
 Pielikums N1. 

Paskaidrojuma raksts par Ozolnieku novada 

pašvaldības 2016.g.budžetu 

Ekonomiskā un sociālā situācija Ozolnieku novada 

Veidojot 2016.g. novada budžeta projektu, īstenota finanšu politika, kas vērsta uz 

novada sociālo un ekonomisko attīstību un pašvaldības autonomo funkciju izpildi 

nodrošināšanu. 

Pamatbudžeta ieņēmumus galvenokārt sastāda iedzīvotāju ienākuma un nekustamā 

īpašuma nodokļa ieņēmumi, kuru vērtēto ieņēmumu prognozi nosaka Finanšu 

ministrija, ņemot vērā pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju skaitu un struktūru. 

Iedzīvotāju skaits 

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, Ozolnieku novadā 

deklarēto iedzīvotāju skaits pēdējos piecos gados palielinās, izņemot 2013.gadu, kad 

salīdzinoši ar 2012.gadu, tas samazinājās par 56 iedzīvotājiem, turpretim 2014.gadā 

tas pieauga par 146 iedzīvotājiem. Palielinoties iedzīvotāju skaitam novadā, arī 

dzimstības rādītājs Ozolnieku novadā trīs pēdējos gadus ir pozitīvs. 

 

Gads Skaits Dzimušo 

skaits 

Mirušo skaits kopā 

(tai skaitā SAC “Zemgale” 

un no citām pašvaldībām) 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

10532 

10538 

10482 

10628 

10698 

111 

103 

115 

117 

120 

162 (87) 

179 (118) 

188 (100) 

190 (92) 

228 (147) 

Deklarēto iedzīvotāju skaits Ozolnieku novadā 2011.-2015.g.  

 

Ņemot vērā deklarēto iedzīvotāju skaita pieaugumu novadā, arī darbspējīgo 

iedzīvotāju skaits procentuāli pēdējos piecus gadu turas vidēji 63 - 64% robežās. 

 

Nodarbinātība 

Saskaņā ar Valsts nodarbinātības dienesta datiem, bezdarba līmenis Ozolnieku novadā 

2015. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājies par 0,5%, no 4,1% pieaugot 

uz 4,6%, kaut salīdzinājumā ar kopējo bezdarba līmeni valstī, kas 2015. gada 

decembrī bija 8,7 %, Ozolnieku novada bezdarba līmeņa rādītājs ir ievērojami 

mazāks, un pēdējo gadu dinamika ir pozitīva - kopš 2011. gada bezdarba līmenis 

novadā samazinājies gandrīz uz pusi.  



 
 

Bezdarba līmenis procentos Ozolnieku novadā 2011.-2015.g. 

 

 

Uzņēmējdarbība 

Saskaņā ar Lursoft datiem, 2015. gadā Ozolnieku novadā reģistrēti 53 uzņēmumi un 

uzņēmējsabiedrības. Līdzīga statistika novērojama arī iepriekšējos gados, kaut 

pēdējos divos gados pieaudzis likvidēto uzņēmumu skaits. 

 
 

Likvidētie un reģistrētie uzņēmi Ozolnieku novadā (“Lursoft” dati) 

 



Ozolnieku novada pamatbudžeta izdevumu plāns izstrādāts atbilstoši izdevumu 

funkcionālajām kategorijām un atbilstoši ekonomiskai klasifikācijai un ņemot vērā 

Ozolnieku novada plānošanas dokumentus.  

 

2015.gadā tika nodrošināta bezmaksas ēdināšana PII un skolās līdz 9.klasei, pieņemti 

saistošie noteikumi par nekustāmā īpašuma nodokļa atlaidēm, uzlabota ūdens 

kvalitāte vairākos ciemos, sakārtoti daži gājēju celiņi un ielas, izbūvēti jaunie 

ūdensapgādes tīklu posmi, stāvlaukumi, nosiltināts SAC “Zemgale” korpuss. 

Pašvaldības kapitālsabiedrība uzsāka jaunās šķeldu katlumājas būvniecību un 

siltumtrašu apvienošanu, kas ļaus likvidēt divas vecas katlumājas un palikt 

neatkarīgiem no fosila kurināmā (gāzes). 

 

 

       Ozolnieku novada 2016.g. budžeta apraksts 

Ozolnieku novada pašvaldības budžets ir izstrādāts saskaņā ar likumu „Par pašvaldību 

budžetiem” 21.panta 2.punktu un tas kalpo kā instruments pašvaldības autonomo 

funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai un 

pašvaldības administratīvās teritorijas ilgtspējīgai attīstībai.   

Šā gada budžeta plāns veidots, ievērojot piesardzības principu un rēķinoties ar 

iespējamajiem riskiem prognozēto ieņēmumu izpildē. 

 

 

 Ieņēmumi 

Novada budžeta ieņēmumi sastāv no pamatbudžeta, aizņēmuma no Valsts kases, 

speciālā un ziedojumu budžetiem.  

Visi 2016.gadā budžeta ieņēmumu posteņi ir palielinājušies, salīdzinot ar 2015.g.  

2016.gadā pamatbudžeta ieņēmumi plānojas par 20,7% lielāki, salīdzinot ar 2015.g. 

plānu.  

Nodokļu ieņēmumi ir auguši par 6,5%, novads pirmo reizi saņems arī 336398 euro no 

Pašvaldību izlīdzināšanas fonda. Lielāko daļu budžeta pieauguma sastāda eirofondu 

līdzmaksājumi SAM 3.3.1. (Rūpniecisko zonu infrastruktūras sakārtošana) – 1331 

tūkst. euro un lauku ceļu remontiem -144  tūks. euro. 

Pašvaldība plāno divu-trīs gadu laikā sakārtot ielas un izbūvēt jaunus ūdensapgādes 

un kanalizācijas tīklus Raubēnos, kā arī izremontēt  Kopielu Ozolniekos. Lai 

nodrošinātu vairāku infrastruktūras objektu izbūvi, tiek plānots aizņēmums no Valsts 



kases 977 tūkst. euro apmērā. Starp tiem ir skolu telpu un teritoriju remontdarbi, dažu 

ielu sakārtošana, gājēju celiņu projektēšana un būvniecība, katlumājas būvniecība 

Ānē. 

 

Pamatbudžeta kopējos ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, maksas 

pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi, kā arī 

transferti no citiem budžetiem. 

Novada pamatbudžeta ieņēmumi 2016.g. sastāda 13013986 euro: 

 



 

 

 

.  



          Izdevumi 

Par budžeta prioritārajām jomām 2016. gadā ir noteiktas - izglītība, pašvaldības 

infrastruktūras uzturēšana un attīstība, sociālā palīdzība, kā arī spēja nodrošināt 

pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā. 

 

Cenšoties sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus, ir ņemtas vērā visu nozaru 

intereses tā, lai pietiktu gan saimnieciskajiem darbiem, gan attīstībai, gan arī citām 

vietējai sabiedrībai svarīgām jomām. 

 

Pārdomāti plānojot Ozolnieku novada pašvaldības 2016. gada budžetu, uzmanība 

pievērsta novada infrastruktūras sakārtošanai, turpinot ielu un ceļu sakārtošanu, 

labiekārtošanas darbiem, apgaismojuma problēmu sakārtošanai, gājēju un 

velosipēdu celiņu izbūvei, ūdensvada, kanalizācijas un meliorācijas sistēmu 

rekonstrukcijas, dzeramā ūdens kvalitātes un apkures sistēmas sakārtošanai, 

piešķirts finansējums, lai paplašinātu kultūras un veselīga dzīvesveida iespējas, 

uzlabojot iedzīvotājiem un uzņēmējiem pieejamās infrastruktūras kvalitāti, kā arī 

atvēlēti līdzekļi projektiem, ko paredzēts realizēt turpmākajos gados. 

 

Jāatzīmē arī ievērojamais ieguldījums izglītības iestāžu finansēšanā un kvalitatīva 

izglītības līmeņa nodrošināšanai visās novada izglītības iestādēs. Piešķirts 

finansējums visu izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes pilnveidošanai, 

teritoriju labiekārtošanas darbiem, skolēnu autobusa pārvadājumiem, transporta 

kompensāciju piešķiršanai skolēniem, kuri apmeklē izglītības iestādes citās 

pašvaldībās, interešu izglītības pulciņu nodrošināšanai, ēdināšanas izdevumu 

segšanai sākot no pirmsskolas līdz pat 9.klasei, pirmsskolas pedagogu algu 

paaugstināšanai, jauniešu brīvā laika pavadīšanas centru attīstībai, pirmsskolas 

izglītības iestādes piebūves celtniecībai. 

 

Pašvaldība ir atvēlējusi finanšu līdzekļus un turpinās sociālās palīdzības jautājumu 

risināšanu, atbalstot daudzbērnu ģimenes, pēkšņās grūtībās nonākušos cilvēkus un 

citas sociāli mazāk aizsargātās iedzīvotāju grupas. 

 

2016.g. izdevumu plāns sastāda 13471979 euro  un ir par 18,5 % lielāks par 

2015.g. plānoto: 



 

Kā redzams, liels izdevumu pieaugums ir kapitālo ieguldījumu daļā. Tas saistīts ar 

no eirofondiem līdzfinansēto projektu realizāciju, valsts transfertu lauku ceļu 

sakārtošanai izmantošanu un pašfinansētu infrastruktūras un būvniecības ieceru 

īstenošanai. Klāt tekošiem izdevumiem  jāatmaksā Valsts kasei iepriekšējo gadu 

aizņēmumi 553531 euro apmērā 

 

 



 

 



 

  

2016.gadā palielinātas algas SAC “Zemgale” darbiniekiem, pirmsskolas izglītības 

iestāžu skolotājiem, izveidotas jaunas darba vietas Sociālajā dienestā, Sporta, 

Kultūras un Izglītības nodaļās. Pirmo reizi visiem darbiniekiem tiks piedāvāta 

veselības apdrošināšana.  Pašvaldība iesaistījās  deinstitucionalizācijas  procesā, 

socializējot cilvēkus ar īpašam vajadzībām. Projekts turpināsies vairākus gadus ar 

eirofondu atbalstu.  



2016.g. un turpmāk tiks strādāts pie jaunu kanalizācijas tīklu izbūves, lai 

nodrošinātu šo pakalpojumu arī privāto māju rajoniem. Pēc 2016.g. procesā tiks 

iesaistīta pašvaldības kapitālsabiedrība  SIA “Ozolnieku KSDU”, kurai piešķirts 

1077422 euro SAM 5.3.1.  (Ūdenssaimniecības sistēmu attīstība, uzlabojot vides 

stāvokli) realizācijai Ozolniekos.  

Plānots izbūvēt PII “Bitīte” jauno korpusu vienai bērnu  grupai, sakārtot un 

izveidot jaunus rotaļlaukumus bērniem novada ciemos. Tiks projektēti un būvēti 

jaunie gājēju celiņi, uzlabots apgaismojums.  

Ziedojumu līdzekļi tiks izlietoti atbilstoši katra ziedojuma mērķim. 

 

 

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs     P.Veļeckis 


