
www.vmnvd.gov.lv sadaļā “Ve-
selības aprūpes pakalpojumi”– 
“Pacienta līdzmaksājumi”. 

Raksts tapis sadarbībā ar Nacionālo 
veselības dienestu

lēties, kam novirzīt pensiju 2. 
līmenī uzkrāto kapitālu, gadīju-
mā, ja viņa nomirst līdz vecuma 
pensijas piešķiršanai: 

• ieskaitīt valsts pensiju spe-
ciālajā budžetā (tad kapitāls 
tiks ņemts vērā aprēķinot 
apgādnieka zaudējuma 
pensiju);
• pievienot citas personas 
pensiju 2. līmenī uzkrātajam 
kapitālam;
• atstāt mantošanai Civilli-
kumā noteiktajā kārtībā.

Lai izdarītu savu izvēli, jāiesniedz 
iesniegums Valsts sociālās ap-
drošināšanas aģentūrā. 

• Pieprasot vecuma pensiju, 
pensiju 2. līmeņa dalībniekam 
būs jāizdara izvēle – pensiju 2. 
līmenī uzkrāto pensijas kapitā-
lu apvienot ar pensiju 1. līme-
ņa kapitālu un saņemt vienu 
pensiju vai arī iegādāties mūža 
pensijas apdrošināšanas polisi 
paša izvēlētajā dzīvības apdro-
šināšanas sabiedrībā.
• Ja vienlaicīgi ir tiesības uz in-
validitātes pensiju un atlīdzību 

par darbspēju zaudējumu saka-
rā ar nelaimes gadījumu darbā 
vai iegūto arodslimību, piešķirs 
vienu pakalpojumu, personai 

izdevīgāko. 
• Slimības pabalstu sakarā ar 
nelaimes gadījumu darbā vai 
iegūto arodslimību izmaksās 
visā darbnespējas periodā, 
ievērojot noteiktos izmaksas 
ierobežojumus, arī gadījumā, 
ja personai tiks noteikts darb-
spēju zaudējums un piešķirta 
atlīdzība par darbspēju zaudē-
jumu. 
• Ja tiek piešķirts invalīda kop-
šanas pabalsts, bet personai ar 
invaliditāti nepieciešama īpaša 
kopšana, tas nebūs par pamatu 
atlīdzības par darbspēju zaudē-
jumu paaugstināšanai.
• Paaugstinoties minimālajām 
invaliditātes pensijām, paaug-
stināsies arī atlīdzību par darb-
spēju zaudējumu minimālie 
apmēri.
• Bezdarbnieka pabalsta izmak-
sas ilgums būs astoņi kalen-
dārie mēneši no pabalsta pie-

šķiršanas dienas. Atkarībā no 
bezdarba ilguma bezdarbnie-
ka pabalstu izmaksās pirmos 
divus mēnešus pilnā (100%) 

apmērā no pabalsta piešķirtā 
apmēra, par trešo un ceturto 
mēnesi – 75% apmērā, par 
piekto un sesto mēnesi – 50%, 
par septīto un astoto mēnesi – 
45% apmērā. 
• Vienam no bērna vecākiem, 
vienam no adoptētājiem, kura 
aprūpē un uzraudzībā pirms 
adopcijas apstiprināšanas 
tiesā ar bāriņtiesas lēmumu 
nodots adoptējamais bērns, 
audžuģimenes loceklim, kurš 
noslēdzis līgumu ar pašvaldību, 
aizbildnim vai citai personai, 
kura saskaņā ar bāriņtiesas 
lēmumu bērnu faktiski kopj un 
audzina bērnu, kuram ir sma-
gas saslimšanas vai piešķirts 
bērna ar invaliditāti kopšanas 
pabalsts, slimības pabalstu 
sakarā ar slima bērna kopšanu 
izmaksās līdz bērna 18 gadu ve-
cuma sasniegšanai un par ilgā-
ku nepārtrauktu darbnespējas 

periodu.
• Sievietei, kurai nākamais bērns 
dzimis līdz iepriekšējais bērns 
sasniedzis trīs gadu vecumu, ve-
cāku pabalsta apmērs nedrīkstēs 
būt mazāks par vecāku pabalstu, 
kāds piešķirts par iepriekšējo 
bērnu. 
• Tiesības uz maternitātes un 
vecāku pabalstu būs sievietēm, 
kuras darba attiecības izbeigu-
šas ne ātrāk kā 60 dienas pirms 
grūtniecības atvaļinājuma iestā-
šanās.
• Sociālās apdrošināšanas pa-
balstus piešķirs 10 darba dienu 
laikā pēc visas informācijas 
saņemšanas. Tos pārskaitīs pa-
balsta saņēmēja Latvijas Repub-
likas kredītiestādes vai pasta 
norēķinu sistēmas (PNS) kontā.
• Garantētais minimālais ienāku-
mu līmenis (GMI) tiks paaugsti-
nāts no līdzšinējiem 53 eiro līdz 
64 eiro mēnesī uz vienu personu 
mājsaimniecībā.

 Ozolnieku novada Sociālā dienes-
ta vadītāja Sarmīte Strode skaidro: 
"Ja, saskaņā ar normatīvajiem ak-
tiem par garantēto minimālo ienā-
kumu līmeni, šis līmenis tiek mai-
nīts, personām, kurām pabalsts 
garantētā minimālā ienākumu 
līmeņa nodrošināšanai piešķirts 
līdz garantētā minimālā ienākumu 
līmeņa izmaiņu dienai, pabalsta 
apmērs netiek pārskatīts, ja nav 
mainījušies citi apstākļi, kas bija 
par pamatu sociālās palīdzības 
sniegšanai."

Raksts tapis sadarbībā ar
Ozolnieku novada Sociālo dienestu
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Laika posmā no 2019. gada 1. 
maija līdz 30. oktobrim Sociālā 
dienesta sociālā darbiniece 
ģimenēm ar bērniem Inguna 
Bergmane piedalījās Labklājī-
bas ministrijas īstenotā pilot-
projekta klātienes apmācībās, 
kurās tika izstrādāts meto-
diskais materiāls sociālajam 
darbam ar vardarbībā cietu-
šām un vardarbību veikušām 
personām.

No 2020. gada 1. janvāra pie-
augušas VAS "Latvijas Pasts" 
vēstuļu sūtīšanas izmaksas, 
taču citu pasta pakalpojumu 
cenas samazinājušās.
Maksa par vēstuļu korespon-
dences sūtījumu svarā līdz 20 
g būs 1 eiro līdzšinējo 0,57 eiro 
vietā. 
Jaunie pasta pakalpojumu tari-
fi paredz piemērot 29% atlaidi 

2020. gada 1. janvārī stājušies spēkā 120 tiesību akti, no tiem 
30 likumi un 72 Ministru kabineta (MK) noteikumi. Savukārt 34 
tiesību akti, sākoties 2020. gadam, zaudējuši spēku.
Visi likumi un citi tiesību akti, kas stājušies spēkā vai zaudējuši 
spēku 2020. gada 1. janvārī, apkopoti vietnē Likumi.lv (atverot 
sadaļu “Jaunākie” ----> izvēloties datumu 01.01.2020.).

• Stājas spēkā: https://likumi.lv/ta/jaunakie/stajas-spe-
ka/2020/01/01

• Zaudē spēku: https://likumi.lv/ta/jaunakie/zaude-spe-
ku/2020/01/01

Iedzīvotājiem ir pieejama tematiskā sadaļa #spēkāno2020, 
kura regulāri papildinās ar jauniem skaidrojumiem par tiesību 
aktiem un to izmaiņām.

Raksts tapis sadarbībā ar “Latvijas Vēstnesis"

2019. gada nogalē Saeima pieņē-
ma grozījumus “Ceļu satiksmes 
likumā”, būtiski palielinot sodu 
par transporta līdzekļu vadīšanu 
dzērumā un autovadītāju bēg-
šanu. Bargākais no tiem – no-
ņemtas autovadītāju tiesības uz 
5 gadiem un naudas sods 2000 

eiro apmērā. Tādejādi noteikta 
stingrākā transporta līdzekļu va-
dītāju atbildība par likuma pār-
kāpumiem ceļu satiksmes jomā. 
Plānots, ka likums stāsies spēkā 
2020.gada 1. jūlijā, vienlaikus ar 
Administratīvās atbildības liku-
mu.

Sociālā dienesta sociālā darbi-
nieka darbā ar ģimeni uzdevu-
mi ir sniegt profesionālu palī-
dzību sociāli mazaizsargātām 
ģimenēm ar bērniem, kurās ir 
novērojamas ilgstošas sociālās 
problēmas un grūtības, veici-
not ģimenes labklājību, sociālo 
funkcionēšanu un iekļaušanos. 
Ozolnieku novada Sociālā die-
nesta sociālā darbiniece dar-
bā ģimenēm ar bērniem Inita 
Gaidlazda turpina papildināt 
zināšanas klātienes apmācību 
programmā, projektā “Metodi-
kas izstrāde sociālajam darbam 
ar ģimenēm ar bērniem”, kas 
vērsta uz ģimeņu vajadzībām, 
saglabājot līdzsvarā vecāku un 
bērnu vajadzības, atbalstot abu 
pušu tiesības uz pašnoteikša-
nos un līdzdalību lēmuma pie-
ņemšanas procesos.

No 2020. gada 15. janvāra reģio-
nālo maršrutu autobusos biļetes 
cena pieaugusi par 10 centiem, 
bet vilcienos biļetes cena A un B 
zonas robežā palielinājusies par 
10 centiem, bet, braucot tālākos 
posmos, tā pieaugusi par 20 cen-
tiem. 
Vienlaikus braucieniem vilcienos 
palielinājies atlaižu klāsts un 
kļuvušas lētākas internetā iegā-
dātās biļetes. 
Pasažieriem joprojām ir iespēja 
iegādāties abonementa biļeti, 

Pilnveido darbu ar vardarbībā cietušajiem

Izmaiņas VAS "Latvijas Pasts" pakalpojumos

Izmaiņas likumdošanā
2020. gadà

Bargāk sodīs par satiksmes
noteikumu pārkāpumiem 

OZOLNIEKU SOCIĀLAIS DIENESTS 
VEICINA DARBU AR ĢIMENĒM

Mācību mērķis bija paaugstināt 
Sociālā dienesta darba efektivi-
tāti, pilnveidojot darbinieku pro-
fesionalitāti. Mācībās piedalījās 
praktizējoši sociālie darbinieki 
no 20 pašvaldībām. Apmācības 
vadīja pieredzējuši speciālisti no 
nodibinājuma „Centrs Dardedze”, 
biedrības „Centrs MARTA”, Krīžu 
un konsultāciju centra „Skalbes” 
un SIA „Mācību centrs MKB”. 
Apguvām gan teorētiskas zinā-

ierakstītiem un apdrošinātiem 
pasta sūtījumiem, ja klients pats 
tos noformē "Latvijas Pasta" in-
terneta pašapkalpošanās vietnē 
new.manspasts.lv. 
Lielākais cenas samazinājums 
būs iekšzemes pasta pakas sūtī-
jumam svarā no 15 kg - no 11,23 
eiro līdz 8,04 eiro, kamēr apdro-
šinātu sīkpaku svarā no 50 līdz 
100 g turpmāk varēs nosūtīt kā 

Grozījumi likumā paredz, ka par 
nepakļaušanos personas, kura ir 
pilnvarota pārbaudīt transportlī-
dzekļa vadītāja dokumentus, at-
kārtotai vai vairākkārtējai prasī-
bai apturēt transportlīdzekli (par 
bēgšanu), turpmāk piemēros 
naudas sodu transportlīdzekļa 

vadītājam no 240 līdz 400 naudas 
soda vienībām un atņems trans-
portlīdzekļu vadīšanas tiesības 
uz pieciem gadiem. Tāpat turp-
māk autovadītāju dokumentus 
varēs pārbaudīt arī pašvaldības 
transporta kontroles dienesta 
darbinieki.

Gadījuma vadīšana ir viena no so-
ciālā darba mikrolīmeņa pamata 
metodēm darbā ar indivīdu un 
ģimeni, kas atšķirībā no psihoso-
ciālā un vispārīgā sociālā darba, 
galvenokārt fokusējas uz situā-
cijas izvērtēšanu un pēc iespējas 
precīzāku (atbilstoši unikālajai 
klienta situācijai un vajadzībām) 
pakalpojumu piesaisti. 
Lai arī sociālais darbinieks sa-
glabā pietiekoši ciešu kontaktu 
ar klientu un iesaistās situācijā, 
tomēr pats nav tiešais pārmaiņu 
veicējs, bet galvenokārt pakalpo-
jumu piesaistītājs un koordinē-
tājs. Katra individuāla gadījuma 
vadīšanas procesā tiek ievērotas 
sociālā darba profesionālās vēr-
tības - Ētikas kodekss, Bērnu tie-
sību aizsardzības likums un soci-
ālā darba labās prakses principi. 

Inita Gaidlazda, Sociālā darbiniece darbā 
ģimenēm ar bērniem

Sods palielināts arī par transport-
līdzekļa vadīšanu vai mācīšanu 
vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā 
gaisa vai asins pārbaudē konsta-
tētā alkohola koncentrācija asinīs 
pārsniedz 1 promili, bet nepār-
sniedz 1,5 promiles. Par šādu pār-
kāpumu piemēros naudas sodu 
velosipēda vadītājam 24 naudas 
soda vienību apmērā, bet cita 
transportlīdzekļa vadītājam - no 
170 līdz 280 naudas soda vienībām 
un atņems transportlīdzekļu va-
dīšanas tiesības uz trim gadiem. 
Savukārt par minēto pārkāpumu, 
ja konstatēto promiļu daudzums 
pārsniedz 1,5, transportlīdzekļa 
vadītājam piemēros naudas sodu 
no 240 līdz 400 naudas soda vie-
nībām un atņems tiesības uz pie-
ciem gadiem. Tāds pats sods pie-
mērojams personām, ja minētais 
pārkāpums tiks veikts narkotisko 
psihotropo, toksisko vai citu aprei-
binošo vielu ietekmē.

Raksts tapis sadarbībā
ar Satiksmes ministriju

Autobusu un vilcienu biļetes
kļuvušas dārgākas

maksājot par braucienu lētāk. 
Abonementa biļetes braucie-
niem autobusos arī turpmāk no-
drošinās atlaidi 10%, 15% vai 20% 
apmērā, bet vilcienā atlaides ap-
mērs var sasniegt pat 46%. 
Iedzīvotājiem, kuri abonementa 
biļeti iegādājušies pirms 15. jan-
vāra, tiks nodrošināta iespēja to 
izmantot līdz derīguma termiņa 
beigām.

Raksts tapis sadarbībā
ar Sabiedriskā transporta padomi

šanas, gan praktiski „izspēlē-
jām” dažādas situācijas ģime-
nēs, kurās notiek vardarbība. 
Sociālais darbinieks šādās si-
tuācijās nav glābējs, bet apko-
pojot informāciju un analizējot 
situāciju, viņš strādā, lai piesais-
tītu klienta vajadzībām atbilsto-
šus pakalpojumus un situācija 
ģimenē mainītos. 

Inguna Bergmane,
sociālā darbiniece

apdrošinātu pasta sūtījumu par 
1,91 eiro līdzšinējo 3,56 eiro vietā. 
Arī vienkāršas pasta pakas nosūtī-
šana Latvijas teritorijā svarā no 5 
kg būs lētāka - 5,73 eiro vietā - 4,74 
eiro. Daļa tarifu samazināsies arī 
sūtījumiem uz ārvalstīm.

Raksts tapis sadarbībā ar
VAS "Latvijas Pasts" 
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2020. gada 1. janvārī beidzās 
Ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu likumā noteiktais termiņš, 
kurā jāveic ūdens mērītāju 
(komercuzskaites mēraparātu) 
mezglu ierīkošana. Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas ko-
misija (SPRK) aicina lietotājus, 
kuri nav paspējuši ierīkot ūdens 
mērītāja mezglu savā īpašumā, 
vērsties pie sava ūdensapgādes 
komersanta.
Likuma prasības attiecas uz 
ūdens mērītājiem, kas uzskaita 
kopējo mājai piegādāto ūdens 
apjomu, nevis uz tiem, kuri atro-
das daudzdzīvokļu māju dzīvok-
ļos. Atbilstoši likumam ūdens 
mērītāja mezgla ierīkošanu veic 
pats ūdensapgādes pakalpojumu 

Vai Tavai mājai ir ierīkots ūdens mērītāja mezgls?
lietotājs par saviem līdzekļiem. 
Tas attiecas uz iedzīvotājiem, kuri 
dzīvo gan privātmājās, gan daudz-
dzīvokļu mājās un izmanto centra-
lizēto ūdensapgādi. 
SIA ” “Ozolnieku KSDU” aicina 
Ānes, Teteles, Garozas, Embur-
gas, Ozolnieku, Jaunpēternieku, 
Branku ciemu iedzīvotājus savos 
īpašumos uzstādīt aukstā ūdens 
komercuzskaites mēraparātus 
un izbūvēt ūdens mērītāja mez-
glus. 
Tos, kuriem ir individuālā 
ūdensapgāde no akas, spices vai 
urbuma, šīs prasības neskar.
No 2020. gada 1. janvāra ūdensap-
gādes komersants ir tiesīgs veikt 
ūdens mērītāja mezgla ierīkoša-
nu, attiecīgi piestādot rēķinu lieto-

tājam par izmantoto materiālu un 
darba izmaksām. 
Šādas prasības likumā noteik-
tas, lai visi lietotāji maksātu par 
faktiski patērēto ūdens apjomu 
atbilstoši ūdens mērītāju rādī-
jumiem. Ūdens mērītājs pēc uz-
stādīšanas paliek ūdensapgādes 
komersanta īpašumā, savukārt 
mezgls – lietotāja īpašumā un uz-
raudzībā.
Detalizētākas prasības un noteiku-
mus var skatīt Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likumā un Ministru 
kabineta noteikumos Nr.174. 
Informācija aukstā dzeramā 
ūdens pakalpojuma lietotājiem!
Līdz 2020.gada 31. martam 
privātmāju īpašniekiem par sa-
viem līdzekļiem jāizbūvē ūdens 

Clean R nodrošinātie pakalpojumi par papildu samaksu

Bīstamo atkritumu apsaimniekošana 

Konteinera
tilpums, m3

Pakalpojuma cena,
€/gab (t.sk. PVN 21%)

Iepakojums, kurš satur bīstamas vielas

Atkritumu nosaukums Atkrituma kods

150110

Pakalpojumu summa
€/t (t.sk. PVN 21%)

726.00

160213 605.00

160107 242.00

150202 484.00

130205 242.00

160305 484.00

160113 363.00

160103
Vieglās riepas - 139.15
Kravas riepas - 363.00

Kārtridži, toneri

Automašīnu eļļas filtri

Tosols

Bremžu šķidrums

Absorbenti, gaisa filtri, degvielas filtri
(arī gumijas blīves piesārņotas ar NP)

Atstrādātas eļļas

Nolietotās riepas

249.83

8.5
Pārtikas eļļas mucas 30 vai 60 l

Utilizācija 0.12 €/l

Transports
(1 reiss)

Pēc atsevišķas
vienošanās

Konteinera noma
(1 konteiners) 1.21

10 15 20 30

275.28 343.94 439.96 579.35

200133

160209; 160210; 160211 ; 160212
 160213; 160215; 200136; 200135

181.50

160601 181.50

200121 1210.00

180103 1210.00

180106; 180109 1210.00

180110 30.25

130105 300-550

170605 423.50

160506 2809.62

130205; 130208 242.00

160605 302.50

080111 1030-1550

080119 605-910

080120 605-910

juridiskām personām -
139.15

Laboratoriju ķīmiskās vielas, kuras sastāv no
bīstamām vielām vai satur bīstamas vielas,
arī laboratoriju ķīmisko vielu maisījumi

Nehlorētas minerālās motoreļļas, pārnesumu
eļļas un smēreļļas (apstrādātās eļļas ūdens
saturs >5%)

Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas
vielas saturošu krāsu un laku atkritumi

Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas
vielas saturošu krāsu un laku ūdens
suspensijas

Krāsas vai lakas saturošas ūdens suspensijas,
kuras neatbilst 080119 klasē

Citas baterijas un akumulatori
(Ni - Fe akumulatori)

Cenrādī nav iekļautas transporta izmaksas – 54.45 €/reiss (t.sk. PVN 21%).

Izlietotās sadzīves baterijas

Svina akumulatori

Luminiscētas  lampas

Veselības aprūpes atkritumi

Ūdens/ eļļas emūlsijas

Azbestu saturoši atkritumi (šīferis)

EEIA

Zobārstniecības amalgamas atkritumi

Medikamenti

Pārtikas atkritumu apsaimniekošana
Pārtikas atkritumu uzkrāšana notiek 0.24m3 konteineros. Pakalpojuma cena – 21.99 €/gab (t.sk. PVN 21%)

Konteineru mazgāšana

Termiski neapstrādāta jēla gaļa un zivis

Pakalpojumu
summa, €

(t.sk. PVN 21%)

181.50

Pakalpojums

Utilizācija  (par 1 tonnu pēc faktiskā svara)

Konteinera
tilpums, m3

0.24

203.82Transports  (1 izvešanas reiss līdz utilizācijas vietai) 0.24

3.03Konteinera noma (1 konteiners ) 0.24

181.50Utilizācija  (par 1 tonnu pēc faktiskā svara) 0.66

203.82Transports  (1 izvešanas reiss līdz utilizācijas vietai) 0.66

6.41Konteinera noma (1 konteiners) 0.66

Pakalpojums Cena € (t.sk. PVN 21%)

Šķidro atkritumu savākšana līdz 4 m³

Šķidro atkritumu savākšana līdz 6 m³

Šķidro atkritumu savākšana līdz 8 m³

Šķidro atkritumu savākšana līdz 12 m³

Šķidro atkritumu savākšana līdz 10 m³

Augstspiediena iekārtas izmantošana, kanalizācijas un citu notekūdeņu tīrīšana
cauruļvadiem ar diametru līdz 150 mm (ārējās vides temperatūra līdz - 12˚ C)

Augstspiediena iekārtas izmantošana, kanalizācijas un citu notekūdeņu tīrīšana cauruļvadiem
ar diametru no 150 līdz 900 mm (ārējās vides temperatūra līdz -vv 5˚ C)

Asenizācijas pakalpojumi

77.56 €/m³

110.72 EUR/m³

132.37 EUR/m³

148.35 EUR/m³

164.32 EUR/m³

Video inspekcija cauruļvadiem ar diametru līdz 200 mm (telpās)

Video inspekcija cauruļvadiem ar diametru virs 200 mm (ārējā vide)

102.85 EUR/h

121.00 EUR/h

Plānotas maģistrāles tīrīšana (naktīs) 102.85 EUR/h

Tauku savācēju iztukšošana, tīrīšana un apkalpošana 42.35 EUR/m³

Smilts 58.08 EUR/m³

133.10 EUR/h

102.85 EUR/h

121.00 EUR/h

114.20 EUR/h
Augstspiediena iekārtas izmantošana, kanalizācijas un citu
notekūdeņu tīrīšana cauruļvadiem ar diametru no 50 līdz 150 mm telpās

Notekūdeņu u.c. izsūknēšana, izvešana (atkarībā no objekta
sarežģītības, kolektoru izvietojuma un piebraukšanas iespējām)

Visas cenas norādītas par objektu apkalpošanu Rīgā. Ja objekts atrodas ārpus Rīgas, pie cenas tiek pierēķināts 1.21 € (t.sk. PVN 21%)
par vienā virzienā nobraukto km no Rīgas robežas līdz objektam.
Pakalpojumi tiek sniegti darbdienās no plkst. 08.00 - 17.00, kā arī sestdienās, par laiku iepriekš savstarpēji vienojoties. Klientu kontaktu
centra tālr.: 67111001, e-pasts: kc@cleanr.lv.  

Visi pakalpojumi jāpiesaka individuāli kc@cleanr.lv  | cleanr.lv  |  67111001

Būvgružu un jauktu būvgružu izvešana ar lielgabarīta konteineriem1.

2.

3.

4.

5.

Konteineru mazgāšanas pakalpojums tiek nodrošināts konteineru maiņas ceļā. Pakalpojums pieejams darba dienās individuāli
vienojoties par izpildes termiņiem.
Cena - atbilstoši sadzīves atkritumu apsaimniekošanas m3 cenai, jeb 18.51 € (t.sk. PVN 21%)

komercuzskaites mēraparāta 
mezgls vai jānodrošina speciāla 
vieta vai telpa ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumu mērierīces uz-
stādīšanai, piemēram, ēkas pag-
rabā vai tai piederošajā teritorijā. 
Gadījumos, ja komercuzskaites 
mēraparāts šobrīd nav uzstādīts 
un uzskaite notiek pēc pašvaldī-
bas apstiprinātās aukstā ūdens 
patēriņa normas:
• Privātmāju īpašumos komerc-
  uzskaites mēraparātus uzstāda 

SIA “Ozolnieku KSDU”. Tas ir bez-
maksas pakalpojums;

• Uzstādot aukstā ūdens komer-
cuzskaites mēraparātus daudz-
dzīvokļu ēkās, plombēšanu veic 
tikai SIA "Ozolnieku KSDU", neat-
karīgi no tā, kāds komersants ir 

veicis skaitītāja uzstādīšanu;
• Plomba ir apliecinājums ūdens 

skaitītāja un tā uzstādīšanas 
atbilstībai normatīvajām prasī-
bām;

• Aizliegta esošās plombas patvaļī-
ga noņemšana vai bojāšana;

• Plombēšanu veic SIA "Ozolnieku 
KSDU" santehniķi, izsniedzot 
darbu aktu;

• Ja plombu nav uzstādījis SIA 
“Ozolnieku KSDU”, šāda plomba 
tiks noņemta un uzstādīta SIA 
“Ozolnieku KSDU” plomba, par to 
piestādot rēķinu.

Raksts tapis sadarbībā
ar SIA “Ozolnieku KSDU”
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Ņemot vērā, ka palielinās Dabas 
resursu nodoklis, pieaug arī maksa 
par nešķirotu sadzīves atkritumu iz-
vešanu. 2019. gadā minētais nodok-
lis bija 43,00 eiro, bet 2020. gadā tas 
sasniedzis 50,00 eiro par tonnu ne-
šķirotu sadzīves atkritumu. “Clean 
R” visiem iedzīvotājiem nodrošina 
iespēju šķirot sadzīves atkritumus. 
Pareiza šķirošana palīdz samazināt 
atkritumu poligonā noglabāto ko-
pējo atkritumu daudzumu un ietau-
pīt uz atkritumu apsaimniekošanas 
rēķina. 
"Clean R" aicina visus Ozolnieku no-
vada iedzīvotājus aktīvi iesaistīties 
atkritumu šķirošanā, jo lielāko daļu 
no nešķiroto sadzīves atkritumu 
apjoma veido otrreiz izmantojamie 
materiāli, piemēram, plastmasa, pa-
pīrs un stikls.
Ozolnieku novada iedzīvotājiem 
ir divas iespējas, kā atbrīvoties no 
šķirotajiem atkritumiem:
1.) 2020. gadā pašvaldībai ir izvei-
doti un tiek apkalpoti 23 publiski 
pieejamie dalīti vākto atkritumu 
punkti. Publiski pieejamos atkritu-
mu šķirošanas punktos ir novietoti 
šķirošanas konteineri ar uzlīmēm, 
kas norāda atkritumu veidu, ko 
drīkst ievietot katrā no konteine-
riem - plastmasu, papīru, stiklu un 
metālu. 
Publiskie dalīti vākto atkritumu 
punkti:
• SIA "Ozolnieku KSDU", Kastaņu iela 

2, Ozolnieki;
• Skolas iela 11, Ozolnieki;
• Pie garāžām, Kastaņu iela 9, Ozol-

nieki;
• Daudzdzīvokļu māja Saules iela 9, 

Ozolnieki;
• Parka 1, Skolas, Meliorācijas, Kasta-

ņu ielas pagalmā, Ozolnieki;
• Rīgas iela 19, Ozolnieki;

• ”Vētras”, Cena, Cenu pag., Ozolnieku 
novads;

• Ziedu un Alejas ielu krustojums, 
Dalbe, Cenu pag., Ozolnieku no-
vads;

• Jaunpēternieki, Cenu pag., Ozolnie-
ku novads;

• Pie garāžām Saules ielā 7b, Bran-
kas, Cenu pag., Ozolnieku novads;

• Spartaka iela 14, Brankas, Cenu 
pag., Ozolnieku novads;

• Spartaka iela 1, Brankas, Cenu pag., 
Ozolnieku novads;

• Pie Jaunzemju kapiem, Cenu pag., 
Ozolnieku novads;

• Jaunatnes iela 5 (iekšpagalms), 
Āne, Cenu pag.;

• Celtnieku iela 9/Sporta ielu pa-
galms, Āne, Cenu pag.;

• Celtnieku iela 2,4 iekšpagalms, Āne, 
Cenu pag.;

• Pretim Progresa ielai 2, Tetele, 
Cenu pag.;

• Teteles pamatskola, Skolas iela 10, 
Tetele, Cenu pag.;

• D/S "Aizupe", Ozolnieki;
• Krasta iela (pagalmā pie daudz-

dzīvokļu dzīvojamām mājām), 
Ozolnieki;

• Iecavas iela 9, Garoza, Salgales pag.;
• 1. maija iela 6, Emburga, Ozolnieku 

novads.
Informējam, ka pašvaldība 2020. 
gadā ir pieņēmusi lēmumu likvidēt 
šķiroto atkritumu savākšanas pun-
ktu Zvaigžņu ielā 2C, Ozolniekos, jo 
sistemātiski notika šķiroto atkritu-
mu šķirošanas pārkāpumi!
2.)  Klientu ērtībai "Clean R" piedā-
vā uzņēmumiem un privātperso-
nām bezmaksas šķiroto atkritumu 
apsaimniekošanu no klienta ad-
reses. Noslēdzot atsevišķu līgumu 
par šķiroto atkritumu apsaimnie-
košanu, atkritumi bez maksas tiks 
izvesti atbilstoši līgumā noteikta-

jam grafikam. Minimālais izvešanas 
biežums gan uzņēmumiem, gan 
privātpersonām stikla konteineram 
ir vienu reizi 2 mēnešos, bet jaukta-
jam iepakojumam – reizi mēnesī. Iz-
vešanas dienā dalīti vākto atkritumu 
konteineriem jāatrodas pie klienta 
sadzīves atkritumu konteineriem. 
Gadījumos, ja Jums būs nepiecieša-
ma papildus izvešana, tā ir jāpiesaka 
iepriekš, vismaz divas darba dienas 
pirms plānotās izvešanas. Dalīti 
vākto atkritumu izvešana novadā 
notiek – otrdienās.
• Dalīti vākto atkritumu apsaimnie-

košanas pakalpojuma līgumu var 
noslēgt tikai tie klienti, kuriem ir 
noslēgts sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanas līgums.

• Līgumus var noslēgt klātienē 
“Clean R” birojā vai zvanot uz uzņē-
muma klientu centru. Klientiem 
ir nodrošināta iespēja līgumu 
noslēgt arī elektroniski. Ja lietojat 
Interneta banku (Swedbank, Cita-
dele, SEB banka, Luminor) – Jūsu 
ērtībām esam paredzējuši ātru 
un ērtu līguma pārslēgšanu www.
cleanr.lv sadaļā e-pakalpojumi.

• “Clean R” dalīti vākto atkritumu iz-
vešanas pakalpojumu un atkritu-
mu tvertnes nodrošina bez mak-
sas. Jebkuram klientam ir iespēja 
noslēgt līgumu par 0.12m3, 0.24m3, 
0.66m3 un 1.1m3 konteineru ap-
saimniekošanu (0.12m3  tilpuma 
tvertne individuāli jāpiesaka, zva-
not vai rakstot uz “Clean R” klientu 
centru, vai līgumu jānoslēdz klā-
tienē uzņēmuma birojā Vietalvas 
ielā 5, Rīgā).

Jāuzsver, ka klientam pašam ir jā-
rūpējas par dalīti vākto atkritumu 
konteineru satura kvalitāti. Ja kon-
teinerā tiks ievietots neatbilstošs 
sastāvs, piemēram, sadzīves atkri-

tumi - izvešana netiks veikta. Kon-
statējot faktu, “Clean R” informēs 
klientu un pēc klienta pieteikuma 
dalīti vākto atkritumu konteiners 
tiks iztukšots kopā ar sadzīves at-
kritumiem. Par to tiks piestādīta 
samaksa atbilstoši sadzīves atkri-
tumu tarifam.
Rūpējoties par pareizu šķirošanu, 
ielāgo!
• Visam sašķirotajam materiālam 

ir jābūt tīram, sausam un pirms 
izmešanas saplacinātam! Plast-
masas, papīra iepakojumam un 
metālam paredzētajos kontei-
neros drīkst mest - plastmasas 
iepakojumus, PET pudeles, iepa-
kojuma plēves un maisiņus, kā 
arī izmazgātu plastmasas taru, 
piemēram, jogurta, krējuma, sa-
lātu u.c. iepakojumus. Dzērienu 
pudeles nav jāmazgā, tās var 
būt arī ar korķiem un etiķetēm. 
Pudeles  noteikti ir jāsaplacina. 
Nedrīkst izmest slapju un netīru 
papīru vai kartonu, ar pārtikas at-
liekām piesārņotu iepakojumu, kā 
arī nesaplacinātas kartona kastes, 
laminētu papīru, putuplastu un 
tetrapakas. Tetrapakas ir jāizmet 
pie sadzīves atkritumiem. Kon-
teineros nedrīkst ievietot netīru, 
ar pārtikas atliekām piesārņotu 
plastmasas taru, sadzīves preces, 
rotaļlietas, kā arī vienreizējās lieto-
šanas traukus.

• Stiklam paredzētajos konteineros 
atļauts mest tikai stikla iepakoju-
mu – tīras pudeles un burkas. 

Nedrīkst mest  netīru stikla iepakoju-
mu, porcelāna un keramikas traukus, 
spoguļstiklu vai logu stiklu, spuldzes, 
smaržu flakonus, kosmētikas trau-
ciņus. 
Lai iedzīvotājiem būtu ērtāk šķirot, 
“Clean R” ir ieviesusi jaunu kārtību da-

līti vākto atkritumu punktos. Novadā 
ir pieejami divu veidu šķiroto atkri-
tumu konteineri – zaļā un dzeltenā 
krāsā. Zaļās krāsas konteineri pare-
dzēti stikla pudelēm un burkām, bet 
dzeltenie – jauktajam iepakojumam 
(papīram un kartonam, plastmasai, 
metālam).
Sašķiroto atkritumu izvešana
Pareizi sašķirotos atkritumus izved 
pārstrādei bez maksas. Lai taupītu 
resursus un mazinātu vides piesār-
ņojumu, Latvijā otrreizējās izejvielas 
tiek transportētas vienā speciali-
zētajā transportlīdzeklī, kurus pēc 
tam nogādā uz šķirošanas līniju 
atkārtotai pāršķirošanai. Tur ar da-
žādu mehānismu, lāzeru, magnētu, 
kā arī manuāli ar rokām, izlietotais 
iepakojums tiek rūpīgi pāršķirots pa 
materiālu veidiem, atdalot pārstrā-
dei nepiemērotos piemaisījumus. 
Iegūtās otrreizējās izejvielas presē 
un “ķīpo”, lai tālāk nogādātu pārstrā-
des rūpnīcās.
 Ja iedzīvotāji atkritumus šķiro 
nepareizi un izlietotajam iepakoju-
mam paredzētajos konteineros do-
minē pārstrādei nepiemērotas sa-
stāvdaļas, vai tiek izmesti sadzīves 
atkritumi, šādu konteineru saturs 
tiek izvests kopā ar nešķirotajiem 
sadzīves atkritumiem, piemērojot 
standarta maksu par sadzīves at-
kritumu izvešanu.
 Tāpēc ir būtiski izprast atkritumu 
šķirošanas pamatprincipus, ikdienā 
tos ievērot un aicināt arī kaimiņus 
rīkoties atbildīgi.
Jebkuros jautājumos, kas attiecās 
uz atkritumu apsaimniekošanu 
Ozolnieku novadā, aicinām sazi-
nāties ar “Clean R” klientu centru - 
rakstot uz kc@cleanr.lv,  vai zvanot 
pa tālr. 67111001.

Pat, ja nešķirojat atkritumus, ir vairāki 
atkritumu veidi, kas neiederas ikdienas 
sadzīves atkritumu saimniecībā un tiem ir 
jānodrošina atbilstoša apsaimniekošana. 
Tie ir bīstamie atkritumi, būvgruži, elektro-
tehnika un liela izmēra sadzīves atkritumi.
Nolietotas mēbeles, paklāji, bērnu rati, 
plastmasas kastes un citas lietas, kas nav 
bīstamas, bet sava nestandarta izmēra dēļ 
neietilpst atkritumu konteinerā, atkritumu 
apsaimniekošanā tiek uzskatītas par lielga-
barīta atkritumiem, izņemot elektrotehniku, 
santehniku – izlietnes, podus un tml. 
SIA “Clean R” sadarbībā ar Ozolnieku no-
vada pašvaldību katru otro pirmdienu 
nodrošina bezmaksas lielgabarīta atkri-
tumu savākšanu no iedzīvotājiem, kuri ir 
noslēguši līgumu par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu.
Kā tas notiek?
• Pakalpojumam jāpiesakās trīs darba die-
nas iepriekš, rakstot elektroniski kc@cle-
anr.lv vai pa tālr. 67111001 darba dienās no 
plkst. 8.00 - 17.00.

Lielgabarīta atkritumus izved
katru otro pirmdienu!

• Piesakot izvešanu, jānosauc adrese un ap-
tuvenais atkritumu apjoms.
• Izvešanas dienā lielgabarīta atkritumi jāno-
vieto pie sadzīves atkritumu konteinera līdz 
plkst. 8.00 tā, lai tiem varētu piekļūt ar spe-
ciālo transportu. Dienas laikā tie tiks aizvesti.
Aicinām tos iedzīvotājus, kuri vēl nav noslē-
guši atkritumu apsaimniekošanas līgumus 
ar SIA “Clean R”, nekavējoties to izdarīt!
Līgumu iespējams noslēgt interneta viet-
nes www.cleanr.lv sadaļā "e-pakalpojumi", 
autorizējoties ar internetbankas starpniecī-
bu. Konsultācijas var saņemt un līgumu var 
noslēgt arī klātienē, darba laikā uzņēmuma 
birojā Vietalvas ielā 5, Rīgā.
Brīdinām, ka, saskaņā ar Latvijas Administra-
tīvo pārkāpumu kodeksu, sods par sadzīves 
atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīša-
nos pašvaldības organizētajā sadzīves atkri-
tumu savākšanā ir no 70 līdz 700 EUR. 

Raksts tapis sadarbībā
ar SIA “Clean R”

Dalīti vākto sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ozolnieku novadā 

Godātie Ozolnieku novada iedzīvotāji!
Aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem un šķirot atkritumus. Klientu ērtībai 
"Clean R" piedāvā uzņēmumiem un privātpersonām bezmaksas šķiroto at-
kritumu apsaimniekošanu no klienta adreses. Noslēdzot atsevišķu līgumu 
par šķiroto atkritumu apsaimniekošanu, atkritumi bez maksas tiks izvesti 
atbilstoši līgumā noteiktajam grafikam.



8
Ja

nv
ār

is
  2

02
0

O
ZO

LN
IE

K
U

 A
VĪ

ZE
 / 

JA
U

N
IE

ŠU
 Z

IŅ
AS

Ozolnieku Mūzikas skolas džeza orķestris, vokāli instrumentālais ansamblis un čellu duets aizvadītā 
gada nogalē sniedza Ziemassvētku koncertu Rīgas pils darbiniekiem un viņu bērniem, kā arī Valsts 
prezidentam Egilam Levitam ar kundzi. Skolas audzēkņi atskaņoja gan klasiku, gan populāras Ziemas-
svētku melodijas, gan džeza aranžijas.  

Edīte Brūniņa, Ozolnieku Mūzikas skolas direktore

Ozolnieku vidusskolā teātra 
pulciņš aktīvi darbojas jau trešo 
gadu. 
Pērn divus mēnešus ritēja darbs, 
lai  Hansa Kristiana Andersena 
pasaku "Sniega karaliene" pār-
veidotu par lugas materiālu un 
pielāgotu skatuvei.
Projektu nedēļas ietvaros skol-
nieces, tērpu skiču autores, vi-
zuālās
mākslas skolotājas Renātes 
Bērziņas vadībā darināja izrādes 
tērpus. 

Pagājušā gada nogalē Ānes 
Jauniešu iniciatīvu centra bērni 
un jaunieši labprāt iesaistījās 
labdarībā, lai pašu rokām izga-
tavotu sirsnīgus apsveikumus 
ciema iedzīvotājiem.
Jaunieši labdarības pasākumam 
gatavojās vairākas dienas. Vis-
pirms radošajā darbnīcā izgata-
voja apsveikumu kartiņas. Tās 
tika veidotas kā ziemas ilustrāci-
jas. Nākamajā tikšanās reizē visi 

Ozolnieku Mūzikas skolas
audzēkņi muzicē Rīgas pilī

Ānes jaunieši
iesaistās labdarībā

Ozolnieku vidusskolā iestudē
"Sniega karalieni”

 Iestudējumā "Sniega karaliene" 
visas pieaugušo lomas atvei-
dos skolotāji, bet bērnu tēlos 
iejutīsies teātra pulciņa aktieri 
– skolēni. Talantīgo skolēnu vidū 
daudzām lomām piemeklēti 
dublētāji.

Pirmizrādes notiks 28. februārī 
plkst. 18.30 un 3. martā plkst. 
18.30 Ozolnieku Tautas nama 
lielajā zālē.

Agnese Čīka, režisore

kopā izcepa 5 kg piparkūkas. Tam 
sekoja dāvanu iesaiņošanas pro-
cess. Ar lielu rūpību piparkūkas 
tika saliktas maisiņos, apsienot 
elegantu bantīti un piestiprinot 
apsveikuma kartiņu. 
Pēc tam dāvanas ar laba vēlēju-
miem varēja doties ceļā pie cie-
ma iedzīvotājiem. Veltes saņēma 
ikviens, kurš Ziemassvētkos sati-
ka bērnus ar lielo dāvanu grozu. 
Jaunieši ir gandarīti par paveikto 
un vēlas arī turpmāk iesaistīties 

labdarības pasākumos, veidojot 
jaunas tradīcijas Ānes Jauniešu 
iniciatīvu centra ikdienā.
”Lai kādam radītu svētku sajūtu, 
nevajag nemaz tik daudz. Labāk 
neies, iekams paši nebūsim kļu-
vuši labāki!” uzskata jaunieši. 
Vēlam mūsu novadniekiem po-
zitīvām emocijām bagātu 2020. 
gadu!

Mārīte Zigmunde, Ānes jauniešu
iniciatīvu centra vadītāja
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15. janvārī Ozolnieku Mūzikas 
skolas audzēkne Sofijai Stan-
kus ieguvusi III vietu Zemgales 
reģiona profesionālās ievirzes 
mūzikas skolu Sitaminstrumen-
tu spēles audzēkņu konkursā, 
kas notika Jelgavas mūzikas vi-
dusskolā. 
Ozolnieku Mūzikas skolu konkur-
sā pārstāvēja trīs audzēkņi – Ad-
rians Prīsis, Rolands Briuņa un So-
fija Stankus. Konkursā piedalījās 
29 dalībnieki trīs vecuma grupās, 
atskaņojot vienu obligāto un vie-

Aizvadītais gads Salgales Mū-
zikas un mākslas skolā bijis 
pārmaiņām bagāts. Pērn skola 
pārcēlās uz Salgales pagasta 
pārvaldes telpām „Vīgriezēs”. 
Pilnveidojusies sadarbība ar 
Salgales evaņģēliski luterisko 
draudzi, kur izskanēja Ziemas-
svētku koncerts ar plašu muzi-
kālo programmu. 2019. gada no-
galē uz 6 gadiem tika akreditēta 
ģitāras spēles sešgadīgā (20V) 

programma. Šobrīd programmu 
apgūst 5 audzēkņi un aktīvi ga-
tavojamies Valsts konkursa mū-
zikā II kārtai Ģitāras spēlē.
2019./2000. m. g. I pusgadā skolas 
audzēkņi aktīvi piedalījušies gan 
mūzikas, gan mākslas konkursos. 
Ir iegūta III vieta VII Mazpilsētu un 
lauku mūzikas skolu 5. - 8. klavie-
ru klašu audzēkņu konkursā, un 
divas II vietas 3. Starptautiskajā 
gleznošanas konkursā ”Vilnis Lie-

Salgales Mūzikas un mākslas skola 
šogad svinēs 15 gadu jubileju

Sofijai Stankus
III vieta Sitaminstrumentu 

spēles konkursā

lupē”.
Šogad, sagaidot Salgales Mūzi-
kas un māksla skolas 15 gadu 
jubileju, turpinām sniegt kvalita-
tīvu profesionālās ievirzes izglītī-
bu mūzikā un mākslā. Maijā gai-
dīsim jaunus audzēkņus mūzikas 
un mākslas programmās. 

Anda Silgaile, Salgales Mūzikas un
mākslas skolas direktore

nu izvēles skaņdarbu. Tieši vidējā 
vecuma grupā bija spēcīgākā 
konkurence un visaugstākais pro-
fesionālais līmenis, tādēļ priecā-
jamies par Sofijas sasniegumiem, 
kā arī pateicamies skolotājai Ag-
nesei Missai un  koncertmeistarei 
Natālijai Stirānei par audzēkņu 
sagatavošanu un sniegto atbal-
stu konkursa laikā.  

Edīte Brūniņa,
Ozolnieku Mūzikas skolas direktore

Aizvadīta Projektu nedēļa

No 6. līdz 10. janvārim Ozol-
nieku vidusskolā norisinājās 
Projektu nedēļa. Tās ietvaros 
5. - 8. klašu skolēni prezentēja 
savus pērnā gada decembrī iz-
plānotos un jaunā gada pirmās 
mācību nedēļas laikā realizē-
tos projektu darbus. 
10. janvārī Ozolnieku vidussko-
lā Projektu nedēļa noslēdzās 
ar skolēnu gatavoto darbu 
prezentācijām dažādās jomās - 
bioloģijā, mūzikā, matemātikā, 
sportā, mājturībā un tehnoloģi-
jās, mākslā, vides un veselības 
zinātnēs, psiholoģijā un citās jo-
mās. Skolēni prezentēja projek-
tus par smēķēšanas kaitīgumu, 
tehnoloģiju ietekmi uz mūsdie-

nu cilvēka dzīvi, modi, sportu, 
mākslu, kulināriju,  vēsturi un 
daudziem citiem tematiem.  
Dina Tauriņa, Ozolnieku vidus-
skolas direktore vērtē:
„Pasākuma mērķis bija veicināt 
skolēnu prasmes un iemaņas 
projektu plānošanā un īsteno-
šanā, gūstot radošā un prak-
tiskā darba pieredzi. Patstāvīgi 
veiktie darbi radīja dziļāku 
izpratni un zināšanas par izvē-
lēto tēmu. Projektu nedēļas iz-
vērtējumos ir pozitīvas skolēnu 
atsauksmes, kurās galvenokārt 
ir uzsvērta darbošanās interešu 
grupās un daudzveidīgās aktivi-
tāšu iespējas.”

Solvita Cukere

Decembrī Ozolnieku Jauniešu 
centrā norisinājās novada 
aktīvo jauniešu apbalvošanas 
ceremonija „Malacis 2019”. 

Apbalvoti novada aktīvie jaunieši

Svinīgi apbalvoja 16 jauniešus 
– brīvprātīgā darba veicējus, 
kuri darbojas abos Ozolnieku 
novada jauniešu centros – 

Ozolniekos un Ānē. 
Apbalvošanā piedalījās Ozol-
nieku novada domes priekšsē-
dētājs Dainis Liepiņš, Izglītības, 
kultūras un sporta daļas vadī-
tāja Elīza Juste un novada jau-
natnes darbinieki. Apbalvotos 
jauniešus iepriecināja svinību 
gaisotne, svētku galds, māks-
linieku - mūziķu un iluzionista 
priekšnesumi.

Milana Pivovara, Ozolnieku novada Jaunie-
šu darba vadītāja
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Noslēdzies projekts
“raDOT prasmes”

Aizvadītā gada nogalē Garo-
zas un Salgales pamatskolu 
pirmsskolas un sākumskolas 
pedagogi tikās svinīgā  projek-

ta “raDOT prasmes" noslēguma 
pasākumā “Aučos”. Izglītības 
darbinieki neformālā gaisotnē 
pārrunāja apmācību projekta 
aktualitātes, dalījās pārdomās 
un vērtīgās atziņās, kas iegūtas 
apmācību laikā.
Visi pedagogi, pabeidzot kursus, 
saņēma apliecības “Montesori 
pedagoģija darbā ar 3 līdz 6 ga-
dus veciem bērniem”. 

Pedagoguprāt, Montesori peda-
goģija no ierastajām pedagoģi-
jas metodēm atšķiras ar vides 
un materiālu daudzveidību, ko 

tā piedāvā. Tas bērniem palīdz 
skaidri un secīgi klasificēt gūtos 
iespaidus, kas, savukārt, sekmē 
bērnu intelekta attīstību. Mont-
esori arī uzsver nepieciešamību 
ļaut bērniem katram attīstīties 
savā tempā, ievērojot viņu inte-
reses un individuālās spējas.

Kristīne Bulkovska, projekta ''raDOT 
prasmes’' vadītāja

Karjeras konsultants novada iz-
glītības iestādēs vadīs karjeras 
stundas, organizēs tematiskos 
pasākumus skolēniem, palīdzēs 
jauniešiem apzināties savas 
spējas un iespējamos tālākās 
izglītības virzienus. 
Veiksmīgi aizvadīts pirmais kar-
jeras izglītības pasākums skolu 
programmas “Dzīvei gatavs” 
ietvaros. 8. janvārī Garozas un 
Salgales pamatskolu 8. un 9.kl. 
skolēniem notika sociālo zinību 
nodarbība par nodokļiem.
Skolu programma “Dzīvei ga-
tavs” ir atbalsts skolotājiem un 
palīgs skolēniem dažādu mācī-
bu priekšmetu apguvē, lai gūtu 
izpratni par skolā apgūstamo zi-
nāšanu un prasmju pielietojumu 
ikdienas dzīvē.

Nodarbību par nodokļu sistēmu 
mūsu valstī skolēniem vadīja 
Natālija Konopecka no Valsts ie-
ņēmumu dienesta (VID).
Pasākumā skolēni iepazinās ar 
VID darba ikdienu, veicot Latvijas 
nodokļu sistēmas administrē-
šanu. Jaunieši guva izpratni par 
nodokļu maksāšanas nozīmi un 
dienesta darbinieku nepiecieša-
mību pārzināt plašu normatīvo 
aktu bāzi, lai veiksmīgi sniegtu 
atbalstu nodokļu maksātājiem. 
Pasākumā tika uzsvērts arī 21. 
gadsimta kompetenču - kritiskās 
domāšanas, sadarbības, komuni-
kācijas, argumentēšanas, zināša-
nu sintēzes nozīmīgums.

Raksts tapis sadarbībā ar Noru Vilauu, 
pedagogu karjeras konsultantu 

OZOLNIEKU NOVADA
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DAĻA

IZVIRZĪJUSI DARBA PRIORITĀTES 2020. GADAM
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Barikāžu laiks turpina dzīvot novadnieku atmiņās
20. janvārī, pieminot pirms 29 
gadiem bojāgājušos un, atce-
roties trauksmainos Latvijas 
vēstures pavērsienus, uz pa-
sākumu skvērā “Brīvības gais-
ma” Brankās, atmiņu stāstiem 
un filmas “Dvēseļu putenis” 
noskatīšanos biedrības “TUVU” 
telpās kuplā skaitā pulcējās trīs 
novadnieku paaudzes.

Ozolnieku novada vēstures 
krājumu glabātājs Aigars Stil-
lers dalās atmiņās: „1991. gada 
barikāžu notikumi norisinājās 
no 13. līdz 27. janvārim. Barikā-
des tika celtas dienu pēc tam, 
kad padomju armijas daļas un 
speciālās nozīmes vienības 
uzbruka Viļņas televīzijai, no-
galinot 13 cilvēkus. Latvijā tā 
bija nevardarbīgās pretošanās 
izpausme, masveidīga gatavī-
ba aizsargāties bez ieročiem. 
Mani toreiz pārsteidza Latvijas 
cilvēku mobilizācijas gatavība. 
Neviens netika spiests doties uz 
barikādēm. Tā bija katra brīva iz-
vēle. Janvāru barikāžu laiks bija 
brīdis, kad vairākums izšķīrās 
par brīvību. Jau pagājuši 29 gadi 
kopš barikāžu laika, kad Latvijas 
iedzīvotāji apliecināja uzticību 
neatkarīgai Latvijas valstij. 1991. 
gada janvārī arī cilvēki no Ozol-
nieku ciema uzņēmumiem de-
žurēja pie Augstākās Padomes 
un Televīzijas centra Zaķusalā. 
Ozolnieku melioratori organizēti 

piedalījās objektu sardzē. Viņu 
rīcībā bija lielā lauksaimniecības 
tehnika, ko izmantoja objektu 
aizsardzībā visu barikāžu laiku. 
Ozolnieku Meliorācijas uzņēmu-
ma vēstures dokumentos parā-
dās 164 barikāžu dalībnieki. Ak-
tīvi barikāžu notikumu dalībnieki 
bija arī LLA (tagad LLU) Mācību 
un pētījumu mežsaimniecības 

15 darbinieki. Nozīmīgs ieguldī-
jums no mežsaimnieku puses 
bija malkas piegādes barikāžu 
ugunskuriem. 

MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI 
IEVĒROJAMI BARIKĀŽU 

DALĪBNIEKI
Pagājušajā gadā atvadījāmies 
no Leona Leča, kurš viens no 
pirmajiem Ozolnieku meliorato-
riem ieradās barikādēs ar savu 
buldozeru, ko Zaķusalā nogādāja 
auto treilera šoferis Juris Bab-
čuks. Leons Lecis bija nopietni 

gatavs izmantot savu buldozeru, 
lai apgāztu vismaz vienu bruņu 
transportieri. Lai arī barikādes 
bija paredzētas kā nevardarbīga 
pretošanās, tomēr daļa aizstāvju 
apsvēra arī aktīvas pretestības 
iespējas. Tā paaudze, kurai pie-
derēja Leons, bija piedzīvojusi 

pirmos Latvijas neatkarības ga-
dus, tādēļ dzīve brīvā un neatka-
rīgā valstī, bija viņu ideāls. 1940. 
gadā Latvijas valstiskā neatkarī-
ba bija zaudēta bez cīņas, tādēļ 
šī paaudze brīvības atjaunoša-
nai bija gatavi uz aktīvu rīcību. 

Arī pēc valstiskās neatkarības 
atjaunošanas L. Lecis rīkoja iz-
stādes par neatkarīgo Latviju 20. 
gadsimta 20. un 30. gados, stās-
tīja par to jauniešu auditorijās, jo 
uzskatīja to par savu uzdevumu. 
Arī lauksaimnieki bija aktīvi 
barikāžu dalībnieki. Padomju 
saimniecības „Lielupe” vadība ar 
Andri Ķepīti priekšgalā atbalstīja 
barikāžu dalībniekus. Uz Rīgu 

vienā maiņā brauca 30 cilvēku, 
2 lieljaudas traktori K-150 un 10 
smagās automašīnas. Tajā laikā 

Cenu pagasta padomes izpild-
komitejas priekšsēdētājs bija 
agrākais sovhoza zooinženieris 
Gunārs Sproģis, kurš katru dienu 
apmeklēja barikādes, lai uzzinā-
tu sava pagasta cilvēku vajadzī-
bas. Viņš rosināja Branku ciemā 
iekārtot piemiņas vietu barikāžu 
dalībniekiem. 2018. gada oktobrī 
šī iecere sadarbībā ar pašvaldību 
un novada uzņēmumu „Uppe” 
realizējās, bet divus mēnešus vē-
lāk, 2019. gada janvārī G. Sproģis, 
galvenais projekta virzītājs, tika 
aizsaukts mūžībā.

BARIKĀŽU DALĪBNIEKI 
DALĀS ATMIŅĀS

Andris Ķepītis: „Barikāžu laikā, 
kad situācija nemitīgi mainījās 
un brīžos, kad bija nepiecieša-
ma palīdzība, tauta apbrīnojami 
spēja koordinēties un saliedē-
ties. Tas patriotisms, kas valdīja 
tajās dienās, ir neaizmirstams. 
Atceros, kā ar satrauktu sirdi 
gaidījām katru jaunu ziņu TV un 
radio, kas bija galvenais infor-
mācijas un darbību koordinēša-
nas līdzeklis.”
Guntis Rozītis: „Notikumi Lietuvā 
un Latvijā bija sākums turpmā-
kajiem notikumiem arī Maskavā, 
kas beidzās ar 1991. gada augus-
ta puču, kad Latvija reāli atguva 

neatkarību. Es domāju, ka varam 
vien minēt aptuvenu pašreizējā 
Ozolnieku novadā dzīvojošo bari-

kāžu dalībnieku skaitu. Diemžēl, 
ar katru gadu mūs – karotāju - 
paliek arvien mazāk..” 
Aivars Pelūde: „Šodien mēs sa-
protam, ka 1991. gada janvāra 
notikumi iezīmēja jaunu laiku 
mūsu tautas vēsturē. Tas bija lie-
lu pārmaiņu un arī lielu iespēju 
laiks, par ko pastāvīgi ir jāatgā-
dina jauniešiem, kuri šīs atmiņas 
nesīs tālāk.”

JAUNIEŠI VĒSTURI 
UZTVER CAUR PIEREDZES 

STĀSTIEM UN FILMĀM
Uzrunātie Ozolnieku vidussko-
las jaunieši atzīst, ka stāvot pie 
atmiņu ugunskuriem, dzirdēt 
dalībnieku stāstus par barikāžu 
laiku ir interesantāk nekā lasīt 
par to vēstures grāmatās. Jau-
nieši vēlas uzzināt par tā laika 
notikumiem un iesaistīto cilvēku 
likteņiem. Viņi pozitīvi novērtē 
arī filmas, kas sniedz spilgtu 
priekšstatu par dažādiem Latvi-
jas vēstures posmiem. Jauno no-
vadnieku klātbūtne atceres pa-
sākumā apliecina, ka arī viņiem 
šī Latvijas vēstures lappuse nav 
vienaldzīga.

Raksts tapis sadarbībā ar Aigars Stilleru, 
Ozolnieku novada vēstures krājumu 

glabātāju

Aicinājums dalīties ar vēstures 
materiāliem par Ozolnieku novadu
Ozolnieku novada pašvaldība organizē vēstures grāmatas tapša-
nu par Ozolnieku novadu. Lai paplašinātu vēsturisko materiālu 
klāstu, aicinām novadniekus dalīties ar jūsuprāt vērtīgām šī no-
vada teritorijas vēstures liecībām.
Lūdzam pārskatīt savu vecāku, vecvecāku albumus un citus do-
kumentu un priekšmetu krājumus, kuros varētu būt fotogrāfijas, 
dokumenti, vēsturiski priekšmeti vai video kadri, kas ataino dzīvi 
tagadējā Ozolnieku novada teritorijā, no tā pirmsākumiem. Grā-
matas veidotāji iedzīvotāju piedāvātos materiālus izvērtēs un 
iespējams izmantos topošajā grāmatā.  Aicinām dalīties arī ar 
informāciju un ieteikumiem, kur varētu interesēties par šādiem 
materiāliem. 

Informāciju lūdzam sniegt Aigaram Stilleram, Ozolnieku novada 
vēstures krājumu glabātājam pa tālr. 29132901 vai rakstot uz 
e-pastu: aigars.stillers@ozolnieki.lv .

20. janvārī apritēja 70 gadi kopš Ozolniekos izveidots meliorācijas uzņēmums “Jelgavas Meliorācijas mašīnu 
stacija” (pēdējais uzņēmuma nosaukums Jelgavas PMK – 13). Uzņēmums savu darbību beidza 1994. gadā, 
atstājot paliekošas pēdas Ozolnieku novadā un Latvijas laukos. Melioratori lika pamatus šodienas Ozolnieku 
ciemam.

OZOLNIEKU MELIORATORI AICINA
29. februārī piedalīties svinīgā organizācijas dibināšanas  70. gadadienas pasākumā.

Plkst. 16.45
Atceres brīdis pie Melioratoru

akmens Ozolniekos. 

Plkst. 17.00
Svinīgs koncerts “Meliorācijai – 70”

Ozolnieku Tautas namā. Piedalās Ozolnieku novada 
amatiermākslas kolektīvi.

Pēc koncerta sekos saviesīgas sarunas pie kafijas galda. 
Dalības maksa 5,00 eiro.  Pieteikšanās līdz 25. februārim Ozolnieku Tautas nama kasē. 

Ozolnieku Meliorācijai – 70
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Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs izstrādājis elek-
tronisku katalogu, lai ikviens va-
rētu tieši sazināties ar vietējās 
pārtikas produktu ražotājiem 
visos Latvijas novados. Portālā 
“Novadagarsa.lv” ir apkopoti 
teju 200 lielāki un mazāki ražo-
tāji, un sarakstu plāno regulāri 
papildināt.
Katalogā pieejama informācija 
arī par kvalitātes zīmēm, kas iz-
sniegtas ražotājam, kā bioloģis-
kās produkcijas sertifikāts, “Zaļā 
karotīte” un citi.
LLKC valdes priekšsēdētājs Mār-
tiņš Cimermanis: “Patērētāju 

Vietējās pārtikas produktu 
ražotāji apkopoti elektroniskā 

katalogā

pieprasījums ir liels. Daudzi cilvē-
ki grib pirkt vietējos ražojumus 
no zemniekiem. Viņi vēlas arī 
uzzināt, no kurienes produkts 
ir cēlies. Liela interese ir gan 
individuāliem pircējiem, gan 
restorānu, viesnīcu pavāriem, 
gan pašvaldību iepirkumu spe-
ciālistiem. Mūsu mērķis ir veidot 
viņiem satikšanās vietu.”
2020. gadā plānots ieviest arī 
starptautisku sertifikātu. Strā-
dājot ar to, būs produktu izse-
kojamība un izcelsmes vietas 
fiksācija.

Raksts tapis sadarbībā ar LLKC

Veicina sociālās uzņēmējdarbības attīstību
2018. gadā stājās spēkā Sociālā 
uzņēmuma likums, ar mērķi 
veicināt sabiedrības dzīves kva-
litātes uzlabošanu un sekmēt 
sociālās atstumtības riskam 
pakļauto iedzīvotāju grupu 
nodarbinātību, radot labvēlīgu 
sociālās uzņēmējdarbības vidi. 
Pēc Labklājības ministrijas 
sniegtajiem datiem, 2020. gada 
3. janvārī Latvijā reģistrēti 84 
aktīvie sociālie uzņēmumi, no 
tiem Zemgales reģionā vien 4%.
Latvijā sociālais uzņēmums ir sa-
biedrība ar ierobežotu atbildību 
(SIA), kas veic labvēlīgu sociālo 
ietekmi radošu saimniecisko dar-
bību, kas var būt sociālo pakalpo-
jumu sniegšana, iekļaujošas pil-
soniskas sabiedrības veidošana, 
izglītības veicināšana, atbalsts 
zinātnei, vides aizsardzība un sa-
glabāšana, dzīvnieku aizsardzība 
vai kultūras daudzveidības no-
drošināšana, un izpildot likumā 
noteiktos kritērijus un nosacīju-
mus, ir ieguvusi sociālā uzņēmu-
ma statusu.
"Noteikumi par sociālās atstum-
tības riskam pakļauto iedzīvotāju 
grupām un sociālā uzņēmuma 
statusa piešķiršanas, reģistrē-

Mrs.dessert veido savu zīmolu
Rakstu sērijā „UZŅĒMĒJI OZOL-
NIEKOS” šoreiz iepazīstinām ar 
Mrs.dessert zīmola radītāju Lie-
ni Jēkabsoni.
1. Kā uzsākāt uzņēmējdarbību 
un kādi īsumā ir interesantākie 
fakti uzņēmuma vēsturē?
Viss aizsākās ar dabīgo akmeņu 
rokassprādžu veidošanu. No sā-
kuma tās tapa sev un draudze-
nēm kā dāvana. Jau tad man bija 
svarīgi, lai dāvanas koptēls atšķir-
tos no citiem un gala produktam 
veidotos “savs rokraksts”. Tāpēc 
es sāku veidot arī pastkartes, 
kuras pievienoju klāt rotaslie-
tām. Mans stāsts jeb manas 
personības ceļš sākās tieši tajā 
mirklī. Tas izpaudās caur mākslu, 
krāsām un pastkartēm, kā kaut 
kas paliekošs, vērtīgs un īpašs. 
Pastkartes zīmēju akvareļu teh-
nikā, ko papildinu ar iedvesmas 
un vēlējuma tekstu modernajā 
kaligrāfijā. Izmērs pastkartēm ir 
tik optimāls, lai to nemanāmi var 
ieslidināt kabatā sev mīļam cilvē-
kam kā labāka ceļa vēlējumu.
Laikam ejot, dabiskā veidā, vado-
ties pēc klientu atzinības un pie-
prasījuma, mans hobijs pārtapa 
par mazo uzņēmējdarbību. Tam 
sekoja saimnieciskās darbības 
reģistrācijas process un Mrs.des-
sert zīmola veidošana. 
Sākumposmā aktīvi piedalījos 
dizaina mākslas pasākumos un 

”Rīgas pilsētas svētkos”, lai tu-
vāk iepazītu tirgus tendences 
un patērētājus. Kuldīgas pilsētas 
svētkos mani uzrunāja interjera 
veikalu īpašniece par pastkaršu 
pozicionēšanu viņu veikalā un, 
tas deva lielāku pārliecību, ka 
man jāsniedz cilvēkiem iespējas 
tās iegādāties klātienē. Šobrīd 

Mrs.dessert pastkartes atroda-
mas dažādās vietās Rīgā, Kuldīgā 
un Jelgavā.
Patīkama pieredze un sadarbī-
bas iespējas pērn man izveidojās 
ar ”BALTA eko” radošo komandu. 
Viņi, kā vienu no gada plānotāju 
vāku dizainiem, iekļāva arī manu 

zīmējumu. Šos plānotājus var 
atrast lielākajās Latvijas grāmat-
nīcās.
2. Pastāstiet par sava uzņēmu-
mu kopumā, kādi ir nozares un 
jūsu uzņēmuma izaicinājumi?
Zīmola Mrs.dessert vadlīnija ir 
personiskā unikalitāte mākslas 
pasaulē, tās vērtību saglabāšana. 

Šobrīd turpinu attīstīt un pilnvei-
dot zināšanas dažādās mākslas 
jomās. Līdztekus pastkartēm, 
esmu sākusi veidot arī lielformā-
ta darbus - gleznoju uz audekla.
Mrs.dessert galvenais izaicinā-
jums ir neapstāties pie sasnieg-
tā, bet turpināt iepazīties ar 

dažādām mākslas nozarēm un 
tehnikām. Mans šī brīža izaicinā-
jums ir porcelāna un māla veido-
jumu sasaiste ar esošo darbību. 
Bet tas lai paliek kā patīkams 

pārsteigums šī gada vasarai. 
3. Kāpēc uzsākāt darbību tieši 
Ozolnieku novadā un kāda ir 
saikne ar novadu? Kā vērtējat 
sadarbību ar pašvaldību? Ko no-
vēlētu citiem Ozolnieku novada 
uzņēmējiem?
Ik reizi, kad ceļš ved cauri Ozolnie-
kiem, vienmēr šo vietu izjūtu kā 
sev tuvu un mīļu. Nu jau 8 gadus 
ar ģimeni dzīvojam Ozolnieku 
novadā. Par šo iespēju esmu ļoti 

priecīga un pateicīga. Mrs.des-
sert pamatdarbību ir ļoti viegli 
sasaistīt ar ģeogrāfisko izvieto-
jumu. Mierpilni dzīvojot tuvāk 
dabai, bez pilsētas kņadas, šeit 

harmoniski izpaužas iedvesma 
un radošums. 
Mans novēlējums ikvienam no 
mums - izvēlies Savu ceļu, pa 
kuru ejot, Tev mirdz acis un rodas 
iedvesmas enerģija! Ej pa to ar 
Savu pārliecību – mērķtiecīgi un 
drosmīgi, neskatoties uz to vai 
esi mākslinieks, uzņēmējs, valsts 
ierēdnis vai bankas darbinieks!

šanas un uzraudzības kārtību" 
definē 11 sociālās atstumtības 
riskam pakļautās iedzīvotāju gru-
pas. Tās ir personas ar invalidi-
tāti, personas ar garīga rakstura 
traucējumiem, personas, kurām 
noteikts trūcīgas ģimenes vai 
personas statuss, bezdarbnieki 
vecāki par 54 gadiem un ilgstoši 
bezdarbnieki. Arī cilvēktirdzniecī-
bas upuri, personas, kurām pie-
šķirts bēgļa, alternatīvais vai bez-
valstnieka statuss, bāreņi un bez 
vecāku gādības palikušie bērni 
vecumā no 15 gadiem, kā arī šai 
grupai atbilstošas pilngadīgas 
personas līdz 24 gadiem, etniskā 
minoritāte romi.
Sociālā uzņēmuma statusu var 
iegūt:
• Jau esoši SIA, kas pielāgojuši 

savu darbību likuma nosacīju-
miem;

• Jaundibināti SIA, kas dibināti 
tieši ar mērķi jau uzreiz kļūt par 
sociālajiem uzņēmumiem.

Vairāk par Sociālā uzņēmuma 
dibināšanu, nepieciešamo do-
kumentu sagatavošanu, valsts 
nodevām un citiem jautājumiem 
meklē Uzņēmumu reģistra mā-
jaslapā.

Labklājības ministrija aicina 
ikvienu interesentu, kam ir so-
ciālās uzņēmējdarbības ideja, 
pieteikties bezmaksas intensīvo 
apmācību kursam veiksmīgas 
sociālās uzņēmējdarbības uz-
sākšanai un īstenošanai. Apmā-
cības būs unikāla iespēja īsā laikā 
dažādu speciālistu vadībā apgūt 
gan teorētiskas zināšanas, gan 
praktiskas iemaņas, lai dibinātu 
savu sociālo uzņēmumu un ideju 
pārvērstu realitātē.
Apmācības notiks četras sestdie-
nas pēc kārtas Rīgā, Alberta ielā 
13, no plkst. 10.00 līdz 17.30.
Apmācību kursi :
• 8., 15., 22. un 29. februārī (pie-

teikšanās līdz 3. februārim);
• 29. februārī, 7., 14. un 21. martā 

(pieteikšanās līdz 24. febru-
ārim).

Dalība apmācībās ir bez maksas. 
Lai kļūtu par apmācību, līdz norā-
dītajam pieteikšanās datumam 
jāaizpilda elektroniska pieteiku-
ma anketa http://
ejuz.lv/suapmacibas. Papildu in-
formācija: Līga Ivanova (liga@
sua.lv).

Raksts tapis sadarbībā ar Labklājības 
ministriju
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Uzsākot jaunu darba cēlienu 
Biedrībā “Tuvu”, izvērtējām 
aizvadīto – izaicinājumiem 
bagāto 2019. gadu un no-
spraudām mērķus šim gadam. 
Esam gandarīti, ka varam būt 
un darīt savu sirdslietu – dar-
bu ar jauniešiem, palīdzēt grū-
tībās nonākušiem cilvēkiem, 
vientuļiem senioriem un ģi-
menēm. 

2019. GADĀ PAVEIKTAIS

Nereti ikdienas notikumu vir-
pulis rada izaicinājumus, bet 
ir prieks par aizvadītajā gadā 
iepazītajiem fantastiskajiem 
cilvēkiem, dzirdētajiem dzīves 
mainošajiem stāstiem. Patei-
camies visiem, kuri atbalsta, 
iestājas par vērtībām, palīdz 
izkraut milzīgos sūtījumu kon-
teinerus, pārstāv biedrību, 
skrienot maratonu, šķiro zie-
dojumus, palīdz uzkopšanas 
darbos, labdarības veikalos 
un sociālās palīdzības centrā 
“Tuvu”. Cilvēki ziedo savu atva-
ļinājumu, lai darbotos vasaras 
jauniešu nometnē un māju 
atjaunošanas projektos, ziedo 
finanses, lietas un savu laiku. 
 2019. gadā biedrības “Tuvu” 
sociālās palīdzības saņemša-
nas centrā vairāk nekā 350 
ģimeņu ir saņēmušas atbal-
stu - apģērbu, apavus, trau-
kus, mēbeles, pārtiku un citas 
lietas. Biedrība “Tuvu” strādā 
arī, lai mudinātu uz personis-
ku izaugsmi - uzsākt vai atsākt 
mācības, atrast darbu, lai izkļū-
tu no nelabvēlīgās situācijas. 
Esam palīdzējuši ne tikai cilvē-
ku ikdienas vajadzībās, bet ilg-
termiņā, redzot, ka pārmaiņas 
skārušas ģimenes, izmainot 
domāšanu - no ņēmējiem kļūs-
tot par devējiem, nodrošinot 
sevi un ģimenes locekļus, radot 

STRĀDĀJAM, LAI PALĪDZĒTU
kaut ko pašiem.  
Biedrība “Tuvu” ir kā tilts starp 
grūtībās nonākušiem cilvē-
kiem un pārējo sabiedrību. 
Esam palīdzējuši arī ar lielā-
kām pirmās nepieciešamības 
precēm un pakalpojumiem – 
veļas mašīnām, gāzes plītīm, 
ledusskapjiem, mēbelēm, mal-
ku un finansēm neatliekamām 
operācijām. Šo palīdzību caur 

biedrību “Tuvu” līdzcilvēkiem 
sniedza iedzīvotāji un uzņēmē-
ji no visas Latvijas.
 
2019. gadā tika pabeigts darbs 
pie jaunā Daudzfunkcionālā 
sociālās palīdzības centra iz-
veides. Centrs pilda sociālās 
palīdzības funkcijas, veicinot 
ne vien īslaicīgu krīzes situā-
ciju atrisināšanu, bet arī no-
vērš šādu situāciju veidoša-
nos un tālāku attīstību. Centrā 
darbojas ne vien palīdzības 
sniegšanas punkts, bet caur 
radošajām nodarbībām vecāki 
var apgūt arī jaunas prasmes. 
No 2020. gada jūlija bērniem 
būs iespēja darboties rotaļu 
zonā, apgūt jaunas iema-
ņas un prasmes, piedaloties 
daudzveidīgos bērniem pa-
redzētos pasākumos, kamēr 
viņu vecāki būs nodarbināti 
palīdzības izsniegšanas pun-
ktā vai apmācībās. 
Mērķtiecīgi turpinām attīstīt 
projektus ar sadarbības part-
neriem, kuri biedrības “Tuvu” 
izsniegto humāno palīdzību, 
kas saņemta no Vācijas un Lat-
vijas ziedotājiem, dala vairāk 
nekā 40 izdales punktos visā 
Latvijā. 
2019. gada nogalē atklājām arī 
“Tuvu” koncertzāli, ko var pie-
mērot dažādiem saviesīgiem 
pasākumiem. Sadarbībā ar 
Ozolnieku novada pašvaldību 

šeit notika Kārļa Kazāka kon-
certs.
Lai īstenotu mērķus, biedrība 
“Tuvu” arī attīsta labdarības 
veikalus Jelgavā un Rīgā, visu 
veikalu peļņu ieguldot labda-
rības projektos, nodrošinot to 
īstenošanu. Biedrība “Tuvu” 
caur materiālajiem un finanšu 
resursiem atbalsta arī dažā-
das savu sadarbības partneru 
iniciatīvas – skolas somu iz-
dalīšanu, sporta pasākumus 
daudzbērnu un trūcīgajām 
ģimenēm, talkas, akciju “Zvaig-
zne austrumos”, dienas centru 
izveidi u.c.

LIELĀKIE REALIZĒTIE
PASĀKUMI 2019. GADĀ

• Turpinās Princešu skola mūsu 
aprūpē esošo ģimeņu meite-
nēm, kuras piedalās dažādos 
sevis izzināšanas pasāku-
mos, mācās sievišķību un 
attīsta sevi kā personību. 

• Katru gadu biedrības “Tuvu” 
atbalstītājs GAiN Germany 
rīko intensīvas apmācības 
reaģēšanai krīzes situācijās. 
Apmācībās izveidotā koman-
da savu darbu sāk pēc posto-
šām katastrofām (zemestrī-
ces, tornado u.tml.) dažādās 
pasaules vietās. 2019. gadā 
apmācības notika Latvijā un 
“Tuvu” bija apmācību vienī-
gais pārstāvis un sadarbības 
partneris Latvijā.

• Gaidīts notikums bija ikga-
dējā “Tuvu” nometne jaunie-
šiem. Tās mērķis ir ne vien 
radīt atpūtas un izklaides 
platformu, bet caur kopīgu 
darbošanos gūt jaunas at-
ziņas, nostiprināt jauniešos 
pamatvērtības, apgūst dažā-
das prasmes, pilnveidojoties 
kā personībām. 

• Katru gadu biedrība “Tuvu”, 
sadarbībā ar Vācijas labda-
rības organizāciju GAiN Ger-
many brīvprātīgo komandu, 
kā arī Latvijas uzņēmējiem 
un brīvprātīgajiem trīs die-
nu laikā atjauno māju kādai 

maznodrošinātai daudzbēr-
nu ģimenei. Pērn 4 bērnu ģi-
menei tika atjaunota virtuve, 
viesistaba, bērnistaba, kā arī 
no jauna izveidota vēl viena 
bērnistaba, vannas istaba 
un priekštelpa. Mājai tika 
ierīkota arī kanalizācijas sis-
tēma un pieslēgta bioloģiskā 
attīrīšanas iekārta. Ģimene 
atguvusi dzīvesprieku, spēku 
strādāt un audzināt bērnus. 

• Rudenī tika uzsākti Jauniešu 
vakari, kur ir iespēja pozitīvā 
gaisotnē pavadīt laiku, izglī-
toties, atpūsties, sportot un 
satikt jaunus draugus. Mēs 

ļoti vēlētos, lai šis iesāktais 
darbs ar jauniešiem varētu 
attīstīt jaunas prasmes un 
mobilizēties pozitīviem izai-
cinājumiem. 

• Ziemassvētkos, sadarbībā 
ar atbalstītājiem, “Tuvu” 
brīvprātīgie sagatavoja pār-
steiguma dāvanas un gar-
dumus trūcīgajām ģimenēm 
un vientuļajiem senioriem, 

lai viņu mājās varētu ienāktu 
svētku prieks. 

2020. GADS IESĀCIES AR
JAUNIEM PLĀNIEM

• Vēlamies attīstīt “Tuvu” kon-
certzāli, lai tā veidotos un 
attīstītos par vietu, kur dzimt 
mākslai un kultūrai. 

• Pie “Tuvu” parka vasarā taps 
plaša atpūtas telpa dabā ar 
brīvdabas bibliotēku, rotaļ-
laukumu bērniem, piknika un 
makšķerēšanas vietu, volejbo-
la laukumu un izklaides zonām 
visai ģimenei. 

• Turpināsim palīdzēt krīzes situ-
ācijā nonākušām ģimenēm.

• Turpināsies Princešu skolas 
jaunā ziemas – pavasara sezo-
na mūsu aprūpē esošo ģime-
ņu meitenēm.

• No 15. līdz 20. jūnijam - nomet-
ne jauniešiem no 13 g. Užavā, 
nometņu centrā “Ganības”.

• Šogad mājas tiks atjaunotas 
divām ģimenēm. Viens no pro-
jektiem tiks īstenots ģimenei 
ar 5 bērniem.

• Arī šogad Ziemassvētku laikā 
plānojam sagatavot pārstei-
gumu trūcīgajām ģimenēm, 
sagādājot dāvanas bērniem 
un gardumus svētku galdam.

“Spēja palīdzēt līdzcilvēkiem 
un padarīt šo pasauli nedaudz 
labāku, tas ir mūsu lielākais 
atalgojums”, uzskata Lāsma 
Cimermane, Zane Rautmane un 
viņu palīgi biedrības darbā.

Raksts tapis sadarbībā ar Zani Rautmani, 
Biedrība “Tuvu”

Uzņēmumu reģistra 
informācija pieejama

bez maksas
No 2020. gada 7. janvāra bez 
maksas ir pieejama 30 gadu 
laikā Uzņēmumu reģistra (UR) 
14 reģistros uzkrātā informā-
cija.
Spēkā stājušies pērn Saeimā 
pieņemtie grozījumi likumā 
"Par Latvijas Uzņēmumu reģis-
tru", kas nosaka, ka UR informā-
cijai jābūt publiski pieejamai 
bez maksas. 
Visa informācija ir pieejama 
vietnē info.ur.gov.lv.
UR reģistros esošā informācija 
pieejama trīs līmeņos. Pirmā 
līmeņa informācija, pieejama 
bez maksas un bez autentifi-
kācijas. Otrā -  iegūstama bez 
maksas, bet tās iegūšanai 

interesantam ir jāreģistrējas ar 
e-parakstu vai caur portālu "Lat-
vija.lv". 
Savukārt trešā līmeņa informāci-
ja ir nepubliskojamie dokumenti, 
kuriem interesents par maksu 
varēs piekļūt, nosūtot pieprasī-
jumu UR, kas izvērtēs - sniegt vai 
nesniegt šo informāciju. Šis pa-
kalpojums būs par maksu – 9 eiro 
par dokumentu. Tā saņemšana 
aizņems līdz trim darba dienām.
Publiski bez maksas būs pieeja-
ma informācija arī no komercre-
ģistra, komercķīlu reģistra, biedrī-
bu un nodibinājumu reģistra.

Raksts tapis sadarbībā ar UR.
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"Ziemas kauss" volejbolā

Emburgā aizvadīts kārtējais 
badmintona turnīrs

Jaunajiem karatistiem medaļas
turnīrā “Ozolnieki 2020”12. janvārī Ozolnieku spor-

ta skolā aizvadīts “Ziemas 
kauss” volejbolā vecuma gru-
pā U 13. Sacensībā tikās trīs 
komandas. Cēsu pils.SS /Si-
gulda, Kuldīgas novada Sporta 
skola/Skrunda un Ozolnieku 
Sporta skolas komanda.

Kopējā setu attiecība 3:1 Cēsu 
pils.SS/Sigulda komandas 
labā. Otrajā spēlē mūsējie ti-
kās ar Kuldīgas NSS/Skrunda 
komandu un, diemžēl, kapi-
tulēja – 25:12; 25:20; 25:10 un 
25:15.

17. janvārī Salgales pamatskolas sporta zālē notika badmintona turnīrs dubultspēlēs. 
Turnīrā piedalījās 16 dalībnieki no Salgales pagasta, Tērvetes novada, Rīgas, Jelgavas 
un Ozolniekiem.
Par turnīra uzvarētājiem jauktajos pāros kļuva Vita Tarabanova un Edgars Buls, bet 
dāmu konkurencē uzvarēja Laila Falaļejeva un Vita Tarabanova. 
Vīriešu konkurencē uzvaru izcīnīja rīdzinieki - Kārlis Ērglis un Egors Zaika.
Nākamais turnīrs plānots 14. martā Ozolnieku novada Sporta spēļu ietvaros.
Interesenti var pievienoties treniņiem badmintonā pirmdienās un ceturtdienās no 
plkst. 19.00 – 21.00 Salgales pamatskolas sporta zālē.

Raivis Duplinskis, turnīra organizators

11. janvārī Ozolnieku Sporta 
skolā norisinājās 9. Absolūtais 
karatē čempionāts bērniem 
„Ozolnieki 2020”, ko ar Latvijas 
Karatē federācijas un Ozolnieku 
novada pašvaldības atbalstu rī-
koja karatē klubs „Vitus”. 
Tajā sacentās 168 dalībnieki no 
18 labākajiem Latvijas klubiem 
un viena Lietuvas karatē kluba. 
Sportisti mērojās spēkiem trīs 
karatē disciplīnās SUMO, KATA 
un KUMITE. Sacensībās piedalījās 
meitenes un zēni vecuma no 4 
līdz 13 gadiem. Čempionātā star-
tēja 12 Ozolnieku Sporta skolas 

Pēdējā spēlē tikās Cēsu pils.SS 
/Sigulda un Kuldīgas NSS/Sk-
runda, uzvaru svinēja kuldīdz-
nieki 4:0 (25:16; 25:18; 25:25; 
25:19).
Abās spēlēs Ozolnieku Sporta 
skolas komandas puišiem ļoti 
labi padevās “garās” izspēles, 

taču nedaudz pietrūka veik-
smes un ātruma, lai cīnītos par 
uzvaru. Paldies vecākiem, kuri 
bija atnākuši atbalstīt savus 
jaunos sportistus.

Marina Cīrule, Ozolnieku Sporta skolas 
trenere volejbolā

karatisti no Ānes. 
Godalgotas vietas izcīnīja Ozol-
nieku Sporta skolas karatisti:
Rostislavs Gorbunovs 1. vieta 
SUMO un 2. vieta KATA; 
Adrians Iesalnieks 3. vieta SUMO;
Daniela Iesalniece 3. vieta SUMO;
Darja Vasiļevska 3. vieta SUMO;
Martins Kolkovs 2. vieta SUMO;
Ņikita Andiņš 3. vieta KATA un 3. 
vieta KUMITE.
Vēlos īpaši atzīmēt Rostislava 
Gorbunova augstos sasniegu-
mus. Viņš ir ļoti mērķtiecīgs, 
drošs, strādīgs un centīgs spor-
tists. Rostislavs ļoti aktīvi pieda-

lās visās sacensībās un vienmēr 
sasniedz labus rezultātus.
Pateicamies karatē klubam „Vi-
tus” un trenerim Vitālijam Miši-
nam par labi noorganizētām sa-
censībām, par iespēju bērniem 
pavadīt savu brīvo laiku aktīvi un 
sportiski. Ļoti svarīgs ir arī bērnu 
vecāku atbalsts.
Šīs sacensības sportistiem bija 
kā atspēriena punkts, uzsākot 
gadu un turpinot sacensību se-
zonu. 
18. janvārī 5 spēcīgākie Ozolnie-
ku Sporta skolas karatisti pieda-
lījās arī Baltijas karatē čempio-
nātā Lietuvā “XX BALTIC STATES 
OPEN KARATE CHAMPIONSHIPS”. 
Sacensības piedalījās vairāk 
nekā 500 sportisti no Lietuvas, 
Latvijas, Igaunijas, Baltkrievijas 
un Krievijas, konkurence starp 
sportistiem bija milzīga. Šis sa-
censības sniedza vērtīgu piere-
dzi turpmākam darbam, izvirzot 
jaunus sportiskos mērķus.
Sergejs Fomenko, Ozolnieku Sporta skolas 

treneris karatē
 

2020. gada februārī piektdienās “Ozo Hallē”, laikā no 20.30 - 
22.00 būs pieejama bezmaksas publiskā slidošana Ozolnieku 
novada iedzīvotājiem. 
Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka 7.,14. un 28. februārī slidota-
va būs pieejama ģimenēm ar bērniem, bet 21. februāra vakarā 
tā paredzēta tikai jauniešiem, kuri vecāki par 14 gadiem. 

Iznomāt inventāru bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam 
ir iespējams tikai pieaugušo pavadībā, vai uzrādot personu aplie-
cinošu dokumentu ar fotogrāfiju, kurš tiek nodots glabāšanā līdz 
inventāra atgriešanas atdošanas brīdim! 

Kārlis Trankalis, Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļas vadītājs

Bezmaksas
publiskā slidošana 

februārī
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Krista Uzare startē pasaules čempionātā

Atbalsts sportistiem 2020. gadā

Pasaules čempionātā ūdens 
motocikliem Šārdžā (Apvienota-
jos Arābu Emirātos - AAE) Latvi-
ju pārstāvēja novadniece Krista 
Uzare.
 2119. gada nogalē norisinājās 
ceturtais - noslēdzošais UIM-ABP 
Aquabike World Championship 
posms, kur tikās spēcīgākie pa-
saules braucēji, lai cīnītos par se-

18. un 19. janvārī “Tallinas at-
klātajā čempionātā” boksā aiz-
ritēja spraigas cīņas ringā da-
žādās svaru kategorijās starp 
150 spēcīgākajiem Igaunijas, 
Latvijas, Izraēlas un Somijas 
jaunajiem bokseriem.
Latviju un Ozolnieku Sporta 
skolu starptautiskajā čempio-
nātā pārstāvēja divi izglītoja-
mie. Super smagajā svaru kate-
gorijā virs 80 kg jauniešu grupā 
par uzvarām cīnījās 4 bokseri 
no Igaunijas un mūsu novad-
nieks, Latvijas čempions un 
Krievijas čempionāta 2. vietas 
ieguvējs - Vladislavs Muškets. 
Tallinā izcīnot divas uzvaras, 
Vladislavs Muškets ieguva 
čempiona titulu! 
Savukārt Daniils Jefimovs cīnī-
jās jauniešu grupā svara kate-
gorijā līdz 46 kg, kurā startēja 
4 bokseri. Pusfinālā Daniils 

Vadoties pēc 2018. gada 17. 
maija apstiprinātajiem "No-
teikumiem par pašvaldības 
atbalstu sporta veicināšanai 
Ozolnieku novadā", šogad 
ir saņemti 32 iesniegumi no 
fiziskām personām - individu-
ālajiem sportistiem - un 4 ko-
mandām ar lūgumu sniegt fi-
nansiālu un materiālu atbalstu. 
Ir saņemti arī 6 iesniegumi no 
sporta pasākumu organizato-
riem, kuri šogad organizēs da-
žāda līmeņa – gan valsts, gan 
reģionāla mēroga sacensības.
Šogad tika saņemti vairāk 
sportistu pieteikumi atbalstam 
kā pērn. Pašvaldības atbalsta 
sniegšanu organizē Veselīga 
dzīvesveida un sporta nodaļa. 
Atbalstīti tiks visi pieteikuma 
iesniedzēji finansiālam atbals-
tam, kuri atbilst Noteikumu 
prasībām.
Kopējā Ozolnieku novada paš-
valdības 2020. gadā piešķirtā 

No 2020. gada janvāra, katru 
pirmdienu un ceturtdienu plkst. 
10.00 SAC “Zemgale” telpās Sko-
las ielā 9, Ozolniekos norisinās 
zemas intensitātes funkcionālie 
treniņi. Cigun nodarbības pare-

dzētas ne tikai sociālās aprūpes 
centra iemītniekiem, bet vingrot 
aicināti arī Ozolnieku novada 
seniori, cilvēki ar funkcionāliem 
traucējumiem un jebkurš inte-
resents. Nodarbības vada Alek-
sandrs Balahovičs – sertificēts 
Latvijas Austrumu vingrošanas 
asociācijas Cigun instruktors.

zonas kopvērtējuma tituliem 4 
dažādās klasēs. Klasē Ski Ladies 
GP1, kur startēja Krista Uzare, sa-
centās 12 sportistes.
Šis Kristai bija tikai 2. posms pa-
saules čempionātā, jo pēc gūtās 
traumas nācās izlaist posmus 
Portugālē un Itālijā, kā arī pilnībā 
izstāties no Eiropas čempionāta 
posmiem un aizmirst par ie-

uzvarēja Igaunijas bokseri, bet 
finālā piekāpās spēcīgākam 
bokserim no Izraēlas, izcīnot 
sudraba medaļu.
Kā norāda treneris Aleksandrs 
Knohs, sportisti guvuši ļoti labu 
pieredzi, tikuši galā ar uzde-
vumiem un šobrīd aktīvi slīpē 
cīņas tehniku, gatavojoties 
nākamajam čempionātam, kas 
norisināsies Lietuvā citu dalīb-
valstu – Polijas, Lietuvas, Balt-
krievijas, Krievijas un Latvijas 
sportistu konkurencē. Treneris 
lepojas ar nelielo, bet spēcīgo 
8 bokseru grupu Ozolnieku 
Sporta skolā. Ar lielām cerībām 
A. Knohs gaida Vladislava Muš-
keta dalību Eiropas čempionā-
tā boksā, kas plānots šī gada 
augstā.

Raksts tapis sadarbībā ar Aleksandru 
Knohu, treneri boksā

spēju vēlreiz aizstāvēt pasaules 
čempiones titulu. Krista trijos 
sacensību braucienos ieguva 6., 
6. un 4. vietu, kas posma kopvēr-
tējumā deva 6. vietu. 
Sportiste stāsta, ka sacensības 
AAE ir vienas no fiziski grūtāka-
jām, jo trase vienmēr ir tehniski 
sarežģīta un arī jāpārvar pie-
tiekoši lieli viļņi. 2019. gada pa-
saules čempiones titulu izcīnīja 
zviedriete Emma-Nellie Orten-
dahl, kas bija sīva Kristas konku-
rente arī iepriekšējā sezonā. 
Krista Uzare noslēdza pasaules 
sezonas kopvērtējumu 10. vietā, 
savukārt, pasaules reitingā, kas 
ietver pilnīgi visas sezonas sa-
censībās, ierindojās 6. vietā.
Mūsu novadniece turpinās dalī-
bu pasaules čempionātā ūdens 
motocikliem arī 2020. gada 
sezonā, kur plānoti 6 posmi un 
pirmais no tiem norisināsies 
Kuveitā.

Raksts tapis sadarbībā ar Kristu Uzari

atbalsta summa sportistiem - 
17380.00 eiro.
Pašvaldības sportistiem snieg-
tie atbalsta veidi ir:
- pašvaldības finansējums; 
- pašvaldības materiālais atbalsts 

(inventārs un sporta bāzes);
- pašvaldības finansējums sporta 

pasākumu organizēšanai;
- pašvaldības informatīvais at-

balsts.
Ar Noteikumiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā: www.
ozolnieki.lv/sports/sporta-no-
dala. 
Izskatot iesniegumus, varam 
pamatoti lepoties, ka  novadā 
dzīvo vairāki Latvijas čempioni 
un sportisti, kuri aktīvi piedalās 
Pasaules un Eiropas čempionā-
tos, nesot Ozolnieku novada vār-
du pasaulē.

Kārlis Trankalis,
Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļas 

vadītājs

Ozolnieku bokseri
uzvar Tallinā

Cigun vingrošana noņem spriedzi un harmonizē
„Speciāli izstrādāts Cigun vin-
grojumu komplekss uzlabo 
pašsajūtu, līdzsvaro emocijas, 
mazina stresa līmeni un sniedz 
enerģiju ikdienai. Vienkārši iz-
pildāmie Cigun vingrojumi ļauj 

efektīvi relaksēties, lai pēc tam 
virzītu savu enerģiju uz aktīvu 
darbību. Cigun nodarbības māca 
ieklausīties savā ķermenī un ap-
stādināt haotiskās domas. Šī no 
austrumiem nākusī dziedniecī-
bas sistēma ir izstrādāta tā, lai to 
varētu praktizēt cilvēki jebkurā 
vecumā. Lai piedalītos Cigun 

nodarbībās, nav nepieciešamas 
priekšzināšanas”, skaidro Alek-
sandrs Balahovičs.
Cigun instruktors ar senioriem 
un cilvēkiem ar funkcionāliem 
traucējumiem kopā vingro jau 
kopš 2017. gada. Aleksandrs Bala-
hovičs ir slavenā Cigun meistara 
Igora Kudrjavceva sertificēts 
skolnieks. 
Nodarbību dalībnieki stāsta, 
ka apgūtos vingrojumus un 
pašmasāžu viņi cenšas praktizēt 
arī patstāvīgi. Cigun nodarbības 
projekta ietvaros turpināsies vis-
maz līdz aprīļa beigām.

Solvita Cukere

Pasākumi tiek īstenoti ES fonda 
projekta „Slimību profilakses 
un veselības veicināšanas pasā-
kumi Ozolnieku novadā” (Nr. 
9.2.4.2/16/I/066) ietvaros. Dalība 
pasākumos ir bez maksas.

10. janvārī Sporta kompleksā "Mālzeme" nori-
sinājās Ānes ciema futbola čempionāts telpās.
Čempionātā piedalījās divas jauniešu un piecas 
pieaugušo futbolistu komandas. Starp jauniešu 
komandām uzvaru izcīnīja Ānes jaunieši, gūstot 
uzvaru pār Ozolnieku jauniešu komandu. 
Pieaugušo konkurencē 1. vieta komandai „Ānes 
ārzemnieki”, 2. vieta „Celtnieku ielas komandai” 
un 3. vieta komandai „Dalbes māja”. 

Rimants Štopis, čempionāta organizators
 

Ānē aizvadīts futbola čempionāts telpās
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Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes 
2020. gada 23. janvāra lēmumu Nr.16, protokols Nr.2

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.4/2020 
“Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”

Paskaidrojuma raksts 2020. gada budžetam

Ozolnieku novads atrodas Zemgales vidienē, apvienojot Cenu, Ozolnieku un Salgales pagastus. Novada centrs 
– Ozolnieki – atrodas 36 km attālumā no galvaspilsētas Rīgas un 6 km attālumā no Jelgavas. Viegli, ērti un ātri 
sasniedzams ar jebkuru transporta veidu. Ozolnieku novads transporta infrastruktūras ziņā atrodas izdevīgā 
vietā, novada teritoriju šķērso valsts galvenais autoceļš A8 - Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža (Meitene), tāpat 
transporta infrastruktūru nodrošina valsts reģionālie autoceļi, kā arī divas dzelzceļa līnijas. 
Novada teritorijā izveidojušies vairāki ciemi – Ozolnieki, Iecēni, Brankas, Āne, Tetele, Jaunpēternieki, Cenas, Dalbe, 
Garoza, Emburga un Renceles, bet pārējās apdzīvotajās vietās dominē viensētas un viensētu grupas. Tipiska rūp-
nieciska apbūve ir attīstījusies Raubēnu ciemā. Raksturojot uzņēmējdarbības vidi, jāuzsver, ka Ozolnieku novadā 
darbojas gan valsts nozīmes iestādes, piemēram, SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, “Baltijas 
Starptautiskā akadēmija” un “Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskolas” Jelgavas filiāle, gan reģiona 
un novada nozīmes uzņēmumi un iestādes, kas nodrošina iedzīvotājiem darba, izglītības, sporta un kultūras 
iespējas. 
Ikdienā Ozolnieku novadā sabiedrība ir nodarbināta rūpnieciskajā ražošanā, būvniecībā, lauksaimniecībā un 
citās nozarēs, bet brīvdienās atpūšas un smeļas spēku jaunai nedēļai peldot, slēpojot, skrienot, slidojot, vingrojot 
un radoši darbojoties. 
Līdz 2019. gada beigām Ozolnieku novada teritorijā kopumā reģistrēti 845 komersanti. No jauna reģistrēts 31 
uzņēmums, savukārt likvidēti – 75. Lielākie uzņēmumi nodarbināto skaita ziņā bija SIA “Latvijas Lauku konsultāci-
ju un izglītības centrs” ar 437 nodarbinātajiem, SIA “DINEX LATVIA” ar 356 nodarbinātajiem, SIA “Bildberg” ar 109 
nodarbinātajiem un A/S “Mārupes Metālmeistars” ar 105 nodarbinātajiem.
Ozolnieku novadu par savas uzņēmējdarbības attīstības teritoriju izvēlas arī citu novadu uzņēmumi, paplašinot 
vai pārceļot savu uzņēmējdarbību uz Ozolniekiem.
Ozolnieku novadā deklarēto 10 827 iedzīvotāju vidū ir gan latvieši, gan krievi, gan ķīnieši, gan indieši, gan libānieši, 
gan lietuvieši, gan igauņi. Salīdzinot pieejamos Ozolnieku novada Dzimtsarakstu nodaļas iedzīvotāju reģistra da-
tus, secināms, ka pēdējā gada laikā iedzīvotāju skaits ir pieaudzis, bet nedaudz kritusies dzimstība.

Ozolnieku novada iedzīvotāju skaita, dzimstības un mirstības rādītāju izmaiņas

Gads Skaits Dzimušo 
skaits

Mirušo skaits 
(tai skaitā SAC “Zemgale” un no citām pašvaldībām)

2013 10 482 115 188 (100)
2014 10 628 117 190 (92)
2015 10 698 120 228 (147)
2016 10 575 121 227 (143)
2017 10 622 117 204 (110)
2018 10 705 119 177 (92)
2019 10 827 115 135 (17)

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo 
funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa 
attīstībai. 
Ozolnieku novada pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu 
līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.
Par budžeta prioritārajām jomām 2020. gadā ir noteikta izglītība, sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, kā arī 
spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā. 
Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem, un budžeta klasifikāciju ir norādīta Ozolnieku 
novada domes saistošo noteikumu „Par Ozolnieku pašvaldības budžetu 2020.gadam” 1. un 3.pielikumā.

Ieņēmumi
Budžeta ieņēmumi plānoti 15 901 277 eiro kopsummā un tos veido nodokļu ieņēmumi,  nenodokļu ieņēmumi 
(no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma 
iznomāšanas, pārdošanas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā 
arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas gal-
venokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un citu pašvaldību maksā-
jumiem par pakalpojumiem). 

Pašvaldības pamatbudžeta naudas atlikums 2020. gada 1. janvārī bija 2 889 416 eiro. 
Ieņēmumu 2020. gada plāns

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prog-
noze ir 7 832 241 eiro, tas ir par 741 655 eiro 
vairāk, nekā 2019. gada plāns.
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prog-
noze par zemi – 576 768 eiro, par ēkām 
– 197 111 eiro, par mājokļiem un inženier-
būvēm – 98 677 eiro.
2020. gadā Ozolnieku novada pašvaldība 
plāno saņemt Dabas resursu nodokli par 
dabas resursu ieguvi un vides piesārņo-
jumu no pašvaldības teritorijā reģistrēti-
em saimnieciskās darbības veicējiem 
140 000 eiro apmērā.
Valsts mērķdotācija ir plānota 3 929 455 

eiro apmērā. Tajā skaitā 1 947 335 eiro pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajiem 
maksājumiem, 1 093 043 eiro no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda saņemamie maksājumi, 228 713 eiro 
mērķdotācija pašvaldības autoceļiem un 660 364 eiro pārējās mērķdotācijas noteiktiem mērķiem.
Pašvaldību budžetu transfertu ieņēmumi plānoti 1 030 810 eiro apmērā. Pārsvarā tie ir citu pašvaldību maksāju-
mi par  sniegtajiem izglītības pakalpojumiem un sociālās palīdzības pakalpojumiem.
Nenodokļu ieņēmumus 270 000 eiro apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas, 
ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas un procentu ieņēmumi par atliktajiem maksājumiem.
Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus 1 809 315 eiro apmērā veido ieņēmumi no iestādes snieg-
tajiem maksas pakalpojumiem - maksa par izglītības pakalpojumiem, ieņēmumi par nomu un īri un Sociālā 
aprūpes centra “Zemgale” sniegtajiem pakalpojumiem.

Izdevumi
Budžeta izdevumi plānoti 18 169 520 eiro apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas 
atmaksas).

2020. gada izdevumu sadalījums atbilstoši funkcionālajām kategorijām
       Vispārējie valdības dienesti

   
•Izdevumi paredzēti pašvaldības darbības no-
drošināšanai un finanšu vadībai, tajā skaitā:
•Valsts kases aizdevumu apkalpošanas izdevumi 

7000 eiro;
•Deputātu atlīdzībai 99 645 eiro;
•Komisiju darba atalgojumam 28 540 eiro.

Par vispārējiem valdības dienestiem uzskata administrācijas struktūrvienības. Tā ir domes un pašvaldības 
vadība, deputāti, Finanšu un grāmatvedības daļa, Iepirkumu un juridiskā daļa, personāla speciālisti, kanceleja. 
Valdības dienestiem paredzēts tērēt 827 876 eiro.

Sabiedriskās attiecības
Sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju informēšanai un laikraksta izdošanai, kā arī domes reprezentatī-
vajiem izdevumiem - kopā 117 429 eiro.

Sabiedriskā kārtība un drošība
Sabiedriskajai kārtībai un drošībai plānoti izdevumi 223 913 eiro apmērā. Tajā skaitā Ozolnieku novada Pašvaldī-
bas policijas darbības nodrošināšanai, uzturot patruļas, nodrošinot pastāvīgu informācijas pieņemšanu no 
iedzīvotājiem, izbraukumus uz pārkāpumu vietu un Dzimtsarakstu nodaļai, kas nodrošina civilstāvokļa aktu 
reģistrēšanu novada iedzīvotājiem.

Ekonomiskā darbība
Izdevumi plānoti 428 782 eiro apmērā. Tie ir paredzēti pašvaldības Būvvaldes vajadzībām un Attīstības un pro-
jektu daļas vajadzībām, kas rūpējas par pašvaldības dzīvojamo fondu, nodrošina dažādu pašvaldības projektu 
īstenošanu un pašvaldības attīstības ilgtspēju.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Izdevumi plānoti 2 504 518 eiro apmērā, galvenie izmaksu posteņi: 
•Komunālajiem pakalpojumiem 257 550 eiro;
•Dažādiem remonta darbiem un iestāžu uzturēšanas pakalpojumiem 729 000 eiro;
•Precēm, inventāram un enerģētiskajiem materiāliem 145 850 eiro;
•Pamatlīdzekļu iegādei 95 500 eiro;
•Investīciju projektiem 681 632 eiro.

Atpūta, kultūra, sports un reliģija
Izdevumi plānoti 880 365 eiro apmērā, tajā skaitā:

•Atpūtas un sporta pasākumiem 228 458 eiro;
•Kultūrai 651 907 eiro.

Ozolnieku novada pašvaldībā, lai pildītu autonomo funkciju - rūpētos par kultūru un sekmētu tradicionālo 
kultūras vērtību saglabāšanu, darbojas 4 bibliotēkas, Ozolnieku Tautas nams un Ānes kultūras nams, sportiskās 
aktivitātes nodrošina Sporta komplekss “Mālzeme”.

Izglītība
Izdevumi plānoti 9 346 278 eiro apmērā, tajā skaitā:
    •5 468 919 eiro atlīdzībai;

•Pakalpojumiem un precēm, kas ļaus nodrošināt izglītības iestāžu darbību paredzēts tērēt 1 657 954 eiro;
•Pamatlīdzekļu iegādei un investīcijām 1 448 924 eiro. 750 000 eiro no šiem līdzekļiem 2020.  gadā   
paredzēts tērēt jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecības uzsākšanai;
•415 000 eiro paredzēts tērēt dažādiem pabalstiem, kas saistīti ar vietas nenodrošināšanu pirmskolas izglītības 
iestādēs;
•355 480 eiro paredzēts tērēt, lai apmaksātu izglītības pakalpojumus citās pašvaldībās.

Sociālā aizsardzība
Sociālā aprūpes centra “Zemgale”, Sociālā dienesta un Bāriņtiesas budžets plānots 3 840 359 eiro tajā skaitā 
SAC “Zemgale” uzturēšanas un attīstības vajadzībām 3 071 611 eiro, Bāriņtiesas uzturēšanai 91 735 eiro, Sociāla-
jam dienestam 662 779 eiro. Sociālā dienesta budžetā ietilpst dažādu sociālo pabalstu izmaksas iedzīvotājiem, 
norēķini par citu pašvaldību sniegtajiem sociālās palīdzības pakalpojumiem, dažādu palīdzību sniegšanai so-
ciāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām.

2020. gada izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem ar 
Valsts kasi, 2020. gadā paredzēts atmaksāt aizņēmu-
mu pamatsummas 368 657 eiro apmērā. 
Pašvaldība turpmākajos gados plāno aizņēmumu no 
Valsts kases jaunas pirmsskolas izglītības iestādes 
būvniecībai. 2020. gadā plānots apgūt tikai pašvaldī-
bas līdzfinansējuma daļu 750 000 eiro apmērā. Kopējās 
jaunās pirmsskolas izglītības iestādes būvniecības iz-
maksas tiek lēstas 3 000 000 eiro apmērā. 

Investīciju plāns
2020. gadā pašvaldība plāno realizēt investīciju projektus 2 709 279 eiro apmērā. Ielu un ceļu izbūvei un rekon-
strukcijai plānots izlietot 225 900 eiro. Ūdenssaimniecības attīstībā plānots ieguldīt 22 200 eiro, bet pašvaldī-
bas ēku uzturēšanai un rekonstrukcijai paredzēti 22 500 eiro. Teritorijas labiekārtošanai, kas sevī ietver skvēru, 
dīķu zonu, bērnu rotaļu laukumu labiekārtošanu, paredzēti 169 000 eiro. Sociālo pakalpojumu infrastruktūras 
attīstībā plānots ieguldīt 686 147 eiro, pašvaldības dzīvojamā fonda attīstībā plānots ieguldīt 120 000 eiro, 
izglītības iestāžu rekonstrukcijai, būvniecībai un atjaunošanai paredzēti 1 229 000 eiro, tajā skaitā ir jaunas 
pirmsskolas iestādes būvniecības uzsākšana. Sporta skolas infrastruktūrā paredzēts ieguldīt 100 000  EUR. 
2020.gadā paredzēts izveidot un pārbūvēt arī vairākus ielu apgaismojuma pieslēgumus- kopumā 134 532 EUR 
apmērā.
Domes priekšsēdētājs                                                    D.Liepiņš

OZOLNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 2020. GADAM
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Nr.p.k. Nosaukums

n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 turpmākajos 
gados

pavisam 
(1.+2.+3.+4.+ 
5+.6.+7.+8.)

1 Projekta "Saules ielas, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā seguma 
atjaunošanas darbi un Gājēju celiņa no Ozolnieku Tautas nama līdz Meliorācijas ielai 
2, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā I kārtas rekonstrukcijas darbi" 
īstenošanai

19 729 19 658 19 583 0 0 0 0 0 58 970

2 Projekta "Ozolnieku vidusskolas labiekārtošanas darbi" īstenošanai 4 841 4 824 4 806 0 0 0 0 0 14 471

3 "Prioritārā investīciju projekta īstenošanai" 31 694 31 584 31 500 31 500 62 841 0 0 0 189 119

4 "PII Zīlīte teritorijas labiekārtošanas projekta" īstenošanai 3 355 0 0 0 0 0 0 0 3 355

5 Gājēju ietve no Saules līdz Ausekļa ielai 11 150 11 150 11 150 5 600 0 0 0 0 39 050

6 Ozolnieku novada PII investīciju projektam 10 012 10 012 10 012 5 006 0 0 0 0 35 042

7 Kopielas seguma un ielas apgaismojuma izbūve 36 622 36 592 36 542 27 419 0 0 0 0 137 175

8 Salgales PS ēdnīcas telpu remontam 4 194 4 194 4 194 3 147 0 0 0 0 15 729

9 Ozolnieku novada izglītības iestāžu labiekārtošanas darbi 8 594 8 594 8 594 6 438 0 0 0 0 32 220

10 Konteinera tipa katlu mājas izbūve 27 968 27 963 27 867 27 867 83 725 0 0 0 195 390

11 PII Saulīte aktu zāles atjaunošana 16 571 16 514 0 0 0 0 0 0 33 085

12 Bruģēta laukuma pie Teteles PS izbūve 11 923 11 881 0 0 0 0 0 0 23 804

13 Ūdensvada, saimnieciskās un lietus kanalizācijas tīklu izbūve Celtniecības ielā 1 535 21 460 21 388 21 200 21 100 63 200 0 0 149 883

14 Zemgales ielas seguma atjaunošana 18 584 18 520 18 450 18 300 18 150 18 150 19 200 0 129 354

15 Izglītības iestāžu investīciju projektu īstenošanai 2 252 2 252 24 321 24 095 24 095 24 095 24 095 109 938 235 143

16 Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve, Rubeņu un Akmeņu ceļu pārbūve 1 889 20 587 20 587 20 587 20 587 20 587 20 587 70 072 195 483

17 Autoceļa P100 Jelgava-Dalbe un Eglaines/Skolas ielas krustojuma izbūve 6 726 6 661 6 595 0 0 0 0 0 19 982

18 izglītības iestāžu investīciju projekts 1 112 12 116 12 116 12 116 12 116 12 116 12 116 41 237 115 045

19 Apgaismojuma izbūve Ozolnieku slēpošanas trasē 653 7 188 7 188 7 188 7 188 7 188 7 188 23 854 67 635

20 Lietus kanalizācijas tīklu, apgaismojuma un ielas kanalizācijas izbūve Saules ielā 
Ozolniekos

704 7 785 7 714 7 714 7 714 7 714 7 714 26 199 73 258

21 Ceļu un ielu labiekārtošanas investīciju projektu īstenošanai 725 6 094 11 434 16 819 16 819 16 819 16 819 209 907 295 436

22 Studiju kredīts 427 427 427 427 212 0 0 1 920

23 Ūdens ieguves, sagatavošanas un uzglabāšanas ietaišu izbūve, notekūdeņu attīrīšanas 
ietaišu izbūve, ūdens un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Ozolnieku 
ciemā, Ozolnieku novadā

92 680 226 584 234 064 0 0 0 0 553 328

24 Šķeldas katlumājas izbūve Ozolniekos 70 667 69 048 67 430 65 930 65 930 65 930 797 760 1 202 695

25 Siltumtīklu izbūve Ozolniekos 40 938 40 035 39 135 38 238 37 000 37 000 436 219 668 565

I Uzņemtās saistības kopā 425 545 621 723 625 097 339 591 377 477 272 799 107 719 1 715 186 4 485 137

Jaunas PII būvniecība 2 250 2 250 2 250 77 000 77 000 77 000 77 000 1 989 000 2 303 750

II Plānotie aizņēmumi (euro) 2 250 2 250 2 250 77 000 77 000 77 000 77 000 1 989 000 2 303 750

26 Ūdensagādes un kanalizācijas sistēmu izbūve Garozas ciemā, Salgales pagastā, 
Ozolnieku novadā

1 710 1 710 1 710 24 505 24 505 24 505 24 505 615 000 718 150

III Plānotie galvojumi (euro) 1710 1710 1 710 24 505 24 505 24 505 24 505 615 000 718 150

Kopā pavisam saistības (euro) 429 505 625 683 629 057 441 096 478 982 374 304 209 224 4 319 186 7 507 037

Saistību pieaugums vai samazinājums X 196 178 3374 -187961 37886 -104678 -165080

Saistību apjoms no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem % 3,59 5,23 5,26 3,69 4,00 3,13 1,75

Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi bez plānotajiem transferta ieņēmumiem no Valsts budžeta noteiktam mērķim un plānotajām iemaksām pašvaldību izlīdzināšanas fondā (euro) 11 968 822

2.pielikums

Ozolnieku novada pašvaldības

23.01.2020.saistošajiem noteikumiem Nr.4/2020

Pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un citu ilgtermiņa saistību apmērs

AIZSAULĒ
AIZGĀJUŠI

Mirušais Vasily Tikhanov   1927
Viktors Celms             1939
Aleksejs Proščenko             1956
Viktors Trofimovs             1964
Terēse Kohanoviča              1928
Māra Ozola              1964

2019. gada 28. decembrī pāragri mūžībā devies mūsu ilggadējais kolēģis un 
sportists Guntars Skrabis (21.07.1979. - 28.12.2019.).

Guntars Ozolnieku pašvaldībā strādāja kopš 2008. gada un godam pildīja 
datoru centra vadītāja, vēlāk nekustamā īpašuma nodokļa administratora 
pienākumus Brankās. Kolēģi viņu atceras kā ļoti atbildīgu, atsaucīgu un sa-
biedrisku cilvēku. Līdztekus darbam pašvaldībā, Guntars bija arī aktīvs ratiņ-
basketbolists, bijis Latvijas ratiņbasketbola izlases spēlētājs.

Mana ēna vēl silta.
Pavisam nesen te biju.

Tukšums vēl pilns.
Klusums vēl skaļš.

(G. Godiņš)

Ozolnieku novada pašvaldības kolektīva vārdā izsakām dziļu
līdzjūtību Guntara tuviniekiem un draugiem.

Ozolnieku novada domes Administratīvajā komisijā decembrī izskatītas desmit admi-
nistratīvo pārkāpumu lietas, pārkāpējiem piemērojot brīdinājumus un naudas sodus 
par kopējo summu 1020,00 eiro. 
Konstatētie pārkāpumi:
•Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu (LAPK 75. panta 
pirmā daļa); 
•Par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā 
sadzīves atkritumu savākšanā (LAPK 75. panta otrā daļa); 
•Par būves patvaļīgu būvniecību (LAPK 152. panta otrā daļa);
•Par fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu (LAPK 172.2 pants); 
•Par zāles nepļaušanu (Saistošo noteikumu Nr.7/2018 “Ozolnieku novada teritorijas uz-
turēšana un kopšana” 4.2. punkts).

Jana Vilciņa, Administratīvās komisijas priekšsēdētāja

Regīna Oļševska   1935
Austra Učelniece  1930
Guntars Skrabis  1979
Jevgenijs Jaņevičs  1946
Nataļja Pavlova  1932



18
Ja

nv
ār

is
  2

02
0

O
ZO

LN
IE

K
U

 A
VĪ

ZE
 / 

SA
IS

TO
ŠI

E 
N

OT
EI

K
U

M
I

Klasifi-
kācijas 
kods 

Rādītāju nosaukums Apstip-
rināts 
2020.gada 
pamat-
budžeta 
kopsavilku-
ma plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstiprināts 
2020.gada 
pamatbu-
džeta plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamatbu-
džeta plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstiprināts 
2020.gada 
pamatbu-
džeta plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamatbu-
džeta plāns

Pārvalde Sabied-
risko 
attiecību 
un
informāci-
jas daļa

Pašvaldību 
budžetu 
iekšējā 
valsts 
parāda 
darījumi

Pašvaldības 
policija

Dzimtsa-
rakstu 
nodaļa

Būvvalde Attīstības 
un 
plānošanas 
daļa

Pašvaldī-
bas teri-
toriju un 
mājokļu 
apsaim-
niekošana 
Ozolnie-
kos

Pašvaldī-
bas teri-
toriju un 
mājokļu 
apsaim-
niekošana 
Salgalē

Kapu 
saimnie-
cība

Veselīga 
dzīves-
veida un 
sporta 
nodaļa

Sporta 
kom-
plekss 
"Mālze-
me"

Kultūras 
nodaļa

Ozolnieku 
novada 
Centrālā 
bibliotēka

Vainu 
bibliotēka

Ānes 
biblio-
tēka

Garozas 
biblio-
tēka

Ozolnieku 
Tautas 
nams

Ānes 
kultūras 
nams

PII 
"Zīlīte"

PII
"Bitīte"

PII 
"Saulīte"

PII 
"Pūcīte"

PII Teteles PS Ozolnieku 
VSK

Garozas
PS

Salgales 
PS

Ozol-
nieku 
Mūzikas 
skola

Salgales 
Mūzikas un 
mākslas 
skola

Veselīga 
dzīves-
veida un 
sporta 
nodaļa

Izglītības 
nodaļa

Jaunat-
nes lietu 
nodaļa

Pārējie 
izglītības 
pakalpo-
jumi

SAC 
"Zemga-
le"

Bāriņtiesa Atbalsts 
bezdarba 
gadījumā

Sociālais 
dienests

Mājas 
aprūpe

Norēķini 
par citu 
pašvaldību 
snieg-
tajiem 
sociālās 
palīdzības 
pakalpoju-
miem

01.111 01.320 01.721 03.110 03.130 04.430 04.912 06.6111 06.6112 06.612 08.111 08.113 08.201 08.211 08.212 08.213 08.215 08.231 08.232 09.111 09.112 09.113 09.117 09.118 09.211 09.212 09.214 09.215 09.511 09.512 09.513 09.815 09.819 09.821 10.201 10.400 10.500 10.911 10.912 10.921

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 15 901 277 9 102 709 0 0 19 000 1 200 4 500 3 000 1 586 269 8 200 0 46 100 7 000 1 300 100 0 0 0 19 000 700 130 513 53 280 79 210 84 710 0 344 481 1 157 209 204 271 190 028 116 835 45 614 131 529 83 800 0 0 2 372 055 6 800 14 234 87 630 0 0

01.000 Ienākuma nodokļi 7 832 241 7 832 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04.000 Īpašuma nodokļi 872 556 0 0 0 0 0 0 0 872 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05.000 Nodokļi par pakalpo-
jumiem un precēm

140 000 0 0 0 0 0 0 0 140 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08.000 Ieņēmumi no 
uzņēmējdarbības

8 200 0 0 0 0 0 0 0 7 000 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09.000 Valsts (pašvaldību) 
nodevas

12 800 0 0 0 0 700 3 000 0 1 000 0 0 0 0 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 800 0 0 0 0

10.000 Naudas sodi un 
sankcijas

19 000 0 0 0 19 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.000 Pārējie nenodokļu 
ieņēmumi

121 000 0 0 0 0 0 0 0 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0

13.000 Ieņēmumi no 
pašvaldības īpašuma 
pārdošanas

107 000 0 0 0 0 0 0 0 102 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17.000 No valsts budžeta 
daļēji finansēto 
atvasināto 

13 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 900 0 0

18.000 Valsts budžeta 
transferti

3 932 455 1 270 468 0 0 0 0 0 3 000 255 713 0 0 46 100 0 0 0 0 0 0 0 0 115 013 45 180 62 810 78 840 0 298 981 1 075 309 150 671 151 828 100 835 40 614 40 529 83 800 0 0 24 800 0 14 234 73 730 0 0

19.000 Pašvaldību budžetu 
transferti

1 030 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 500 8 100 16400 5 870 0 40 000 58 900 53 600 38 200 0 0 0 0 0 0 794 240 0 0 0 0 0

21.000 Iestādes ieņēmumi 1 811 315 0 0 0 0 500 1 500 0 88 000 2 000 0 0 7 000 0 100 0 0 0 19 000 700 0 0 0 0 0 5 500 23 000 0 0 16 000 5 000 91 000 0 0 0 1 552 015 0 0 0 0 0

II. KOPĀ IZDEVUMI 18 169 520 820 876 117 429 7 000 196 221 27 692 75 477 353 305 2 016 647 404 899 82 972 168 229 60 229 142 037 88 764 21 093 24 186 20 438 282 820 72 569 954 665 455 166 669 180 451 937 750 000 681 072 2 106 381 603 627 558 517 276 586 137 924 490 548 763 358 92 317 355 000 3 071 611 91 735 14 234 617 779 5 000 40 000

1.000 Atlīdzība 9 349 920 684 376 55 219 0 158 671 23 492 68 077 212 005 230 775 123 799 46 272 41 784 26 909 70 947 58 404 14 433 14 076 12 940 159 040 43 569 721 422 355 684 514 324 320 019 0 525 186 1 293 812 506 536 448 121 225 316 120 419 251 048 124 706 62 327 0 1 431 864 81 935 2 234 315 179 5 000 0

2.000 Preces un pakal-
pojumi

4 634 417 108 500 61 410 7 000 35 050 3 700 6 400 92 100 1 177 940 113 900 34 700 104 445 24 320 69 990 16 820 3 790 5 340 4 178 119 380 29 000 230 243 92 382 146 656 128 718 0 131 100 456 240 90 750 97 248 40 670 14 005 128 500 72 552 28 890 0 860,600 8,000 0 89 900 0 0

3.000 Subsīdijas un 
dotācijas

43 600 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 600 0 0

4.000 Procentu izdevumi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.000 Pamatkapitāla 
veidošana

3 024 603 5 000 800 0 2 500 500 1 000 42 000 607 932 167 200 2 000 0 9 000 1 100 13 000 2 600 4 500 3 050 4 400 0 3 000 7 100 8 200 3 200 750 000 24 666 356 209 6 221 13 028 10 600 3 500 111 000 151 100 1 100 0 704 297 1 800 0 3 000 0 0

6.000 Sociālie pabalsti 709 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415 000 0 0 74 850 0 12 000 208 100 0 0

7.000 Transferti 407 030 3 000 0 0 0 0 0 7 200 0 0 0 0 0 0 540 270 270 270 0 0 0 0 0 0 0 120 120 120 120 0 0 0 0 0 355 000 0 0 0 0 0 40 000

Klasifi-
kācijas 
kods 

Rādītāju nosaukums Apstiprināts 
2020.gada 
pamatbudže-
ta kopsavilku-
ma plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstiprināts 
2020.gada 
pamatbudže-
ta plāns

Apstiprināts 
2020.gada 
pamatbudže-
ta plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstiprināts 
2020.gada 
pamatbudžeta 
plāns

Apstiprināts 
2020.gada 
pamatbudže-
ta plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstiprināts 
2020.gada 
pamatbu-
džeta plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstiprināts 
2020.gada 
pamatbudže-
ta plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budže-
ta plāns

Apstiprināts 
2020.gada 
pamatbu-
džeta plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstiprināts 2020.
gada pamatbudže-
ta plāns

Pārvalde Sabiedrisko 
attiecību un 
informācijas 
daļa

Pašvaldību 
budžetu 
iekšējā valsts 
parāda 
darījumi

Pašval-
dības 
policija

Dzimtsa-
rakstu 
nodaļa

Būvvalde Attīstības 
un plā-
nošanas 
daļa

Pašvaldības teri-
toriju un mājokļu 
apsaimniekoša-
na Ozolniekos

Pašvaldības 
teritoriju 
un mājokļu 
apsaimnieko-
šana Salgalē

Kapu 
saimnie-
cība

Veselīga 
dzīves-
veida un 
sporta 
nodaļa

Sporta 
kom-
plekss 
"Mālze-
me"

Kultūras 
nodaļa

Ozolnieku 
novada 
Centrālā 
bibliotēka

Vainu 
biblio-
tēka

Ānes 
biblio-
tēka

Garozas 
bibliotēka

Ozolnieku 
Tautas 
nams

Ānes 
kultūras 
nams

PII
"Zīlīte"

PII 
"Bitīte"

PII 
"Saulīte"

PII 
"Pūcīte"

PII Teteles 
PS

Ozolnieku 
VSK

Garozas 
PS

Salgales 
PS

Ozolnieku 
Mūzikas 
skola

Salgales 
Mūzikas 
un 
mākslas 
skola

Veselīga 
dzīves-
veida un 
sporta 
nodaļa

Izglītības 
nodaļa

Jaunat-
nes lietu 
nodaļa

Pārējie 
izglītības 
pakalpo-
jumi

SAC "Zem-
gale"

Bāriņ-
tiesa

Atbalsts 
bezdarba 
gadījumā

Sociālais 
dienests

Mājas 
aprūpe

Norēķini par 
citu pašvaldību 
sniegtajiem 
sociālās palīdzības 
pakalpojumiem

A B 1 01.111 01.320 01.721 03.110 03.130 04.430 04.912 06.6111 06.6112 06.612 08.111 08.113 08.201 08.211 08.212 08.213 08.215 08.231 08.232 09.111 09.112 09.113 09.117 09.118 09.211 09.212 09.214 09.215 09.511 09.512 09.513 09.815 09.819 09.821 10.201 10.400 10.500 10.911 10.912 10.921

Plānotie ieņēmumi un 
naudas atlikums kopā

18 790 693

Naudas atlikums uz 
01.01.2020.

2 889 416

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 15 901 277 9 102 709 0 0 19 000 1 200 4 500 3 000 1 586 269 8 200 0 46 100 7 000 1 300 100 0 0 0 19 000 700 130 513 53 280 79 210 84 710 0 344 481 1 157 209 204 271 190 028 116 835 45 614 131 529 83 800 0 0 2 372 055 6 800 14 234 87 630 0 0

II. KOPĀ IZDEVUMI 18 538 177

II.1 Izdevumi atbilstoši funk-
cionālajām kategorijām

18 169 520

01.000 Vispārējie valdības dienesti 945 305 820 876 117 429 7 000

02.000 Aizsardzība 0

03.000 Sabiedriskā kārtība un 
drošība

223 913 196 221 27 692

04.000 Ekonomiskā darbība 428 782 75 477 353 305

05.000 Vides aizsardzība 0

06.000 Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana

2 504 518 2 016 647 404 899 82 972

07.000 Veselība 0

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 880 365 168 229 60 229 142 037 88 764 21 093 24 186 20 438 282 820 72 569

09.000 Izglītība 9 346 278 954 665 455 166 669 180 451 937 750 000 681 072 2 106 381 603 627 558 517 276 586 137 924 490 548 763 358 92 317 355 000

10.000 Sociālā aizsardzība 3 840 359 3 071 611 91 735 14 234 617 779 5 000 40 000

II.2 Aizņēmumu pamatsum-
mas atmaksa

368 657 275 326 5 895 38 540 23 911 1 192 9 367 10 270 4 156

1.pielikums / Ozolnieku novada pašvaldības / 23.01.2020.saistošajiem noteikumiem Nr.4/2020

Ozolnieku novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžets

3.pielikums / Ozolnieku novada pašvaldības / 23.01.2020.saistošajiem noteikumiem Nr.4/2020

Ozolnieku novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžets atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem
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Klasifi-
kācijas 
kods 

Rādītāju nosaukums Apstip-
rināts 
2020.gada 
pamat-
budžeta 
kopsavilku-
ma plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstiprināts 
2020.gada 
pamatbu-
džeta plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamatbu-
džeta plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstiprināts 
2020.gada 
pamatbu-
džeta plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamatbu-
džeta plāns

Pārvalde Sabied-
risko 
attiecību 
un
informāci-
jas daļa

Pašvaldību 
budžetu 
iekšējā 
valsts 
parāda 
darījumi

Pašvaldības 
policija

Dzimtsa-
rakstu 
nodaļa

Būvvalde Attīstības 
un 
plānošanas 
daļa

Pašvaldī-
bas teri-
toriju un 
mājokļu 
apsaim-
niekošana 
Ozolnie-
kos

Pašvaldī-
bas teri-
toriju un 
mājokļu 
apsaim-
niekošana 
Salgalē

Kapu 
saimnie-
cība

Veselīga 
dzīves-
veida un 
sporta 
nodaļa

Sporta 
kom-
plekss 
"Mālze-
me"

Kultūras 
nodaļa

Ozolnieku 
novada 
Centrālā 
bibliotēka

Vainu 
bibliotēka

Ānes 
biblio-
tēka

Garozas 
biblio-
tēka

Ozolnieku 
Tautas 
nams

Ānes 
kultūras 
nams

PII 
"Zīlīte"

PII
"Bitīte"

PII 
"Saulīte"

PII 
"Pūcīte"

PII Teteles PS Ozolnieku 
VSK

Garozas
PS

Salgales 
PS

Ozol-
nieku 
Mūzikas 
skola

Salgales 
Mūzikas un 
mākslas 
skola

Veselīga 
dzīves-
veida un 
sporta 
nodaļa

Izglītības 
nodaļa

Jaunat-
nes lietu 
nodaļa

Pārējie 
izglītības 
pakalpo-
jumi

SAC 
"Zemga-
le"

Bāriņtiesa Atbalsts 
bezdarba 
gadījumā

Sociālais 
dienests

Mājas 
aprūpe

Norēķini 
par citu 
pašvaldību 
snieg-
tajiem 
sociālās 
palīdzības 
pakalpoju-
miem

01.111 01.320 01.721 03.110 03.130 04.430 04.912 06.6111 06.6112 06.612 08.111 08.113 08.201 08.211 08.212 08.213 08.215 08.231 08.232 09.111 09.112 09.113 09.117 09.118 09.211 09.212 09.214 09.215 09.511 09.512 09.513 09.815 09.819 09.821 10.201 10.400 10.500 10.911 10.912 10.921

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 15 901 277 9 102 709 0 0 19 000 1 200 4 500 3 000 1 586 269 8 200 0 46 100 7 000 1 300 100 0 0 0 19 000 700 130 513 53 280 79 210 84 710 0 344 481 1 157 209 204 271 190 028 116 835 45 614 131 529 83 800 0 0 2 372 055 6 800 14 234 87 630 0 0

01.000 Ienākuma nodokļi 7 832 241 7 832 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04.000 Īpašuma nodokļi 872 556 0 0 0 0 0 0 0 872 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05.000 Nodokļi par pakalpo-
jumiem un precēm

140 000 0 0 0 0 0 0 0 140 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08.000 Ieņēmumi no 
uzņēmējdarbības

8 200 0 0 0 0 0 0 0 7 000 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09.000 Valsts (pašvaldību) 
nodevas

12 800 0 0 0 0 700 3 000 0 1 000 0 0 0 0 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 800 0 0 0 0

10.000 Naudas sodi un 
sankcijas

19 000 0 0 0 19 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.000 Pārējie nenodokļu 
ieņēmumi

121 000 0 0 0 0 0 0 0 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0

13.000 Ieņēmumi no 
pašvaldības īpašuma 
pārdošanas

107 000 0 0 0 0 0 0 0 102 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17.000 No valsts budžeta 
daļēji finansēto 
atvasināto 

13 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 900 0 0

18.000 Valsts budžeta 
transferti

3 932 455 1 270 468 0 0 0 0 0 3 000 255 713 0 0 46 100 0 0 0 0 0 0 0 0 115 013 45 180 62 810 78 840 0 298 981 1 075 309 150 671 151 828 100 835 40 614 40 529 83 800 0 0 24 800 0 14 234 73 730 0 0

19.000 Pašvaldību budžetu 
transferti

1 030 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 500 8 100 16400 5 870 0 40 000 58 900 53 600 38 200 0 0 0 0 0 0 794 240 0 0 0 0 0

21.000 Iestādes ieņēmumi 1 811 315 0 0 0 0 500 1 500 0 88 000 2 000 0 0 7 000 0 100 0 0 0 19 000 700 0 0 0 0 0 5 500 23 000 0 0 16 000 5 000 91 000 0 0 0 1 552 015 0 0 0 0 0

II. KOPĀ IZDEVUMI 18 169 520 820 876 117 429 7 000 196 221 27 692 75 477 353 305 2 016 647 404 899 82 972 168 229 60 229 142 037 88 764 21 093 24 186 20 438 282 820 72 569 954 665 455 166 669 180 451 937 750 000 681 072 2 106 381 603 627 558 517 276 586 137 924 490 548 763 358 92 317 355 000 3 071 611 91 735 14 234 617 779 5 000 40 000

1.000 Atlīdzība 9 349 920 684 376 55 219 0 158 671 23 492 68 077 212 005 230 775 123 799 46 272 41 784 26 909 70 947 58 404 14 433 14 076 12 940 159 040 43 569 721 422 355 684 514 324 320 019 0 525 186 1 293 812 506 536 448 121 225 316 120 419 251 048 124 706 62 327 0 1 431 864 81 935 2 234 315 179 5 000 0

2.000 Preces un pakal-
pojumi

4 634 417 108 500 61 410 7 000 35 050 3 700 6 400 92 100 1 177 940 113 900 34 700 104 445 24 320 69 990 16 820 3 790 5 340 4 178 119 380 29 000 230 243 92 382 146 656 128 718 0 131 100 456 240 90 750 97 248 40 670 14 005 128 500 72 552 28 890 0 860,600 8,000 0 89 900 0 0

3.000 Subsīdijas un 
dotācijas

43 600 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 600 0 0

4.000 Procentu izdevumi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.000 Pamatkapitāla 
veidošana

3 024 603 5 000 800 0 2 500 500 1 000 42 000 607 932 167 200 2 000 0 9 000 1 100 13 000 2 600 4 500 3 050 4 400 0 3 000 7 100 8 200 3 200 750 000 24 666 356 209 6 221 13 028 10 600 3 500 111 000 151 100 1 100 0 704 297 1 800 0 3 000 0 0

6.000 Sociālie pabalsti 709 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415 000 0 0 74 850 0 12 000 208 100 0 0

7.000 Transferti 407 030 3 000 0 0 0 0 0 7 200 0 0 0 0 0 0 540 270 270 270 0 0 0 0 0 0 0 120 120 120 120 0 0 0 0 0 355 000 0 0 0 0 0 40 000

Klasifi-
kācijas 
kods 

Rādītāju nosaukums Apstiprināts 
2020.gada 
pamatbudže-
ta kopsavilku-
ma plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstiprināts 
2020.gada 
pamatbudže-
ta plāns

Apstiprināts 
2020.gada 
pamatbudže-
ta plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstiprināts 
2020.gada 
pamatbudžeta 
plāns

Apstiprināts 
2020.gada 
pamatbudže-
ta plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstiprināts 
2020.gada 
pamatbu-
džeta plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstiprināts 
2020.gada 
pamatbudže-
ta plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstipri-
nāts 2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budže-
ta plāns

Apstiprināts 
2020.gada 
pamatbu-
džeta plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstip-
rināts 
2020.
gada 
pamat-
budžeta 
plāns

Apstiprināts 2020.
gada pamatbudže-
ta plāns

Pārvalde Sabiedrisko 
attiecību un 
informācijas 
daļa

Pašvaldību 
budžetu 
iekšējā valsts 
parāda 
darījumi

Pašval-
dības 
policija

Dzimtsa-
rakstu 
nodaļa

Būvvalde Attīstības 
un plā-
nošanas 
daļa

Pašvaldības teri-
toriju un mājokļu 
apsaimniekoša-
na Ozolniekos

Pašvaldības 
teritoriju 
un mājokļu 
apsaimnieko-
šana Salgalē

Kapu 
saimnie-
cība

Veselīga 
dzīves-
veida un 
sporta 
nodaļa

Sporta 
kom-
plekss 
"Mālze-
me"

Kultūras 
nodaļa

Ozolnieku 
novada 
Centrālā 
bibliotēka

Vainu 
biblio-
tēka

Ānes 
biblio-
tēka

Garozas 
bibliotēka

Ozolnieku 
Tautas 
nams

Ānes 
kultūras 
nams

PII
"Zīlīte"

PII 
"Bitīte"

PII 
"Saulīte"

PII 
"Pūcīte"

PII Teteles 
PS

Ozolnieku 
VSK

Garozas 
PS

Salgales 
PS

Ozolnieku 
Mūzikas 
skola

Salgales 
Mūzikas 
un 
mākslas 
skola

Veselīga 
dzīves-
veida un 
sporta 
nodaļa

Izglītības 
nodaļa

Jaunat-
nes lietu 
nodaļa

Pārējie 
izglītības 
pakalpo-
jumi

SAC "Zem-
gale"

Bāriņ-
tiesa

Atbalsts 
bezdarba 
gadījumā

Sociālais 
dienests

Mājas 
aprūpe

Norēķini par 
citu pašvaldību 
sniegtajiem 
sociālās palīdzības 
pakalpojumiem

A B 1 01.111 01.320 01.721 03.110 03.130 04.430 04.912 06.6111 06.6112 06.612 08.111 08.113 08.201 08.211 08.212 08.213 08.215 08.231 08.232 09.111 09.112 09.113 09.117 09.118 09.211 09.212 09.214 09.215 09.511 09.512 09.513 09.815 09.819 09.821 10.201 10.400 10.500 10.911 10.912 10.921

Plānotie ieņēmumi un 
naudas atlikums kopā

18 790 693

Naudas atlikums uz 
01.01.2020.

2 889 416

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 15 901 277 9 102 709 0 0 19 000 1 200 4 500 3 000 1 586 269 8 200 0 46 100 7 000 1 300 100 0 0 0 19 000 700 130 513 53 280 79 210 84 710 0 344 481 1 157 209 204 271 190 028 116 835 45 614 131 529 83 800 0 0 2 372 055 6 800 14 234 87 630 0 0

II. KOPĀ IZDEVUMI 18 538 177

II.1 Izdevumi atbilstoši funk-
cionālajām kategorijām

18 169 520

01.000 Vispārējie valdības dienesti 945 305 820 876 117 429 7 000

02.000 Aizsardzība 0

03.000 Sabiedriskā kārtība un 
drošība

223 913 196 221 27 692

04.000 Ekonomiskā darbība 428 782 75 477 353 305

05.000 Vides aizsardzība 0

06.000 Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana

2 504 518 2 016 647 404 899 82 972

07.000 Veselība 0

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 880 365 168 229 60 229 142 037 88 764 21 093 24 186 20 438 282 820 72 569

09.000 Izglītība 9 346 278 954 665 455 166 669 180 451 937 750 000 681 072 2 106 381 603 627 558 517 276 586 137 924 490 548 763 358 92 317 355 000

10.000 Sociālā aizsardzība 3 840 359 3 071 611 91 735 14 234 617 779 5 000 40 000

II.2 Aizņēmumu pamatsum-
mas atmaksa

368 657 275 326 5 895 38 540 23 911 1 192 9 367 10 270 4 156

Domes priekšsēdētājs Dainis Liepiņš / Sagatavotājs: Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja D.Liepa / Tālrunis 66047879 / E-pasts  daiga.liepa@ozolnieki.lv
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Ģimenes dienas radošajās darbnīcās vecāki kopā ar bērniem apglez-
noja piparkūkas un gatavoja kartiņas, lai svētkos iepriecinātu novada 

seniorus.

11. janvārī Ānes kultūras namā notika austrumu deju kluba "Oriental Ladies" 
eksotisko deju koncerts "Ziemas pieskāriens". 

17. janvārī Garozas pakalpojumu centrā “Eži” norisinājās izzinošs pasākums par 
Tibetas dziedošajiem un dziedinošajiem traukiem.

Projektā “Laimas” labdarības namiņš SIA “Orkla Confectionery & Snacks Latvija” 
un Ozolnieku novada Sociālais dienests kopīgi sarūpēja Ziemassvētku dāvanas 37 

bērniem līdz 13 gadu vecumam no 14 Ozolnieku novada ģimenēm.

Ģimenes radošajās darbnīcās bērni kopā ar vecākiem apgleznoja piparkūkas, 
veidoja apsveikumu kartiņas novada senioriem.

Ģimenes dienu 27. decembrī krāšņoja Salatēva klātbūtne.

Zaļeniekos apskatāma Garozas gleznošanas studijas darbu izstāde.

Dailes teātra aktrise, astroloģe Akvelīna Līvmane, tiekoties ar novadniekiem skai-
droja planētu līkločus debess jumā un dalījās dzīves atziņās, kā pati dzīvo atbilstoši 

kosmosa likumiem.

Ģimenes diena 27. decembrī noslēdzās ar bezmakas slidošanu.

27. decembrī, “Ģimenes dienas” ietvaros Ozolnieku sporta skolā notika Ziemas-
svētku basketbola turnīrs 5 pret 5. Tajā piedalījās četras komandas: “Pensionāri”, 
“Jelgavas novads”, “Fleksis” un “SK Uzvara”. Fināla spēlē tikās komandas “Pensio-

nāri” un “Fleksis”. Ar pārliecinošu pārsvaru (49:33) uzvarēja “Fleksis”.


