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LIELĀKO INVESTĪCIJU
PLĀNS 2021. GADAM

OZOLNIEKU MEŽAPARKS –
SOLI PA SOLIM

ATKLĀJOT PII “PŪCĪTE” FILIĀLI,
PII RINDU JAUTĀJUMS NOVADĀ
IR ATRISINĀTS!

APSTIPRINĀTS OZOLNIEKU
NOVADA PAŠVALDĪBAS
BUDŽETS 2021. GADAM

BAUDI ZIEMU OZOLNIEKU NOVADĀ

Pašvaldības budžets 2021. gadam

Pašvaldības
ieņēmumi kopā
15 261 284 EUR
Ienākuma nodokļi

2 407 643

7 078 643

Īpašuma nodokļi

815 105

Valsts (pašvaldību) nodevas
Naudas sodi un sankcijas
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības

Plānotās
investīcijas

15 261 284

4 093 021

9 300
7 200

Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas

Iestādes ieņēmumi

Plānotie aizņēmumi
no Valsts kases

Naudas atlikums
perioda beigās

1 946 569

91 110

93 000

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

Pašvaldību budžetu transferti

15 431 365

Plānotie
ieņēmumi

8 940

Nodokļi par pakalpojumiem un precēm

Valsts budžeta transferti

Plānotie
uzturēšanas
izdevumi

Naudas atlikums
uz 01.01.2021.

Pašvaldības ieņēmumi kopā
15 261 284 EUR

Pašvaldības
izdevumi kopā
19 524 386 EUR

350 000
4 351 180
982 600
1 456 316

224 780
4 534 382
490 553

8 921 070
3 210 782
368 471

918 563
855 785

109 000

Pašvaldības izdevumi kopā
19 524 386 EUR
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Ekonomiskā darbība
Atpūta, kultūra un sports
Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa
Vairāk lasi 7. lpp. ▶ ▶ ▶
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2021. GADĀ APJOMĪGĀKIE PAŠVALDĪBAS BUDŽETA LĪDZEKĻI TIKS
IEGULDĪTI ŪDENSSAIMNIECĪBAS TĪKLU UN IELU ATJAUNOŠANĀ
2021. gada 28. janvārī Ozolnieku novada dome apstiprināja Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2021. gadam.
Daļa no pašvaldības budžeta
līdzekļiem (2 065 727,00 eiro)
tiks novirzīti investīciju projektiem, papildus piesaistot
aizņēmumus no Valsts kases.
2021. gadā, saņemot Valsts
kasē (VK) aizņēmumu Ozolnieku
ciema ūdenssaimniecības projekta
īstenošanai, tiks uzsākta šā projekta
realizācija. Kopējās projekta izmaksas ir 6 486 156,74 eiro, no tiem SIA
“Ozolnieku KSDU” finansējums
1 662 974,08 eiro. Pašvaldības daļa
ir 3 813 925,08 eiro, un no tiem plānotais VK aizņēmums 3 241 836,32 eiro,
un pašvaldības budžeta finansējums
2021. gadā – 286 044,38 eiro.
2021. gadā turpināsies 2020. gadā
uzsāktā Atpūtas ielas izbūve no Pro-

gresa ielas līdz krustojumam ar Bērzu ielu Tetelē. Šā projekta izmaksas
2021. gadā ir 315 920,16 eiro, no tiem
78 980,04 pašvaldības finansējums.
Tiks veikta arī Upes ielas Ozolniekos
pārbūve, grants seguma pārbūve par
asfalta segumu. Šā projekta kopējās
izmaksas ir 295 151,26 eiro, no tiem
44 272,69 eiro pašvaldības budžeta
finansējums un 250 878,57 eiro VK
aizdevums.
2021. gadā plānoti vairāku ielu un
ceļu posmu seguma virskārtas atjaunošanas darbi, t. sk. Iecavas krastmalas ielas izbūve no apļa līdz Rīgas
ielai 29 Ozolniekos, nodrošinot piekļuvi pie jaunizveidotās pirmsskolas
izglītības iestādes “Pūcīte” filiāles.
Šā projekta kopējās izmaksas tiek
plānotas līdz 100 tūkstošiem eiro,
piesaistot VK aizdevumu.
Cenu ciema Tilta ielai plānota
asfalta seguma virskārtas atjaunošana. Šā projekta kopējās izmaksas

tiek lēstas ap 90 tūkstošiem eiro, no
kuriem 13 500 eiro būs pašvaldības
budžeta finansējums un 76 500 eiro
aizņēmums VK.
Ņemot vērā lielo iedzīvotāju
iesniegumu skaitu par ceļa seguma uzlabošanu, 2021. gadā plānots
veikt pašvaldības ceļa Misas tilts–
Glūdas seguma uzlabošanu Cenu
pagastā. Šim projektam plānots
piesaistīt VK finansējumu. Kopējās
projekta izmaksas tiek lēstas līdz
0,5 miljoniem. eiro.
Vēl viens projekts, kura iniciatori ir Ozolnieku novada iedzīvotāji,
ir gājēju un velo taciņa gar valsts
autoceļu P100 līdz Tilta ielai Cenu
ciemā un šā celiņa turpinājums līdz
Dalbes ciemam. Šo celiņu plānots
izbūvēt vairākās kārtās, sākotnēji
paredzot grants segumu.
2021. gadā kārtējo remontu piedzīvos arī gājēju tiltiņš pāri Iecavas
upei Jelgavas ielas galā Ozolniekos.

Plānots papildināt esošos ielu apgaismojuma posmus.
2021. gadā plānoti izglītības iestāžu remontdarbi un teritorijas labiekārtošanas darbi par kopējo summu 252 tūkstoši eiro.
Turpināsies Ozolnieku Sporta
skolas telpu remontdarbi un stadiona labiekārtošana. 2021. gadā šiem
remontiem atvēlēti 422 tūkstoši eiro.
Tāpat kā visus iepriekšējos gadus,
tiks veikti remontdarbi pašvaldībai
piederošā dzīvojamā fonda saglabāšanai un uzlabošanai sociāli mazaizsargātajiem novada iedzīvotājiem.
Rēķinoties ar to, ka no 2022. gada
būs iespēja piesaistīt Eiropas Savienības līdzfinansējumu projektu īstenošanai, 2021. gadā tiks uzsākta
būvprojektu izstrāde novadam nozīmīgiem projektiem.
2021. gadā tiks uzsākta divu
ūdenssaimniecības tīklu attīstības
būvprojektu izstrāde. Viens no tiem

būs Ānes un Teteles ciemu centralizētās ūdensapgādes un centralizētās
sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīklu izbūve, paredzot arī ielu
apgaismojuma projektēšanu. Otrs
būvprojekts skars Ozolnieku ciemu
un tā aglomerāciju, lielākoties nodrošinot centralizētos ūdenssaimniecības tīklus Aizupes ciemā. Šo
būvprojektu izstrādei arī plānots
piesaistīt VK finansējumu.
2021. gadā tiks uzsākta vairāku pašvaldības ēku energoefektivitātes projektu izstrāde, t. sk.
Ozolnieku Sporta skolas ēkas
energoefektivitāte un PII “Pūcīte”
filiāles energoefektivitāte Ozolniekos, sporta centra “Mālzeme” Ānē
energoefektivitāte, daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju Spartaka ielā 4
Brankās un Celtnieku ielā 24 Ānē
energoefektivitāte.
Inese Baumane, Ozolnieku novada
pašvaldības izpilddirektora vietniece
attīstības jautājumos

PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA SALGALES PAGASTĀ LABIEKĀRTOS TERITORIJU
UN VEIKS TELPU REMONTDARBUS
NODOKLI 2020. GADĀ
2021. gadā nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina likmes nav
mainītas – zemei 1,5%, mājoklim – 0,2–0,6% un ēkām – 1,5%
no īpašuma kadastrālās vērtības.
Arī visi NĪN atvieglojuma veidi
2021. gadā ir atbilstoši spēkā esošajiem 2015. gada Saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2015. Iesniegums
par NĪN atvieglojumiem rakstiskā
veidā ir jāiesniedz pašvaldībā līdz
01.06.2021. Šobrīd sakarā ar valstī
noteiktajiem ierobežojumiem tos var
ievietot pastkastītē pie Ozolnieku
novada domes ēkas ieejas durvīm,
kā arī Ānes, Branku pakalpojumu
centros un Salgales pagasta pārvaldē.
Elektroniskā veidā var iesniegt ozolnieki@ozolnieki.lv.
2020. gadā NĪN ir iekasēts
953 923 eiro, sarežģītāks bijis darbs
ar iepriekšējo gadu NĪN parādiem –
tie ir NĪN parāda piedziņas procesi,
kas ir uzsākti 2019. un 2020. gadā
ar zvērinātu tiesu izpildītāju piesaisti, un pašvaldības noslēgtās
Vienošanās ar NĪN parādniekiem
par parādu nomaksas grafiku, at-

bilstoši Valsts ieņēmumu dienesta
noteikumiem. Abu procesu rezultātā ir saņemtas salīdzinoši mazas
NĪN parāda summas, jo saistībā ar
Covid-19 cilvēkiem ir ierobežotas
darba iespējas un samazināts iedzīvotāju ienākumu līmenis.
Pašvaldība 2020. gadā nav uzsākusi jaunus NĪN parādu piedziņas
procesus ar ZTI piesaisti. Piedziņa
ir uzsākta tikai, ja ir bijis pieprasījums no ZTI.
Atkārtoti atgādinām par pastkastītēm īpašumos – ja to nav, tad
īpašnieki nesaņem maksāšanas paziņojumu par NĪN aprēķinu kārtējam gadam, krājas parāds un gada
beigās jāmaksā nokavējuma nauda.
Lai saņemtu NĪN maksāšanas
paziņojumu laikā un bez pasta
starpniecības, iedzīvotājiem ir iespēja piereģistrēt savu e-pastu.
Informācijai par NĪN aprēķinu
zvanīt Lidijai Žukovskai, NĪN administratorei, tālr. 63057762, e-pasts:
lidija.zukovska@ozolnieki.lv.

Plānojot 2021. gada budžetu, īpaša uzmanība pievērsta Salgales pagasta teritorijas sakārtošanai, pieaicinot speciālistus, kuri ir kompetenti ieteikt labākos risinājumus teritorijas labiekārtošanas plāna izstrādei. Sadarbībā ar kvalificētu arboristu un ainavu arhitektu taps Emburgas
un Garozas ciemu teritoriju labiekārtošanas plāns, nosakot piemērotākās vietas dažādu atpūtas un aktivitāšu zonu izveidošanai.

P

aredzams, ka plānošanas
darba rezultātā Emburgas
ciemā tiks izvērtēta iespēja
labiekārtot arī kalna apkārtni. Papildus šā gada laikā tiks pagarināta jau izveidotā pastaigu taka un
uzlabots tās segums. Turpināsies
sadarbība ar arboristu, kurš sakops
koku un krūmu stādījumus. Tāpat
plānots uzstādīt informatīvas norādes uz pašvaldības iestādēm. Savukārt, uzlabojot pašvaldības īpašumā esošo ēku tehnisko stāvokli, ir
paredzēts izveidot jaunus elektrības
un ūdensvada pieslēgumus Salgales
pagasta pārvaldes ēkai.
Salgales pamatskolā turpināsies
teritorijas labiekārtošana, veicot
prezentācijas laukuma bruģēšanu
un iekārtošanu. Bet Salgales Mūzikas un mākslas skolā atjaunos

skolas materiāli tehnisko bāzi, iegādājoties jaunas mēbeles mākslas
nodarbību vajadzībām.
Noslēdzoties ūdensvada un kanalizācijas projektam, arī Garozas
ciemā nepieciešams veikt teritorijas labiekārtošanas stratēģisku novērtējumu, izveidojot uzskatāmu
zonējuma plānu, kas būs aktuāls
tālāku projektu īstenošanai. Darbs
tiks veikts, pieaicinot profesionālu ainavu arhitektu. Turpināsies
darbi iedzīvotāju plaši apmeklētajā
Garozas disku golfa trasē, izzāģējot
vecos un bīstamos kokus, uzlabojot un papildinot disku golfa trasi,
atjaunojot celiņus un papildinot
rotaļu elementus. Turpinot ciema
labiekārtošanu, tiks uzstādīts jauns
rotaļu laukums, kā arī informatīvās
norādes uz pašvaldības iestādēm.

Savukārt teritorijā pie Vareļu pieminekļa veidos jaunus stādījumus.
Garozas pamatskolā šogad uzsvars likts uz skolas teritorijas labiekārtošanu un drošības jautājumu
risināšanu. Tiks izbūvēta ūdens
ņemšanas vieta pie Iecavas upes
ugunsdrošības vajadzībām. Esošo novērošanas kameru skaits tiks
papildināts vēl par četrām. Tāpat
tiek plānots uzlabot apgaismojumu
rotaļu laukumā, atjaunot jumtu
lapenei un sakārtot sūkņa māju.
Kosmētisko remontu un apgaismojuma nomaiņu piedzīvos skolas
sporta zāle. Skolai piegulošajā teritorijā tiks nojaukta Vecozolu ēka un
iebraucamajam ceļam tiks uzlabota
asfalta virskārta.
Eva Segliņa, Salgales pagasta
pārvaldes vadītāja

Lidija Žukovska, nekustamā
īpašuma nodokļa administratore

IZMAIŅAS OZOLNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJAS
NO 1. FEBRUĀRA PAR CENTRALIZĒTO STRUKTŪRĀ UN DOMES DEPUTĀTU SASTĀVĀ

SILTUMAPGĀDI JĀMAKSĀ MAZĀK

S

abiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi SIA “Ozolnieku KSDU” zemākus siltumenerģijas tarifus centralizētās siltumapgādes lietotājiem. Salīdzinot ar iepriekš noteikto
vienoto tarifu (61,18 EUR/MWh) centralizētajiem tīkliem, no 2021. gada
1. februāra līdz 2023. gada 31. janvārim Ozolnieku novadā gala tarifi (bez PVN) siltumenerģijas lietotājiem būs zemāki:
Ozolnieku ciemā – 56,56 EUR/MWh (par 7,55% mazāk);
Branku ciemā – 49,61 EUR/MWh (par 18,91% mazāk);
Ānes ciemā – 52,43 EUR/MWh (par 14,30% mazāk).
Savukārt, sākot no 2023. gada 1. februāra, Ozolnieku novadā gala tarifi (bez PVN) siltumenerģijas lietotājiem būs:
Ozolnieku ciemā – 54,47 EUR/MWh (par 10,97% mazāk);
Branku ciemā – 45,24 EUR/MWh (par 26,05% mazāk);
Ānes ciemā – 48,16 EUR/MWh (par 21,28% mazāk).
Papildus SPRK lēmusi piešķirt SIA “Ozolnieku KSDU” atļauju turpmāk
patstāvīgi noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus kurināmā (dabasgāzes vai šķeldas) cenas izmaiņu gadījumā. SIA “Ozolnieku KSDU”

2021. gada 11. janvāra ārkārtas domes sēdē iecēla
amatos Ozolnieku novada pašvaldības izpilddirektora vietniekus.
Saskaņā ar grozījumiem “Ozolnieku novada pašvaldības nolikumā” un amata vietu sarakstu 2021. gadam par
pašvaldības izpilddirektora vietnieku attīstības jautājumos iecelta līdzšinējā Attīstības un plānošanas daļas vadītāja Inese Baumane, kuras tiešā pakļautībā turpmāk būs
gan Attīstības un plānošanas daļa, gan Saimniecības daļa.
Par pašvaldības izpilddirektora vietnieku juridiskajos
jautājumos iecelta Marianna Dreja, kura līdz šim pildījusi
jurista pienākumus, un turpmāk viņas pakļautībā strādās
pašvaldības kanceleja, jurists un iepirkumu speciālists.
Janvārī izmaiņas notikušas arī Ozolnieku novada
domes deputātu sastāvā.
Ozolnieku novada domes deputāte Lolita Meinharde
ir beigusi darbu Ozolnieku novada domē ar 2020. gada
8. decembri. Secīgi, deputātam izbeidzot deputāta pilnvaras pirms termiņa, Vēlēšanu komisija darbam domē

aicina nākamo deputātu kandidātu no attiecīgās partijas saraksta. Līdz ar to, sākot ar 2021. gada 11. janvāri,
deputāta pienākumus Ozolnieku novada domē pilda
Dina Tauriņa. 2021. gada 28. janvāra domes sēdē tika
pieņemts lēmums izbeigt pirms termiņa Raita Avota
Ozolnieku novada domes deputāta pilnvaras sakarā ar
deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu
pilnvaru nolikšanu. Lēmums tiks paziņots Ozolnieku
novada Vēlēšanu komisijai.
Ozolnieku Sporta skolai jauns direktors.
Noslēdzoties pagājušā gada 15. decembrī izsludinātajam konkursam uz Ozolnieku Sporta skolas direktora
amatu, Konkursa vērtēšanas komisija 2021. gada 11. janvārī pieņēma lēmumu Ozolnieku Sporta skolas direktora amatam izvirzīt Raivi Duplinski, Izglītības, kultūras
un sporta daļas sporta organizatoru. Ozolnieku novada
dome 28. janvāra domes sēdē pieņēma lēmumu iecelt Raivi Duplinski Ozolnieku Sporta skolas direktora amatā.
Sabiedrisko attiecību un informācijas daļa

OZOLNIEKU AVĪZE
2021. gada janvāris

LASI ARĪ WWW.OZOLNIEKI.LV

PAPLAŠINĀTS PĀRTIKAS
PAKU SAŅĒMĒJU LOKS
2021. gada 28. janvāra domes sēdē tika pieņemts lēmums grozīt Ozolnieku novada domes 2020. gada 29. oktobra lēmuma
Nr. 22 (protokols Nr. 18) “Par atbalstu izglītojamo ēdināšanai”
nosacījumus, paplašinot pārtikas paku saņēmēju loku.

T

urpmāk
iespēja
saņemt
pārtikas pakas būs visiem
1.–4. klašu skolēniem, kuri
mācās Ozolnieku novada skolās
(t.sk. arī citās pašvaldībās deklarētajiem bērniem), neatkarīgi no viņu
ģimenes statusa. Ņemot vērā to, ka
valsts nodrošina līdzfinansējumu
brīvpusdienām visiem 1.–4. klašu izglītojamajiem, pārskaitot līdzfinansējumu atbilstoši katras konkrētās
skolas audzēkņu skaitam, arī pārtikas pakas tiek administrētas atbilstoši izglītības iegūšanas vietas faktam,
nevis atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai. Līdz ar to Ozolnieku novadā
deklarētajiem 1.–4. klašu skolēniem,
kuri mācās citu pašvaldību skolās,
ir tiesības saņemt pārtikas paku atbilstoši izglītības iegūšanas vietai.
Savukārt iepriekšējā pārtikas
paku saņemšanas kārtība paliek
nemainīga maznodrošinātām, trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm,
kurās aug Ozolnieku novadā deklarēti bērni no 1,5 gadu vecuma,
kuri COVID-19 situācijas laikā
klātienē neapmeklē PII, jo grupa
atrodas karantīnā, un novadā deklarēti skolēni, kuri mācās attālināti
5.–12. klašu grupā. Tāpat pārtikas
pakas var saņemt ģimenes, kuras
Covid-19 krīzes rezultātā zaudējušas ienākumus un nonākušas krīzes situācijā, un par to ir saņemts
Sociālā dienesta izvērtējums.
Visiem pārtikas paku saņēmējiem Ozolnieku novadā tās tiks iz-

sniegtas vienu reizi divās nedēļās un
pakas vērtība būs 16 eiro (8 eiro nedēļā), kas atbilst pašvaldības izmaksām bērnu ēdināšanai skolās.
Tāpat, kā līdz šim, Ozolnieku novada skolēniem un PII audzēkņiem
pakas tiks izsniegtas izglītības iestādē, kur bērns mācās, bet novadā
deklarētajiem PII audzēkņiem un
5.-12. klašu skolēniem, kuri mācās
citos novados – Sociālā dienesta telpās Brankās, Parka ielā 4, Ozolniekos, Stadiona ielā 10, un Ānē, Sociālā dienesta telpās Celtnieku ielā 12.
Pieteikšanās kārtība paliek nemainīga:
– ja bērns mācās kādā no Ozolnieku novada pašvaldības izglītības iestādēm, viņa likumiskajam
pārstāvim jāiesniedz iesniegums,
izmantojot “E-klasi”;
– ja bērns apmeklē citas pašvaldības vai privāto izglītības iestādi, viņa
likumiskajam pārstāvim jāiesniedz
IESNIEGUMS pašvaldībā, iemetot
iesniegumu pastkastē pie Ozolnieku
novada domes ēkas, izmantojot portālu Latvija.lv vai nosūtot iesniegumu uz pašvaldības Sociālā dienesta
e-pastu: soc.dienests@ozolnieki.lv, kā
arī lietotnē WhatsApp – 29227584.
Noslēdzoties pārtikas paku iepirkuma procedūrai, paredzams,
ka pirmās pārtikas pakas atbilstoši
jaunajiem nosacījumiem par laika
periodu no 25.01.2021. pašvaldība
varētu izsniegt nedēļā no 8. līdz
12. februārim.

VECĀKIEM SASLIMSTOT AR COVID-19,
PAŠVALDĪBA IR GATAVA NODROŠINĀT
BĒRNU PIESKATĪŠANU

S

askaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 23. punktu pašvaldība
īsteno bērnu tiesību aizsardzību
attiecīgajā administratīvajā teritorijā. Tādējādi Covid-19 ārkārtējās
situācijas laikā pašvaldības pienākums ir rast iespēju pielāgot telpas
bērnu īslaicīgai izmitināšanai un
aprūpei drošos apstākļos, veicot
bērnu 14 dienu izolācijas pasākumus un veselības stāvokļa novērošanu, gadījumos, kad vecāki ir inficējušies ar Covid-19 un īslaicīgi
nespēj nodrošināt bērnu aprūpi.
Ņemot vērā Labklājības ministrijas vadlīnijas, Ozolnieku
novada pašvaldība ir noteikusi
kārtību, kas paredz, ka gadīju-

mos, kad nepieciešama Ozolnieku novadā deklarēto bērnu pieskatīšana, vecākiem jāsazinās ar
Ozolnieku novada Bāriņtiesu (Bāriņtiesas vadītāja Ilze Mangusa,
mob. tālr. 29288473).
Tālākā procesa gaita paredz, ka
Bāriņtiesa sadarbībā ar Sociālo dienestu sākotnēji risinās jautājumu
par iespējamo bērna izmitināšanu
pie radiniekiem vai bērnu aprūpes
iestādē. Ja šāda iespēja nebūs pieejama, bērns īslaicīgi tiks izmitināts
Ozolnieku Sporta skolas viesnīcā.
Jāpiebilst, ka bērna transportēšanu
uz noteikto izmitināšanas vietu nodrošinās Pašvaldības policija.
Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa

IESPĒJA SAŅEMT BEZMAKSAS
SEJAS MASKAS

A

tgādinām, ka Ozolnieku novada Sociālajā dienestā trūcīgām un
maznodrošinātām mājsaimniecībām ir pieejamas bezmaksas sejas
aizsargmaskas.
Lai tās saņemtu, nepieciešams sazināties ar deklarētajai dzīvesvietai atbilstošo sociālo darbinieku palīdzības jomā: Ozolniekos – Daina
Ivulāne, t. 25402922; Ānē – Līga Krūmiņa, t. 26385805; Brankās un
Salgalē – Maija Āriņa, t. 20001949.
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TRŪCĪGAS UN MAZNODROŠINĀTAS MĀJSAIMNIECĪBAS
STATUSU AUTOMĀTISKI PAGARINA LĪDZ MARTA BEIGĀM
Ozolnieku novada Sociālais dienests informē, ka uz valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas
laiku klientiem, kuriem trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa periods beidzies 2020. gada novembrī vai vēlāk, piešķirtais statuss automātiski tiek pagarināts bez klienta
klātbūtnes un iesnieguma.

L

īdz ar to arī izsniegtā izziņa,
kas apliecina trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības
statusu, nav jāatjauno un tā būs derīga līdz 31. martam. Arī iepriekš piešķirtie pabalsti personām ar trūcīgas
vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu no jauna nav jāpieprasa.
Taču personām, kuras vēlas veikt
atbilstības trūcīgas mājsaimniecības
statusam pārskatīšanu pēc jaunajiem nosacījumiem, iesniegums par
trūcīgā statusa piešķiršanu Ozolnieku novada Sociālajā dienestā ir
jāiesniedz no jauna. To var izdarīt
vairākos veidos: klienta oriģināli
parakstītu iesniegumu ievietojot Sociālā dienesta un pieņemšanas pun-

ktu pastkastēs; nosūtot dienestam
pa e-pastu: soc.dienests@ozolnieki.
lv, parakstītu ar drošu elektronisko
parakstu; iesniedzot caur portāla
Latvija.lv e-pakalpojumu; klienta
oriģināli parakstītu iesniegumu nosūtot Ozolnieku novada Sociālajam
dienestam pa pastu: Ozolnieku novada Sociālais dienests, Parka iela 4,
Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku
novads, LV-3042.
Iesniedzot iesniegumu par trūcīgas mājsaimniecības statusa piešķiršanu, nepieciešams iesniegt
sekojošus ienākumus apliecinošus
dokumentus:
• izziņu no darbavietas par darba algu pēdējos trīs mēnešos;

• pasta vai visu bankas kontu
pilnu izdruku (par ienākumiem un izdevumiem) par pēdējiem trim mēnešiem;
• citus apliecinošus dokumentus
un izziņas, kas nepieciešamas
lēmuma pieņemšanai.
Pieņemšana pie sociālajiem darbiniekiem un citiem speciālistiem
iespēju robežās notiek attālināti,
zvanot pa tālruni vai rakstot e-pastu. Tālrunis informācijai 26110405
(Sarmīte Strode), 25402922 (Daina
Ivulāne), 26385805 (Līga Krūmiņa),
20001949 (Maija Āriņa), e-pasts:
soc.dienests@ozolnieki.lv.
Ozolnieku novada pašvaldības
Sociālā dienesta informācija

BRAUKTUVJU UN GĀJĒJU IETVJU TĪRĪŠANA
Šoziem brauktuvju un ietvju
tīrīšanas jautājums īpaši aktualizējās janvārī, kad snigšanas intensitāte kļuva spēcīga,
pārbaudot ceļu tīrīšanas pakalpojumu sniedzēju reaģēšanas ātrumu un kapacitāti.

P

amatojoties uz iepirkumu procedūru rezultātiem, šajā sezonā autoceļu un ielu ziemas uzturēšanas darbus Ozolnieku novadā
veic SIA “Dreamway”, savukārt par
ietvju kopšanu atbild SIA “Ozolnieku
KSDU”. Jāpiebilst, ka abi uzņēmumi
sniedz pakalpojumus arī privāto
māju īpašniekiem gadījumos, kad
privātpersonām nepieciešams veikt
privāto ceļu attīrīšanu no sniega.
Vērtējot decembrī un janvārī veikto darba organizāciju, jāatzīst, ka ko-

pumā darbi noritējuši veiksmīgi, spējot nodrošināt savlaicīgu un līgumos
noteiktajām prasībām atbilstošu ceļu
un ietvju attīrīšanas procesu. Ozolnieku novada ielas un ceļi tiek sadalīti trīs uzturēšanas klasēs – prioritāri tīrot tranzīta ielas, pa kurām ir
lielāka autotransporta intensitāte.
Uzturēšanas klases un to prasības
apskatāmas pašvaldības mājaslapā
www.ozolnieki.lv. Ņemot vērā veicamo darbu apjomu, nenoliedzami
atsevišķos gadījumos iedzīvotājiem
ir bijuši iebildumi par veikto darbu
kvalitāti, par ko tika informēti pakalpojumu sniedzēji, aicinot ņemt vērā
iebildumus un rast risinājumu darbu
izpildes kvalitātes uzraudzībai.
Jāpiebilst, ka papildus pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas

procesam ik gadu aktualizējas arī
cilvēciskas sadarbības jautājums
kaimiņu starpā, palīdzot veikt privāto ielu un ceļu tīrīšanu. Šogad
iedzīvotāji īpaši izcēluši Pēteri Jurginu Garozas pusē un Matīsu Ceru
Aizupē, kuri atbalstījuši novadniekus sniegta tīrīšanas jautājumos.
Ņemot vērā to, ka pašvaldībai nav
tiesību veikt privātu teritoriju uzturēšanu, ļoti atzinīgi tiek vērtēta
šāda sadarbība un komunikācija
iedzīvotāju starpā.
Gadījumos, kad iedzīvotājiem ir
jautājumi vai iebildumi par pakalpojumu sniegšanas procesu un kvalitāti, lūgums informēt Saimniecības
daļas vadītāju Artūru Semjonovu uz
e-pastu: arturs.semjonovs@ozolnieki.
lv vai zvanīt: 29766177.

LIETO ATSTAROTĀJUS UN ESI PAMANĀMS
DIENNAKTS TUMŠAJĀ LAIKĀ!
Aicinot cilvēkus uzņemties
līdzatbildību par savu un citu
satiksmes dalībnieku drošību uz ceļa, Ozolnieku novada
Pašvaldības policija pusotra
mēneša garumā organizēja īpašu akciju “Esi pamanāms!”.

L

aikā no 1. decembra līdz
18. janvārim tika veikta pastiprināta gājēju uzraudzība,
uzrunājot tos, kuri diennakts tumšajā laikā pārvietojās pa ceļa brauktuvi vai nomali bez atstarojošām
vestēm vai redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem pie
apģērba.
Kopumā tika pārbaudīta 31 persona. Deviņos gadījumos veiktas
preventīvas pārrunas, skaidrojot situācijas nopietnību un iepazīstinot
ar Ceļu satiksmes noteikumiem un
Ceļu satiksmes likumu. Savukārt
22 gadījumos pieņemts lēmums par
administratīvā pārkāpuma procesa
uzsākšanu un administratīvā soda
jeb brīdinājuma piemērošanu par
Ceļu satiksmes noteikumu 10. pun-

ktu “Diennakts tumšajā laikā, ja
ceļš nav pietiekami un vienmērīgi
apgaismots, gājējiem, kas atrodas
uz brauktuves vai nomales, jābūt
tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu
atstarojoša materiāla elementiem”
un Ceļu satiksmes likuma 70. panta
“Gājēju un pasažieru izdarītie pārkāpumi” otro daļu “Par gājējiem
noteikto pienākumu pārkāpšanu
piemēro brīdinājumu vai naudas
sodu gājējam no divām līdz sešām
naudas soda vienībām”.
“Organizējot konkrēto akciju,
mūsu mērķis bija pievērst novadnieku uzmanību jautājumam, kas aktualizējas ik gadu. Cilvēki aizmirst,
ka diennakts tumšajā laikā viņu
pārvietošanās gar ceļu malām bez
atstarojošiem elementiem apģērbā
ir bīstama. Tiek apdraudēta ne tikai
pašu dzīvība, bet briesmām tiek pakļauti arī citi satiksmes dalībnieki.
Ja katrs, kurš zina, ka viņam vakarā būs jāpārvietojas gar ceļa malu,
vilktu atstarojošo vesti, tas būtu ideāls risinājums. Tomēr prakse pierā-

da, ka tas tā nenotiek. Tāpēc vēršam
uzmanību, ka arī nelielie, veikalos
iegādājamie atstarotāji ir labs sākums, lai padarītu sevi redzamāku. Veicot pārrunas ar cilvēkiem,
secinājām, ka vairumā gadījumu
tā ir aizmāršība un neiedziļināšanās jautājuma būtībā. Doma, ka
ar mani jau nekas slikts neatgadīsies. Tomēr pieaugušiem cilvēkiem
jāapzinās, ka jebkuru pārliecību ir
jāstiprina ar reālu rīcību – pieliec
pie apģērba atstarotāju un tad tu
patiesi varēsi justies drošāk. Organizējot akciju, mūsu mērķis nebija
sodīt cilvēkus, bet gan aktualizēt
jautājumu, kas var ietekmēt cilvēku
dzīvības. Ikviens kājāmgājējs, kuru
pārbaudījām, saņēma atstarotāju
ar Ozolnieku novada simboliku, un
mēs patiesi ceram, ka šī praktiskā
dāvana tiks likta lietā, lai, atkārtoti
veicot pārbaudes uz ceļiem, neredzamo cilvēku būtu aizvien mazāk,” uzsver Pašvaldības policijas
priekšnieks Arnis Joma.
Ozolnieku novada Pašvaldības
policijas informācija
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OZOLNIEKU MEŽAPARKS –

Ozolnieku Mežaparks ir brīnišķīga vieta pastaigām un sportam, ko novērtē gan novada iedzīvotāji, gan viesi. Veselības
taka aicina izkustināt visas muskuļu grupas un sajusties
jaunam, meža pastaigu takas ļauj elpot svaigu gaisu un sazemēties, gūstot spēku un iedvesmu, ziemā slēpošanas trases loki izaicina gan profesionāļus, gan iesācējus iepazīt un
iemīlēt distanču slēpošanu, bet kalnu ieskauj bērnu smiekli.
Tādu Mežaparku mēs redzam un izbaudām šodien, tomēr
nekas netop vienā dienā. Uzzini Ozolnieku Mežaparka tapšanas stāstu – soli pa solim...

R

ekreācijas teritoriju labiekārtošana Ozolniekos uzsākta
pagājušā gadsimta 80. gados,
kad sporta nama entuziasti, rīkojot
talkas, kā pirmo 1982. gadā izveidoja un labiekārtoja 600 m garo
Veselības taku. Šajā pašā laikā,
pēc bijušā meliorācijas inženiera
Riharda Bulderberga iniciatīvas,
tika uzbērts kalns, kas, īpaši ziemās, priecē novada iedzīvotājus vēl
joprojām. 2021. gada 28. janvāra
domes sēdē konceptuāli atbalstīta
vietvārda “Bulderberga kalns” piešķiršana uzbērtajam kalnam.
Arī Ozolnieku Mežaparka teritorijas labiekārtošanas pirmsākumi meklējami 80. gados, kad tika
dibināts sporta klubs “Ozolnieki”, kas apvienoja piecu kolektīvu
fizkultūriešus: Jelgavas 13. PMK,
RMR, Lielupes MSP, Melioratoru
mācību kombināta un no Mākslīgo ādu eksperimentālās rūpnīcas,
un 1984. gadā, pēc kluba entuziastu (R. Baranovskis, O. Karčevskis)
iniciatīvas, tika rīkotas talkas un
izveidota 2,5 km garā slēpošanas
trase. Trases izveidē ar tehniku palīdzēja sporta klubā iesaistītie uzņēmumi, tika izbūvēts apgaismojums,
trases iebraukšanai sporta klubs iegādājās motokamanas “Buran”.
Uzbērtā kalna teritorija jau sākotnēji ir bijusi Ozolnieku novada
pašvaldībai piešķirtā zeme, Veselības takas teritoriju valsts nodeva
pašvaldības īpašumā 90. gadu otrajā pusē, bet meža teritorija, kur
atrodas slēpošanas trase, bija valsts
meža zeme, kas nodota Valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas aģentūrai “Mežu pētīšanas

stacija” un tika izmantota Latvijas
Lauksaimniecības
universitātes
Meža fakultātes studentu praktiskajām apmācībām un zinātniskajiem
pētījumiem. Vēlāk šī teritorija tika
nodota Latvijas Valsts mežzinātnes
institūta “Silava” pārvaldīšanā.
Lai pašvaldība varētu ieguldīt
savu un citu piesaistīto finansējumu slēpošanas trases teritorijas
labiekārtošanai, kas nebija pašvaldības īpašums, 2013. gada oktobrī tika pieņemts domes lēmums
(08.10.2013., protokols Nr. 12,
§10) “Par Zemkopības ministrijai
piederošo valsts meža zemes gabalu atsavināšanas ierosināšanu
pašvaldības autonomo funkciju
veikšanai”, taču tika saņemta noraidoša atbilde.
2017. gadā, pamatojoties uz to,
ka tika apstiprināts pašvaldības iesniegtais projekts “Apgaismojuma
izbūve Ozolnieku slēpošanas trasē”,
kur finansējumu varēja saņemt no
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA), pašvaldība noslēdza līgumu ar mežzinātnes
institūtu “Silava” par zemes vienības daļas 8075 m² platībā nodošanu
pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā
slēpošanas trases izveidei. Tādējādi
tika īstenots projekts – slēpošanas
trasē uzstādīti 52 gaismekļi. Projekta kopējās izmaksas bija nepilni
50 000 eiro, no tām ELFLA finansējums – 27 000 eiro.
2017. gada jūlijā pašvaldība atkārtoti nosūtīja vēstuli Zemkopības
ministrijai (ZM) par valsts meža
zemes 64 ha platībā (meža teritorija
ap slēpošanas trasi) atsavināšanas
ierosināšanu Mežaparka ierīkoša-

nai un 2018. gada janvārī saņēma
ZM pozitīvu atbildi ar aicinājumu
iesniegt atsavināšanai nepieciešamos dokumentus, pamatojoties
uz kuriem, 2018. gada 5. septembrī tika izdots Ministru kabineta
rīkojums Nr. 416 “Par valsts meža
zemes nodošanu Ozolnieku novada
pašvaldības īpašumā”.
Ar 2020. gada 23. janvāra lēmumu Nr. 12 tika apstiprināti
Ozolnieku novada domes saistošie
noteikumi Nr. 2/2020 “Mežaparka teritorijas apsaimniekošanas
noteikumi”, kuros noteikta parka
izmantošana, aizsardzība, apsaimniekošana un uzturēšana.
Ozolnieku Mežaparka teritorijas kopējā platība ir 69,3989 ha,
un tā sadalīta divos galvenajos izmantošanas veidos: 1) labiekārtota
publiskā ārtelpa, kur atļauta apbūve, ko veido veselības veicināšanas
infrastruktūra, un 2) publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma.
Paredzot Mežaparku veidot kā
ģimenēm un dažādām iedzīvotāju
vecuma grupām piemērotu atpūtas
vietu, turpmākās teritorijas attīstības plānošanai pašvaldībā izveidota darba grupa. Darba grupas izstrādātajā projektā plānots izveidot
pastaigu celiņus gājējiem, atsevišķu posmu pastaigām ar suņiem, kā
arī saglabāt un uzlabot slēpošanas
trasi ar mazo un lielo loku. Pastaigu vietu izveidei plānots būvēt jaunus, ar bērnu ratiem un cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām izbraucamus tiltus pār grāvjiem un gājēju
pārejas pār Mežaparka teritorijai
piegulošajām ielām. Lai nodrošinātu takām iecerēto platumu, paredzēta arī krūmu izciršana. Visā
celiņu garumā plānots uzstādīt
atpūtas soliņus, atsevišķās vietās
tiks izvietoti arī vingrošanas rīki
un pārvietojamās tualetes.
Mežaparka teritorijā secīgi tiek
veikti labiekārtošanas un regulārie
uzturēšanas darbi: visā parka teritorijā izvietotas atkritumu urnas, tiek
veikta zāles pļaušana, 2019. gadā
veikta krūmu izzāģēšana un celiņu

Veselības takas atklāšana, 1982. gads

Sacensības slēpošanas trasē, 1988. gads

Ozolnieku kalns ap 1980. gadu, izgriezums no laikraksta “Padomju
Jaunatne”
segumu piebēršana, 2020. gadā –
kalna planēšanas un profila veidošanas darbi, kā arī stāvlaukuma
labiekārtošana aiz garāžām, pie
parka ieejām no Skolas ielas puses
uzstādīti divi lielformāta informācijas stendi, astoņi katedras tipa informācijas stendi ar interesantiem
faktiem par sastopamo parkā, kā arī

“ZELTA UZVEDĪBAS”
NOTEIKUMI
Cieni sevi un citus, ievērojot dažus vienkāršus, bet ļoti svarīgus noteikumus:

1.

Kamēr valstī ir ārkārtējā situācija, arī atpūšoties svaigā
gaisā, jāievēro noteiktie 2 metru
distancēšanās noteikumi;
Sniegotajā laikā slēpošanas
trases loki ir paredzēti tikai
un vienīgi distanču slēpošanai!
Pastaigām paredzētas citas taciņas. Kad sniegs ir nokusis, slēpošanas trases loki atkal ir pieejami
pastaigām (skat. shēmu: Pastaigu
un slēpošanas takas);
Ja esi uz Mežaparku devies ar
suni, Tev ir jāstaigā pa īpaši
atzīmēto taku, nevis pa slēpoša-

2.

3.

nas vai pastaigu trasēm. Atceries,
ka sunim ir jābūt pavadā un Tev
ir jāsatīra aiz sava mīluļa – takas
teritorijā ir izvietotas četras specializētas urnas;
Ja esi uz Ozolniekiem atbraucis ar auto, nenovieto to
daudzdzīvokļu namu pagalmos,
bet gan kādā no pieciem Mežaparka tuvumā esošajiem auto stāvlaukumiem: Skolas ielā divi laukumi,
Kastaņu ielā divi laukumi un Jelgavas ielā 35.
Ozolnieku Mežaparkā vietas
pietiks visiem!

4.

Ozolnieku slēpotāji ar sniega motociklu, 1984. gads

izvietotas 25 virzienu norādes zīmes. Ir uzsākta apgaismojuma kalna teritorijai vizualizācijas izstrāde,
ko paredzēts izbūvēt 2021. gadā, šogad paredzēta arī daudzfunkcionāla trenažiera uzstādīšana un pump
truck trases izbūve.
Antra Pošeika,
Attīstības un projektu daļas vadītājas
vietniece ES projektu jautājumos

OZOLNIEKU AVĪZE
2021. gada janvāris
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SOLI PA SOLIM

Pastaigu un slēpošanas takas
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2020. GADĀ OZOLNIEKU NOVADĀ
REĢISTRĒTI 107 JAUNDZIMUŠIE

Ozolnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2020. gadā reģistrētie mazuļi

2020. gadā Ozolnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 107 bērni – 60 zēnu un 47 meitenes, kas ir par 13 vairāk nekā 2019. gadā, kad nodaļā tika reģistrēti 94 mazuļi – 50 zēnu un
44 meitenes. Zīmīgi, ka abos salīdzināmajos gados zēnu reģistrēts vairāk nekā meiteņu.

A

izvadītajā gadā no reģistrētajiem bērniem 103 deklarēti
Ozolnieku novadā. Laulībā
dzimuši un reģistrēti 75 bērni, paternitāte apliecināta 29 bērniem,
tēvs nav norādīts trim bērniem.
No Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem jaundzimušajiem pēc
skaita pirmais bērns dzimis 28 māmiņām, otrais – 47, trešais – 25,
ceturtais – četrām māmiņām, divos gadījumos pasaulē nāca sestais
bērns, bet septīto reizi par jaundzimušā māti kļuva viena māmiņa.
Zēniem izraudzīti skanīgi vārdi, populārākie no tiem – Jēkabs,
Andrejs, Ralfs, Ričards un Roberts.
Sešiem jaundzimušajiem zēniem izraudzīti dubultvārdi – Ābels Emanuels, Ārons Artūrs, Kurts Dante, Leo
Viesturs, Teo Haruka, Teo Rafaels.

Populārākie vārdi meiteņu
vidū – Alise, Ance, Beatrise, Elizabete, Līva, Sofija, Melisa un Marta.
Pie dubultvārdiem tikušas meitenes divās ģimenēs – Linda Liepa un
Mila Odrija.
2020. gadā reģistrētie mirušie –
116 personu, kas ir par 35 mazāk
nekā 2019. gadā, kad reģistrēts
151 mirušais. 84 mirušajām personām deklarētā dzīvesvieta bija
Ozolnieku novadā, 32 personām –
citviet.
Vecuma grupā no 30 līdz 50 gadiem mūžībā devās četras personas,
no 51 līdz 70 gadiem – 28 personas,
no 71 līdz 90 gadu vecumam –
59 personas, vecākas par 90 gadiem – 25 personas, tostarp viena
kundze, kura pārsniedza trīsciparu
skaitli – 108 gadu vecumu.

Ar Ozolnieku novada Būvvaldes
2021. gada 13. janvāra lēmumu apstiprināta būvdarbu pabeigšana PII
”Pūcīte” filiāles telpās Rīgas ielā 29
Ozolniekos.

J

anvārī PII “Pūcīte” darbinieki
aktīvi veica iekārtošanas darbus, lai, atbildīgo institūciju
atzinumu saņemot, februāra sākumā vērtu durvis PII “Pūcīte” vecāko grupu audzēkņiem. Uz filiāles
telpām pārcelsies audzēkņi no četrām grupām.
Filiāles atvēršana nodrošinās
iespēju uzņemt 2018. gadā un
2019. gadā dzimušos bērnus gan no

2020. gadā Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 60 laulības, kas ir par
12 vairāk nekā gadu iepriekš, kad laulībā stājās vien 48 pāri. Priecē, ka Covid-19 pandēmija neizjauca daudzu
iecerēto kāzu norisi, lai gan ierobežojumu dēļ dažas kāzas tika atliktas uz
vēlāku laiku, kā arī bija jāievēro maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits
laulības noslēgšanas ceremonijā.
2020. gadā laulībā pirmo reizi
stājās 77, otro reizi – 34, trešo reizi – septiņas, ceturto reizi – divas
personas. Jaunākajiem izredzētajiem bija 20, bet vecākajam līgavainim – 63 gadi. Vecuma grupā no 20
līdz 30 gadiem laulībā stājās 48 personas, no 31 līdz 50 gadiem – 56, bet
no 51 līdz 63 gadiem – 16 laulāto.
Kā jau bieži vien ierasts, vairums
sieviešu (41) pēc stāšanās laulībā at-

ATKLĀJOT PII “PŪCĪTE” FILIĀLI,
PII RINDU JAUTĀJUMS
NOVADĀ IR ATRISINĀTS!

PII “Pūcīte”, gan PII “Zīlīte”, gan PII
“Bitīte” pretendentu rindas, kuriem
iepriekš netika nodrošināta vieta
pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādē. Kā arī turpmāk piedāvāt
vietu pašvaldības PII jau uz laiku,
kad bērnam apritēs 1,5 gadi. Plānots, ka paši jaunākie izglītojamie
PII “Pūcīte” sāks apmeklēt, sākot no
2021. gada 8. februāra. Līdz ar jaunās
filiāles atvēršanu, pirmsskolas izglī-

tojamo rindas jautājums Ozolnieku
novada pašvaldībā ir atrisināts.
Šobrīd jaunajās grupiņās pedagogu un pedagogu palīgu komanda ir nokomplektēta, taču viena
pirmsskolas skolotāja vakance
joprojām ir aktuāla. Interesenti
aicināti sazināties ar iestādi, sūtot
e-pasta vēstuli uz adresi pucite@
ozolnieki.lv.
Izglītības nodaļas informācija

PIEDALIES PROJEKTA “ĢENERATORS” AKTIVITĀTĒS
Kamēr mēs dzīvojam šajā attālinātajā laikā, darbs ar jaunatni nav apstājies. Tāpēc aicinām jauniešus apmeklēt mūsu Facebook un Instagram platformas, lai uzzinātu par savām iespējām un
iepazītos ar saturu, kas tiek atjaunināts ik dienu.

J

au kopš pagājušā gada oktobra kopā ar Ozolnieku novada
jauniešiem uzsākām jaunu
projektu, kuram devām vārdu “ĢENERATORS”.
Kas tas ir? “ĢENERATORS” ir
apzināts pasākumu kopums Ozolnieku novada jauniešiem ar mērķi
sagatavot jauniešus pieaugušo dzīvei. Pasākumi ietver veselīgus ieteikumus un padomus, kvalitatīvus,
praktiskus piemērus un reālus stāstus no apkārtējiem līderiem, kuri
savā dzīvē ir sasnieguši tādu posmu,
kad personība spēj būt par piemēru
jaunākajai paaudzei.

“ĢENERATORA” ietvaros divas
reizes mēnesī notiek praktiska darbība vai praktisks darbību kopums,
kur ir iespēja mācīties no kāda vieda
meistara vai savas jomas speciālista.
Tuvākie “ĢENERATORA” pasākumi un praktiskās darbības:
04.02. – Instagram LIVE kopā ar veselīga, aktīva dzīvesveida piekritēju
un īstenotāju, treneri un influenceri
NIKA LINDE;
10.02. – Facebook informatīvs video
stāsts par tēmu: “Jūtas un emocijas”;
19.02. – Instagram LIVE kopā ar
ārstu-psihoterapeitu
ARTŪRU
MIKSONU.

Ņemot vērā ierobežojumus valstī, “ĢENERATORA” pasākumu
kopums un praktiskās darbības ir
pielāgotas šiem apstākļiem. Visas
lekcijas un meistarklases ir atrodamas mūsu sociālajās platformās:
• Facebook lapa – Ozolnieku novada jauniešiem;
• Instagram platforma – @ozolniekujauniesi.
Seko līdzi jaunumiem mūsu sociālajās vietnēs – februārī notiks
arī pirmais ZOOM spēļu vakars,
kārbiņu meistarklase un vēl daudz
interesantu aktivitāšu.
Zaiga Vīndedze, Jaunatnes lietu nodaļa

BIBLIOTĒKAS ATSĀKUŠAS LASĪTĀJU APKALPOŠANU
Atbilstoši aktuālajiem valdības lēmumiem Covid-19
ierobežojumu kontekstā, no
12. janvāra Ozolnieku novada bibliotēkas atsāka iespieddarbu izsniegšanu un
saņemšanu.

I

evērojot sanitārās prasības, lasītāji, ienākot bibliotēkā, atnestos
iespieddarbus ievieto īpašā kastē. Kastes saturs tiek glabāts 72 h

karantīnā. Pēc noteiktā laika bibliotekārs atzīmē iespieddarbus kā
nodotus.
Būtiski, ka lasītava arī turpmāk
nav pieejama, iespieddarbus iespējams tikai saņemt un atdot.
Papildus visās bibliotēkās viens
dators un printeris ir paredzēti
bibliotēkas apmeklētāju lietišķajām vajadzībām, ievērojot 15 minūšu uzturēšanās laiku bibliotēkā.

Dators un printeris paredzēti tikai konkrētu uzdevumu veikšanai:
• e-pasta lietošanai;
• maksājumu veikšanai;
• mācībām, studijām un darbam;
• izdrukām, skenēšanai u. tml.
Atbilstoši prasībām, Ozolnieku
bibliotēkā vienlaicīgi var atrasties
5 apmeklētāji, bet pārējās novada
bibliotēkās 2.
Ozolnieku novada Centrālā bibliotēka
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Meitenes

47

vadījās no sava uzvārda, mainot to
uz vīra, septiņos gadījumos jaunās
sievas sev izvēlējās dubultuzvārdu,
esošajam klāt pievienojot arī vīra uzvārdu, bet 12 gadījumos pēc laulības
noslēgšanas katrs no laulātajiem palika pie sava pirmslaulības uzvārda.
Laulību noslēgšana notika visās
nedēļas dienās, ieskaitot brīvdienas un pat svētku dienas. Tā daži
pāri jau laikus rezervēja vasaras
saulgriežu laiku savas laulības noslēgšanai. Šādas kāzas bija pārdomātas, īsti latviskas, iekļaujot senču
tradīcijas, tērpjoties tautastērpos
un pat dziedot tautasdziesmas kokles pavadījumā.
Aizvadītajā gadā starp latviešiem un cittautiešiem īpaši skaisti
Latvijas valsts pirmā prezidenta
Jāņa Čakstes dzimto māju terito-

107
60

Zēni

rijā Aučos organizētā laulībā stājās
latviete un meksikānis. Jaunie, vēloties iepriecināt savus tuviniekus
Meksikā, kuri nevarēja būt klāt
laulības noslēgšanas brīdī, izveidoja video tiešsaisti no svinīgās
notikuma vietas. Tā kā starp viesiem bija arī ārzemnieki, jaunie
viens otram deva svinīgo uzticības
solījumu latviski, angliski un spāniski, bet vēlāk no datora monitora emocionāli skanēja tuvinieku
apsveikumi jaunajam pārim.
Pagājušā gada vidū īpaši tika godināti Ozolnieku novadā dzīvojoši
divi 60 gadu kopā laulībā dzīvojoši
pāri, kuri svinēja Dimanta kāzu jubileju, – Marija un Ziedonis Baltie,
kā arī Zenta un Imants Kreicbergi.
Ēriks Pozemkovskis,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs

JAUNIETI, TAVS VIEDOKLIS
UN DOMAS IR SVARĪGAS!

M

ēs, novada jauniešu centru vadītāji, šajā grūtajā laikā piedāvājam
jauniešiem lielisku iespēju apgūt ko jaunu, nostiprināt jau esošās
iemaņas jeb vienkārši un brīvi – parunāt ar kādu no mums, Ozolnieku novada Jaunatnes lietu nodaļas pārstāvjiem, par jauniešu aktuālām
tēmām, piesakoties uz individuālu vai grupas konsultāciju.
Piesakies šeit: https://ej.uz/konsultascijasattalinati; jauniesi@ozolnieki.lv;
tālr. 28263171 (Valters).
Valters, Mārīte, Zaiga, Agnese – Ozolnieku novada Jaunatnes lietu nodaļas pārstāvji

ŠOZIEM OZOLNIEKU NOVADĀ VAR
SLĒPOT 10 SLĒPOŠANAS TRASĒS

P

ašvaldība organizē slēpošanas trašu iebraukšanu visā Ozolnieku novadā. Sniegotajā laikā garākas un īsākas trasītes tiek iebrauktas Ānē,
Brankās, Emburgā, Garozā un Ozolniekos.
Savukārt pastaigām pieejamas piecas takas Ānē, Garozā, Emburgā un
Ozolniekos, kā arī ragaviņu trasīte blakus Ozolnieku ezeram un specializēta
suņu pastaigu taka Ozolnieku Mežaparkā.
Pastaigu un slēpošanas trašu karti meklē www.ozolnieki.lv.

SADALĪTS LĪDZFINANSĒJUMS
SPORTA ATBALSTAM

Sportisti un sporta komandas, kā arī sporta pasākumu organizatori varēja pieteikties uz finansiālu atbalstu, iesniedzot
pieteikumus līdz 2020. gada 31. decembrim.

F

inansiālam atbalstam pieteicās 38 pretendenti, no kuriem lielāko daļu sastādīja
individuālo sporta sacensību pārstāvju un astoņu Ozolnieku novada sporta biedrību iesniegumi.
Ozolnieku novada pašvaldība
nolēma atbalstīt sportistus, piešķirot finansējumu individuālajiem
sportistiem un sporta komandām
14 070,00 eiro apmērā inventāra
iegādei, dalībai sporta sacensībās,
brauciena izmaksu segšanai uz vai
no sacensību vietas, kā arī atbalsta
sporta pasākuma organizatorus,
piešķirot finansējumu sporta pasākumu organizēšanai 2400,00 eiro
apmērā. Kopējais finansiālais atbalsts šogad sportistiem un sporta
pasākumu organizatoriem sastāda
16 470,00 eiro.

Pretendenti varēja pieteikties
finansiālam atbalstam, iesniedzot Sporta nodaļā iesniegumu
un dokumentus, kas apliecina
pretendenta sasniegumus sportā
2020. gadā vai sporta sacensību
apmeklējumam. Aicinām visus
novada sportistus un sporta aktīvistus iepazīties ar noteikumiem,
kas nosaka kārtību, kādā Ozolnieku novada pašvaldība sniedz
atbalstu juridiskām, fiziskām
personām un nevalstiskajām
organizācijām, veicinot sporta
aktivitātes un sporta nozares attīstību Ozolnieku novadā. Ar noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā: www.ozolnieki.
lv/sports/.
Kārlis Trankalis, Veselīga
dzīvesveida un sporta nodaļas vadītājs
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Paziņojums par izsoli

OZOLNIEKU NOVADA SAC “ZEMGALE”
AICINA DARBĀ FIZIOTERAPEITU

Ozolnieku novada domes Iepirkumu un izsoļu komisija rīko nekustamā īpašuma
“Liepkalni” – 1 Cenu pagastā Ozolnieku novadā, kadastra Nr. 5444 900 0856, kas
sastāv no dzīvokļa Nr. 1 (kopējā platība 18,8 m²) un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 183/1361 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu
5444 005 0440 001, un zemes ar kadastra apzīmējumu 5444 005 0440, rakstisku izsoli
ar augšupejošu soli.
Izsoles dalībnieki pieteikumu izsolei var iesniegt, sākot no 2021. gada 18. janvāra,
līdz 2021. gada 19. februārim plkst. 10.00 Ozolnieku novada pašvaldības kancelejā
(2. kabinetā) Stadiona ielā 10 Ozolniekos Ozolnieku novadā. Izsole notiks 2021. gada
19. februārī plkst. 10.05 Ozolnieku novada pašvaldības ēkas zālē Stadiona ielā 10 Ozolniekos. Nekustamā īpašuma sākumcena ir EUR 1700,00 (viens tūkstotis septiņi simti
eiro). Maksāšanas līdzekļi – 100% eiro. Izsoles dalībniekam pirms izsoles ir jāsamaksā
nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t. i., EUR 170,00 (viens simts septiņdesmit eiro) apmērā Ozolnieku novada domes kontā Nr. LV72HABA0551001405027,
A/S Swedbank, kods: HABALV22, ar norādi “Nodrošinājums nekustamā īpašuma “Liepkalni” – 1 Cenu pagastā Ozolnieku novadā izsolei”. Nekustamā īpašuma apskate iespējama darba dienās, iepriekš vienojoties par laiku ar nekustamā īpašuma speciālisti Irinu
Malahovsku, tālr. 63084713 un/ vai 29991198, e-pasts: irina.malahovska@ozolnieki.lv.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.ozolnieki.lv, kā arī Ozolnieku novada pašvaldībā (Stadiona ielā 10 Ozolniekos Ozolnieku novadā) darba laikā. Izsoles uzvarētājam
jāsamaksā tā piedāvātā augstākā cena viena mēneša laikā no izsoles norises dienas,
tās iemaksu veicot pašvaldības kontā. Uz izsolāmo mantu nav personu ar pirmpirkuma
tiesībām. Kontaktpersona: Iepirkumu un izsoļu komisijas priekšsēdētāja Svetlana Krūmiņa, tālr. 63084708, e-pasts: svetlana.krumina@ozolnieki.lv.
Iepirkumu un izsoļu komisija

Piedāvājam:

Prasības amata pretendentiem/-ēm:
Atbilstoša augstākā izglītība.
Reģistrēts Ārstniecības personu un ārstniecības
atbalsta personu reģistrā un ir tiesīgs praktizēt
profesijā.
Precizitāte darba pienākumu veikšanā.
Teicamas komunikācijas un sadarbības spējas.
Augsta atbildības sajūta, spēja strādāt patstāvīgi un
komandā.
Valsts valodas zināšanu atbilstība LR likumdošanai.
Vēlamas svešvalodu zināšanas sarunvalodas
līmenī (krievu).

Amatalgu 975 EUR mēnesī (pirms nodokļu
nomaksas), profesijas kods 2264 02.
Sociālās garantijas.
Veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes
laika beigām).
Iespēju izmantot dienesta viesnīcu.

Darbības joma: veselības aprūpe/sociālā aprūpe.

Dzīves aprakstu (CV), ar norādi “Fizioterapeits”, sūtīt uz e-pastu: zemgale@ozolnieki.lv. Uzziņas pa tālruni:
63050167. Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 5467-00011. Piesakoties vakantajam amatam, informējam,
ka Jūsu dati tiks izmantoti tikai atlases vajadzībām. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri būs iekļauti atlases otrajā
kārtā. Vakancei atbilstošākie pretendenti tiks uzaicināti uz darba interviju.

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr. 1/2021

APSTIPRINĀTI ar Ozolnieku novada domes 2021. gada 11. janvāra lēmumu Nr. 1 (protokols Nr. 1)

“Grozījumi Ozolnieku novada domes 2009. gada 13. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 27/2009 “Ozolnieku novada pašvaldības nolikums””
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu
Izdarīt Ozolnieku novada domes 2009. gada
13. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 27/2009
“Ozolnieku novada pašvaldības nolikums” (turpmāk –
Nolikums) šādus grozījumus:
1. Papildināt Nolikumu ar 24.1 punktu šādā
redakcijā:
“24.1 Pašvaldības izpilddirektoram ir divi vietnieki:
24.11. izpilddirektora vietnieks attīstības jautājumos,
kura pakļautībā ir šī nolikuma 6.3. un 6.4. punktā
minētās struktūrvienības;
24.12. izpilddirektora vietnieks juridiskajos
jautājumos, kura pakļautībā ir šī nolikuma
6.1. apakšpunktā minētā struktūrvienība,
pašvaldības jurists un iepirkumu speciālists.”
2. Izteikt Nolikuma 59. punktu šādā redakcijā:
“59. Domes kārtējās sēdes sasauc domes
priekšsēdētājs, par domes sēdes laiku un vietu
paziņojot domes deputātiem ne vēlāk kā vienu
nedēļu iepriekš. Kārtējās domes sēdes darba
kārtība tiek paziņota saskaņā ar šī nolikuma
48. punktu.”
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs
Andris Ozoliņš

Saistošo noteikumu Nr. 1/2021 “Grozījumi Ozolnieku novada domes 2009. gada 13. oktobra saistošajos noteikumos
Nr. 27/2009 “Ozolnieku novada pašvaldības nolikums”” paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Ņemot vērā pašvaldības administrācijas darba apjomu jomās, kas skar teritorijas attīstības plānošanu, kā arī
pašvaldības darba juridisko nodrošinājumu un lai paaugstinātu pašvaldības izpildvaras darba efektivitāti, ir nepieciešami augsti kvalificēti darbinieki, kas var nodrošināt efektīvu darbu organizāciju attiecīgajās jomās.
Lai domes priekšsēdētājam nodrošinātu iespēju brīvāk lemt par jautājumu virzību uz izskatīšanu domes sēdēs, nepieciešams precizēt domes sēžu sasaukšanas kārtību.

2. Īss projekta satura izklāsts

Ar grozījumiem nolikumā tiek noteikts, ka izpilddirektoram ir divi vietnieki, kuri ir atbildīgi par attīstības un juridiskajiem jautājumiem pašvaldībā.
Ozolnieku novads – sakārtota un komfortabla dzīves telpa ar daudzveidīgu
Ar grozījumiem nolikumā tiek noteikts, ka domes kārtējās sēdes sasauc domes priekšsēdētājs, par domes sēdes
izglītības,
atpūtas
iespēju
laiku un vietu paziņojot
domeskultūras
deputātiemun
ne aktīvās
vēlāk kā vienu
nedēļu
iepriekš.piedāvājumu – pievilcīga un droša

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekta īstenošanas rezultātā pašvaldībai palielināsies izdevumi jaunveidojamo amatu atlīdzīOzolnieku novads ir ekonomiski aktīva, uz ilgtspējīgu attīstību orientēta
bas nodrošināšanai 12 992 EUR apmērā.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.sasniedzamība, labvēlīga vide uzņēmējdarbībai, kā arī sakārtotas un mūsdienīgas

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms.

dzīves vide, kur dzīvot un audzināt bērnus. Galvenā vērtība – cilvēks!

dzīves telpa, ko nodrošina aktīvi un motivēti iedzīvotāji, laba iekšējā un ārējā
infrastruktūras pieejamība.

IEDZĪVOTĀJI
Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, Ozolnieku
novadā uz 2020. gada 1. jūliju bija 10 726 iedzīvotāji.
Salīdzinot
ar datiem uz
Ozolnieku novada
domes priekšsēdētājs
Andris Ozoliņšpar
2019. gada 1. janvāri, iedzīvotāju skaits uz 2020. gada 1. jūliju ir palielinājies
21, salīdzinot ar 2015. Gadu (01.01.2015.) – skaits palielinājies par 98. Iedzīvotāju
skaits, atbilstoši Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datiem, parādīts
1. attēlā.

PASKAIDROJUMS PAR OZOLNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2021. GADAM
Ozolnieku novadā ir attīstīta izglītības
sistēma, pašvaldība katru gadu ievērojamus līdzekļus investē izglītības iestāžu
pilnveidošanā.
Kvalitatīva un racionāla infrastruktūra
un augsta dabas vides kvalitāte kalpo par
pievilcīgas dzīves telpas pamatu un būtiski
paaugstina saimnieciskās darbības efektivitāti. Īstenojot šo mērķi, ar katru gadu Ozolnieku novads kļūs pievilcīgāks gan dzīvošanai, gan arī saimnieciskajām aktivitātēm.
Ozolnieku novads – sakārtota un komfortabla dzīves telpa ar daudzveidīgu izglītības, kultūras un aktīvās atpūtas iespēju
piedāvājumu – pievilcīga un droša dzīves
vide, kur dzīvot un audzināt bērnus. Galvenā
vērtība – cilvēks!
Ozolnieku novads ir ekonomiski aktīva, uz
ilgtspējīgu attīstību orientēta dzīves telpa, ko
nodrošina aktīvi un motivēti iedzīvotāji, laba
iekšējā un ārējā sasniedzamība, labvēlīga
vide uzņēmējdarbībai, kā arī sakārtotas un
mūsdienīgas infrastruktūras pieejamība.

Ozolnieku pagasts – 788 ha
Cenu pagasts – 12 075 ha
Salgales pagasts – 15 688 ha
Novada administratīvais centrs ir
Ozolnieku ciems.
Pēc administratīvā iedalījuma Ozolnieku novads atrodas Zemgales plānošanas
reģionā un robežojas ar Rundāles, Bauskas, Olaines, Ķekavas, Iecavas, Jelgavas
novadiem un Jelgavas pilsētu. Novada kopējā platība uz citu novadu fona ir neliela –
28 551 ha.
Ozolnieku novada teritoriju šķērso valsts
galvenais autoceļš A8 – Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (Meitene). Transporta infrastruktūru nodrošina valsts reģionālie autoceļi, kā
arī divas dzelzceļa līnijas. Novada teritorijā
ir daudz dabas un kultūrvēsturisko objektu
un teritoriju, kā arī tas ir bagāts ar dažādiem
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1. attēls. Iedzīvotāju skaits Ozolnieku novadā
Avots: www.pmlp.gov.lv
16%
21%

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, Ozolnieku novadā uz
2020. gada 1. jūliju lielāko iedzīvotāju daļu – 63% (6758) – no kopējā iedzīvotāju
Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas
skaita veido iedzīvotāji darbspējas vecumā (15–63 gadi), 21% (2209) ir iedzīvotāji
lietu pārvaldes datiem, Ozolnieku novadā
63% un 16% (1759) ir iedzīvotāji pēc 63 gadu
līdz darbspējas vecumam (līdz 15 gadiem)
uz 2020. gada 1. jūliju bija 10 726 iedzīvecuma.
votāji. Salīdzinot ar datiem uz 2019. gada
Iedzīvotāju struktūra parādīta 2. attēlā.
IEDZĪVOTĀJI

dabas resursiem, kurus iespējams izmantot
uzņēmējdarbības veicināšanā.
Ap 40% no novada teritorijas aizņem lauksaimniecības teritorijas, 45% – meži. Novadā
ir nozīmīgas derīgo izrakteņu iegulas – gan
smilts, gan māls, gan dolomīts. Novadā ir
reģistrētas astoņas kūdras atradnes. To krājumi ir salīdzinoši mazi, tāpēc atradnēm nav
būtiskas saimnieciskās nozīmes.
Tehniskās infrastruktūras apjoms ir pietiekams, tomēr tā prasa papildu ieguldījumus uzturēšanai, tādēļ pašvaldībai ir rūpīgi
jāplāno investīcijas, kas ilgtermiņā sniegtu
maksimālus ieguvumus.

1. janvāri, iedzīvotāju skaits uz 2020. gada
1. jūliju ir palielinājies par 21, salīdzinot ar
2015. gadu (01.01.2015.) – skaits palielinājies par 98. Iedzīvotāju skaits, atbilstoši
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datiem, parādīts 1. attēlā.
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes datiem, Ozolnieku novadā uz
2020. gada 1. jūliju lielāko iedzīvotāju
daļu – 63% (6758) – no kopējā iedzīvotāju
skaita veido iedzīvotāji darbspējas vecu-

līdz 15

15–63

63 un vairāk

2. attēls. Iedzīvotāju struktūra Ozolnieku novadā Avots: www.pmlp.gov.lv

2. attēls.
Iedzīvotāju
Ozolnieku
novadā NOVADA PAŠVALDĪBAS
mā (15–63
gadi),
21% (2209)struktūra
ir iedzīvotāji
OZOLNIEKU
līdz darbspējas
vecumam (līdz 15 gadiem)
Avots: www.pmlp.gov.lv
ORGANIZĀCIJA
un 16% (1759) ir iedzīvotāji pēc 63 gadu
Ozolnieku novada pašvaldības darbu
vecuma.
OZOLNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS
ORGANIZĀCIJA
regulē “Ozolnieku
novada pašvaldības noliIedzīvotāju
struktūra
parādīta
2. attēlā.darbukums”,
Ozolnieku
novada
pašvaldības
regulēkas
“Ozolnieku
novada pašvaldības
izdots, pamatojoties
uz likuma

nolikums”, kas izdots, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas
1. punktu, 24. pantu un 45. pantu.
Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības
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Ienākuma nodokļi
46 %

Valsts budžeta
transferti
29 %

Ieņēmumi no
pašvaldības īpašuma
pārdošanas
2%
Pārējie nenodokļu
ieņēmumi
1%

2020.

- savākt un sniegt valsts statistikai nepieciešamās ziņas;
- veikt nepieciešamos pasākumus domes
vēlēšanās;
- piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā;
- organizēt pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un izglītības metodisko darbu;
- veikt administratīvajā teritorijā dzīvojošo
bērnu uzskaiti;
- īstenot bērnu tiesību aizsardzību attiecīgajā administratīvajā teritorijā.

Iestādes ieņēmumi
10 %

Pašvaldību budžetu
transferti
6%

Valsts (pašvaldību)
nodevas
0%

Naudas sodi un
sankcijas
4. attēlā apkopota informācija
0%
gada izdevumu plāna izpildi.

par

Īpašuma nodokļi
5%

Nodokļi par
pakalpojumiem un
Ieņēmumi no
precēm
izdevumu
dinamiku salīdzinājumā
uzņēmējdarbības
1%
0%

ar

3. attēls. Budžeta ieņēmumu struktūra

3. attēls. Budžeta ieņēmumu struktūra
10000000

9074847

Ozolnieku 8718771
novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti
9000000
pašvaldības
funkciju nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansētu institūciju,
tajā skaitā
pašvaldības izglītības, kultūras un sporta iestāžu, sociālās aizsardzības
8000000
iestāžu, sabiedriskās kārtības un drošības iestāžu un centrālās administrācijas,
7000000
uzturēšanai, novada izglītības, sporta un kultūras pasākumu finansēšanai, novada
6000000
infrastruktūras
uzturēšanai, investīciju finansēšanai, vides aizsardzības
pasākumiem,
pabalstiem 4392426
maznodrošinātiem
iedzīvotājiem,
dotācijām
5000000
4459758
4265098
iedzīvotājiem, atbalstam biedrībām un nodibinājumiem, kā arī citiem izdevumiem,
4000000
kas, atbilstoši budžeta funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām, plānoti
3000000
2453454
Ozolnieku
novada domes saistošo noteikumu “Par
Ozolnieku novada budžetu
un kultūrai paredzēts iztērēt 908 563 EUR jeb 5% no pašvaldības
2021. Atpūtai
gadam”
2000000 1. un 3. pielikumā.
745166
2021. gada izdevumu plāna. Šie izdevumi sevī ietver arī jaunā Daudzfunkcionālā
Ozolnieku
novada pašvaldības pamatbudžeta
izdevumi
plānoti
402030
705681
mākslas kultūras
uzsākšanas izmaksas.
86934
1000000 centra projektēšanas un būvniecības
403905
19 033Vispārējiem
833 EUR apmērā.
25670 4% no pašvaldības kopējā
valdības dienestiem paredzēti
0
budžeta.
Atlīdzība
Preces un
Subsīdijas un Pamatkapitāla
Sociālie
Ekonomiskajai darbībai – pakalpojumi
2%.
dotācijas
veidošana
pabalsti
Sabiedriskajai kārtībai un drošībai – 1% no pašvaldības kopējā izdevumu
2020. g.
2021. g. plāns
apjoma.

Transferti

4. attēls. Budžeta izdevumu dinamika

4. attēls. Budžeta izdevumu dinamika

Vispārējiealgas
valdībasizmaiņas unSabiedriskā
kārtība
un
Valstī noteiktās minimālās
izmaiņas
pedagogu
darba
dienesti; 855785; 4 %
drošība; 224780; 1 %
samaksas noteikumos ir radījušas atlīdzības izdevumu pieaugumu. 2021. gadā
Ozolnieku Sociālā
novada
pašvaldība ir paredzējusi lielākus līdzekļus
sociālajiem
aizsardzība;
Ekonomiskā
darbība;
3210782;
17 %
368471;ka
2 % būs
pabalstiem, kuru
apjomu
ir grūti paredzēt. Pašreizējā situācija liek domāt,
daudz lielāks sabiedrības slānis, kuriem sociālā palīdzība būs nepieciešama. Tāpat
2021. gadā palielināti izdevumi subsīdijām un dotācijām, tajā skaitā
ir ungan
Teritoriju
mājokļu
apsaimniekošana;
biedrības, gan individuālie komersanti un fiziskas personas, kuras pašvaldība
vēlas
4534382; 24 %
atbalstīt gan par individuālajiem sasniegumiem, gan darbā, ko tie veic sabiedrības
labā. 2020. gada nogalē pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par atbalstu, kompensējot
izdevumus par pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai Garozā.
Gandrīz divas reizes jeb par 2 006 304 EUR ir palielināts plānotais izdevumu
Atpūta, kultūra ir
un
apjoms pamatkapitāla veidošanai. Sagaidot novadu reformu, pašvaldība
reliģija; 918563; 5 %
ieguldījusiIzglītība;
lielu darbu,
8921070;lai atrastu līdzekļus un plānotu Ozolnieku novadam patiešām
47 %
nozīmīgu un ilgtspējīgu
objektu uzturēšanu, renovēšanu un radīšanu.
2021. gadā paredzēti līdzekļi:
6.ielu
attēls.
Ozolnieku
novada
gada
izdevumu
struktūra
sadalījumā
-6.pašvaldības
un
ceļu labiekārtošanai
1 484
326 EUR
apjomā;
attēls. Ozolnieku
novada
2021.
gada2021.
izdevumu
struktūra
sadalījumā
pa

funkcionālajām kategorijām

pa funkcionālajām kategorijām

Ziedojumu
budžets 21.
ir kopbudžeta
daļa,
mērķiem
iezīmēti
- īpašiem
gādāt par
iedzīvotāju
izglītību (iedzīvotā“Par pašvaldībām”
panta 1. daļas
1. kuru
pun- veido
ieņēmumi
kurus
paredzēts segt no šiem jiem
ieņēmumiem.
Tā nodrošināšana
kā arī
ktu,un
24.izdevumi,
pantu un 45.
pantu.
noteikto tiesību
pamat2020. gadā Pašvaldības
Ozolnieku novada
pašvaldība
nav
saņēmusi
ziedojumus,
arī
2021.
gadā
iedzīvotāju pārstāvību
izglītības un vispārējās vidējās izglītības
ziedojumu budžeta ieņēmumi nav plānoti.
nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējoriegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma
2021. gads sola pašvaldībām iespēju aizņemties sev svarīgu investīciju
bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un
gāns – dome, kas pieņem lēmumus, nosaka
projektu realizēšanai līdzekļus no Valsts kases. Ozolnieku novada pašvaldība šo
audzināšanas iestādēs; organizatoriska un
pašvaldības institucionālo struktūru, lemj
iespēju izmanos un vairāku projektu realizēšanai ir paredzējusi līdzekļus aizņemties
finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un
par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciaValsts kasē.
iestādēm unir izglītības atbaltīvu īstenošanu
par kārtību,esošām
kādā nodroInformācija
par un
pašvaldības
un nākotnesaudzināšanas
ilgtermiņa saistībām
pašvaldībai
deleģēto“Par
valstsOzolnieku
pārvaldes novada
sta iestādēm);
apkopotašinasaistošo
noteikumu
pašvaldības budžetu
funkciju
un pārvaldes uzdevumu izpildi,
- rūpēties par kultūru un sekmēt tradicio2021. gadam”
2. pielikumā.
nālo kultūras vērtību saglabāšanu un
izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu.
tautas jaunrades attīstību;
Pašvaldības dome ir atbildīga par pašval- nodrošināt veselības aprūpes pieejamīdības institūciju tiesisku darbību un finanšu
bu, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu
līdzekļu izlietojumu saskaņā ar Ozolnieku
dzīvesveidu un sportu;
novada domes kontroles sistēmu.
- nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzīPašvaldības darbības plāns ir sastādīts,
pamatojoties uz Ozolnieku novada attīstību (sociālo aprūpi) – sociālā palīdzība
bas programmu, kas ir izstrādāta ar mērķi
maznodrošinātām ģimenēm un sociāli
radīt pamatu novada teritorijas ilgtspējīgai,
maz aizsargātām personām, veco ļaužu
līdzsvarotai attīstībai un uzlabot dzīves kvanodrošināšana ar vietām pansionātos,
litāti novadā.
bāreņu un bez vecāku gādības palikušo
Ozolnieku novada pašvaldībai ir šādas
bērnu nodrošināšana ar vietām mācību
autonomās funkcijas:
un audzināšanas iestādēs;
- organizēt iedzīvotājiem komunālos pa- gādāt par aizgādnību, aizbildnību, adopkalpojumus (ūdensapgāde un kanalizāciju un bērnu personisko un mantisko
cija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu
tiesību un interešu aizsardzību;
apsaimniekošana; notekūdeņu savākša- sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa
na, novadīšana un attīrīšana);
jautājumu risināšanā;
- gādāt par savas administratīvās terito- sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā
rijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību
administratīvajā teritorijā, rūpēties par
bezdarba samazināšanu;
(ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, lauku- izsniegt atļaujas un licences komercdarbīmu un citu publiskai lietošanai paredzēto
bai, ja tas paredzēts likumos;
teritoriju apgaismošana; parku, skvēru
- piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā;
un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana;
- saskaņā ar pašvaldības teritorijas plāatkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un
nojumu noteikt zemes izmantošanas un
beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveiapbūves kārtību;
došana un uzturēšana);
- nodrošināt savas administratīvās terito- noteikt kārtību, kādā izmantojami publisrijas būvniecības procesa tiesiskumu;
kā lietošanā esošie meži un ūdeņi;
- veikt civilstāvokļa aktu reģistrāciju;

Pašvaldība ir SIA “Ozolnieku KSDU” un
SIA “Zemgales veselības centrs” kapitāla
daļu turētāja.
SIA “Ozolnieku KSDU” nodrošina novada
iedzīvotājus ar komunālajiem pakalpojumiem.
Pašvaldība ir šādu biedrību (nodibinājumu) dalībniece:
Latvijas Pašvaldību savienība;
Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācija;
Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūras biedrība;
Lauku partnerība “Lielupe”.
Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns –
Ozolnieku novada dome. Atbilstoši “Pilsētas
domes, novada domes un pagasta padomes
vēlēšanu likumam”, domē ievēlēti 15 deputāti.
Lai nodrošinātu savu darbību un izskatītu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības deputātiem ievēlējusi:
• Finanšu komiteju – 7 locekļu sastāvā;
• Sociālo jautājumu komiteju – 6 locekļu
sastāvā;
• Izglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida
veicināšanas komiteju – 6 locekļu sastāvā;
• Attīstības un tautsaimniecības komiteju – 7 locekļu sastāvā.
Lai noteiktu un pamatotu, kāds līdzekļu
apjoms nepieciešams ar likumu noteikto
funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu
izpildei, pašvaldība katru gadu izstrādā un
apstiprina pašvaldības budžetu.
Arī nākamajā gadā pašvaldība turpinās
iesākto iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanā, turpinot izglītības, kultūras,
sporta, sociālo pakalpojumu attīstību, kā arī
labiekārtojot, pilnveidojot un attīstot pilnvērtīgai dzīvei nepieciešamo infrastruktūru.

OZOLNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS
BUDŽETS 2021. GADAM

Sagatavojot budžetu 2021. gadam, pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses
un centusies sabalansēt pieejamos finanšu
līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus
sabiedrībai svarīgās jomās, un pieejamie
resursi tika plānoti atbilstoši pieņemtajam
Ozolnieku novada rīcības plānam un tajā
iekļautajām prioritātēm, nodrošinot visu pašvaldības iestāžu darbību, attīstību veicinošu
investīciju projektu ieviešanu un īstenošanu.
Informācija par budžeta ieņēmumiem un
izdevumiem, atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, ir atspoguļota saistošo noteikumu
“Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu
2021. gadam” 3. pielikumā.
Papildu finansējums 2021. gada pašvaldības budžetā plānots:
• atlīdzībai – ietekmē visas jomas, palielinājums ir pamatots gan ar valstī noteiktās minimālās algas paaugstināšanos,
gan izmaiņām pedagogu darba samaksas noteikumos;
• sociālajai aizsardzībai – sociālajiem pabalstiem un sociālo pakalpojumu attīstīšanai;
• investīcijām pašvaldības nākotnē – gan
ceļu un ielu rekonstrukcijai un būvniecībai, gan teritorijas labiekārtošanai, gan
ūdenssaimniecības attīstībai, gan pašvaldības iestāžu uzlabojumiem.
2021. gads ir nesis izmaiņas iedzīvotāju
ienākuma nodokļu sadalījumā starp valsts
un pašvaldību budžetiem, līdz ar to Ozolnieku novada pašvaldības budžeta ieņēmumi ir
samazinājušies gandrīz par pusmiljonu eiro.
Ievērojot šī brīža epidemioloģisko situāciju un tuvākās prognozes, pašvaldība ir ļoti
piesardzīgi plānojusi ieņēmumus, kas saistīti
ar saimniecisko darbību – telpu un teritoriju
īri un nomu, ieņēmumus no biļešu realizācijas dažādos kultūras pasākumos.
Jārēķinās arī ar to, ka, lai nodrošinātu visus piesardzības pasākumus un epidemioloģiskos noteikumus, ar pilnu slodzi nevar
strādāt sociālais aprūpes centrs “Zemgale”,
kas pašvaldības budžetā deva vislielākos
ieņēmumus no saimnieciskās darbības.
Kopējie Ozolnieku novada pašvaldības
ieņēmumi plānoti 15 261 284 EUR apmērā,

kas salīdzinājumā ar 2020. gada ieņēmumiem ir samazinājušies par vairāk nekā
600 000 EUR:
- 46% jeb 7 078 643 EUR no ieņēmumu
summas sastāda ienākuma nodokļi;
- 29% jeb 4 351 180 EUR sastāda valsts
budžeta transferti, tajā skaitā ir valsts
dotācijas pedagogu atalgojumam, daļējai
1.–4. klašu skolēnu daļējai ēdināšanas
izmaksu segšanai, līdzekļi mācību grāmatām, valsts dotācijas dažādu sociālo
pakalpojumu segšanai. Satiksmes ministrijas dotācija pašvaldības auto ceļu
uzturēšanai, arī Eiropas fondu dotācijas
dažādu līdzfinansētu projektu realizācijai;
- 10% iestādes ieņēmumi, tie ir ieņēmumi
no pašvaldības maksas pakalpojumiem;
- 6% pašvaldību budžetu transferti – pašvaldību savstarpējie norēķini par dažādiem pakalpojumiem;
- 5% īpašuma nodokļi jeb nekustamā īpašuma nodoklis;
- 2% ieņēmumi no pašvaldības īpašumu
pārdošanas;
- pa 1% pārējie nenodokļu ieņēmumi un
nodokļu par precēm pakalpojumiem jeb
dabas resursu nodoklis un valsts un pašvaldību nodevas;
- naudas sodu ieņēmumi nesastāda pat
1% no pašvaldības kopējiem ieņēmumiem.
Informācija par budžeta ieņēmumiem ir atspoguļota saistošo noteikumu “Par Ozolnieku
novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”
1. un 3. pielikumā.
Budžeta ieņēmumu struktūra attēlota
3. attēlā.
Ozolnieku novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības
funkciju nodrošināšanai – izdevumiem no
budžeta finansētu institūciju, tajā skaitā pašvaldības izglītības, kultūras un sporta iestāžu,
sociālās aizsardzības iestāžu, sabiedriskās
kārtības un drošības iestāžu un centrālās administrācijas, uzturēšanai, novada izglītības,
sporta un kultūras pasākumu finansēšanai,
novada infrastruktūras uzturēšanai, investīciju finansēšanai, vides aizsardzības pasākumiem, pabalstiem maznodrošinātiem iedzīvotājiem, dotācijām iedzīvotājiem, atbalstam
biedrībām un nodibinājumiem, kā arī citiem
izdevumiem, kas, atbilstoši budžeta funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām,
plānoti Ozolnieku novada domes saistošo
noteikumu “Par Ozolnieku novada budžetu
2021. gadam” 1. un 3. pielikumā.
Ozolnieku novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi plānoti 19 033 833 EUR
apmērā.
4. attēlā apkopota informācija par
izdevumu dinamiku salīdzinājumā ar
2020. gada izdevumu plāna izpildi.
Valstī noteiktās minimālās algas izmaiņas un izmaiņas pedagogu darba samaksas
noteikumos ir radījušas atlīdzības izdevumu
pieaugumu. 2021. gadā Ozolnieku novada
pašvaldība ir paredzējusi lielākus līdzekļus
sociālajiem pabalstiem, kuru apjomu ir grūti
paredzēt. Pašreizējā situācija liek domāt, ka
būs daudz lielāks sabiedrības slānis, kuriem
sociālā palīdzība būs nepieciešama. Tāpat
2021. gadā palielināti izdevumi subsīdijām
un dotācijām, tajā skaitā ir gan biedrības, gan
individuālie komersanti un fiziskas personas,
kuras pašvaldība vēlas atbalstīt gan par individuālajiem sasniegumiem, gan darbā, ko
tie veic sabiedrības labā. 2020. gada nogalē
pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par atbalstu,
kompensējot izdevumus par pieslēgšanos
centralizētajai kanalizācijas sistēmai Garozā.
Gandrīz divas reizes jeb par 2 006 304 EUR
ir palielināts plānotais izdevumu apjoms
pamatkapitāla veidošanai. Sagaidot novadu
reformu, pašvaldība ir ieguldījusi lielu darbu,
lai atrastu līdzekļus un plānotu Ozolnieku
novadam patiešām nozīmīgu un ilgtspējīgu
objektu uzturēšanu, renovēšanu un radīšanu.
2021. gadā paredzēti līdzekļi:
- pašvaldības ielu un ceļu labiekārtošanai
1 484 326 EUR apjomā;
- ūdenssaimniecības attīstībai 414 044 EUR
apjomā, tajā skaitā ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Ozolniekos, Ānes, Teteles ciemos un Aizupes savrupmāju rajonā;
- teritorijas labiekārtošanai paredzēti
589 800 EUR. Paredzēts veikt Ānes
parka, dīķa teritorijas labiekārtošanu, paredzēta skeitparka uzstādīšana Ānē, paredzēts turpināt Mežaparka labiekārtošanu Ozolniekos, vairāku publisko bērnu
laukumu labiekārtošana un atjaunošana
visā pašvaldības teritorijā, teritorijas
labiekārtošana Garozas un Emburgas
ciemu teritorijās, plānota pašvaldības
parku un skvēru koku vainagošana un
stādījumu atjaunošana;

OZOLNIEKU AVĪZE
2021. gada janvāris
- līdzekļi 245 484 EUR apmērā paredzēti
pašvaldības dzīvojamā fonda remontam
un attīstībai;
- 738 013 EUR paredzēti pašvaldības
izglītības iestāžu labiekārtošanai, tajā
skaitā remontdarbiem, kas ietver telpu
remontdarbus Garozas pamatskolā, Teteles pamatskolā, pirmsskolas izglītības
iestādes “Pūcīte” ventilācijas sistēmas
remontu, pirmsskolas izglītības iestāžu
“Bitīte” un “Zīlīte” teritorijas labiekārtošanu un Ozolnieku vidusskolas sporta
zāles remontu. 2021. gadā pašvaldība ir
paredzējusi līdzekļus Daudzfunkcionālā
mākslas kultūras centra projektēšanai
un būvniecības uzsākšanai;
- tā kā Ozolnieku novads ir slavens ar savām
sporta tradīcijām, līdzekļi 515 007 EUR apmērā ir paredzēti Ozolnieku Sporta skolas
attīstībai. Tas ietver gan ēkas atjaunošanu, gan sporta zāles remontu, gan sporta
spēļu laukumu atjaunošanu;
- līdzekļi 44 600 EUR apmērā paredzēti
ielu apgaismojumu pieslēgumu izveidei
Ozolnieku, Cenu un Salgales pagastos;
- budžetā ir paredzēti līdzekļi arī Ozolnieku
bibliotēkas telpu remontdarbiem, Branku
pakalpojumu centra remontam un remontdarbiem sporta kompleksā “Mālzeme”.
Tā kā pašvaldība vienmēr ir tiekusies uz to,
lai Ozolnieku novads ir dzīves telpa ar daudzveidīgu izglītības, kultūras un aktīvās atpūtas
iespēju piedāvājumu – pievilcīga un droša
dzīves vide, kur dzīvot un audzināt bērnus,
arī 2021. gadā vislielāko izdevumu īpatsvaru
ir plānots tērēt tieši izglītības funkciju nodrošināšanai. Izglītības funkciju nodrošināšanai
pašvaldība 2021. gadā paredzējusi iztērēt
8 931 070 EUR vai 47% no kopējā budžeta.
24% no kopējiem izdevumiem jeb
4 534 382 EUR paredzēts tērēt teritoriju un
mājokļu apsaimniekošanai, tā ir gan pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšana, gan
esošo ceļu rekonstrukcija un būvniecība. Šī
funkcija nodrošina visas novada teritorijas
uzturēšanu un labiekārtošanu, bērnu laukumu, parku, skvēru un sabiedriski pieejamo
atpūtas vietu uzturēšanu un attīstību.
17% jeb 3 210 782 EUR paredzēti sociālās aizsardzības funkciju nodrošināšanai – tas ietver gan sociālā aprūpes centra
“Zemgale” izmaksas, gan Ozolnieku novada
pašvaldības sociālā dienesta izmaksas un
sociālos pabalstus novada iedzīvotājiem,
novada Bāriņtiesas darbībai.
Atpūtai un kultūrai paredzēts iztērēt 908 563 EUR jeb 5% no pašvaldības
2021. gada izdevumu plāna. Šie izdevumi
sevī ietver arī jaunā Daudzfunkcionālā
mākslas kultūras centra projektēšanas un
būvniecības uzsākšanas izmaksas.
Vispārējiem valdības dienestiem paredzēti 4% no pašvaldības kopējā budžeta.
Ekonomiskajai darbībai – 2%.
Sabiedriskajai kārtībai un drošībai – 1%
no pašvaldības kopējā izdevumu apjoma.
Ziedojumu budžets ir kopbudžeta daļa,
kuru veido īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi un izdevumi, kurus paredzēts segt
no šiem ieņēmumiem. Tā kā arī 2020. gadā
Ozolnieku novada pašvaldība nav saņēmusi
ziedojumus, arī 2021. gadā ziedojumu budžeta ieņēmumi nav plānoti.
2021. gads sola pašvaldībām iespēju
aizņemties sev svarīgu investīciju projektu
realizēšanai līdzekļus no Valsts kases. Ozolnieku novada pašvaldība šo iespēju izmantos un vairāku projektu realizēšanai ir paredzējusi līdzekļus aizņemties Valsts kasē.
Informācija par pašvaldības esošām un nākotnes ilgtermiņa saistībām ir apkopota saistošo noteikumu “Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2021. gadam” 2. pielikumā.
Tāpat pašvaldība plāno izmantot Eiropas
savienības LEADER projektu līdzfinansējumu
un turpinās realizēt Eiropas savienības līdzfinansētos projektus noslēgto līgumu ietvaros:
- sociālo un veselības jomu atbalstošus
projektus – “Proti un dari”, “Atver sirdi
Zemgalē”, “Veselības veicināšana Ozolnieku novadā”;
- vairākus projektus, kuri darbojas izglītības jomā.
2021. gadā turpināsies aktīvs darbs, lai,
turpinoties plānošanas perioda aktīva finansējuma apguvei un aktivitāšu īstenošanai,
varētu nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu
projektu pieteikumu sagatavošanu.
2021. gadā pašvaldība turpinās īstenot
ilgtermiņa finanšu vadības, regulāras pašvaldības budžeta izdevumu pārraudzības
politiku, tādējādi nodrošinot pašvaldības
finanšu resursu pietiekamību noteikto pašvaldības funkciju realizācijai.
Domes priekšsēdētājs
A. Ozoliņš
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OZOLNIEKU AVĪZE
2021. gada janvāris
Saistošie noteikumi Ozolnieku novada pašvaldības budžets 2021. gadam

2. pielikums

PAŠVALDĪBAS AIZŅĒMUMU, GALVOJUMU UN CITU ILGTERMIŅA SAISTĪBU APMĒRS
Kods/
Uzskaites konts

Aizdevējs

Institucionālā
sektora
klasifikācijas
kods

Mērķis

Līguma
noslēgšanas
datums

2021

2022

2023

2024

2025

2026

A

B

C

D

E

2

3

4

5

6

7

8

9

19 658

19 583

0

0

0

0

0

58 970

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

Aizņēmumi
04

Valsts kase

S13 01 00

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

24.11.2015

04

Valsts kase

S13 01 00

Projekta “Ozolnieku vidusskolas labiekārtošanas darbi” īstenošanai

24.11.2015

4 824

4 806

0

0

0

0

0

14 471

04

Valsts kase

S13 01 00

“Prioritārā investīciju projekta īstenošanai”

24.11.2015

31 584

31 500

31 500

31 500

31 341

0

0

189 119

04

Valsts kase

S13 01 00

“PII Zīlīte teritorijas labiekārtošanas projekta” īstenošanai

24.11.2015

0

0

0

0

0

0

0

3 355

04

Valsts kase

S13 01 00

Gājēju ietve no Saules līdz Ausekļa ielai

11.07.2016

11 150

11 150

5 600

0

0

0

0

39 050

04

Valsts kase

S13 01 00

Ozolnieku novada PII investīciju projektam

11.07.2016

10 012

10 012

5 006

0

0

0

0

35 042

04

Valsts kase

S13 01 00

Kopielas seguma un ielas apgaismojuma izbūve

26.08.2016

36 592

36 542

27 419

0

0

0

0

137 175

04

Valsts kase

S13 01 00

Salgales PS ēdnīcas telpu remontam

26.08.2016

4 194

4 194

3 147

0

0

0

0

15 729

04

Valsts kase

S13 01 00

Ozolnieku novada izglītības iestāžu labiekārtošanas darbi

31.08.2016

8 594

8 594

6 438

0

0

0

0

32 220

04

Valsts kase

S13 01 00

Konteinera tipa katlu mājas izbūve

25.10.2016

27 963

27 867

27 867

27 867

27 867

27 991

0

195 390

04

Valsts kase

S13 01 00

PII Saulīte aktu zāles atjaunošana

25.10.2016

16 514

0

0

0

0

0

0

33 085

04

Valsts kase

S13 01 00

Bruģēta laukuma pie Teteles PS izbūve

25.10.2016

11 881

0

0

0

0

0

0

23 804

04

Valsts kase

S13 01 00

Ūdensvada, saimnieciskās un lietus kanalizācijas tīklu izbūve Celtniecības 25.10.2016
ielā

21 460

21 388

21 200

21 100

21 100

21 100

21 000

170 903

04

Valsts kase

S13 01 00

Zemgales ielas seguma atjaunošana

25.10.2016

18 520

18 450

18 300

18 150

18 150

18 150

1 050

129 354

04

Valsts kase

S13 01 00

Izglītības iestāžu investīciju projektu īstenošanai

26.06.2017

2 252

24 321

24 095

24 095

24 095

24 095

109 938

235 143

04

Valsts kase

S13 01 00

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve, Rubeņu un Akmeņu ceļu
pārbūve

30.06.2017

20 587

20 587

20 587

20 587

20 587

20 587

70 072

228 802

04

Valsts kase

S13 01 00

Autoceļa P100 Jelgava-Dalbe un Eglaines/Skolas ielas krustojuma izbūve

26.06.2017

6 661

6 595

0

0

0

0

0

24 138

04

Valsts kase

S13 01 00

Izglītības iestāžu investīciju projekts

28.07.2017

12 116

12 116

12 116

12 116

12 116

12 116

41 237

155 665

04

Valsts kase

S13 01 00

Apgaismojuma izbūve Ozolnieku slēpošanas trasē

31.07.2017

7 188

7 188

7 188

7 188

7 188

7 188

23 854

75 322

04

Valsts kase

S13 01 00

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

28.07.2017

704

7 785

7 714

7 714

7 714

7 714

33 209

80 867

04

Valsts kase

S13 01 00

Ceļu un ielu labiekārtošanas investīciju projektu īstenošanai

22.11.2017

6 094

11 434

16 819

16 819

16 819

16 819

209 907

328 933

04

Valsts kase

S13 01 00

Rīgas ielas gājēju celiņa pārbūve Ozolniekos

19.08.2020

4 355

4 420

4 420

4 420

4 420

4 420

60 775

87 411

04

Valsts kase

S13 01 00

Sociālās aprūpes centra Zemgale ēku energoefektivitātes pasākumi

19.08.2020

8 230

8 252

8 252

8 252

8 252

8 252

113 465

163 293

04

Valsts kase

S13 01 00

Atpūtas ielas posma izbūve Ānē

12.10.2020

19 400

19 340

19 340

19 340

19 340

19 340

224 711

341 201

04

Valsts kase

S13 01 00

Gājēju celiņa izbūve no autoceļa A8 līdz Branku ciemam

12.10.2020

10 397

9 291

9 291

9 291

9 291

9 291

125 913

182 973

04

Valsts kase

S13 01 00

Gājēju kustības organizācija un auto stāvlaukuma izbūve autoceļa P100
un Iecavas krastmalas ielas piegulošājā teritorijā Ozolniekos Ozolnieku
novadā

18.12.2020

2 813

2 552

2 552

2 552

2 552

2 552

35 728

51 301

KOPĀ:

x

x

x

323 743 327 967 278 851 230 991 230 832 199 615 1 070 859

3 032 716

Plānotie aizņēmumi
04

Valsts kase

S13 01 00

Atpūtas ielas posma izbūve Ānē, Cenu pag., Ozolnieku nov.

2021

730

7 898

7 898

7 898

7 898

7 898

197 450

237 670

04

Valsts kase

S13 01 00

Iecavas krastmalas ielas izbūve no apļa līdz Rīgas 29

2021.

250

2 835

2 835

2 835

2 835

2 835

70 825

85 250

04

Valsts kase

S13 01 00

Spartaka ielas līdz Skolas ielai savienojoša gājēju celiņa un apgaismojuma
izbūve Ozolniekos

2021.

200

2 125

2 125

2 125

2 125

2 125

53 075

63 900

04

Valsts kase

S13 01 00

Misas tilts- Glūdas ceļa pārbūve ar asfaltbetona segumu 2.65 km

2021

1 500

13 333

13 333

13 333

13 333

13 333

333 335

401 500

04

Valsts kase

S13 01 00

Tilta ielas seguma atjaunošana Cenu ciemā

2021.

500

5 383

5 383

5 383

5 383

5 383

134 585

162 000

04

Valsts kase

S13 01 00

Upes ielas asfaltēšana

2021.

770

8 363

8 363

8 363

8 363

8 363

209 064

251 649

04

Valsts kase

S13 01 00

Iecavas kratmalas ielas no Rīgas ielas līdz Iecavas krastmalai 4 asfaltbetona seguma remonts

2021.

100

5 100

5 100

5 100

5 100

5 100

04

Valsts kase

S13 01 00

Garozas skolas ceļš 325m remonts

2021.

100

3 910

3 910

3 910

3 910

3 910

04

Valsts kase

S13 01 00

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ānes un Teteles ciemu savrupmāju rajonā, sadzīves kanalizācija , NAI, LŪK

2021.

200

2 890

2 890

2 890

2 890

2 890

43 350

58 000

04

Valsts kase

S13 01 00

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ozolnieku ciema Aizupes
savrupmāju rajonā

2021

150

2 550

2 550

2 550

2 550

2 550

38 250

51 150

04

Valsts kase

S13 01 00

Bērnu rotaļu laukumu izbūve PII Pūcīte filiālei

2021.

180

1 983

1 983

1 983

1 983

1 983

49 585

59 680

04

Valsts kase

S13 01 00

Garozas un Emburgas ciemu teritorijas labiekārtošana

2021.

100

2 430

2 430

2 430

2 430

2 430

12 150

24 400

04

Valsts kase

S13 01 00

Daudzfunkcionālā mākslas un kultūras centra projektēšana Rīgas ielā
Ozolniekos

2021

150

1 586

1 586

1 586

1 586

1 586

39 670

47 750

04

Valsts kase

S13 01 00

Teritorijas starp apli un Meliorācijas ielu labiekārtošana

2021.

130

1 416

1 416

1 416

1 416

1 416

35 420

42 630

04

Valsts kase

S13 01 00

Ventilācijas sistēmas remonts PII Pūcīte

2021.

250

2 691

2 691

2 691

2 691

2 691

67 295

81 000

04

Valsts kase

S13 01 00

PII Zīlīte teritorijas labiekārtošana

2021.

1 030

11 333

11 333

11 333

11 333

11 333

283 335

341 030

04

Valsts kase

S13 01 00

Sporta skolas sporta spēļu laukumu atjaunošana

2021

1 000

10 200

10 200

10 200

10 200

10 200

255 000

7 340

86 026

86 026

86 026

86 026

86 026 1 822 389

427

427

427

212

0

0

0

1 920

0

0

0

0

0

553 328

1 202 695

KOPĀ:

25 600
19 650

307 000
2 259 859

Galvojumi
9560

Swedbank

S12 20 00

Studiju kredīts

20.11.2009

9560

SEB banka

S12 20 00

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

28.08.2013 226 584 234 064

9560

“SEB banka” AS

S12 20 00

Šķeldas katlumājas izbūve Ozolniekos

16.10.2015

69 048

67 430

65 930

65 930

65 930

65 930

731 830

9560

“SEB banka” AS

S12 20 00

Siltumtīklu izbūve Ozolniekos

16.09.2015

40 035

39 135

38 238

37 000

37 000

37 000

399 219

KOPĀ:

x

x

Kopā saistības
Saistību apjoms % no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem
Pamatbudžeta ieņēmumi bez transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim saimnieciskajā gadā:

x

336 094 341 056 104 595 103 142 102 930 102 930 1 131 049
667 177 755 049 469 472 420 159 419 788 388 571
6,12

6,92

4,30

3,85

3,85

3,56

668 565
2 426 508

X

X

x

x
10 910 104
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Saistošie noteikumi Ozolnieku novada pašvaldības budžets 2021. gadam

Sabiedrisko attiecību
un informācijas daļa

Vēlēšanu izdevumi

Pašvaldību budžetu
iekšējā valsts parāda
darījumi

Pašvaldības policija

Dzimtsarakstu nodaļa

Būvvalde

Attīstības un
plānošanas daļa

Pašvaldības teritoriju
un mājokļu apsaimniekošana Ozolniekos

Pašvaldības teritoriju
un mājokļu apsaimniekošana Salgalē

Kapu saimniecība

Sporta nodaļa

Sporta komplekss
Mālzeme

Kultūras nodaļa

Ozolnieku novada
Centrālā bibliotēka

Vainu bibliotēka

Ānes bibliotēka

B

Pārvalde

A

Pamatbudžeta
kopsavilkums

Klasifikācijas kods

Rādītāju nosaukums

OZOLNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2021. GADA PAMATBUDŽETA PLĀNS

1

01.111

01.320

1,611

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

8 557 071

0

10 500

0

8 500

3 200

5 200

0

1 681 257

9 660

0

53 325

3 000

0

50

0

0

740 614

94 671

10 500

10 000

57 510

310 961
4 085 337

362 125

86 920

Plānotie ieņēmumi un naudas
atlikums kopā

19 615 496

Naudas atlikums uz
01.01.2021.

2 407 643

I. KOPĀ IEŅĒMUMI

15 261 284

I.1. FINANSĒŠANA (VK aizdevums)
II. KOPĀ IZDEVUMI

1 946 569
19 524 386

II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionāla- 19 033 833
jām kategorijām
01.000 Vispārējie valdības dienesti

855 785

02.000 Aizsardzība

0

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība

224 780

04.000 Ekonomiskā darbība

368 471

05.000 Vides aizsardzība

199 877 24 903

0

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

4 534 382

07.000 Veselība

0

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija

908 563

09.000 Izglītība

8 931 070

10.000 Sociālā aizsardzība

3 210 782

II.2 Aizņēmumu pamatsumma
atmaksa

152 461 53 839 195 543 113 914 21 079

490 553

21 609

372 537

Saistošie noteikumi Ozolnieku novada pašvaldības budžets 2021. gadam

01.000

Ienākuma nodokļi

7 078 643

7 078 643

5 200

06.6111

06.6112

06.612

08.111

08.113

08.201

08.211

0

1 681 259

9 660

0

53 325

3 000

0

50

04.000

Īpašuma nodokļi

815 105

815 105

05.000

Nodokļi par pakalpojumiem un
precēm

93 000

93 000

08.000

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības

7 200

7 200

09.000

Valsts (pašvaldību) nodevas

8 940

10.000

Naudas sodi un sankcijas

9 300

20

1 300

12.000

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

109 000

Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma
pārdošanas

350 000

17.000

No valsts budžeta daļēji finansēto
atvasināto

0

18.000

Valsts budžeta transferti

19.000

Pašvaldību budžetu transferti

21.000

Iestādes ieņēmumi

1 456 316

KOPĀ IZDEVUMI

19 033 833

740 614

94 671

10 500

1 000

Atlīdzība

9 074 847

618 614

45 531

9 535

2 000

Preces un pakalpojumi

4 262 098

110 000

49 140

965

10 000

II.

08.212 08.213
0

0

420

8 500

13.000

4 351 180

4 200

Ānes bibliotēka

3 200

04.912

Vainu bibliotēka

8 500

Ozolnieku novada Centrālā
bibliotēka

0

8 557 071

Kultūras nodaļa

10 500

15 261 284

Sporta komplekss Mālzeme

0

KOPĀ IEŅĒMUMI

Sporta nodaļa

03.130 04.430

Kapu saimniecība

03.110

Pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana
Salgalē

Pašvaldības policija

01.721

Pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana
Ozolniekos

Pašvaldību budžetu iekšējā
valsts parāda darījumi

1,611

Attīstības un plānošanas
daļa

Vēlēšanu izdevumi

01.320

Būvvalde

Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa

01.111

Dzimtsarakstu nodaļa

Pārvalde

I.

Pamatbudžeta kopsavilkums

Klasifikācijas kods

Rādītāju nosaukums

OZOLNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2021. GADA PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PLĀNS ATBILSTOŠI EKONOMISKĀS

800

60 000

48 000
350 000

1 418 408

10 500

289 734

9 660

53 325

982 600

3 000

Subsīdijas un dotācijas

86 934

4 000

Procentu izdevumi

3 000

5 000

Pamatkapitāla veidošana

6 000

Sociālie pabalsti

745 166

7 000

Transferti

402 030

FINANSĒŠANA (VK aizdevums)

490 553

4 459 758

Priekšsēdētājs A.Ozoliņš
Sagatavotājs: Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja D.Liepa
Tālrunis 66047879
E-pasts daiga.liepa@ozolnieki.lv

1 900
10 000

7 000

1 000

77 000

3 000

50

199 877 24 903

57 510 310 961 4 085 337 362 125

86 920 152 461 53 839

195 543 113 914 21 079 21 609

176 997 22 253

51 600 156 885

125 815

58 320

35 880

33 349

58 023

67 842

13 888 13 889

22 880

5 910

1 105 960 164 310

24 600

78 247

13 490

71 770

12 032

3 661

3 950

7 000

65 750

33 500

3 260

3 500

540

270

270

2 650

84 876

223 877

37 000

38 334

3 000
1 000

25 000

1 000

7 200

2 755 500

372 537

72 000

4 000
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PII Saulīte

PII Pūcīte

Teteles PS

Ozolnieku VSK

Garozas PS

Salgales PS

Ozolnieku mūzikas
skola

Salgales Mūzikas un
mākslas skola

Ozolnieku sporta skola

Izglītības nodaļa

Jaunatnes lietu nodaļa

Pārējie izglītības
pakalpojumi

SAC Zemgale

09.112

09.113

09.117

09.211

09.212

09.214

09.215

09.511

09.512

09.513

09.815

09.819

09.821

10.201

0

5 608

400

157 370

58 982 157 776 97 012 377 722 1 168 600 210 376 168 282 128 192 48 128

78 167

83 719

0

0

2 040 778

Norēķini par citu
pašvaldību sniegtajiem
sociālās palīdzības
pakalpojumiem

PII Bitīte

09.111

Mājas aprūpe

PII Zīlīte

08.232

Sociālais dienests

Ānes kultūras nams

08.231

Atbalsts bezdarba
gadījumā

Ozolnieku Tautas nams

08.215

Bāriņtiesa

Garozas bibliotēka

1. pielikums

10.400 10.500 10.911 10.912

3 000 16 200 129 209

0

10.921

0

21 411 257 687 71 020
1 366 113 455 165 703 688 581 337 655 020 1 842 755 553 635 446 955 271 528 126 297 856 022 621 786 120 769 330 000
2 392 758 84 229 16 200 647 590 8 005
2 551

51 398

25 874

1 590

13 947

10 270

4 156

62 000

8 230

3. pielikums

PII Zīlīte

PII Bitīte

PII Saulīte

PII Pūcīte

Teteles PS

Ozolnieku VSK

Garozas PS

Salgales PS

Ozolnieku mūzikas skola

Salgales Mūzikas un mākslas skola

Ozolnieku sporta skola

Izglītības nodaļa

Jaunatnes lietu nodaļa

Pārējie izglītības pakalpojumi

SAC Zemgale

Bāriņtiesa

Atbalsts bezdarba gadījumā

08.232

09.111

09.112

09.113

09.117

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

0

5 608

400

157 370

58 982 157 776 97 012 377 722 1 168 600 210 376 168 282 128 192 48 128

78 167

83 719

0

0

2 040 776

3 000

16 200 129 209

Norēķini par citu pašvaldību sniegtajiem sociālās
palīdzības pakalpojumiem

Ānes kultūras nams

08.231

Mājas aprūpe

Ozolnieku Tautas nams

08.215

Sociālais dienests

Garozas bibliotēka

KLASIFIKĀCIJAS KODIEM

10.911

10.912

10.921

0

0

0

0

0

0

16 200 647 590

8 005

62 000

2 234

8 005

3 000
1 000

2 608

145 370

56 482 118 376 79 312 314 022 1 114 300 147 576 120 982 123 192 46 128

12 000

2 500

32 700

5 700

58 200

44 800

6 700

12 000

5 500

9 500

62 800

48 167

83 719

44 160

43 900
3 400

16 200 108 959

720 000

3 000

400

5 000

2 000

30 000

1 275 616

21 411

257 687

71 020

13 889

158 887

43 687

772 466

351 648 551 278 234 001 499 745 1 336 087 425 865 353 811 231 508 106 076 256 366 126 095 79 563

3 252

90 100

27 333

189 300

86 517 119 810 166 836 123 205

20 250

1 366 113 455 165 703 688 581 337 655 020 1 842 755 553 635 446 955 271 528 126 297 856 022 621 786 120 769 330 000 2 392 758 84 229

409 935

93 550

86 374

29 420

16 071

84 650

90 691

1 450 901 79 829

20 806

721 025

3 600

280 608
138 182
1 600

4 000

8 700

404 347

17 000

32 600 180 500 31 950

96 613

34 100

6 650

10 600

4 150

515 006

1 000

20 400

120 332

404 000
270
2 551

51 398

25 874

120

120

120

120

1 590

13 947

10 270

4 156

100 500
330 000

800

500
13 966 226 700
62 000

8 230
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BARIKĀDĒM – 30

No 13. līdz 20. janvārim Ozolnieku novadā tika
atzīmēta 30. gadadiena kopš 1991. gada janvāra barikāžu notikumiem.
Lai gan kopīgi pasākumi šogad
nebija iespējami, īpaša noskaņa
tika radīta Brankās, kur sveču
gaismā iemirdzējās 2018. gada 11.
oktobrī atklātais skvērs “Brīvības

gaisma”, kas tapis pēc novadnieka un barikāžu dalībnieka Gunāra Sproģa iniciatīvas, ar SIA “UPPE”,
novada pašvaldības un iedzīvotāju atbalstu, godinot
1991. gada barikāžu dalībniekus un atgādinot jaunajai paaudzei par reiz piedzīvoto. Tāpat dzīvā uguns
sildīja novadnieku atmiņas pie Ozolnieku Tautas
nama, pie “Melioratoru akmens”, pie izglītības iestādēm un uz Iecavas upes tilta.

Ozolnieku cilvēki pie automašīnām “Kamaz” postenī uz Salu tilta

Svecītes skvērā “Brīvības gaisma” Brankās

Barikāžu dalībnieki pie Augstākās padomes

Ugunskuri pie Ozolnieku Tautas nama

Pašvaldības informatīvais izdevums “Ozolnieku Avīze”
Metiens 4200 eksemplāru. Iznāk vienu reizi mēnesī.
Izdevējs: Ozolnieku novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa
Tālr. 63084702, e-pasts: avize@ozolnieki.lv
Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018
Iespiests: SIA “Poligrāfijas grupa MŪKUSALA”
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz “Ozolnieku Avīzi” obligāta.
Par rakstos minētajiem faktiem atbild autori.

MIRUŠĀS PERSONAS
Andris Mediniks
Anna Saveļjeva
Gunārs Safonovs
Jānis Kokins
Stepans Tišiks
Velta Kalniņa

1955.
1932.
1935.
1946.
1947.
1930.

