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2019. GADA FEBRUĀRA NR. 02 (264)OzolniekuNovads       Ozolnieku-novads

Ozolnieku novada dome ielūdz uz 
jaundzimušo bērniņu un viņu vecāku 
sveikšanas pasākumu 2019. gada 30. martā 
Ozolnieku Tautas namā plkst. 12:00
Pasākuma laikā tiks pasniegtas sudraba
karotītes ar Ozolnieku novada simboliku.
Šoreiz sveiksim bērnus, kuri dzimuši
no 2018. gada 1. jūlija līdz 2018. gada
31. decembrim.
Ieeja ar ielūgumiem.

Aizvadītā sporta sezona 
Ozolnieku novada spor-
tistiem ir bijusi sasniegu-
miem bagāta. 16.februārī 
pašvaldības organizētā 
svinīgā pasākumā „Spor-
ta laureāts 2018” Tautas 
namā pirmo reizi godinā-
ja 2018. gada izcilākos un 
veiksmīgākos sportistus, 
sporta komandas, sporta 
veterānus, sporta dzīves 
atbalstītājus un organi-
zatorus Ozolnieku nova-
dā. 
“Esi vairāk - dari vairāk”- ir 
Ozolnieku novada spor-
ta devīze, ko centīsimies 
ieviest Ozolnieku novada 
sportistu sirdīs. ”Sporta 
laureāts 2018” svinīgajā 
pasākumā vēlējāmies pa-

Pašvaldības veidotā pasākumā par sasniegtajiem panākumiem sportā vai sporta nozares attīstībā tika godināti:

Svinīgā pasākumā apbalvo 2018. gada labākos sportistus un komandas 
teikties sportistiem par 
dzīvību ko viņi ienes Ozol-
nieku novada dzīvē, par 
prieku un lepnumu, kas 
ikdienā caurvij katru no 

mums, jo sportisti ir mūsu 
motivācija, iedvesma un 
spēks. 
Sportisti un sporta koman-
das tika godinātas, pa-

sniedzot simbolisku paš-
valdības pateicības balvu, 
cerībā, ka šī labi iesāktā 
tradīcija novadā turpinā-
sies un nākamajā gadā 

INDIVIDUĀLIE SPORTISTI UN SPORTA
KOMANDU DALĪBNIEKI
Agris Neija -Kvadru motokross,
Anda Zvīgule -Ziemas peldēšana,
Andris Grīnfelds -Moto sports – Super Enduro,
Artūrs Ivanovs –Bokss,
Ādolfs Mičulis –Vieglatlētika,
Daniils Tenčš –Bokss,
Didzis Grundulis –Stunt Rider,
Didzis Rudavs –Peldēšana,
Ervins Vēveris -Smaiļošana – ūdens sports,
Gunārs Balodis –Novuss,
Guntis Vītoliņš -Moto Triāls,
Jānis Krūmiņš -Orientēšanās sports,
Jānis Sviķis -Grieķu-romiešu cīņas,

Jānis Uzars -Ūdens moto sports,
Kaspars Vērnieks -Moto Triāls,
Kārlis Neija -Kvadru motokross,
Klāvs Lisovskis -BMX riteņbraukšana,
Krista Uzare -Ūdens moto sports,
Lūkass Soļims -BMX riteņbraukšana,
Madara Pētersone -Jāšanas sports,
Markuss Soļims -BMX riteņbraukšana,
Markuss Tenčš –Bokss,
Marta Vildava -Jāšanas sports,
Matīss Vērnieks -Moto Triāls,
Megija Grundmane –Volejbols,
Rainers Pīrāgs -Moto Triāls,
Reinārs Pavlovs -BMX riteņbraukšana,
Rihards Kovaļenko –Boulings.

godalgoto sportistu būs vēl 
vairāk. Apbalvotie sportisti 
uzsvēra, ka sports dara cil-
vēkus laimīgākus un ir patī-
kami, ka Ozolnieku novads 
veidojas par vietu, kur dzīvot 
veselīgi.
Sporta dzīves aktīvistu godi-
nāšana norisinājās neformā-
lā gaisotnē, kur klātesošos 
sportistus priecēja dažā-
das aizraujošas aktivitātes 
un ritma apvienības „Pulsa 
efekts” dinamiskā uzstāša-
nās. Pasākumu kuplināja 
uguns šovs „Fire Spirit”. Par 
pasākuma skanējumu rūpē-
jās rokmūziķi no grupas „Ga-
poljeri”.

Kārlis Trankalis,
Izglītības, kultūras un sporta daļas, 

Sporta nodaļas vadītājs

SPORTA KOMANDAS
Hokeja komanda “OZOLNIEKI Juniors”,
Skrējēju klubs “Ozolnieki”,
Futbola komanda “Ozolnieki”,
Volejbola komanda “Ozolnieki”,
Virves vilkšanas klubs “OZOLI”.

PAR IEGULDĪJUMU SPORTA ATTĪSTĪBĀ OZOLNIEKU NOVADĀ
Jānis Valerts,
Raivis Duplinskis,
Juris Jevsins, 
Daumants Lagzdiņš, 
Mārcis Laidiņš,
Mārtiņš Prīsis.

No 4.marta līdz jaunā veikala “TOP” būv-
darbu pabeigšanai tiks slēgta visa auto 
stāvvieta pretī Ozolnieku Sporta skolai.
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Veidojot 2019.gada novada 
budžetu, īstenota finanšu 
politika, kas vērsta uz no-
vada sociālo un ekonomisko 
attīstību un pašvaldības au-
tonomo funkciju izpildes no-
drošināšanu. Pamatbudžeta 
ieņēmumus galvenokārt 
sastāda iedzīvotāju ienāku-

ma un nekustamā īpašuma 
nodokļa ieņēmumi, kuru 
vērtēto ieņēmumu prognozi 
nosaka Finanšu ministrija, 
ņemot vērā pašvaldības te-
ritorijā dzīvojošo iedzīvotāju 
skaitu un struktūru. Šā gada 
budžeta plāns veidots, ievē-
rojot piesardzības principu 
un rēķinoties ar iespējama-
jiem riskiem prognozēto ie-
ņēmumu izpildē.
Kopējais Ozolnieku novada 
pašvaldības budžets 2019.
gadam plānots 15 126 157 
EUR apmērā. Lielāko daļu, 
jeb 98 % no kopējā budže-
ta, sastādīs pamatbudžeta 
ieņēmumi, pārējo daļu - 
speciālā budžeta ieņēmumi, 
ziedojumi un dāvinājumi. Lai 
nodrošinātu novada attīs-
tības plānu, budžetā ir pa-
redzēts arī aizņēmums no 
Valsts kases.

Gadu no gada Ozolnieku 
novada infrastruktūras sa-
kārtošana ir viena no paš-
valdības prioritātēm, kam 
atvēlēta ievērojama daļa 
budžeta līdzekļu. Vērienīgi 
remontdarbi vienmēr ie-
dzīvotājiem rada pagaidu 
neērtības un neapmieri-
nātību. Tomēr, kad darbi ir 
noslēgušies un redzams 
rezultāts, mēs aizmirstam 
piedzīvotās neērtības un ir 
prieks par sakārtoto dzīves 
vidi. Arī 2019. gadā ir plāno-
ti ieguldījumi novada infra-
struktūras attīstībā. 
Finansiāli apjomīgākie iegul-
dījumi ir paredzēti ūdens-
saimniecības tīklu attīstībai 
Garozas un Ozolnieku ciemos. 
Garozas ciemā tiks izbūvēta 
jauna ūdens ieguves vieta, 
atjaunoti centralizētā ūdens 

Ozolnieku novada pašval-
dības administrācijas ēkā, 
-Stadiona ielā 10, Ozolnie-
kos, Ozolnieku novadā, un 
Salgales pagasta pārvaldē 
-”Vīgriezes”, Emburgā, Sal-
gales pagastā, Ozolnieku 
novadā, iedzīvotājiem no 1. 
marta tiek nodrošināta palī-
dzība, iesniedzot deklarāciju 
elektroniski vai vienkāršoto 
gada ienākumu deklarāciju 
papīra formātā.
Attaisnotie izdevumi ne-
drīkst pārsniegt 50 % no 
gada ar nodokli apliekamā 
ienākuma lieluma un ne vai-
rāk kā 600.00 EUR gadā. 

2019.gadā pamatbudžeta 
ieņēmumi tiek plānoti par 
2% lielāki kā 2018.gadā. 
Novads saņems arī 797 294 
EUR no Pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fonda. Lielā-
ko daļu budžeta pieauguma 
sastāda valsts budžeta mēr-
ķdotācijas, kas galvenokārt 

paredzētas pedagogu darba 
samaksai. 
Ozolnieku novada pamat-
budžeta izdevumu plāns iz-
strādāts atbilstoši izdevumu 
funkcionālajām kategorijām, 
ekonomiskai klasifikācijai, 
un ņemot vērā Ozolnieku 
novada attīstības plānoša-
nas dokumentus. Pašvaldī-
bas pamatbudžeta izdevu-
mu plāns ir apstiprināts 19 
619 497 EUR apmērā.
Salīdzinājumā ar 2018. 
gadu, par 3 401 175  EUR ir 
pieaudzis kapitālieguldīju-
mu plāns, ir pieaugušas arī 
izmaksas darbinieku atlī-
dzībai, kas saistīts gan ar 
izmaiņām pedagogu atal-
gojuma likumdošanā, gan 
izmaiņām 2018.gada beigās 
apstiprinātajā Ozolnieku 
novada pašvaldības štatu 
sarakstā. Preču un pakalpo-

jumu izmaksu pieaugumu 
496 971 EUR apmērā gal-
venokārt veido komunālo 
maksājumu, degvielas un 
kurināmā cenu pieaugums. 
Izmaksās tāpat ir iekļauti 
vairāku iestāžu ikdienas re-
montu izdevumi. 2019. gada 
plānā ir paredzēti izdevumi 
subsīdijām un dotācijām 57 
600 EUR apmērā, tajā skai-
tā ir gan dotācijas dažādām 
sporta organizācijām un 
individuālajiem sportistiem 
14 000 EUR apmērā, gan at-
balsts vasaras nometnēm, 
dažādiem izglītojošiem un 
kultūras pasākumiem 20 
000 EUR apmērā, gan do-
tācija pašvaldības dibinātai 
biedrībai “Volejbola attīstība 
Ozolniekos” 22 000 EUR ap-
mērā. Ir plānots arī sociālo 
pabalstu pieaugums maz-
nodrošinātajiem un sociāli 
neaizsargātajām iedzīvotāju 
kategorijām. 
2019. gadā plānots turpi-
nāt esošo izglītības iestāžu 
investīciju projektu reali-
zēšanu, kā arī uzsākt jau-
nas pirmsskolas izglītības 
iestādes un Sporta skolas 
kompleksa celtniecību, veikt 
vairāku ielu un ceļu segumu 
atjaunošanas darbus, kā arī 
realizēt vairākus projektus, 
kas saistīti ar ūdenssaim-
niecības attīstību Ozolnieku 
novadā. Tāpat plānots ie-
guldīt sociālo pakalpojumu 
infrastruktūras attīstībā, 
jaunas kapličas būvniecībā, 
vairāku sporta un atpūtas 
zonu labiekārtošanā. 

Daiga Liepa,
Finanšu un grāmatvedības

daļas vadītāja

2019. gada budžeta prioritātes

2019. gada Ozolnieku novada attīstības izaicinājumi

Ozolnieku novada pašvaldības 
Kancelejā un Salgales pagasta pār-
valdē no 1.marta Valsts ieņēmumu 
dienestam var iesniegt gada ienā-
kuma deklarācijas par 2018.gadu 

Attaisnotie izdevumi ir:
• izdevumi par izglītību; 
• izdevumi par medicīnas un 

ārstnieciskajiem pakalpo-
jumiem;

• veselības apdrošināšanas 
prēmijas maksājumi; 

• ziedojumi vai dāvinājumi 
budžeta iestādei vai Lat-
vijas Republikā reģistrētai 
biedrībai, nodibinājumam, 
reliģiskajai organizācijai vai 
tās iestādei, kurai piešķirts 
sabiedriskā labuma organi-
zācijas statuss; 

• ziedojumi vai dāvinājumi po-
litiskajai partijai vai politisko 
partiju apvienībai.

Zita Janitēna,
Kancelejas vadītāja 

apgādes tīkli un izbūvēti cen-
tralizētās notekūdeņu kana-
lizācijas tīkli. Ozolniekos šo-
gad tiks uzsākta centralizēto 
ūdens apgādes tīklu un sadzī-
ves notekūdeņu kanalizācijas 
tīklu izbūve ielās, kur pakalpo-
jums netika nodrošināts.
Ānes ciemā tiks risināti jau-
tājumi par notekūdeņu sūkņu 
stacijas un notekūdeņu attīrī-
šanas iekārtu pārbūvi.
Ievērojami ieguldījumi šogad 
paredzēti ielu un ceļu infra-
struktūras atjaunošanai. Līdz-
tekus ielu un ceļu ikdienas 
uzturēšanai tiks pilnībā re-
konstruēti vairāki ielu un ceļu 
posmi Cenu pagastā – Jaunat-
nes ielas pārbūve, paredzot 
arī apgaismotu gājēju celiņu, 
Atpūtas ielas posma izbū-
ve, gādājot par bērnu drošu 
nokļūšanu līdz skolai. Arī šeit 

plānota apgaismotas ietves 
izbūve. 
Turpinot Eiropas lauksaimnie-
cības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) finansētā pasāku-
ma „Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku 
apvidos” projektu, tiks izbū-
vēts lauku ceļš Cenu pagastā 
posmā Ņurdas- Mucenieki, ar 
mērķi uzlabot ceļu infrastruk-
tūras kvalitāti lauku teritorijās, 
lai veicinātu uzņēmējdarbību 
un saglabātu apdzīvotību.
Viennozīmīgi, viens no gaidī-
tākajiem projektiem ir apgais-
mota gājēju celiņa būvniecība 
no Ozolnieku stacijas līdz A8 
šosejai Branku virzienā. Feb-
ruārī ir noslēdzies būvdarbu 
iepirkums un pavasarī tiks uz-
sākta būvniecība.
Arī 2019.g. līdztekus ceļu būv-
niecībai, tiks veikta meliorā-

cijas sistēmu un lietus ūdens 
kanalizācijas sistēmu atjauno-
šanas darbi.
2018. gadā ielu apgaismojums 
tika izbūvēts vienā Dalbes cie-
ma daļā, bet šogad darbi tur-
pināsies otrā ciema daļā. Pie 
jauna apgaismojuma tiks arī 
Rīgas iela, Ozolniekos.
Turpinot novada teritoriju la-
biekārtošanas darbus, jaunas 
atpūtas un veselības veicinā-
šanas teritorijas tiks izveido-
tas Ānē un pie Džammu dīķa 
Branku ciemā. Turpinot 2018.
gadā uzsāktos darbus, šogad 
Veselības takā tiks uzstādīts 
jauns vingrošanas aprīkojums. 
Tiks uzsākti darbi arī pie Meža 
takas labiekārtošanas Branku 
ciemā. Salgales pagastā pie 
pamatskolas tiks labiekārtots 
sporta laukums. 
Šogad ir uzsākta Teteles kapu 

kapličas būvprojekta izstrāde.
Deinstitucionalizācijas pro-
jekta realizācijas sākumpos-
mā 2016. gadā tika uzsākta 
Zemgales plānošanas reģiona 
projekta “Atver sirdi Zemgalē” 
realizācija. Tā ietvaros, šī gada 
februārī aizsākta Celtnieku 
ielas 12, Ānē telpu rekonstruk-
cija dienas aprūpes centra iz-
veidei.
Kā ik gadu, arī 2019. gadā tiks 
veikti remontdarbi novada iz-
glītības iestādēs. Vasarā no-
slēgsies jaunās pirmsskolas 
izglītības iestādes projektēša-
nas darbi. 
2019. gadā plānots uzsākt 
Ozolnieku Sporta skolas in-
frastruktūras paplašināšanas 
projektu izstrādi.

Inese Baumane,
Attīstības un projektu daļas  

vadītāja

INFORMĒJAM IEDZĪVOTĀJUS, KA NO 2019.GADA 
1. FEBRUĀRA PAŠVALDĪBAS KANCELEJA STRĀDĀ 
BEZ PUSDIENAS PĀRTRAUKUMA UN ŠAJĀ LAIKĀ 

IESPĒJAMS TIKAI IESNIEGT DOKUMENTUS.

Pašvaldības kancelejas tālr.: 63050241
e-pasts: Zita.Janitena@ozolnieki.lv. 

Informējam, ka ārpus pašvaldības darba laika- darba 
dienās no plkst.17.30 līdz 7.00 un brīvdienās, iedzīvotāji 
automašīnas var novietot arī pašvaldības stāvlaukumā.

Informācija par pašvaldības stāvlaukumu



3

O
ZO

LN
IE

K
U

 A
VĪ

ZE
 / 

PĀ
R

VA
LD

E 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Fe
br

uā
ri

s 
20

19

2016. gadā Zemgales plā-
nošanas reģionā uzsākta 
2014. – 2020.gada ES fondu 
plānošanas perioda darbības 
programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” (turpmāk – 
darbības programma) 9.2.2. 
specifiskā atbalsta mērķa 
“Palielināt kvalitatīvu institu-
cionālai aprūpei alternatīvu 
sociālo pakalpojumu dzī-
vesvietā un ģimeniskai videi 
pietuvinātu pakalpojumu pie-
ejamību personām ar invali-
ditāti un bērniem” (turpmāk – 
9.2.2. SAM) 9.2.2.1.pasākuma 
“Deinstitucionalizācija” pro-
jekts “Atver sirdi Zemgalē”.
Projekts tiek īstenots sadar-
bībā ar 21 Zemgales reģiona 
pašvaldību, tajā skaitā Ozol-
nieku novada pašvaldību. 
Projekta mērķis ir paplaši-
nāt ģimeniskai videi pietu-
vinātu un sabiedrībā bals-
tītu sociālo pakalpojumu 
pieejamību dzīvesvietā per-
sonām ar invaliditāti, kā arī 
bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem un viņu ve-
cākiem, likumiskajiem pār-
stāvjiem. Projekta ietvaros 
Ozolnieku novadā individuāli 
izvērtētas 19 bērnu ar funk-
cionāliem traucējumiem un 
9 pilngadīgu personu ar ga-
rīga rakstura traucējumiem 
vajadzības pēc konkrētiem 
pakalpojumiem. Balstoties uz 
izvērtējumiem, sastādīti in-
dividuālie plāni, kas attiecīgi 
nosaka katram nepiecieša-
mos pakalpojumus. 

2018.gada Sociālā dienesta darba pārskats

Sniedz sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus 
Sabiedrībā balstīti sociālie 
pakalpojumi bērniem ar funk-
cionāliem traucējumiem un 
viņu ģimenēm:
• sociālā rehabilitācija bēr-

nam un viņa likumiskajam 
pārstāvim vai audžuģime-
nei

• aprūpes pakalpojums
• "Atelpas brīdis” bērnu ve-

cākiem.

Ozolnieku novada 7 bērniem 
ar funkcionāliem traucēju-
miem, kuriem Veselības un 
darbspēju ekspertīzes ārstu 
valsts komisija ir izsniegusi 
atzinumu par īpašās kopša-
nas nepieciešamību, projekta 
ietvaros tiek atmaksāts so-
ciālās aprūpes pakalpojums 
lietderīga brīvā laika pava-
dīšanai (bērniem līdz 5 gadu 
vecumam 50 stundas nedēļā, 
bet pēc 5 gadu vecuma līdz 
10 stundām nedēļā). 
Sabiedrībā balstīti sociālie 
pakalpojumi personām ar ga-

Ozolnieku novada Sociālajā 
dienestā 2018.gadā tika sa-
ņemti 1175 personu iesnie-
gumi, t.sk. 1031 iesniegums 
sociālajai palīdzībai un 143 
sociālajiem pakalpojumiem. 
Sociālais darbs ar trūcīgām 
personām (ģimenēm):
• par trūcīgām atzītas 98 ģi-

menes t.i. 210 personas,
• par maznodrošinātām at-

zītas 143 ģimenes t.i. 245 
personas,

• Ānes higiēnas centrā tika 
sniegts 591 pakalpojums 
(veļas mazgāšana, žāvēša-
na, dušas pakalpojums).

Sociālais darbs ar ģimenēm 
un bērniem:
• tika novadītas apmācības 

PII “Pūcīte” pedagogiem, 
darbiniekiem “Bērnu emo-
cionālajā audzināšanā”.

• tika novadītas novada ie-
dzīvotāju vecāku apmācību 
grupas “Bērnu emocionā-
lajā audzināšanā” un “Ceļ-
vedis audzinot pusaudzi”. 
Paldies biedrībai “TUVU”, 
kas sniedza atbalstu, at-
ļaujot izmantot biedrības 

rīga rakstura traucējumiem:
• speciālistu konsultācijas un 

individuālais atbalsts
• atbalsta grupas un grupu 

nodarbības
• aprūpe mājās
• specializētas darbnīcas ik-

dienā lietderīgu prasmju 
apgūšanai

• īslaicīga sociālā aprūpe.
Bez sociālo pakalpojumu 

nodrošināšanas Zemgales 
plānošanas reģiona izstrā-
dātā deinstitucionalizācijas 
plānā (DI plāns) paredzēts arī 
Eiropas reģionālā attīstības 
fonda (ERAF) finansējums 
infrastruktūras izveidei, lai 
nodrošinātu mērķa grupu ie-
dzīvotājus Zemgales reģionā 
ar individuālajām vajadzībām 
atbilstošiem sociālās aprūpes 
un rehabilitācijas pakalpoju-
miem pēc iespējas tuvāk dzī-
vesvietai, tādējādi sniedzot 
nepieciešamo atbalstu neat-
karīgas dzīves saglabāšanai 

un integrācijai sabiedrībā. DI 
plāna ietvaros, īstenojot pro-
jektu “Daudzfunkcionāla so-
ciālo pakalpojumu centra iz-
veide Ozolnieku novada Ānē”, 
mūsu novadā paredzēta die-
nas aprūpes centra izveide 
Ānē, Celtnieku ielā 12, kur tiks 
nodrošināti sociālās aprūpes 
pakalpojumi pilngadīgām 
personām ar garīga rakstu-
ra traucējumiem un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumi 
bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem. Janvāra bei-
gās noslēdzās Ozolnieku no-
vada pašvaldības iepirkums 
telpu pārbūvei un līgums tika 
noslēgts ar SIA „Konstants”, 
būvdarbus paredzēts pabeigt 
līdz 2019.gada 10. jūnijam. 
Pēc būvdarbu pabeigšanas 
tiks veikta telpu labiekārto-
šana – iegādātas mēbeles un 
aprīkojums.
Sarmīte Strode, Ozolnieku 
novada pašvaldības Sociālā 
dienesta vadītāja: „Lai gan 
projekta ietvaros pieejamo 
pakalpojumu klāsts šobrīd vēl 
ir pilnveidojams, līdz šim sa-
sniegtos rezultātus vērtējam 
pozitīvi – esam raduši iespēju 
nodrošināt lielāko daļu iecerē-
tā un joprojām notiek aktīvs 
darbs, lai dotu iespējas cilvē-
kiem izmantot tos pakalpoju-
mus, kas tiem nepieciešami. 
Aktīvi tiek gatavoti sadarbības 
līgumi ar sociālās rehabilitāci-
jas pakalpojumu sniedzējiem 
un meklēti risinājumi piedā-
vājuma paplašināšanai.” 

2018. gada nogalē Ozolnie-
ku novadā tika uzsāktas 
grupu nodarbības pieaugu-
šajiem ar garīga rakstura 
traucējumiem. Grupu no-
darbības notiek reizi mē-
nesī Ānes higiēnas centra 
mācību virtuvē, kur sociālo 
darbinieku vadībā tiek mēr-
ķtiecīgi veiktas aktivitātes, 
lai saglabātu, nostiprinātu 
un uzlabotu klientu pašap-
rūpes prasmes.
Sociālie darbinieki ir priecīgi 
par tik radošiem un uzņē-
mīgiem grupu dalībniekiem, 
kuru ieteikumi un idejas tiek 
realizētas nākamajās no-
darbībās. Grupu nodarbību 
vadītāji kopā ar dalībniekiem 
plāno apmeklēt kultūras 
pasākumus, rīkot mācību 
ekskursijas, lai pēc iespējas 
plašāk integrētu sabiedrībā 
cilvēkus ar garīga rakstura 
traucējumiem. 2019. gadā 
tiek plānots individuāli izvēr-
tēt papildus 2 pieaugušas 
personas ar garīga rakstura 
traucējumiem. 
Labklājības ministrija ir 
izteikusi pateicību Ozol-
nieku novada Sociālajam 
dienestam par ieguldījumu 
sabiedrībā balstītu pakal-
pojumu sniegšanā saviem 
iedzīvotājiem un projekta 
ietvaros sasniegtajiem re-
zultātiem. 

Ozolnieku novada Sociālais 
dienests

telpas vecāku apmācību 
grupu nodarbībām, kā arī 
sniedzot atbalstu telpu 
remontam trūcīgām un 
maznodrošinātām ģime-
nē, sarūpējot mēbeles un 
saimniecībā nepiecieša-
mās lietas. 

• tika piesaistīti divi ģimenes 
asistenti, kuru pakalpoju-
mus saņēma 3 ģimenes ar 
bērniem. 

Sociālais profilaktiskais 
darbs ar nepilngadīgiem li-
kumpārkāpējiem:
• tika slēgtas 3 profilakses 

lietas, 
• bet iekārtotas 9 jaunas lie-

tas,
• gada beigās likumpārkā-

pumu profilakses darba 
uzskaitē atradās 9 bērni. 

Sociālais darbs ar veciem 
cilvēkiem un vientuļiem no-
vada iedzīvotājiem:
• 5 uzņēmuma līgumi par 

aprūpi mājās, Dienesta rī-
cībā esošā informācija ļauj 
prognozēt, ka pieprasījums 
pēc šī pakalpojuma pie-
augs.

• Sociālās aprūpes centrā 
„Zemgale” ievietoti 5 nova-
da iedzīvotāji, kuriem daļu 
uzturēšanās maksas sedz 
Ozolnieku novada pašval-
dība.

Sociālais darbs ar pieaugu-
šajiem:
• Valsts apmaksātiem so-

ciālās rehabilitācijas pa-
kalpojumiem izvērtētas 27 
personas,

• Darba ekspertīzes un ārstu 
komisijai (DEAK) izvērtētas 
68 personas.

Sociālais dienests adminis-
trēja pašvaldības pabalstus 
daudzbērnu ģimenēm: 
• pabalsts vakcinācijai - 25 

iesniegumi, 
• pabalsts briļļu iegādei - 22 

iesniegumi, 
• pabalsts mācību līdzekļu 

iegādei - 129 iesniegumi,
• pabalsts profesionālās 

ievirzes vai interešu izglī-
tības programmu dalības 
maksas segšanai - 28 ie-
sniegumi. 

Sociālais darbs Ozolnieku 
novada izglītības iestā-

dēs – novadītas izglītojo-
šas programmas:

•  “Atbalsts attīstībai skolā” 
(notikusi 1 konsultācija, uz-
ņemta 1 filma un notikusi 1 
analīzes sesija),

• “Atbalsts attīstībai ģimenē” 
(piedalījušās 3 ģimenes, 
sniegtas 3 konsultācijas, 
uzņemtas 5 videofilmas, 
notikušas 5 analīzes sesi-
jas).

Psihoterapeitiskā un psiho-
loģiskā palīdzība Ozolnieku 
novada iedzīvotājiem no-
drošināta:
• ģimenes psihoterapeita 

pakalpojumus saņēmušas 
11 ģimenes t.sk 2 pusaudži, 
kopā 96 konsultāciju stun-
das, 

• psiholoģiskās diagnostikas 
pakalpojumi bērniem ar 
mācīšanas grūtībām tika 
sniegti 23 novada bērniem,

• par aizdomām par iespēja-
mo vardarbību pie psiholo-
ga uz izpēti nosūtīti 17 bērni 
un 7 pieaugušie,

• psihosociālo palīdzību kā 
vardarbībā cietušiem Do-

beles novada Atbalsta cen-
trā saņēma 16 novada bērni 
un viens bērna pavadonis.

Sociālā dienesta līdzdarbība 
Eiropas Savienības projek-
tos:
• Deinstitucionalizācijas pro-

jektā “Atver sirdi Zemgalē” 
- organizētas grupu nodar-
bības pieaugušajiem ar garī-
ga rakstura traucējumiem, 7 
uzņēmuma līgumi par aprū-
pi mājās bērniem ar funkcio-
nāliem traucējumiem,

•  "Profesionāla sociālā darba 
attīstība pašvaldībās" divās 
projekta aktivitātēs – super-
vīzijas sociālajiem darbinie-
kiem un apmācības par so-
ciālo darbu ar pilngadīgām 
personām ar garīga rakstura 
traucējumiem.

• Resursu centra „ZELDA” iz-
mēģinājumprojektā “Atbal-
sta personas pakalpojums”.

Ozolnieku novada
 Sociālais dienests
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Ozolniekos – 6. martā
 Adreses: 
* Skolas iela 11; 
* Rīgas iela18; 
* Parka ielas iekšpagalmā; 
* Kastaņu iela (pie garāžām); 
* Aizupes rajons (Aizupes 4). 
Cenu pagastā, Brankās -
6. martā
 Adreses: 
*Saules iela 7b
  (pie garāžām); 
*Spartaka iela
  (pretī ūdenstornim). 
Ānē un Tetelē – 20. martā
 Adreses Ānē: 
* Celtnieku iela 2; 
* Pie Celtnieku ielas 14; 
* Jaunatnes iela 5; 
* Celtnieku iela 9
   (pie Sporta ielas). 
Adreses Tetelē: 
* Progresa ielā
   (pretī mājai Nr.2). 

Garozā: Iecavas iela 9 (pie 
mikrorajona) un 
Emburgā: 1. maija iela 5 
atkritumus izvedīs 15.maijā.
Dalbē un Jaunpēterniekos 
- pēc nepieciešamības un 
informācijas no iedzīvotājiem, 
tiks iekļauts Ozolnieku 
maršrutā.

Atgādinājums iedzīvotājiem!
Lielgabarīta atkritumu 
savākšanas punktos drīkst 
izmest: 
• sadzīves tehniku; 
• mēbeles, matračus; 
• sīkus sadzīves priekšmetus. 
Nedrīkst izmest: 
• vecas riepas; 
• medikamentus; 
• svinu saturošus priekšmetus 
(baterijas, akumulatori); 
• krāsas un to izstrādājumus; 
• ražošanas atkritumus; 

• celtniecības atkritumus 
(nepieciešams atsevišķi 
pasūtīt izvešanas konteineru).
 
Uzņēmums SIA “Ozolnieku 
KSDU” aicina ievērot 
nosacījumus, kas saistīti 
ar lielgabarīta atkritumu 
izmešanu! Bīstamos 
atkritumus, piemēram, 
automašīnu riepas, krāsas, 
eļļas, iedzīvotājiem ir jānogādā 
atkritumu savākšanas 
punktos pašu spēkiem.

Iedzīvotāji, sekojot līdz 
lielgabarīta atkritumu 
izvešanas grafikam, drīkst 
izvedamos lielgabarīta 
priekšmetus novietot pie 
sadzīves atkritumiem jau 
iepriekšējās brīvdienās, bet 
ne ātrāk kā nedēļu pirms 
plānotās izvešanas.

Privātmāju iedzīvotāji 
lielgabarīta atkritumu 
izvešanu var pieteikt SIA 
"Ozolnieku KSDU" darba 
dienās no plkst. 8.00 
līdz 17.00, zvanot pa tālr. 
25957171 vai rakstot uz 
e-pastu: info@oksdu.lv un 
norādot ielu, mājas numuru, 
kā arī lielgabarīta atkritumu 
apjomu.

SIA „Ozolnieku KSDU”

Lielgabarīta atkritumu savākšanas 
grafiks 2019. gada martā

2019.gadā Valsts ugunsdzē-
sības un glābšanas dienesta 
Zemgales reģiona brigāde 
(turpmāk – VUGD ZRB) pa-
plašinās to objektu klāstu, 
kuros tiks veiktas uguns-
drošības pārbaudes, tajā 
iekļaujot arī atkritumu ap-
saimniekošanas (šķirošanas, 
pārkraušanas, pārstrādes) 

uzņēmumus, lielākos metāl-
lūžņu pieņemšanas punktus 
un saimnieciskās darbības 
objektus (veikalus, skais-
tumkopšanas salonus, biro-
jus u.c.), kuri izvietoti daudz-
stāvu dzīvojamajās mājās. 
Pārbaudes tiks turpinātas 
arī daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju koplietošanas telpās.
VUGD jau šobrīd regulāri veic 
ugunsdrošības pārbaudes 
paaugstinātas bīstamības 
objektos, izglītības iestādēs, 
ārstniecības un sociālās ap-
rūpes iestādēs un viesnīcās, 
kurās var nakšņot vairāk 
nekā 50 cilvēki, pārbaudes 
tiek veiktas ne retāk kā reizi 
divos gados. Publiskās ēkās, 
kurās vienlaikus var uzturē-
ties vairāk nekā 200 cilvēku, 
pārbaudes tiek veiktas ne re-
tāk kā trijos gados. Papildus 
tiek reaģēts arī uz iesniegu-
miem vai citā veidā saņemto 

Vides pakalpojumu snie-
dzējs SIA "Clean R" infor-
mē, ka ar 2019. gada 18. 
februāri Ozolnieku novadā 
tiek noteikts jauns sadzīves 

Uzņēmums aicina tās daudzdzīvokļu mājas, kas nav SIA “Ozolnieku KSDU” apsaim-
niekošanā, noslēgt personalizētus līgumus ar SIA "Clean R", jo SIA “Ozolnieku KSDU” 
veic tikai un vienīgi starpnieka funkciju.

SIA "Ozolnieku KSDU"

Veiks papildus ugunsdrošības 
pārbaudes

informāciju par iespējamiem 
ugunsdrošību prasību pārkā-
pumiem un tiek veiktas neplā-
notas pārbaudes. 
Ņemot vērā to, ka 2018.gadā 
Latvijā pieaudzis ugunsgrēku 
skaits būvobjektos, būvniecī-
bas laikā ugunsdrošības pār-
baudes tiks veiktas arī publis-
kās ēkās, kurās vienlaikus var 

atrasties vairāk par 25 cilvē-
kiem.
Papildus noteiktās uguns-
drošības pārbaudes objektos 
plānots veikt no maija līdz 
novembrim, savukārt būvob-
jektos – visa gada laikā. Ja tiks 
konstatēti ugunsdrošības pra-
sību pārkāpumi, kas nerada 
tiešus ugunsgrēka izcelšanās 
draudus, tad VUGD ZRB amat-
persona sastādīs pārbaudes 
aktu, kurā tiks norādīti konsta-
tētie pārkāpumi un termiņi to 
novēršanai. Savukārt, ja pār-
baudē tiks konstatēti nopietni 
ugunsdrošības prasību pārkā-
pumi, kas rada tiešus uguns-
grēka izcelšanās draudus, tad 
amatpersona var arī pieņemt 
lēmumu par objekta darbības 
apturēšanu vai uzsākt admi-
nistratīvo lietvedību.

Raksts tapis sadarbībā ar VUGD Pre-
vencijas un sabiedrības informēšanas 

nodaļu Zemgales reģionā

SIA "Ozolnieku KSDU" informē par izmaiņām
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifā
sākot ar 2019. gada 18. februāri

atkritumu apsaimniekošanas 
tarifs. Ar iepriekš norādīto da-
tumu stāsies spēkā jauns sa-
dzīves atkritumu apglabāša-
nas tarifs atkritumu poligonā 

"Brakši" (no 48,53 uz 53,63 
EUR/t + PVN), kā rezultātā 
paaugstināsies kopējā sa-
dzīves atkritumu apsaimnie-
košanas maksa. No attiecīgā 
datuma tarifs par viena ku-
bikmetra nešķirotu sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu 
būs 16,23 EUR (ieskaitot 
PVN).

Ņemot vērā augstāk minēto, 
SIA “Ozolnieku KSDU” ir vei-
cis atkārtotu pārrēķinu atkri-
tumu tarifos. Salīdzinot ar ie-
priekšējo tarifu, tad izmaiņas 
ir palielinājušās par 8.3%.

Ozolnieku novada teritorija
pakalpojuma sniegšanai

Ozolnieki

Brankas

Jaunpēternieki

Emburga

Garoza

Tetele

Āne

Tarifs no 18.02.2019.
EUR/cilv.

3.082

2.821

1.67

1.745

2.843

1.61

1.869

Lai nerastos pārpratumi, 
ka kāda persona nelikumīgi 
uzdodas par viltus "Sociālo 
darbinieku", Ozolnieku so-
ciālais dienests informē, ka 
sociālā darba speciālistam, 
veicot darba pienākumus, lī-
dzi ir jābūt darbinieka aplie-
cībai savukārt klientam ir ne 
vien tiesības, bet pienākums 
to palūgt uzrādīt, īpaši gadī-
jumos, ja viņš šo darbinieku 
nepazīst. 

SOCIĀLĀ DIENESTA DARBINIEKU 
APLIECĪBAS UN DARBA FORMAS

Ja šī apliecība šķiet aizdo-
mīga, lūdzu zvanīt Ozolnie-
ku novada Sociālā dienesta 
vadītājai Sarmītei Strodei pa 
tālr.26110405. Tāpat novada 
sociālā darba speciālistus 
viegli atpazīt pēc darba for-
mām, kas darbiniekiem, vei-
cot apsekojumus, vienmēr ir 
mugurā. 

Sanda Apsīte, Ozolnieku novada 
sociālā darbiniece
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24.janvārī norisi-
nājās Ozolnieku 
novada uzņēmēju 
biedrības sanāks-
me. Šoreiz novada 
uzņēmēji viesojās 

pie viena no biedriem – Balti-
jas Starptautiskās Akadēmijas. 
Sanāksmes dienas kārtībā bija 
uzņēmēju biedrības jaunumi 
un aktualitātes, informācija 
par jaunumiem no Ozolnieku 
novada domes, kā arī nodok-
ļu izmaiņas 2019.gadā. Kā 
viesi šajā tikšanās reizē tika 
uzaicināti SIA „Geton Energy” 
pārstāvji, kuri pastāstīja par 
jaunumiem un tendencēm 
elektroenerģijas tirgū.
Biedrības aktualitātes.  
Ozolnieku novada uzņēmēju 
biedrības Valdes locekļi Raitis 
Avots un Arnis Leikarts atska-
tījās uz biedrības iesaistīšanos 
Ziemassvētku labdarības ini-
ciatīvā, kur uzņēmēji saziedo-
ja naudu televizoram novada 
daudzbērnu ģimenei. Biedrī-
bas jaunievēlētā valdes locekle 
Ilze Ragovska -Bērziņa stāstīja 

Ozolnieku novada dome 2019. 
gada 24. Janvārī pieņēma lē-
mumu uzsākt detālplānojuma 
izstrādi nekustamajam īpašu-
mam Skolas iela 6, Ozolnie-
kos. Detālplānojuma izstrā-
des mērķis - zemes vienību 
1,386ha kopplatībā ar kadastra 
apzīmējumiem 54660010808 
un 54660010928 sadale, pa-
redzot savrupmāju un publis-
ko apbūvi,  inženiertehniskās, 
publiskās un transporta infra-
struktūras perspektīvās izvie-
tošanas iespējas.

Aicinām atsaukties nekustamā īpašuma īpašniekus, kuri vēlas iznomāt uz-
ņēmējiem sev piederošos nekustamos īpašumus - telpas un zemi Ozolnieku 
novada teritorijā, sākot no nelielām telpām līdz ražošanas, noliktavu un biroju 
kompleksiem. Pašvaldība šo informāciju apkopos un sniegs uzņēmējiem, kuri 
vēlas darboties Ozolnieku novadā un kuriem ir nepieciešamas biroju, ražoša-
nas, noliktavu vai tirdzniecības telpas, sākot no 50 m2 un lielākas. 
Cilvēkus aicinām vērsties klātienē novada pašvaldības Attīstības un projektu 
daļā vai informāciju sūtīt uz e-pastu: inese.baumane@ozolnieki.lv.
Zvaniet uz pašvaldību pa tālr. 26516231 Inesei Baumanei un uzzināsiet 
vairāk par pieejamajiem iznomātajiem objektiem!

Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu.
(atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā 
novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību" 9. un 
10. punktam)
Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā pārvalde informē, ka ir saņemts iesnie-
gums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam:

Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu.
(atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, 
kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību" 
9. un 10. punktam)
Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā pārvalde informē, ka ir saņemts iesnie-
gums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam:

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (VTUA) atgādina, lai piedalītos ceļu satiks-
mē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes 
jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas 
vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. 
Par VTUA sniegtajiem pakalpojumiem var samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas 
maksājumu.

Paredzētās darbības iesnie-
guma iesniegšanas datums

Paredzētās darbības nosau-
kums

Iesniedzējs

Paredzētās darbības norises 
vietas adrese

Atrašanās īpaši aizsargājamā 
dabas teritorijā

Atrašanās Rīgas jūras līča pie-
krastes aizsargjoslā

Atrašanās virszemes 
ūdensobjektu aizsargjoslā

Informācija par paredzēto 
darbību

Paredzētās darbības iesniegu-
ma iesniegšanas datums

Paredzētās darbības nosau-
kums

Iesniedzējs

Paredzētās darbības norises 
vietas adrese

Atrašanās īpaši aizsargājamā 
dabas teritorijā

Atrašanās Rīgas jūras līča pie-
krastes aizsargjoslā

Atrašanās virszemes ūdensob-
jektu aizsargjoslā

Informācija par paredzēto dar-
bību

2019. gada 24. janvāris

„Brūklenāju ceļš” būve 2,21 km garumā.

AS „Latvijas valsts meži” reģ. Nr. 40003466281, juri-
diskā adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004.

Ozolnieku novads Sidrabenes pagasts Zemes īpašu-
ma kadastra numurs 54780050139 Zemes vienības 
kadastra apzīmējuma numurs 54780050136. 

Neatrodas

Neatrodas

Neatrodas

Meža autoceļa „Brūklenāju ceļš” būve 2,21 km garu-
mā.

2019. gada 1. februāris

Meža autoceļa „Caunu ceļš” būve 1,76 km garumā.

AS „Latvijas valsts meži” reģ. Nr. 40003466281, juri-
diskā adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004.

Ozolnieku novads Salgales pagasts Zemes vienības 
kadastra apzīmējuma numurs 54780010122. 

Neatrodas

Neatrodas

Neatrodas

Meža autoceļa „Caunu ceļš” būve 1,76 km garumā.

Ozolnieku novada uzņēmēji tiekas 
Baltijas Starptautiskajā Akadēmijā

Detālplānojuma izstrādes uzsākša-
na nekustamajam īpašumam Skolas 
iela 6, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, 
Ozolnieku novads

Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi 
sākotnējā izvērtējuma veikšanu meža autoceļa 
„Brūklenāju ceļš” būve 2,21 km garumā Salgales 
pagastā, Ozolnieku novadā

Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi 
sākotnējā izvērtējuma veikšanu meža autoceļa 
„Caunu ceļš” būve 1,76 km garumā Salgales 
pagastā, Ozolnieku novadā

par „Karjeras dienām” Ozolnie-
ku vidusskolā un par aicināju-
mu uzņēmējiem piedalīties šajā 
pasākumā dažādu profesiju 
pārstāvjiem, raisot skolēniem 
interesi apgūt attiecīgo profesi-
ju. Ozolnieku novada uzņēmēju 
biedrības biedri vienojās, ka 
2019.gadā biedrībai būs sa-
nāksmes: 28.martā, 16.maijā, 
20.jūnijā, 29.augustā, 24.ok-
tobrī, 13.decembrī – un tiks 
veikta aptauja par interesē-
jošām tēmām viesu piesaistī-
šanai šajās sanāksmēs.
Par Ozolnieku domes jaunu-
miem informēja biedrības val-
des loceklis Juris Pošeika. Tika 
panākta vienošanās ar domi, 
ka turpmāk katru mēnesi Ozol-
nieku novada iedzīvotājus iepa-
zīstināsim ar vienu no biedrības 
biedriem. Atgādinājums no 
domes uzņēmējiem, ka Domes 
sēdes var apmeklēt ikviens, jo 
tajās tiek sniegta informācija 
par attiecīgo sanāksmes tēmu, 
kā arī informēts par attīstības 
plāniem un progresu ar tiem. 
Par izmaiņām nodokļu jomā 

Aicinām atsaukties nekustamā īpašuma īpašniekus

Saskaņā ar Ozolnieku novada 
teritorijas plānojumu, zemes 
vienības ar kadastra apzī-
mējumiem 54660010808 un 
54660010928 un kopējo pla-
tību 1.386 ha atrodas Jaukta 
centra apbūves teritorijā un 
detālplānojuma izstrāde nav 
pretrunā ar plānošanas doku-
mentiem.

Toms Bondars,
detālplānojuma īstenotājs

(e-pasts: tomsbondars@gmail.com)

informēja biedrības biedrs 
Kaspars Valters. Īsumā, ar 
2019.gadu nav būtisko nodok-
ļu izmaiņu uzņēmējiem, taču 
jāņem vērā nianses nodokļos, 
kas stājušies spēkā 2018.gada 
laikā - piemēram, uzņēmumu 
ienākuma nodokļa uzbūve ir 
pilnībā mainījusies un ir nāku-
šas klāt un mainījušās vairākas 
nianses, kas iepriekš nebija. 
Uzņēmējiem jāpievērš uzma-
nība noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas likumam – daudz 
vairāk tiks uzmanīti aizdomīgi 
darījumi un arī noteikti kritē-
riji, kādos gadījumos grāmat-
vežiem jāziņo par uzņēmuma 
darbībām.
Aicinām ikvienu Ozolnieku 
novada uzņēmēju pievie-
noties Ozolnieku novada 
uzņēmēju biedrībai. Sīkāka 
informācija www.ozouzne-
meji.lv, jautājumiem e-pasts 
info@ozouznemeji.lv vai pa 
tālr.29229906.

Juris Pošeika,
uzņēmējs

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē Kazarmes ielā 17a, Jelgava, LV-3007, elektroniski jelgava@jelgava.vvd.gov.lv 
Valsts vides dienests

Garoza 5. aprīlī 9:00 17. maijā 9:00 Cirpeņi, mehāniskās 
darbnīcas.

Ozolnieku 
novads

Emburga 5. aprīlī 12:00 17. maijā 11:00 Strīķeri, mehāniskās 
darbnīcas

Renceles 17. maijā 14:00 “Amoliņi”

Traktortehnikas īpašnieku ievērībai!

tālrunis 22047220, 29395264, 20241052 vai www.vtua.gov.lv
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Ar mērķi īstenot kopīgas 
aktivitātes tūrisma un uz-
ņēmējdarbības veicināša-
nai, pielietojot inovatīvus 
risinājumus dabas resursu 
izmantošanā Jelgavas un 
Ozolnieku novados, Lauku 
partnerība “Lielupe” reali-
zē LEADER starptautiskās 
sadarbības projektu “Lau-
ku māksla”. Starptautiskajā 
projektā iesaistītas trīs part-
nerības no Itālijas, viena no 
Francijas un viena no Somijas 
(Aktiivinen Pohjois-Satakun-
ta), kas ir projekta vadošais 
partneris.
Starptautisko partneru līdz-
dalība ļauj īstenot daudzvei-
dīgas projekta aktivitātes, tajā 
skaitā, mākslinieku un vietējās 
rīcības grupas pārstāvju da-
lību starptautiskos pieredzes 
apmaiņas un sadarbības pa-
sākumos Francijā, Itālijā un 

31. janvārī Ozolnieku Tautas 
nama lielā zāle bija mūzikas 
mīļotāju pārpildīta. Jaunā 
gada pirmā mēneša izskaņā 
šeit pulcējās dažāda vecuma 
klausītāji, lai pavadītu emo-

cionāli piesātinātu Dziesmu 
vakaru kopā ar mūziķi, dzie-
dātāju un Ozolnieku Mūzikas 
skolas trompetes spēles pa-
sniedzēju Vilni Dumpi kon-
certprogrammā „Par prieku 
sev, par prieku tev un ļauti-
ņiem par prieku".

Februārī, apmeklējot da-
žādus kultūras pasākumus 
Ozolnieku Tautas namā, 
apmeklētāju skatienus pie-
saista izcilā mākslinieka, 
dizainera, gleznotāja un pe-
dagoga Raita Junkera gleznu 
izstāde „Ceļojumu piezīmes”. 
Šī izstāde liek apstāties, ie-

skatīties, iedziļināties, cen-
šoties atpazīt pasaulslave-
nas vietas un sajust to īpašo 

Sestdien, 16. februārī, 
Valentīna dienai veltīta-

jā romantiskajā atpūtas 
pēcpusdienā “Rožu sveču 

Purvu ilgtspēja un lauku māksla izstādē novada domē

Ar sirsnīgu veltījumu mūzikā līdzcilvēkiemOzolnieku Tautas namā 
iedvesmo Raita Junkera 
„Ceļojumu piezīmes” gleznās

Somijā, starptautisku pasāku-
mu organizēšanu Jelgavas un 
Ozolnieku novados ar projekta 
partneru no Francijas, Itālijas 
un Somijas dalību (praktiskais 
seminārs “Kūdras inovācijas 
dizainā un mākslā” un Kūdras 
mākslas festivāls), kā arī vie-

tēju un nacionālu pasākumu 
organizēšanu Jelgavas un Ozol-
nieku novados (kūdras darb-
nīcas skolēniem un konferenci 
“Purvu teritorijas ilgtspēja”). 
Konferencē tika sniegta infor-

mācija par to, kā iespējams 
izmantot rekultivētās purva 
teritorijas, nodrošinot cirkulā-
rās ekonomikas principus un 
ilgtspējīgu purvu apsaimnieko-
šanu - meža stādu, ogulāju stā-
dīšanu purvos, vēja enerģijas 
potenciāla izmantošanu, bitēm 

un kamenēm, kā arī paludikul-
tūrām purvos. 
Projekts mums atklāj no jau-
na un ļauj novērtēt, cik unikāli, 
cienījama vecuma, lieli un da-
bas kopējai ekosistēmai ļoti 

krāsu nianšu burvību māksli-
nieka skatījumā.
„Īstam gleznotājam ir daudz 
jāstrādā. Tas krāsas nedrīkst 
žēlot. Jāredz labi piemēri. Un 
būtu pat jāpabraukā pa ārze-
mēm”,” savu darbu tapšanas 
nianses lielas dzīves jubile-
jas – 60 gadu priekšvakarā 

atklāj Kuldīgas rajona Ēdolē 
dzimušais mākslinieks.

nepieciešami ir purvi. Tie ir liela 
Latvijas bagātība. Turklāt tāda, 
kas reti kur vecajā Eiropā ir sa-
glabājusies. Patlaban Latvijā 
purvi ir 4,9 % no kopējās valsts 
platības un ieņem ievērojamu 
vietu arī mūsu tuvējā apkārtnē. 
Purvs nav aizaugusi slīkšņa, 
bet pavisam noteikti tas ir arī 
skaists, dažādiem augiem ba-
gāts un finansiāli izdevīgs. Ja to 
pareizi apsaimnieko, var audzēt 
brūklenes, dzērvenes, iegūt 
kūdru, izvietot bišu dravas.
Senākos literatūras avotos mi-
nēts, ka purvi aizņēma aptuve-
ni 10 % no Latvijas teritorijas. 
Mūsdienās puse purvu ir cilvē-
ka darbības ietekmēta – purvus 
nosusina un izstrādā. Purva 
virsdaļā ir dzīvā daļa, tālāk ir 
kūdra, kas ir svarīga nozare 
valsts ekonomikā un projek-
ta ietvaros tiek izmantota arī 
mākslas objektu veidošanā.

Ar projekta ietvaros veikta-
jām aktivitātēm, kūdras iegu-
ves vēsturi un no kūdras vei-
dotajiem mākslas objektiem 
līdz aprīļa beigām ir iespēja 
iepazīties Ozolnieku nova-
da domes 2. stāvā, izstādē 
“100 gadi purvā” par purvu 
apsaimniekošanas vēsturi 
Latvijā”.
Projekts Nr. 18-00-A019.333-
000005 “Lauku māksla (Rural 
Art (He-A.R.T))” tiek īstenots 
Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai Latvijas 
Lauku attīstības programmas 
2014.—2020. gadam pasākuma 
„Starpteritoriālā un starpvalstu 
sadarbība" ietvaros. Piešķirtais 
publiskais finansējums ir EUR 
81070.39. Valsts un Eiropas Sa-
vienības atbalsta piešķiršanu 
administrē Lauku atbalsta die-
nests. Projekta ieviešanas laiks: 
01.05.2018. – 31.12.2019.

Mūsu novada mūziķis projek-
tā piedalīties bija uzaicinājis 
arī savus draugus- Liepājas 
dzejnieku Sergeju Abramovu, 
un pavadošo grupu: Gun-
ti Šveiceru – klavieres, Lauri 

Amontovu- trombons, Zigur-
du Žukovski - bass, Bruno 
Priekuli – bandžo, Aināru An-
sonu – sitamie instrumenti, 
Kasparu Gulbi – akordeons un 
Līvu Dumpi.
Vilis Dumpis atzīst: „Būsim 
godīgi – mums, latviešiem, 

gaismā” novadniekiem- 
grāmatu un mūzikas mī-
ļotājiem- bija patīkamām 
emocijām piepildīta tikša-
nās ar jauno rakstnieci Ka-
rīnu Račko un mūziķi Gun-
daru Riekstiņu.
Karīna Račko ir zobārste, ku-
ras sirdslieta jau kopš bērnī-
bas bijusi rakstīšana. Pēdējos 
gados Karīna ir kļuvusi par 
populārāko Latvijas jauno 
rakstnieci. Autores roman-
tiskie attiecību romāni "Sa-
plēstās mežģīnes", "Debesis 
pelnos" un "Samaitātā" jau 
iekļuvuši Latvijas pieprasītā-
ko grāmatu topu virsotnēs 
un, iekarojuši daudzu tūksto-

šu lasītāju simpātijas, atverot 
pilnīgi jaunu lappusi latviešu 
literatūras vēsturē.
Februārī un martā kaisles, 
spriedzes un jutekliskuma 
piesātināto romānu autore 
viesojas dažādos Latvijas 
rajonos, lai klātienē tiktos ar 
saviem lasītājiem. Valentīn-
dienas nedēļā jaunā rakst-
niece viesojās Garozas pa-
kalpojumu centrā „Eži”, kur 
izvērtās interesanta diskusija 
par autores romāniem, kur 
kopā savijušies psiholoģiska 
trillera motīvi, detektīva līni-
jas un romantiska smeldze. 
Karīnas romānos netrūkst arī 
kaislīgu un šokējoši atklātu 

Karīna Račko: ”Laime ir rakstīt savu dzīves scenāriju pašai..”

ne visai patīk amerikāņu dže-
zs. Taču sirdij tuvas ir latviešu 
melodijas džeza vai blūza ma-
nierē ar mūziķu improvizāciju 
saspēlē. Tieši tālab uz manai 
sirdij tuvo Ozolnieku novadu 
esmu atvedis šo izcilo mūziķu 
sastāvu, lai mēs kopīgi saspē-
lētos, mums pašiem un klau-
sītājiem par prieku, pozitīvā, 
humora, sirsnības un mīlestī-
bas pilnā koncertā.”
Daudziem novadniekiem par 
patīkamu pārsteigumu Vil-
nis Dumpis, kurš līdz šim uz 
skatuves vienmēr priecēja 
ar labu trompetes spēli, šajā 
vakarā atklājās arī kā emocio-
nāli spilgts un mākslinieciski 
daudzšķautņains solo dziedā-
tājs ar patīkamu balss tembru.
Mūziķu apvienība skatītā-
jus iepriecināja ar muzikālo 
daudzveidību - džezu svinga 
ritmos, tango, valsi, blūzu un 
rokenrolu. Klausītāju vērtēju-
mam tika nodotas arī vairāk 
kā 10 dziesmas ar dzejnieka 
Sergeja Abramova vārdiem no 
dzejas krājuma „Daļa manis 
Tev”. 

epizožu, kas lasītājos raisa 
dažādas izjūtas, tomēr klāt-
esošie novadnieki atzīst, ka 
jaunās rakstnieces grāmatas 
ir aizraujoša lasāmviela. Klāt-
esošos iepriecina Karīnas so-
lījums, jau gada beigās savus 
lasītājus iepriecināt ar nāka-
mo- pēc kārtas jau ceturto 
romānu par cilvēcisko attie-
cību peripetijām. „Ja Tu dzīvē 
vēlies kaut ko vairāk, nekā tu 
no tā baidies, tad vajag mē-
ģināt piepildīt savus sapņus. 
Man ir interesanti, kas notiek 
sabiedrībā un izzināt dažā-
dus viedokļus. Šobrīd esmu 
pievērsusies jaunam rado-
šam izaicinājumam- rakstu 

scenāriju kinofilmai. Nevaru 
no savu varoņu likteņiem at-
rauties un rakstu katru dienu. 
Mīlestība, kaislības un sāpes 
arī man nav svešas. Manis 
veidotie tēli ir kā fantāziju 
un dzīves realitātes puzzles 
gabaliņi,” klātesošos radoši 
izpausties iedrošina jaunā 
rakstniece.
Pasākuma dalībniekus saru-
nu un grāmatu lasījumu star-
plaikos ar skaistiem muzikā-
liem priekšnesumiem ģitāras 
pavadībā priecēja mūsu no-
vadnieks - mūziķis Gundars 
Riekstiņš. 

Rakstu autore
Solvita Cukere
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14. februārī Salgales pa-
matskolā pirmo reizi notika 
Izglītības nodaļas organizē-
tais forums - domnīca „Sko-
las un pirmsskolas sadarbī-
ba Ozolnieku novadā”. 

Domnīcā piedalījās novada 
izglītības iestāžu vadītāji, viet-
nieki un metodiķi. Mērķis bija 
meklēt risinājumus, apmainī-
ties ar idejām, izcelt aktuālās 
problēmas un tendences sko-
lu un pirmsskolas izglītības 
iestāžu (PII) sadarbībā.
Tika diskutēts par dažādām 
tēmām: 
• Vīzija par 1.klasi Ozolnieku 
novada skolās;

13. februārī visā Latvijā 
norisinājās ikgadējais kar-
jeras izglītības pasākums 
skolu jauniešiem „Ēnu die-
na”, kura galvenais mērķis 
ir iepazīstināt skolēnus ar 
dažādu profesiju un noza-
ru prasībām, lai palīdzētu 
jauniešiem izvēlēties pro-
fesiju un atbilstoši sagata-
votos darba tirgum.

Ozolnieku novada pašval-
dībā viesojās jaunieši, lai 
„ēnotu” domes darbiniekus 
– sabiedrisko attiecību spe-
ciālistus un pašvaldības sek-
retāri, kā arī tuvāk iepazītos 
ar pārējo pašvaldības dar-
binieku darbu. Pašvaldības 
iestāžu darba ikdienā iejutās 
Ozolnieku vidusskolas 8.kla-

2019.gads Ozolnieku Mūzi-
kas skolā iesācies spraigs 
un konkursiem bagāts. Katru 
gadu audzēkņu profesionā-
lās spējas tiek pārbaudītas 
Valsts konkursā, vērtējot 
gan māksliniecisko izpildīju-
mu, gan tehnisko varēšanu, 
gan repertuāra atbilstību un 
uzstāšanās kultūru. Dalība 
Valsts konkursā ir obligāta 
visām profesionālās ievir-
zes skolām Latvijā un šogad 
muzikālajā meistarībā 16. un 
23.janvārī Jelgavas Mūzikas 
vidusskolā mērojās Pūša-
minstrumentu un Sitamins-
trumentu spēles audzēkņi. 
Ozolnieku Mūzikas skolu 
Valsts konkursa II kārtā 
pārstāvēja 11 audzēkņi 
dažādās vecuma un ins-
trumentu spēles grupās. 
Sitaminstrumentu spēles 
audzēkņi sacentās gan 
marimbas, gan perkusiju 
spēlē un ļoti sīvā konku-
rencē vidējā grupā III vieta 
Rolandam Briuņam un Ed-
garam Brūniņam. 
Jaunās flautistes Emma 
Oša un Elīza Oša arī ieguva 
III vietu, mazajiem trom-
petistiem Markusam Jē-
kabsonam- III vieta un Re-
nāram Brūniņam- II vieta. 

Meklē jaunas skolas un
pirmsskolas sadarbības iespējas

„Ēnu diena” rosina jauniešus
iepazīst domes speciālistu ikdienu

Ozolnieku Mūzikas skola lepojas ar
audzēkņu sniegumu konkursos

„Ēnu diena” pirmsskolā

• Bērna sagatavošana 1.kla-
sei;
• Skolas un PII sadarbība;
• Plāna realizēšana pamato-
joties uz doto vīziju;
• Materiālie līdzekļi, cilvēkre-

sursi 2019.gada 1.septembrī;
• Bērnu PII apmeklējums va-
sarā sadarbībā ar skolām.
Dienas noslēgumā skolu un 
pirmsskolu kolēģi diskutēja 
par iekļaujošās izglītības ten-
dencēm Latvijā un vasaras 
darba laiku izglītības iestādēs.

Anna Sloka, 
 Izglītības nodaļas 

vadītājas vietniece

ses skolniece un Jelgavas 
Valsts ģimnāzija 12.klases 
skolniece.
Skolēni labāk iepazina domes 
struktūrvienību darbu, iztau-
jājot pašvaldības dažādu no-
zaru speciālistus. Patīkami 
just, ka jaunieši bija gatavo-
jušies uz tikšanos un uzdeva 
aktuālus jautājumus saistībā 
ar katras profesijas darba 

specifiku. Domes speciālis-
ti jauniešus iepazīstināja ar 
saviem galvenajiem darba 
pienākumiem, izglītību, pras-
mēm un darba iemaņām, 
kas nepieciešamas ikdienā, 
kā arī  ar padarīto Ozolnieku 
novada iedzīvotāju dzīves 
kvalitātes uzlabošanā, nā-
kotnes plāniem un teritorijas 

13.februārī visā Latvijā nori-
sinājās „Ēnu diena”, kuras ie-
tvaros skolēni varēja pieteik-
ties „ēnot” sev interesējošas 
profesijas pārstāvi un iepazīt 
dažādas profesijas, izzināt, 
kādām prasmēm jāpiemīt un 
kādu izglītību nepieciešams 
iegūt.
PII “Pūcīte” jau vairākus ga-
dus iesaistās šajā projektā un 
piedāvā „ēnot” pirmsskolas 
izglītības skolotājas. Šogad 
piedāvājumam atsaucās vai-
rākas skolnieces no Ozolnieku 

vidusskolas 9. un 5.klases, kā 
arī viena 8.klases skolniece 
no Augstkalnes vidusskolas. 
Skolnieces iepazina pirmssko-
las skolotāju ikdienu, kopīgi 
darbojoties grupā, apmeklējot 
mūzikas nodarbību, kopā ar 
bērniem gatavojoties un pie-
daloties āra pastaigā. 
Skolotāja Ilze Adatiņa stāsta: 
“Meitenes iesaistījās grupas 
ikdienā, palīdzēja bērniem 
darboties, nokopt galdus pēc 

plānojumu.
„Ēnu dienā” domē viesojās 
Teteles pamatskolas 9.klašu 
skolēni, klašu audzinātājas 
un skolas direktore Jeļena 
Žoide, kurus Attīstības un 
projektu daļas vadītāja Ine-
se Baumane iepazīstināja 
ar teritorijas plānojumu no 
pirmatnējās kopienas līdz 
mūsdienām. Skolēni tikšanās 
laikā iepazina dažādus ap-
būves veidus no individuālās 
apbūves, ciemiem līdz pil-
sētu apbūvei un plānojuma 
zonējuma pamatprincipiem. 
„Ēnu dienas” dalībnieki bija 
aicināti, strādājot darba gru-
pās, kopīgiem spēkiem izvei-
dot savu „ideālo pilsētu”.
Skolēni "Ēnu dienas" noslē-
gumā atzinās, ka redzētais 
un dzirdētais mainījis viņu 
priekšstatus par domes dar-
bu. Viņi bija pārsteigti par 
daudzajām domes funkci-
jām un lielo ikdienas darba 
apjomu. Skolēni interesējās 
par pašvaldības sadarbību ar 
novada skolām, iespējām ie-
saistīties sporta un kultūras 
aktivitātēs un uzzināt aktu-
ālo informāciju par jauniešu 
dzīves norisēm novadā.

Solvita Cukere

ēdienreizes, saģērbt bērnus. 
Bērni ļoti ātri pieņēma ciemiņus 
un labprāt kopā darbojās.”
Skolotāja Juta Pentjuša - Pāne: 
“Skolēniem, piedaloties „Ēnu 
dienā”, ir iespēja ieraudzīt, kāda 
ir mūsu pirmsskolas iekšējā 
pasaule, kas notiek iestādē. 
Viņu pašu pieredze par savām 
pirmsskolas gaitām atšķiras no 
šodien pieredzētā. Meitenēm ir 
iespēja iepazīt šo profesiju un, 
kas zina, varbūt kāda no viņām 
arī nākotnē kļūs par pirmssko-
las skolotāju.”
„Ēnas” Danielas viedoklis par 
PII “Pūcīte”: “Nākotnē vēlos 
kļūt par skolotāju. „Ēnu diena” 
pirmsskolā man ļoti patika. 
Īpaši mani pārsteidza mūzikas 
nodarbība. Es nebiju iedomā-
jusies, ka to var novadīt tik in-
teresanti.”
Skolniece Megija: “Pateicoties 
iespējai „ēnot” pirmsskolas 
skolotāju, domāju savu nākot-
ni saistīt ar bērnu izglītošanu. 
Man šķiet, ka šajā darbā ir ne-
pieciešamas dziļas zināšanas 
vizuālajā mākslā un dabas zi-
nībās, lai kopā ar bērniem var 
veikt dažādus radošos darbus 
un pētīt augus.”
Skolniece Marta: “Man ļoti pa-
tika darboties kopā ar bērniem, 
bija interesanti. Iestādē strādā 
ļoti mīļas skolotājas. Labprāt te 
nāktu katru dienu!”

Jolanta Kupriša,
PII “Pūcīte” vadītāja 

Renārs vienīgais no skolas 
tika izvirzīts uz Valsts kon-
kursa finālu - III kārtu Rīgā, 
kur sacenšas labākie no la-
bākajiem, kur viņš godam 
aizstāvēja Ozolnieku nova-
da vārdu, iegūstot III vietu. 
Dalība konkursos prasa pa-
pildus gatavošanos gan no 
audzēkņiem, gan skolotā-
jiem. Tā ir liela atbildība un 
gods pārstāvēt savu skolu, 

tādēļ priecājamies arī par 
Paulas Ezermanes, Kār-
ļa Oša, Sofijas Stankus, 
Emīlijas Zeltiņas un Dāv-
ja Stumberga sniegumu 
Valsts konkursā. 
Mazais Augusta Dom-
brovska konkurss stīgu 
instrumentu spēles au-

dzēkņiem notika 25.janvārī 
jau piekto reizi un pulcināja 
36 jaunos vijolniekus un čel-
listus no dažādām Latvijas 
mūzikas skolām ar mērķi po-
pularizēt latviešu komponis-
tu mūziku. Sofija Štrausa 
konkursā atskaņoja divas 
miniatūras čellam, viena 
no kurām bija Jāzepa Me-
diņa “Maza serenāde” un 
ieguva II vietu. 
Semestra turpinājums solās 
būt tikpat radošs, tādēļ prie-
cājamies par bērniem, kuri 
attīsta un izkopj savas mu-
zikālās spējas, un skolotā-
jiem, kuri prot iedvesmot un 
motivēt audzēkņus ne tikai 
konkursiem un koncertiem, 
bet arī ikdienas darbā!

Edīte Brūniņa,
Ozolnieku Mūzikas skolas direktore

8.martā plkst. 18.00 Ozol-
nieku Mūzikas skolas Ka-
merzālē Olaines un Ozolnie-
ku Mūzikas skolu audzēkņu 
draudzības koncerts. Aici-
nām visus interesentus!
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OSS FK „Jenoti” jaunie flor-
bolisti 2019. gadu iesākuši 
ar uzvarām izbraukuma 
spēlēs, priecējot līdzjutējus, 
trenerus un vecākus.
12. janvārī devāmies uz Irlavu, 
kur aizvadījām divas spēles 
pret vietējo Komandu "Irlava/
Tukums" un komandu "Babī-
te SK". Dienu iesākām ar sa-
springtu spēli pret Irlavu, kur 

vien 3 minūtes pirms spēles 
beigām guvām pēdējos un 
uzvaru nesošos vārtus - 4:3. 
Par labāko atzīstam Arti Upīti, 
kura rēķinā 3 vārtu guvumi. 
Pēc pārtraukuma uzreiz bija 
jāaizvada otrā dienas spē-
le, kura nebija vieglāka, taču 
spējām panākt uzvaru pār 
"Babīte SK" ar rezultātu 6:4, 
bet labākais spēlētājs Rodri-
go Osis, kura rēķinā 1 vārti un 
2 rezultatīvas piespēles.
Nākamās spēles aizvadītas 
26.janvārī Ādažos pret ko-

Šogad Latvijas virves vilk-
šanas federācija Latvijas 
čempionātu virves vilkšanā 
telpās izvēlējās rīkot Jel-
gavas novada Kalnciema 
vidusskolas hallē. Februāra 
sākumā sacensības pulcēja 
aptuveni simts dalībniekus.
Ozolnieku novada virves 
vilkšanas klubs „Ozoli” 
startēja divās no trim 
svara kategorijām pie-
augušajiem, abās izcīnot 
„zelta” medaļas! 

“Ozolu” treneris Edgars 
Ludzītis norāda, ka lielā-
koties čempionātā startēja 
pieredzējuši virves vilcēji, 
to vidū arī Ozolnieku no-
vada iedzīvotāji, kas jau 
ilgus gadus pārstāv klubu 
”Ozoli”. Abas „zelta” uz-
varas gūtas jauktajām ko-
mandām 470 un līdz 580 
kilogramu kategorijā, kur 
„Ozolus” pārstāvēja Ag-

Novada jaunie florbolisti OSS FK„Jenoti”
gadu uzsāk ar uzvarām!

mandām „Burtnieku novads 
Mazsalaca” un „Inčukalns/
Coyote”. Ar abām komandām 
tikāmies pirmo reizi, bet bijām 
izvērtējuši pretinieku stiprās 
un vājās puses. Spēlējām, no-
drošinot aizsardzību, un gala 
rezultāts 12:5 ir pārliecinoša 
uzvara, lai gan spēles sākums 
nebija neveiksmīgs. Par spē-
les labāko tika atzīts Emīls Ak-

mens. Otrajā spēle pret Inču-
kalnu izvērtās interesanta. FK 
"Jenoti" 80% no visas spēles 
atradās uzbrukumā un retajās 
reizēs, kad uzbruka pretinieki, 
aizsardzība bija teicama. Ar 
lielu pašatdevi un disciplīnu 
FK "Jenoti" izcīna fantastisku 
uzvaru 10:1, kas ļauj atrasties 
tabulā vienpadsmit komandu 
konkurencē augstajā otrajā 
vietā! Par spēles labāko tika 
atzīts vārtsargs Rihards Tam-
bergs.
10.februārī Ozolnieku novada 

florbolisti devās uz Stalbi, kur 
aizvadītas rezultatīvas spēles. 
Dienas pirmajā spēlē tikāmies 
ar „Valkas novada BJSS” ko-
mandu. Jau no spēles sākuma 
kontrolējām spēli un gala re-
zultāts - uzvara 13:1. Par spē-
les rezultatīvāko spēlētāju at-
zīts Emīls Akmens, kurš guva, 
3 vārtus šajā spēlē.
Dienas otrajā spēlē pretī stā-
jās „Rēzeknes BJSS”. Spēle 
bija gaidāma ļoti grūta, jo pre-
tinieku iepriekšējie rezultāti 
bija ļoti veiksmīgi un tabulā 
atradās mums priekšā. Ļoti 
nervozā mača galotnē spē-
jām nospēlēt veiksmīgi, lai 
tiktu pie svarīgas uzvaras. Par 
spēles labāko atzīstam Emīlu 
Akmeni, kuram 4 punkti šajā 
spēlē. 3 gūti vārti un 1 rezulta-
tīva piespēle.
Dienas trešo spēli aizvadījām 
pret mājiniekiem „Stalbes 
Pārgauju/CPSS”. Spēli iesa-
kām lēnām, bet pēdējā treš-
daļā izdevās gūt pārliecinošu 
uzvaru 8:3. Labākais spēlētājs 
Dāvis Venevics, šajā spēlē 5 
vārtu guvumi un 2 rezultatī-
vas piespēles.

Raksts tapis sadarbībā ar
komandas pārstāvi Daumantu 

Lagzdiņu

”Ozoli” izcīna 1. vietu 
Latvijas čempionātā 
virves vilkšanā telpās!

nese Čača, Anete Kalniņa, 
Sabīne Oficiere, Andris Sar-
ģelis, Artūrs Romanovskis, 
Edgars Šteinbergs, Jānis 
Asmanis, Jānis Jansons, 
Māris Kunkulbergs, Mārtiņš 
Zitāns, Oskars Oļševskis un 
Valters Bisenieks. Treneris 
atzīst, ka sportisti treniņos 
ieguldījuši daudz neatlaidī-
ga darba, kas arī devis re-
zultātus. Savukārt Līdz 720 
kilogramu kategorijā „zelta” 
medaļas ieguva ventspil-

nieku virves vilcēji – ko-
manda „Velkonis”, kuri visus 
gadus spēcīgā konkurencē 
dala godalgotās vietas ar 
„Ozoliem”. 
„Mūsu ”Ozoli” ieguldījuši 
lielu darbu, un šāds augsts 
rezultāts sasniegts, pateico-
ties nopietnam gatavošanās 
procesam,” vērtē E. Ludzītis.

Solvita Cukere

ANNUAL REPORT

MARTS

BEZMAKSAS

 Ozolnieki, Ozolnieku vidusskolas sporta zāle, Jelgavas iela 35  

Ozolnieki, Ozolnieku Sporta skolas sporta zāle, Stadiona iela 5  

Sīkāka informācija un pieteikšanās
uz nodarbībām pa tālruni: +371 63050516,   
e-pasts: sportaskola@ozolnieki.lv  
www.ozolniekusportaskola.lv   

 VISPĀRĒJĀ FIZISKĀ SAGATAVOTĪBA BĒRNIEM
PROFESIONĀLU TRENERU VADĪBĀ

Nodarbības vadīs sertificēti biedrības “Ksmr fitness” treneri

7 - 9 g. v.
10 - 12 g. v.

Ceturtdiena
Trešdiena

7.,14.,21.,28. – plkst. 14.10-15.10
6.,13.,20.,27. - plkst. 15.40-17.10

7 - 9 g. v.
13 - 14 g. v.

10 - 12 g. v.
13 - 14 g. v.

Trešdiena
Trešdiena

Ceturtdiena
Ceturtdiena

6.,13.,20.,27. - plkst. 17.20-18.20
6.,13.,20.,27. - plkst. 18.20-19.50

7.,14.,21.,28. – plkst. 16.50-18.20
7.,14.,21.,28. – plkst. 15.20-16.50

Pasākums Vieta Norises laiks
1. Posms Ozolnieku sporta spēlēm  - 

badmintons
Emburga, Salgales 

pamatskolas sporta zāle
17. marts

Plkst. 10.00
2. Posms Ozolnieku sporta spēlēm  - 

rogainings
Ozolnieki 31. marts

Plkst. 10.00
Auto-foto orientēšanās Ozolnieku novads 14. aprīlis

Velo tūre Ozolnieku novads 19. maijs
3. Posms Ozolnieku sporta spēlēm  - 

disku golfs
Garoza 26. maijs

Plkst. 11.00
Ānes sporta spēles Āne 15. jūnijs

Garozas un Emburgas sporta spēles Garoza 29. jūnijs
VIII. Latvijas Jaunatnes Olimpiāde - 

triatlons
Ozolnieku novads 5.-7. jūlijs

Ozolnieku novada svētki Ozolnieki 20. jūlijs
Patria Tough Run Ozolnieki 3. augusts

4.  Posms Ozolnieku sporta spēlēm  - 
pludmales volejbols

Ozolnieku Sporta skola 18. augusts
Plkst. 11.00

Latvijas tautas sporta asociācija- 
Nūjošanas 6. sabraukuma posms

Ozolnieku slēpošanas trase 14. septembris

5.  Posms Ozolnieku sporta spēlēm  - 
mini futbols

Ozolnieku Sporta skola 29. septembris
Plkst. 10.00

Moto-kross “Rambas” Rambas trase Septembris
Moto-triāls, Latvijas čempionāts- 

„Ozolnieku kauss”
Tetele Oktobris

6. Posms Ozolnieku sporta spēlēm  - 
zāles volejbols

Sporta kompleks “Mālzeme” 20. oktobris
Plkst. 10.00

7.  Posms Ozolnieku sporta spēlēm  - 
galda teniss

Sporta kompleks “Mālzeme” 24. novembris
Plkst. 10.00

8. Posms Ozolnieku sporta spēlēm  - 
novuss

Ozolnieku sporta skola 15. decembris
Plkst. 10.00

Lielākie sporta pasākumi 2019. gadā

u.c. sporta pasākumi, piem., strītbola ceļa zīmes izspēlēšana, pludmales volejbols, florbols, kross.
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19APSTIPRINĀTI
ar Ozolnieku novada domes

2019.gada 24.janvāra lēmumu Nr.12 (prot. Nr.2)

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.3/2019 
“Grozījumi Ozolnieku novada domes 2012.gada 11.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.14/2012 
“Par Ozolnieku novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem””

Izdoti saskaņā ar:
 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto un piekto daļu,

Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 ”Kārtība, kādā aprēķināms, pie-
šķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un 

slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 15.punktu,
Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr. 1354 „Audžuģimenes noteikumi” 78.pun-

ktu likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu un 25.2 pantu

1. Aizstāt noteikumu 7. punktā skaitli un vārdus “252,00 euro” ar vārdiem “70% no valstī noteik-
tās minimālās mēneša darba algas”. 
2. Noteikumu 27.punktā:
 - aizstāt vārdu “divu” ar vārdu “četru”;
 - aizstāt  skaitli “128,06” ar skaitli “256,12”;
 - aizstāt  skaitli “213,44” ar skaitli “426,88”.
3. Noteikumu 28.punktā:
 - papildināt punktu aiz vārdiem “kas nav mazāks par” ar vārdu “divkāršu”;
 - aizstāt  skaitli “64,03” ar skaitli “128,06”;
 - aizstāt  skaitli “106,72” ar skaitli “213,44”.

4. Papildināt noteikumu 29.punktu aiz vārdiem “kas nav mazāks par” ar vārdu “divkāršu”.

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                      Dainis Liepiņš
  
Saistošo noteikumu Nr.3/2019 
noteikumos Nr.14/2012 „Par Ozolnieku novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”
paskaidrojuma raksts 

Sadaļas nosau-
kums 

Sadaļas paskaidrojums 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums  

Sakarā ar pensiju indeksāciju, kā arī valstī noteiktās minimālās mēneša 
darba algas izmaiņām 2018.gadā, daļa ģimeņu (personu) zaudēja ie-
priekš iegūto Ozolnieku novada maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusu.

2. Īss projekta 
satura izklāsts 

Ar saistošo noteikumu grozījumiem tiek palielināts vidējo ienākumu 
slieksnis ģimenes (personas) atzīšanai par maznodrošinātu Ozolnieku 
novada teritorijā un tas tiek procentuāli piesaistīts valstī noteiktajai 
minimālajai mēneša darba algai. Tāpat tiek dubultots vienreizējais pa-
balsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai bez vecāku gādības palikušam 
bērnam, kurš sasniedzis pilngadību, un pabalsts ikmēneša izdevumiem 
bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un 
turpina sekmīgi mācīties vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, 
augstskolā vai koledžā. 

3.Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu 

Prognozējams, ka, dubultojot vienreizējo pabalstu patstāvīgas dzīves 
uzsākšanai bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš sasniedzis 
pilngadību, 2019.gada pašvaldības budžetā papildus būs nepiecieša-
mi finanšu līdzekļi 341,50 euro apmērā; savukārt dubultojot pabalstu 
ikmēneša izdevumiem bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš 
sasniedzis pilngadību un turpina sekmīgi mācīties, 2019.gada pašvaldī-
bas budžetā papildus būs nepieciešami finanšu līdzekļi ~3075,00  euro 
apmērā. Paaugstinot ienākumu slieksni ģimenes (personas) atzīšanai 
par maznodrošinātu, prognozējams, ka šādu ģimeņu (personu) skaits 
pieaugs par 15 ģimenēm (personām), līdz ar to 2019.gada pašvaldības 
budžetā papildus būs nepieciešami finanšu līdzekļi mājokļa (dzīvokļa) 
pabalstam (214,00 euro gadā) un pabalstam medicīnisko pakalpojumu 
segšanai (210,00 euro gadā), t.i., ~6360,00 euro.

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

Nav attiecināms. 

5.Informācija par 
administratīva-
jām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Ozolnieku novada sociālais 
dienests. Administratīvajām procedūrām tiek pakļauta lēmuma 
pieņemšana, izpildes administrēšana un pārsūdzēšana. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav organizētas.

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                                               Dainis Liepiņš

 Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr. 2/2019

APSTIPRINĀTI ar Ozolnieku novada domes
2019.gada 24.janvāra lēmumu Nr.13 (prot. Nr.2)

Grozījumi 2014.gada 14.oktobra Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos 
Nr.8/2014 “Ozolnieku novada pašvaldības pabalsti”

Izdoti saskaņā ar  
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu  

Izdarīt Ozolnieku novada domes 2014.gada 14.oktobra saistošajos noteikumos Nr.8/2014 
„Ozolnieku novada pašvaldības pabalsti” grozījumus:

1. Papildināt saistošo noteikumu 3.2.punktu aiz vārda “iesnieguma” ar vārdu un iekavām   “(Pie-
likums)”.
 
2. Papildināt saistošo noteikumu 3.2. punktu ar apakšpunktu 3.2.3.1 sekojošā redakcijā:
“3.2.3.1 ģimenei, kura pārceļas uz dzīvi Ozolnieku novada teritorijā no cita Latvijas novada vai 

pilsētas, ir tiesības saņemt pabalstu, neievērojot Noteikumu 1.3. un 3.2.2.2.punktus, kopš brīža, 
kad vismaz viens strādājošs vecāks un bērns ir deklarēti Ozolnieku novadā; iesniegumam ne-
pieciešams pievienot apliecinājumu par faktiskās dzīvesvietas atbilstību deklarētajai un Ozol-
nieku novadā deklarētā vecāka nodarbinātību;” 

3. Papildināt saistošos noteikumus ar Pielikumu sekojošā redakcijā: 

Pielikums 
Ozolnieku novada domes 2014.gada 14.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2014

 "Ozolnieku novada pašvaldības pabalsti”

Ozolnieku novada pašvaldībai

Vecāka (aizbildņa) vārds, uzvārds: ____________________________
 Deklarētā adrese: _________________________________________

Personas kods: ______________________
Kontakttālrunis: _____________________

e-pasts: ___________________________

IESNIEGUMS

Lūdzu piešķirt pabalstu sakarā ar to, ka mans bērns

____________________________________________________________
(bērna vārds, uzvārds)

personas kods _______________________________, dzimis ____.____.20___.
                  (dd.mm.gggg.)

deklarētā adrese _________________________________________________

nav nodrošināts ar vietu pirmsskolas izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības prog-
rammu Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā.

Lūdzu ieskaitīt pabalstu bankas norādītajā kontā:

vārds, uzvārds __________________________________________________

personas kods __________________________, banka ____________________

konta Nr. ______________________________________________________

 apliecinu, ka lēmumu par pabalsta piešķiršanu vēlos saņemt pa e-pastu 

__________________________________
 Esmu informēta/-s par tiesībām pieprasīt savu datu labošanu un precizēšanu, kā arī tiesī-

bām saņemt informāciju par manu datu glabāšanas formu (papīrā, elektroniski) un glabāšanas 
vietu, kā arī izmantošanu un/ vai nodošanu citām personām (kam, kādiem mērķiem un kad).  

 Esmu no ģimenes, kas pārcēlusies uz Ozolnieku novadu no cita Latvijas novada vai teritori-
jas, un tāpēc iesniegumam pievienoju:
- VSAA izziņu par vecāku nodarbinātību;
- faktisko dzīvesvietu apliecinošu dokumentu (īres līguma kopiju, nekustamā īpašuma pirkuma 
līguma kopija u.tml.):___________________________

20___.gada ____.______________      ______________________________
                                                                                                             (paraksts, paraksta atšifrējums)

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                   Dainis Liepiņš

Ozolnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2/2019
 „Grozījumi 2014.gada 14.oktobra Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos 

Nr.8/2014 „Ozolnieku novada pašvaldības pabalsti” ” paskaidrojuma raksts

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir atbalstīt jaunās ģimenes, kuras 
pārceļas uz dzīvi Ozolnieku novadā un kuru bērni netiek nodrošināti ar 
vietu pirmsskolas izglītības iestādē.  

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Saistošie noteikumi papildināti ar apakšpunktu, kas paredz tiesības 
saņemt pabalstu strādājošiem vecākiem, kuru bērns netiek nodrošināts 
ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē,  arī gadījumā, ja viņu 
dzīvesvieta Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā ir deklarēta 
mazāk kā 12 mēnešus un bērns nav gadu iepriekš pieteikts reģistrāci-
jai rindā uz vietu Ozolnieku novada pašvaldības izglītības iestādē, kas 
īsteno pirmsskolas izglītības programmu. Saistošajiem noteikumiem kā 
pielikums pievienota attiecīga iesnieguma forma.

3.Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu

Precīzu ietekmi uz budžetu nav iespējams aprēķināt, jo nav prognozē-
jams, cik ģimeņu atbilst kategorijai, uz kuru attiecināmi grozījumi sais-
tošajos noteikumos. Pēdējā gada laikā Izglītības nodaļas redzeslokā 
ir nonākušas vismaz 4 šādas ģimenes – šajā gadījumā ietekme uz 
pašvaldības budžetu būtu 3840 EUR.

4.Informācija 
par plānoto pro-
jekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā

Nav ietekmes.

5.Informācija par 
administratīva-
jām procedūrām

Pabalsta pieprasītājam jāvēršas Ozolnieku novada pašvaldībā ar rak-
stveida iesniegumu, pievienojot VSAA izziņu par vecāku nodarbinātību 
un faktisko dzīvesvietu apliecinošu dokumentu, piemēram, īres līguma, 
nekustamā īpašuma pirkuma līguma kopija u.tml.

6.Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav veiktas.

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                                         Dainis Liepiņš
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20
19 Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes  2018.gada 15.novembra sēdes lēmumu Nr.2  

(protokols Nr.12)
Precizēti ar Ozolnieku novada domes  2019.gada 24.janvāra sēdes lēmumu Nr.22  

(protokols Nr.1)
Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.13/2018  

“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtību  Ozolnieku novadā”

Izdoti saskaņā ar  Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma  6.panta ceturtās daļas 5.punktu 
un Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto 

kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu 

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimnie-
cības pakalpojuma sniedzēju centralizētajai kanalizācijas sistēmai kontroles un uzrau-
dzības kārtību; 

1.2. minimālo biežumu notekūdeņu nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizāci-
jas sistēmām;

1.3. prasības asenizatoriem un to reģistrācijas kārtību;
1.4. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanas kārtību;
1.5. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas uzskaites kārtību;
1.6. decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumus;
1.7. atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem. 

2. Saistošo noteikumu mērķis ir:
2.1. nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas – organizēt decentralizēto kanalizācijas 

pakalpojumu sniegšanu  iedzīvotājiem;
2.2. noteikt decentralizētās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu  ap-

saimniekošanas, uzraudzības un kontroles prasības, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un 
veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;

2.3. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto notekūdeņu attīrīšanas un savākšanas prasī-
bu ievērošanu Ozolnieku novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā vai 
valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas, kas atrodas Ozolnieku novada teritorijas 
plānojumā noteiktajās ciemu teritorijās.

4. Šajos saistošajos noteikumos lietotie termini atbilst terminiem normatīvajos aktos ūdens-
saimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā un citos normatīvajos aktos lietotajiem termi-
niem.

II. Pašvaldības kompetence 
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites jomā

5. Ozolnieku novada pašvaldība organizē:
5.1.   decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidošanu un uzturēšanu par pašval-

dības administratīvajā teritorijā esošajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, 
paredzot finansējumu reģistra izveidošanai un uzturēšanai;

5.2. asenizatoru reģistrāciju, informācijas par asenizatoriem publicēšanu un reģistra uz-
turēšanu;

5.3. notekūdeņu un nosēdumu savākšanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, 
to transportēšanai un novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā izvirzīto prasību 
ievērošanas kontroli;

5.4. decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas 
biežuma  kontroli un uzraudzību;

5.5. decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas prasību ievēroša-
nas kontroli;

5.6. informācijas sniegšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem par tajās uz-
krāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas kārtību un nepieciešamību uzglabāt decen-
tralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu dokumentāciju (darījumu 
apliecinošs dokuments par decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu, kurā 
uzrādīta pakalpojuma sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pa-
kalpojumu sniegšanas datums un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti).

III. Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai 
no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām

6. Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums no krājtvertnēm ir nosakāms saskaņā ar šādu 
formulu:

I = B/A, kur:
I – decentralizētās kanalizācijas krājtvertnes izvešanas biežums mēnesī (reizes), rezultātu 

noapaļojot līdz veseliem skaitļiem uz leju;
B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā esošo personu kopējais ūdens pa-

tēriņš mēnesī (m3), kas noteikts saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu;
A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros.
Ja aprēķinātais I ir mazāks par 1, vai, ja objekts netiek izmantots visu gadu (piemēram, va-

sarnīcās), tad tiek noteikts nepieciešamais minimālais decentralizētās kanalizācijas tvertnes 
izvešanas reižu skaits gadā Ig  pēc šādas formulas (rezultātu noapaļojot līdz veseliem skaitļiem 
uz leju):

Ig= MxB/A, kur:
  M – objekta izmantošanas mēnešu skaits gadā (max 12). 

7. Personas ūdens patēriņš tiek noteikts šādi:
7.1. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašu-

mā tiek izmantoti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi, tad novadīto notekūdeņu 
daudzumu pieņem vienādu ar patērētā ūdens daudzumu un notekūdeņu izvešanas 
biežums ir nosakāms saskaņā ar 6.punktā norādīto formulu, aprēķinā ietverot vai nu 
faktiskos datus par kopējo ūdens patēriņu mēnesī, ko ir fiksējis komercuzskaites mē-
raparāts, vai pašvaldības noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei (4.pielikums) 
katrai īpašumā deklarētajai personai. Notekūdeņu daudzumu uzskaitē neieskaita dārza 
vai piemājas teritorijas laistīšanai izlietoto ūdens daudzumu, ja tas ir noteikts ar šim 
nolūkam speciāli ierīkotu mēriekārtu.

7.2. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā 
tiek izmantota lokālā ūdens iegūšanas iekārta, tā var tikt aprīkota ar ūdens patēriņa 
mēraparātu, kura rādījumus par patērēto ūdeni izmanto novadīto notekūdeņu daudzu-
ma noteikšanai. Šādā gadījumā  decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notek-
ūdeņu  izvešanas biežums ir nosakāms, aprēķinā ietverot faktiskos datus par nekusta-
majā īpašumā izlietoto ūdens daudzumu, ko fiksējis ūdens patēriņa mērītājs. Ja tas nav 
ierīkots, tad ūdens patēriņu nosaka 18m3 gadā katrai īpašumā deklarētajai personai. 

8. Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums no septiķa ir 1 (viena) reize gadā.
9. Minimālais nosēdumu izvešanas biežums no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekār-

tām, kurās attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5m3/
diennaktī, ir nosakāms, ievērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai 
instrukcijas par šo iekārtu ekspluatāciju, vai – gadījumā, ja sistēmas īpašnieka vai valdī-
tāja rīcībā nav iekārtas sākotnējās tehniskās dokumentācijas – atbilstoša komersanta 
rakstveida atzinumu par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem.

IV. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtība
10. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroli un uzraudzību īsteno Ozolnieku novada 

pašvaldības pilnvarotais sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, kura 
amatpersonas ir tiesīgas:
10.1. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu apliecinošu at-

taisnojuma dokumenta esamību;
10.2. saskaņojot ar īpašnieku vai valdītāju, piekļūt  decentralizētajai kanalizācijas sis-

tēmai, tās tehniskā nodrošinājuma un apsaimniekošanas prasību ievērošanas 
kontrolei;

10.3. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā ietvertās informācijas 
atbilstību, nepieciešamības gadījumā nodrošinot tās precizēšanu saskaņā ar pār-
baudes rezultātiem;

10.4.pieprasīt atskaites par izvesto notekūdeņu apjomu no decentralizēto kanalizāci-
jas sistēmu reģistrā iekļautajiem asenizatoriem.

11. Šaubu gadījumā par decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas prasību 
ievērošanu un tās atbilstību normatīvo aktu regulējumam Ozolnieku novada pašvaldī-
bas pilnvarotajam sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam ir tiesības 
rakstiski pieprasīt decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam:
11.1. nodrošināt piekļuvi  decentralizētās kanalizācijas sistēmai tās darbības pārbau-

dei;
11.2. ja tā īpašumā ir rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras 

attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5m3/dien-
naktī - veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas ārkārtas tehnisko apkopi pie 
atbilstoša komersanta, kas specializējies šādu darbu izpildē, un iesniegt apliecinā-
jumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās turpmākai ekspluatācijai;

11.3.veikt decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analī-
zes. Izdevumus, kas saistīti ar minētajām analīzēm sedz:

11.3.1.  Pašvaldības pilnvarotais sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu snie-
dzējs, ja decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu 
analīzēs netiek konstatētas vielas, kuras aizliegts novadīt centralizētajā kanalizā-
cijas sistēmā saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību un noteiktās 
piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz  minētajos saistošajos noteikumos 
norādītās;

11.3.2. decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks, ja decentralizētajā kanali-
zācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs tiek konstatētas vielas, 
kuras aizliegts novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar pašvaldī-
bas saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanas un lietošanas kārtību un noteiktās piesārņojošo vielu koncentrācijas 
pārsniedz  minētajos saistošajos noteikumos norādītās. 

11.4. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas pārbūvi vai jaunas decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas izbūvi un uzstādīšanu, lai novērstu videi nodarāmo kaitē-
jumu, vai risināt jautājumu par pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

V. Prasības asenizatoriem un to reģistrācijas kārtība
12. Decentralizētās kanalizācijas pakalpojumus Ozolnieku novada pašvaldības adminis-

tratīvajā teritorijā ir tiesīgs sniegt asenizators, kurš atbilst šajos noteikumos noteik-
tajām prasībām un ir reģistrējies Ozolnieku novada pašvaldībā. 

13.  Prasību minimums asenizatoriem:
13.1. nodrošināt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas attaisnojošus 

dokumentus atbilstoši likumā “Par grāmatvedību”, Ministru kabineta 2017.gada 
27.jūnija noteikumos Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
apsaimniekošanu un reģistrēšanu” (turpmāk - MK noteikumos Nr.384) un šajos 
noteikumos noteiktajām prasībām, kuros uzrādīta pakalpojuma sniegšanas ad-
rese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums 
un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti, un to izsniegšanu decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu īpašniekiem vai valdītājiem;

13.2. veikt Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā esošajās decentralizētajās 
kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu, kā arī dūņu apjoma 
uzskaiti;

13.3. pārvadāt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savāktos notekūdeņus ar šim 
nolūkam paredzētu specializētu transportlīdzekli;

13.4. noslēgt rakstveida līgumu ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializē-
to notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku par decentralizētajās kanalizācijas 
sistēmās savākto notekūdeņu un/vai nosēdumu novadīšanu un attīrīšanu;

13.5. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu 
centralizētās kanalizācijas sistēmas aizsērējumu decentralizētajās kanalizācijas 
sistēmās savākto notekūdeņu novadīšanas rezultātā;

13.6.  nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu 
bīstamo atkritumu, kuru savākšanai normatīvajos aktos ir noteikta īpaša kārtība 
un prasības, nonākšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā decentralizēto kana-
lizācijas sistēmu notekūdeņu novadīšanas rezultātā;

13.7. līdz kārtējā gada 1.februārim iesniegt Ozolnieku novada asenizatoru reģistra 
uzturētājam rakstveida deklarāciju par iepriekšējā saimnieciskajā gadā izvesto 
notekūdeņu un nosēdumu apjomu pašvaldības teritorijā saskaņā ar 1.pielikumā 
pievienoto veidlapu. Veidlapu iesniedz klātienē, nosūta pa pastu vai elektroniski 
normatīvajos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā. 

14.Papildus MK noteikumos Nr.384 noteiktajām reģistrācijas prasībām asenizators ie-
sniedz pašvaldībā rakstveida iesniegumu (2.pielikums), kuram pievieno 15.punktā no-
rādīto rakstveida informāciju.

15.Reģistrācijas veikšanai  asenizators iesniedz attiecīgus dokumentus, apliecinot, ka:
15.1. ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas Repub-

likas teritorijā, izņemot, ja pakalpojums tiks sniegts ar traktortehniku, izmantojot 
asenizācijas mucu;

15.2. iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram Latvijā nav nodokļu parādu, tai 
skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā 
pārsniedz 150 euro;
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1915.3. ir noslēgts līgums ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto notekūdeņu 
pieņemšanas vietas īpašnieku.

16. Šo noteikumu 14.punktā minēto reģistrācijas iesniegumu asenizators var iesniegt personīgi 
pašvaldības administrācijā, pa pastu vai elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko 
dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

17. Lai veiktu reģistrāciju, pašvaldības speciālists pārbauda iesniegto informāciju un pārliecinās 
par:
17.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra piešķirtajiem asenizatora reģistrācijas datiem 

(ja asenizators ir juridiska persona);
17.2. VID publiskajā datu bāzē reģistrētajiem datiem par ienākuma nodokļa maksātājiem (ja 

asenizators ir fiziska persona).
18. Asenizatoram ir tiesības iegūt un iesniegt pašvaldībai šo noteikumu 17.punktā minēto infor-

māciju apliecinošus dokumentus.
19.Asenizatora reģistrācija tiek veikta, ja tas ir izpildījis šo noteikumu prasības, iesniedzot visus 

nepieciešamos dokumentus, un pēc to izvērtēšanas pašvaldība ir atzinusi, ka asenizators 
atbilst šajos noteikumos izvirzītajām prasībām. 

20. Asenizatora iesniegums tiek izskatīts 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no tā saņemšanas 
dienas. Iesniegums tiek uzskatīts par saņemtu ar brīdi, kad ir iesniegti visi noteikumos 
norādītie nepieciešamie dokumenti.

21. Pašvaldība trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicē pašvaldības tīmekļa 
vietnē informāciju par asenizatora reģistrāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Re-
ģistrācijas neveikšanas gadījumā pašvaldība nosūta rakstveida informāciju asenizatoram 
par trūkumiem, kas konstatēti reģistrācijas iesnieguma izskatīšanas laikā, un norāda to 
novēršanas termiņu. Gadījumā, ja trūkumi netiek novērsti norādītajā termiņā, asenizatora 
reģistrācijas iesniegums tiek uzskatīts par neiesniegtu un saņemtie dokumenti atgriezti 
asenizatoram.

22. Ja asenizatora darbībās konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, kas skar ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas jomu, komerctiesību jomu, profesionālās darbības sfēru, finanšu 
saistību izpildi, kravu autopārvadājumu jomu vai vides aizsardzības jomu, pašvaldība anu-
lē attiecīgā asenizatora reģistrācijas faktu, nosūtot rakstveida paziņojumu asenizatoram, 
un dzēš par to ziņas Ozolnieku novada pašvaldības tīmekļa vietnē. Šajā gadījumā aseni-
zatora pienākums ir 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas iesniegt 
pašvaldībā šo noteikumu 13.7.punktā noteikto informāciju par periodu līdz reģistrācijas 
anulēšanas dienai.

23. Asenizators ir tiesīgs apstrīdēt reģistrācijas anulēšanas faktu, 15 (piecpadsmit) darba die-
nu laikā no paziņojuma saņemšanas iesniedzot pašvaldībā rakstveida iesniegumu, kurā 
norādīts pamatojums un informācija par iesniegumā norādītajiem apgalvojumiem. Ap-
strīdēšanas iesniegums neaptur  noteikumu 22.punktā norādītā paziņojuma darbību un 
neatbrīvo asenizatoru no šo noteikumu 22.punktā paredzētās informācijas sniegšanas.

24. Ziņas par asenizatoru Ozolnieku novada pašvaldības tīmekļa vietnē tiek atjaunotas, pama-
tojoties uz pašvaldības amatpersonas lēmumu, ar kuru atcelts reģistrācijas anulēšanas 
fakts.

25. Gadījumā, ja asenizatora reģistrācija ir anulēta, balstoties uz apstiprinošu informāciju, ka 
asenizatoram ir apturēta vai anulēta kravas autopārvadājumu veikšanas licence LR ad-
ministratīvajā teritorijā, ziņas par asenizatora reģistrāciju tiek atjaunotas, pamatojoties uz 
kompetentas valsts iestādes lēmumu, kas izskata jautājumus par kravas autopārvadāju-
mu licences un licences kartītes darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu.

26.Gadījumā, ja decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus nodrošina pašvaldības sabiedris-
ko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, par šo faktu reģistrā tiek veikts atbilstošs 
ieraksts.

VI. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtība
27. Noteikumu 3.punktā noteiktajā Ozolnieku novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 

esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, kura īpašumā esošā decentralizētā ka-
nalizācijas sistēma nav reģistrēta, iesniedz decentralizētā kanalizācijas sistēmas reģistra 
uzturētājam  pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecināju-
mu, saskaņā ar noteikumiem pievienoto paraugu (3.pielikums).

28. Nekustamā īpašuma atsavināšanas gadījumā, vai ja ir notikušas decentralizētās kanali-
zācijas sistēmas izmaiņas (tās pārbūve vai veida maiņa, īpašuma pieslēgums centralizē-
tajai kanalizācijas sistēmai, mainījies plānoto notekūdeņu novadīšanas apjoms, deklarēto 
vai faktiski dzīvojošo personu skaits), decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai 
valdītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēnešu laikā pēc nekustamā īpašuma 
iegādes vai izmaiņām,  jāiesniedz personiski, vai nosūtot pa pastu vai elektroniski, ja tas 
sagatavots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, 
noteikumu 27.punktā norādītais iesniegums pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistē-
mas reģistrācijas apliecinājumu.

VII. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumi
29. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja pienākumi, papildus MK no-

teikumos Nr.384 noteiktajiem, ir:
29.1. nodrošināt radīto notekūdeņu uzkrāšanu vai attīrīšanu ekspluatācijā nodotā decen-

tralizētajā kanalizācijas sistēmā;
29.2. nepieļaut decentralizēto kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu sajaukšanu ar 

citām vielām, kas var negatīvi ietekmēt to sastāva kvalitatīvās izmaiņas;
29.3. noslēgt līgumu par decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto komunālo notek-

ūdeņu savākšanu, iekļaujot noteiktu izvešanas grafiku, ar decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu sniedzēju vai saglabāt vismaz divus gadus decentralizēto notekūdeņu 
pakalpojuma saņemšanas fakta apliecinošos attaisnojuma dokumentus, kuros uzrā-
dīta pakalpojuma sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakal-
pojuma sniegšanas datums un pakalpojuma sniedzēja rekvizīti, ja šāds līgums netiek 
slēgts;

29.4. segt izmaksas  (pēc to faktiskajām izmaksām, saskaņā ar izrakstīto rēķinu) pašvaldī-
bas pilnvarotajam sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam, kas sais-
tītas ar notekūdeņu paraugu analīžu veikšanu, ja uzkrāto  notekūdeņu paraugu analī-
zēs  tiek konstatētas vielas, kuras aizliegts novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā 
saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību un noteiktās piesārņojošo vielu kon-
centrācijas pārsniedz  minētajos saistošajos noteikumos norādītās;

29.5. nodrošināt  pašvaldības pilnvarotajam sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniedzēja pārstāvim piekļuvi decentralizētās kanalizācijas sistēmai tās tehniskā nodro-
šinājuma un ekspluatācijas prasību ievērošanas kontrolei un tās darbības pārbaudei;

29.6. līdz kārtējā gada 1.aprīlim iesniegt pašvaldības pilnvarotam sabiedrisko ūdenssaim-
niecības pakalpojumu sniedzējam atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājumu par 

veikto decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi, par tās tehnisko stā-
vokli un turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijā, ja nekustamajā īpašumā tiek 
ekspluatētas rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos 
notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5m3/diennaktī;

29.7. uzrādīt pašvaldības pilnvarotam sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu snie-
dzējam decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu dokumen-
tāciju (noslēgtu līgumu par decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūde-
ņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
saņemšanas darījumu apliecinošs attaisnojuma dokuments, kurā uzrādīta pakal-
pojuma sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu 
sniegšanas datums un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti).

30. Ozolnieku novada apbūves teritorijās, kurās saskaņā ar Ozolnieku novada pašvaldības 
teritorijas plānojumu ir ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistē-
mas (ciemu teritorijas), kurās jau ir izbūvēts un nodots ekspluatācijā maģistrālais cen-
tralizētās kanalizācijas sistēmas atzars ar iespēju pieslēgties centralizētajai kanalizācijas 
sistēmai, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam ir pienākums 
izbūvēt pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai līdz 2021.gada 1.janvārim un 
jaunu decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūvēšana ir aizliegta. Ja gar ielu, kas pieguļ 
decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja īpašumam, tiek izbūvēts 
jauns maģistrālais kanalizācijas vads ar atzaru uz īpašumu, ēkas īpašniekam vai tie-
siskajam valdītājam ir pienākums 1 (viena) gada laikā no tā nodošanas ekspluatācijā 
pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

31. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas patvaļīga savienošana ar centralizētajiem kanali-
zācijas tīkliem ir aizliegta.

VIII. Atbildība par saistošo noteikumu neizpildi
32. Saistošo noteikumu izpildi kontrolē un administratīvo pārkāpumu protokolus savas kom-

petences robežās ir tiesīgas šādas amatpersonas:
32.1. Pašvaldības policijas amatpersonas;
32.2. Pašvaldības būvvaldes amatpersonas;
32.3. Pašvaldības pilnvarotā sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja 

amatpersonas.
33. Par šo saistošo noteikumu VI. un VII. sadaļā noteikto prasību neievērošanu izsaka brīdi-

nājumu vai uzliek naudas sodu: fiziskām personām – līdz 350,00 euro, juridiskām per-
sonām – līdz 1400 euro.  

34. Administratīvo pārkāpumu protokolus izskata Ozolnieku novada pašvaldības adminis-
tratīvā komisija.

35. Administratīvais sods šo saistošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst 
pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

IX. Noslēguma jautājumi
36. Ja ekspluatētā decentralizētā kanalizācijas sistēma neatbilst šajos saistošajos noteiku-

mos un normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām, decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
īpašnieks vai valdītājs nodrošina tās atbilstību šo saistošo noteikumu un normatīvo aktu 
prasībām ne vēlāk kā līdz 2021.gada 31.decembrim.

37. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības infor-
matīvajā izdevumā “Ozolnieku Avīze”.

Pielikums Nr.1
Ozolnieku novada domes 2018.gada 15.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.13/2018

 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību 
Ozolnieku novadā”

ASENIZATORA
DEKLARĀCIJA PAR _____GADĀ IZVESTO  NOTEKŪDEŅU UN NOSĒDUMU APJOMU

N.p.k. Objekta 
adrese

Transpor-
ta reģ.Nr.

Cisternas 
reģ.Nr.

Izvešanas 
reizes gadā

Izvestie m3 Notekūdeņu 
nodošanas vi-
eta, saņēmējs

Datums
Asenizatora nosaukums/vārds, uzvārds____________________/paraksts/

Pielikums Nr.2
Ozolnieku novada domes 2018.gada 15.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.13/2018

 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību 
Ozolnieku novadā”

Ozolnieku novada pašvaldībai 
Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads LV-3018

REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS
DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI  OZOLNIEKU NOVADA 

PAŠVALDĪBAS TERITORIJĀ

20__.gada ______. __________________
____________________________________________________
(decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja nosaukums)

Juridiskā adrese:_____________Reģ. Nr. ______________Reģ. datums: ______
Tel.: _________________   E-pasts:________________________________

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.384 “Noteikumi par de-
centralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” un Ozolnieku novada 
domes saistošajiem noteikumiem Nr.13/2018 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas un uzskaites kārtību Ozolnieku novadā”, 
lūdzu reģistrēt _______________________ (decentralizēto kanalizācijas pakalpoju-
ma sniedzēja nosaukums) Ozolnieku novada pašvaldībā  kā decentralizēto kanalizācijas pa-
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20
19 kalpojumu sniedzēju Ozolnieku novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kas nodrošina 

pakalpojuma sniegšanu ar sekojošiem transporta līdzekļiem:

Nr. 
p.k.

Trans-
portlīdze-
kļa marka

Transportlīdze-
kļa reģistrāci-
jas Nr.

Trans-
portlīdzekļa 
tvertnes 
tilpums

Tehniskās 
apskates 
derīguma 
termiņš

Nomas 
līguma 
termiņš

Li-
cences 
kartītes 
Nr.

1

2

Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti*:
1. Dokumenta kopija, kas apliecina iesnieguma iesniedzēja tiesības veikt kravas autopārvadā-

jumus vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā, izņemot, ja pakalpojums tiks 
sniegts ar traktortehniku, izmantojot asenizācijas mucu;

2. Iesnieguma iesniedzēja apliecinājums, ka iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram 
Latvijā nav nodokļu parādu, tai skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 
parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

3. Līguma kopija ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto noliešanas punkta 
īpašnieku;

4. Transportlīdzekļu nomas līguma kopija, ja iesnieguma iesniedzējs nav īpašnieks vai nav mi-
nēts kā turētājs transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā.

Kopijas pareizību apliecina uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarota amatpersona pirmās lapas 
augšējā labajā stūrī ar apliecinājuma uzrakstu „KOPIJA PAREIZA”, apliecinātājas personas 
pilnu amata nosaukumu, parakstu un tā atšifrējumu, vietas nosaukumu, datumu un zī-
moga nospiedumu.
Apliecinu, ka šajā iesniegumā sniegtā informācija ir precīza un patiesa. 
Iesnieguma iesniedzējs:
_______________________________________________________

(vārds, uzvārds un amats, paraksts, zīmogs)

Pielikums Nr.3
Ozolnieku novada domes 2018.gada 15.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.13/2018

 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību 
Ozolnieku novadā”

Ozolnieku novada pašvaldībai 
Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads LV-3018

DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS
REĢISTRĀCIJAS APLIECINĀJUMS

1. Objekta adrese ______________________________________________
2. Objektā faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skats____________________________
3. Objektā IR/NAV (atbilstošo apvilkt) uzstādīts ūdens mērītājs ūdensapgādes patēriņa 
uzskaitei
Esošais vai prognozējamais (atbilstošo pasvītrot) ūdens patēriņš mēnesī ______m3

Izvadāmais notekūdeņu un nosēdumu vai dūņu nogulšņu apjoms  mēnesī ______m3

(Krājtvertņu gadījumā esošam vai prognozējamam ūdens patēriņa apjomam jāsakrīt ar 
izvedamo notekūdeņu apjomu gadā)
4.Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids  (atbilstošo pasvītrot):
4.1. rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus 

novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;
4.2. septiķis ar divām vai trim kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur 

speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām dre-
nām, smilts, grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām) un kurš izbūvēts atbilstoši 
būvniecību regulējošiem normatīviem aktiem;

4.3. notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, pārvie-
tojamā tualete, sausā tualete), kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu 
dūņas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi;

4.4. cits ____________________________________.
5. Notekūdeņu apsaimniekošana objektā tiek nodrošināta (atbilstošo pasvītrot): 
  5.1. līgums par īpašumā esošo NAI apkalpošanas un ekspluatācijas pasākumu  

 nodrošināšanu un/vai līgums par uzkrāto septisko tvertņu dūņu un/vai kanali 
 zācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu izvešanu;

  5.2. līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu;
  5.3. pēc vajadzības pasūtot nepieciešamos pakalpojumus komersantiem;
  5.4. netiek nodrošināta.
6. Decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/nosēdumu pašreizējais 
izvešanas biežums (atbilstošo pasvītrot):
  6.1. 1 x mēnesī vai biežāk;
  6.2. 1 x divos mēnešos;
  6.3. 1 x ceturksnī;
  6.4. 1 x gadā un retāk.
7. Krājtvertnes tilpums (atbilstošo pasvītrot):
mazāk par 3 m3

  7.1. mazāk par 3 m3

  7.2. 3 līdz 5 m3

  7.3. 5 līdz 10 m3

  7.4. vairāk par 10 m3

8. Regulārā apkope lokālajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām tiek veikta (atbilstošo 
pasvītrot):
  8.1. 1 x mēnesī vai biežāk;
  8.2. 1 x ceturksnī;
  8.3. 1 x gadā;
  8.4. Retāk kā 1 x gadā.
9. Iepriekšējā apkope veikta____________.gada __________.
10. Pieslēgšanās centralizētajiem kanalizācijas tīkliem tiek plānota (atbilstošo pasvītrot):
2019.gada laikā;
  10.1.2019.gada laikā;
  10.2.Līdz 2020.gadam;

  10.3. Līdz 2022.gadam;
  10.4. Netiek plānota.

Datums:_____________________________________________
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja vārds, uzvārds un paraksts:
__________________________________________________________

____________

Pielikums Nr.4
Ozolnieku novada domes 2018.gada 15.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.13/2018

 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību
Ozolnieku novadā”

Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei vienam iedzīvotājam Ozolnieku novadā
Ozolnieku novada 

teritorija
Ūdens patēriņš 

mēnesī, m3

Brankas 5

Garoza 6

Emburga 2

Jaunpēternieki 2

Ozolnieki 9

Āne 4

 
Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu Nr.13/2018

“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un
uzskaites kārtību  Ozolnieku novadā”

paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir ūdens-
saimniecības pakalpojumu sniegšanas organizēšana savā 
administratīvajā teritorijā. Saistošie noteikumi nepieciešami, lai 
noteiktu decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas 
un uzskaites kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu piee-
jamību un nepārtrauktību, uzlabotu vides situāciju un dabas 
resursu racionālu izmantošanu.  

2. Īss projekta 
satura izklāsts

2.1. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 5.punktu un tie 
paredz: 

1/ decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzī-
bas kārtību; 

2/ minimālo biežumu notekūdeņu nosēdumu izvešanai no 
decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;

3/prasības asenizatoriem un to reģistrācijas kārtību;

4/decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanas kārtību;

5/decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas 
uzskaites kārtību;

 6/ decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju 
pienākumus;

7/ atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem.  

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt decentralizētās 
kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu  
apsaimniekošanas, uzraudzības un kontroles prasības, lai 
aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides 
aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

3. Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu

Pašvaldības budžeta izdevumi palielināsies par finansējumu 
pašvaldības pilnvarotajam sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniedzējam - SIA “Ozolnieku KSDU” decentral-
izēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidošanai un uzturēša-
nai, kā arī decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontrolei un 
uzraudzībai.

4. Informācija 
par plānoto pro-
jekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā

Projekts uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Jaunas pašvaldības institūcijas netiks radītas un esošo in-
stitūciju funkcijas netiks paplašinātas. Institūcija, kurā persona 
var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ozolnieku 
novada pašvaldības pilnvarotais sabiedrisko ūdenssaim-
niecības pakalpojumu sniedzējs - pašvaldības SIA “Ozolnieku 
KSDU”.  Normatīvais akts tiks publicēts informatīvajā izdevumā 
"Ozolnieku avīze" un Ozolnieku novada pašvaldības tīmekļa 
vietnē.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privāt-
personām nav notikušas. Saistošie noteikumi ir sagatavoti, 
ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trijas izstrādātos “Ieteikumus pašvaldībām saistošo noteikumu 
izstrādei decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas 
jomā.    Saistošo noteikumu izstrādē ir piedalījušies SIA “Ozol-
nieku KSDU”  pārstāvji.

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                            Dainis Liepiņš
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Ozolnieku novada vīzija, kas definēta ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2012. – 2036. gadam, 
minēts:

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 vērsta dzīves telpa, ko nodro-
šina aktīvi un motivēti iedzīvotāji, laba iekšējā un ārējā sasniedzamība, labvēlīga vide uzņēmēj-
darbībai, kā arī sakārtotas un mūsdienīgas infrastruktūras pieejamība.

Desmit gadu laika periodā no 2008.gada līdz 2018.gada sākumam iedzīvotāju skaits Ozolnie-
ku novadā ir mainījies no 10038 līdz 10618, pieaugot par 580 iedzīvotājiem, jeb 5,8%. Iedzīvotāju 
skaita pieaugumu līdz šim lielākoties ietekmē pozitīvie migrācijas dati un dzimstība.

Saskaņā ar Lursoft datiem, kopumā pēdējo desmit gadu laikā Ozolnieku novadā reģistrēti 517 
jauni uzņēmumi, bet likvidēti 244, kas nozīmē, ka faktiski kopš 2008.gada uzņēmumu skaits 
novadā pieaudzis par 273 komersantiem. 2018.gadā novadā reģistrēti 892 uzņēmumi, no ku-
riem 71,41% ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību, bet vēl 15,70% - zemnieku saimniecības.

Izaicinājums turpmākajiem gadiem ir jaunu iedzīvotāju piesaistīšana Ozolnieku novadam, at-
tīstot kvalitatīvu infrastruktūru un piedāvājot gan jaunus īres mājokļus, gan zemi jaunu mājokļu 
būvniecībai. Otrs izaicinājums ir pilnveidot infrastruktūru esošo uzņēmumu attīstībai un jaunu 
un ilgtspējīgu uzņēmumu izveidei. 

2019.gadā, saskaņā ar 2017.gada 14.martā apstiprināto Investīciju plānu 2017. – 2019. ga-
dam, galvenās prioritātes ir inženierinfrastruktūras attīstība, t.sk. centralizētās ūdensapgādes 
un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas attīstība ciemu teritorijās, ielu un ceļu atjaunošana, ielu 
apgaismojuma atjaunošana un izbūve un ieguldījums izglītības nozarē, attīstot gan jaunu infra-

struktūru, gan atjaunojot esošo, kā arī ieguldījums izglītības pakalpojuma kvalitātes uzlabošanā. 
Ozolnieku novada pašvaldības budžeta projekts 2019. gadam izstrādāts, pamatojoties uz Liku-

mu par budžetu un finanšu vadību, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par pašvaldībām, 
kā arī ievērojot speciālajos nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos spēkā esoša-
jos likumdošanas aktos paredzētās prasības. 

Ozolnieku novada pašvaldības budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2019. gadā prognozēts 15 
132 176 EUR apmērā, tajā skaitā pamatbudžeta ieņēmumi – 14 794 827 EUR un speciālā budžeta 
ieņēmumi – 337 349 EUR. Informācija par budžeta ieņēmumiem atbilstoši ieņēmumu avotiem un 
budžeta ieņēmumu klasifikācijai ir parādīta saistošo noteikumu „Par Ozolnieku novada pašvaldī-
bas budžetu 2019. gadam” 1., 4. un 6. pielikumā. 

2019. gadā plānoto izdevumu kopējais apjoms ir 20 156 581 EUR, tajā skaitā pamatbudžeta iz-
devumi – 19 619 497 EUR, speciālā budžeta izdevumi – 537 084 EUR. Informācija par budžeta 
izdevumiem saskaņā ar izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām ka-
tegorijām ir saistošo noteikumu „Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” 2., 3., 
4., 6.pielikumā. 

Ozolnieku novada pašvaldības 2019.gada budžeta izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem 5 
024 405 EUR un aizņēmumu pamatsummas  atmaksu 154 747 EUR apmērā ir paredzēts segt no 
naudas līdzekļu atlikuma gada sākumā (naudas atlikums pamatbudžeta kontā 2 779472 EUR un 
speciālā budžeta kontā 223 633 EUR) un aizņēmuma no Valsts kases – 2 873 500 EUR apmērā, 
saglabājot naudas līdzekļu atlikumus gada beigās 673 555 EUR apmērā. 

Ozolnieku novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 14 794 827 EUR apmērā, jeb 
98% no kopējiem budžeta ieņēmumiem. Pašvaldības ieņēmumu dinamika pa gadiem attēlota 
1.tabulā un 1.attēlā.

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2019.gada 24.janvāra lēmumu Nr.24, protokols Nr.2

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1/2019
„Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2019.gadam"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 46.pantu un likumu "Par pašvaldību budžetiem"

1. Apstiprināt 2019.gada Pamatbudžeta:
- naudas līdzekļu atlikumu uz 01.01.2019. 2 779 472 EUR apmērā saskaņā ar 4. pielikumu;
- ieņēmumus 14 794 827 EUR apmērā saskaņā ar 1. un 4.pielikumu;
- izdevumus 19 619 497 EUR apmērā saskaņā ar 2., 3. un 4. pielikumu;
- aizņēmumu no Valsts Kases 2 873 500 EUR apmērā saskaņā ar 4. un 5. pielikumu;
- Valsts Kases aizdevumu apmēru saskaņā ar 4. un 5. pielikumu;
- plānoto naudas līdzekļu atlikumu uz 31.12.2019. 673 555 EUR apmērā saskaņā ar 4. pielikumu.
2. Apstiprināt 2019.gada Speciālā budžeta:
2.1. - naudas līdzekļu atlikumu Vides aizsardzības līdzekļu kontā uz 01.01.2019.
202923 EUR apmērā saskaņā ar 6.pielikumu;
- Dabas resursu nodokļa ieņēmumus 124 265 EUR apmērā saskaņā ar 6. pielikumu;
- Vides aizsardzības līdzekļu izdevumus 324 000 EUR apmērā saskaņā ar 6. pielikumu;
- plānoto naudas līdzekļu atlikumu uz 31.12.2019. 3 188 EUR apmērā.

2019.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, plānotais kopējo pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums sastāda 336 823 EUR vai 2.33%. Ieņēmumu palielināšanās prognozēta pamato-
joties uz Valsts budžeta transfertu pieaugumu, kas pārsvarā ir mērķdotācijas pedagogu darba samaksai.

Ozolnieku novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu dinamika 2018./2019.gadā

1.0. Nodokļu ieņēmumi
01.000  IENĀKUMA NODOKĻI
04.000  ĪPAŠUMA NODOKĻI
2.0. Nenodokļu ieņēmumi
08.000  IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA
09.000  VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS
10.000  NAUDAS SODI UN SANKCIJAS
12.000  PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI
13.000  IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBAS) ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS UN IZNOMĀŠANAS 
3.0. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
21.000  BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI
5.0. Transferti
17.000  No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti
18.000  VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
19.000  PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI
Kopā ieņēmumi

2018.GADA 
IZPILDE
8116107
7088095
1028012
236188
9124
9868
11996
44418
160782
1579346
1579346
4526363
9684
3540774
975905
14458004

2019.GADA 
PLĀNS
7913311
7090586
822725
240349
9500
10378
13971
46500
160000
1620012
1620012
5021155
0
4040584
980571
14794827

2019.G. PLĀNS SALĪDZINĀ-
JUMĀ AR 2018.G.IZPILDI, %
97.50
100.04
80.03
101.76
104.12
105.17
116.46
104.69
99.51
102.57
102.57
110.93
0.00
114.12
100.48
102.33

ĪPATSVARS 2019.G. 
PAMATBUDŽETĀ,%
53.49
47.93
5.56
1.62
0.06
0.07
0.09
0.31
1.08
10.95
10.95
33.94
0.00
27.31
6.63
100.00

Paskaidrojuma raksts par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2019.gadam

1.tabula

Pamatbudžeta ieņēmumu lielāko daļu jeb 48% veido ienākuma nodokļa mak-
sājumi, 27% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem sastāda Valsts budžeta 
transferti, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi plānoti 11% apjomā no ko-
pējā pamatbudžeta, pašvaldību budžetu transferti 7% apmērā, īpašuma nodokļi 
6% apmērā, bet pārējie ieņēmumu veidi nesasniedz 1% apmēru no kopēja 2019.
gada pamatbudžeta plāna.

Speciālo budžetu veido dabas resursu nodokļa par dabas resursu ieguvi un vi-
des piesārņojumu maksājumi, kas 2019.gadā paredzēti 124 265 EUR apmērā un 
Valsts budžeta transferti autoceļu uzturēšanai, kas plānoti 213 084 EUR apmērā.

Speciālā budžeta ieņēmumi ir plānoti 2019.gada līmenī, prognozes neliecina par 
būtiski ieņēmumu palielināšanos 2019.gadā. 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra1.attēls

2.2. - naudas līdzekļu atlikumu Autoceļu fonda kontā uz 01.01.2019. 20 710 EUR apmērā saskaņā 
ar 6. pielikumu

- Valsts budžeta transfertu ieņēmumus autoceļu uzturēšanai 21 3084 EUR apmērā saskaņā ar 
6. pielikumu

- Autoceļu fonda izdevumus 21 3084 apmērā saskaņā ar 6. pielikumu.
- plānoto naudas līdzekļu atlikumu uz 31.12.2019. 20 710 EUR apmērā.
3. Apstiprināt 2019.gada Ziedojumu un dāvinājumu plānu:
- naudas līdzekļu atlikumu ziedojumu kontā uz 01.01.2019. 1 338 EUR apmērā;
- fizisko un juridisko personu ziedojumus 500 EUR apmērā;
- ziedojumu izdevumus 1 000 EUR apmērā;
- naudas līdzekļu atlikumu ziedojumu un dāvinājumu kontā uz 31.12.2019. 838 EUR apmērā sa-

skaņā ar 7. pielikumu.
4. Apstiprināt Ozolnieku novada pašvaldības budžeta ilgtermiņa saistību apjomu saska-

ņā ar 7.pielikumu.
5. Budžeta izpildītājiem gada laikā noteikt realizēt izdevumus tikai tādā apmērā, kādā tiem Ozol-

nieku novada dome apstiprinājusi asignējumus no vispārējiem ieņēmumiem, kā arī no budžeta 
izpildītāju faktiski gūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un no citiem 
pašu ieņēmumiem. Noteikt, ka budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai budžeta izdevumi tiktu veikti 
saskaņā ar noteiktajiem mērķiem un nepārsniegtu tāmēs apstiprinātos plānotos budžeta izdevu-
mus ekonomiskās klasifikācijas kodu otrās zīmes ietvaros.

Ozolnieku novada pašvaldības budžets 2019.gadam
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Ozolnieku novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamika 2018./2019.gadā

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra

EKK 

1000

2000

3000

5000

6000

7000

IZMAKSU KLASIFIKATORS

Atlīdzība

Preces un pakalpojumi

Subsīdijas un dotācijas

Pamatkapitāla veidošana

Sociālie pabalsti

Transferti

Izmaksas kopā

IZPILDE2018.G.

6881559

3947914

26336

2284310

647353

318825

14106297

PLĀNS 2019.G.

8384387

4444885

57600

5685485

679739

367401

19619497

SALĪDZINĀJUMĀ AR 2018.G. IZPILDI, %

121.84

112.59

218.71

248.89

105.00

115.24

139.08

ĪPATSVARS, %

42.73

22.66

0.29

28.98

3.46

1.87

100.00

Lai nodrošinātu konkurētspējīgu atalgojumu un nezaudētu kvalificētus speciā-
listus, Ozolnieku novada dome ir apstiprinājusi 2019.gadam štatu sarakstu, kurā 
paredzēts atlīdzības pieaugums salīdzinājuma ar 2019.gadu 22% apmērā. Lielu at-
līdzības pieauguma daļu veido pedagogu darba samaksas pieaugums, ko nosaka 
Ministru kabineta noteikumi “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

No kopējām izmaksām, kas paredzētas  atlīdzībai, 4 828 526 EUR jeb 47% veido 
izglītības darbinieku algas, no tām 1 920 696 EUR tiek segti no valsts piešķirtajām 
mērķdotācijām izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai.

Preču un pakalpojumu izmaksu pieaugumu 496 971 EUR apmērā  galvenokārt vei-
do komunālo maksājumu, degvielas un kurināmā cenu pieaugums. Izmaksās tāpat 
ir iekļauti vairāku izglītības iestāžu remontu izdevumi.

Nākošā gada plānā ir paredzēti izdevumi subsīdijām un dotācijām 57 600 EUR 
apmērā, tajā skaitā ir gan dotācijas dažādām sporta organizācijām un individuāla-
jiem sportistiem 14 000 EUR apmērā, gan atbalsts vasaras nometnēm dažādiem 
izglītojošiem un kultūras pasākumiem 20 000 ER apmērā, gan dotācija pašvaldības 
dibinātai biedrībai “Volejbola attīstība Ozolniekos” 22 000 EUR apmērā .

Ir plānots sociālo pabalstu pieaugums maznodrošinātajiem un sociāli neaizsar-
gātajām iedzīvotāju kategorijām.

2019.gadā ir plānots par  3 401 175 EUR vairāk kā 2018.gadā ieguldīt pamatka-
pitālā. Plānots, ka 2019.gadā tiks uzsākta jaunas pirmsskolas izglītības iestādes 
būvniecība, kas 2019.gadā prasīs 846 000 EUR, tāpat 2019.gadā tiks uzsākta Spor-
ta skolas kompleksa un jaunas sporta zāles būvniecība- plānotie izdevumi 2019.
gadā sastāda 520 000 EUR. Kapitālieguldījumus ir plānots veikt vairākās izglītības 
iestādēs, kas prasīs 337 355  EUR no kopējā pašvaldības pamatbudžeta. Ir plānoti 
vairāku ielu un ceļu investīciju projekti 1 220 067 EUR apmērā, vairāk kā 660 000 
EUR plānots ieguldīt ūdenssaimniecības attīstībā.

Ir plānots īstenot  sociālās aprūpes centra “Zemgale” ēku energoefektivitātes pa-
augstināšanas projektu 400 000 EUR apmērā un uzsākt sociālās aprūpes centra 
“Zemgale” paaugstināta komforta pakalpojumu ēkas projektēšanu un izbūvi, kas 
2019.gadā izmaksās 50 000 EUR.

Kopējais investīciju projekta plāns 2019.gadam ir atspoguļots paskaidrojuma 
raksta 1.pielikumā.

Pamatbudžeta līdzekļu deficītu plānots segt ar aizņēmumu no Valsts kases. Valsts ka-
ses aizdevuma apmērs plānots 2 873 500 EUR. No aizņēmuma plānots īstenot tādus 
projektus kā:

-  jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība;

- Sporta skolas kompleksa un sporta zāles būvniecība;

- SAC “Zemgale” ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projektu un SAC        

“Zemgale” paaugstināta komforta pakalpojumu ēkas projektēšana un izbūve,

-  Jaunatnes ielas pārbūves un Atpūtas ielas posma izbūvi Ānē;

- gājēju celiņa no Ozolnieku dzelzceļa stacijas līdz Brankām izbūve; 

-  ūdenssaimniecības attīstības projektu.

3.attēls

2.tabula

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadalījums
pa funkcionālajām kategorijām, EUR

Lielāka daļa jeb 46% no kopējā pamatbudžeta plānots tērēt Izglītībai, 23% plā-
nots iztērēt mājokļu un teritoriju apsaimniekošanai, 18% plānots tērēt sociālajai 
aizsardzībai, 5% vispārējo valdības dienestu uzturēšanai, 5% kultūras un sporta 
pasākumiem, 2% ekonomiskajai darbībai un 1% sabiedriskajai kārtībai un drošībai.

Salīdzinājumā ar 2018.gadu izdevumu pieaugums ir plānots visās funkcionālajās 
kategorijās.

4.attēls

Ozolnieku novada pašvaldības budžeta struktūra
Speciālā budžeta ieņēmumi sastāda 2% no kopējā Ozolnieku novada pašvaldības 

budžeta ieņēmumu plāna.
Ozolnieku novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi nodrošina no pašvaldī-

bas finansētu institūciju, tajā skaitā izglītības, kultūras un sporta, sociālās aizsar-
dzības, sabiedriskās kārtības un drošības, ekonomiskās darbības iestāžu un admi-
nistrācijas uzturēšanu. Budžeta ieņēmumi tiek izlietoti novada izglītības, sporta un 
kultūras pasākumu finansēšanai, novada infrastruktūras uzturēšanai, pabalstiem 
maznodrošinātiem iedzīvotājiem, dotācijām iedzīvotājiem, investīciju finansēšanai, 
atbalstam biedrībām, kā arī citiem izdevumiem, kas atbilstoši budžeta funkcionālai 
klasifikācijai paredzēti  Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu projekta „Par 
Ozolnieku novada budžetu 2019.gadam” 3.pielikumā. 

Ozolnieku novada pašvaldības kopējie izdevumi plānoti 20 156 581 EUR apmērā, 
savukārt, pamatbudžeta izdevumi plānoti 19 619 497 EUR apmērā, kas ir 97 % no 
kopējiem budžeta izdevumiem.

2.attēls
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Pašvaldības budžeta izdevumu struktūra

Vislielākais izdevumu pieaugums plānots izglītībai - 3 346 833 EUR apmērā, tas 
saistīts gan ar investīciju plāna palielināšanu izglītības iestādēm, gan atalgojuma 
pieaugumu, kas, savukārt, saistīts ar izmaiņām pedagogu atlīdzības likumdošanā 
un jauno štatu sarakstu.

Par vairāk kā 1 miljonu paredzēts palielināt izdevumus arī teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošanai. Šogad plānots īstenot vairākus ielu un ceļu investīciju projektus, 
attīstīt ūdenssaimniecību, izveidot vairākus ielu apgaismojumu pieslēgumus kā arī 
labiekārtot vairākas atpūtas zonas teritorijas un uzsākt kapličas projektēšanu un 
būvniecību.

Izdevumu pieaugums sociālās aizsardzības jomā skaidrojams ar pieaugumu atal-
gojuma sadaļā, kas saistīts ar izmaiņām štatu sarakstā, vairāku sociālo pabalstu 
pieaugumu un SAC Zemgale ēku energoefektivitātes projekta realizāciju un paaug-
stināta komforta pakalpojumu ēkas projektēšanu un izbūvi.

No Speciālā budžeta līdzekļiem 2019.gadā plānots 213 084 EUR tērēt autoceļu 
ikdienas uzturēšanai un 324 000 EUR plānots iztērēt ūdenssaimniecības attīstībai 
realizējot sekojošus projektus – “Notekūdeņu sūkņu stacijas kanalizācijas spiedva-
da pārbūve “Anē”, “Ānes ciema NAI projektēšana un būvniecība”, “Ūdensapgādes 
un kanalizācijas sistēmas attīstība Garozas ciemā”.

Speciālā budžeta izdevumi sastāda 3% no pašvaldības kopējiem plānotajiem 
izdevumiem.

5.attēls

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                            Dainis Liepiņš

Ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums
2019.gadam, EUR

Ieņēmumi 14794827

Izdevumi 19619497

Ieņēmumu pārsniegums vai deficīts (-) -4824670

Finansēšana 4824670

Naudas līdzekļi un noguldījumi 2779472

Aizņēmumi 2873500

Saņemto aizņēmumu atmaksa 154747

Naudas līdzekļu atlikums 673555

Speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu
kopsavilkums 2019.gadam, EUR

Ozolnieku novada pašvaldības 2019.gada 24.janvāra saistošajiem noteikumiem "Par Ozolnieku 
novada pašvaldības budžetu 2019.gadam"

Ieņēmumi 337349

Dabas resursu nodoklis par dabas resusru ieguvi un vides 
piesārņojumu

124265

Valsts budžeta transferti autoceļu uzturēšanai 213084

Izdevumi 537084

Preces un pakalpojumi 213084

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība 324000

Ieņēmumu pārsniegums vai deficīts (-) -199735

Finansēšana 199735

Naudas līdzekļi un noguldījumi 223633

Aizņēmumi 0

Saņemto aizņēmumu atmaksa 0

Naudas līdzekļu atlikums 23898

Ziedojumu ieņēmumu un izdevumu
kopsavilkums 2019.gadam

Ieņēmumi 500

Fizisko un juridisko personu ziedojumi 500

Izdevumi 1000

Preces un pakalpojumi 1000

Ieņēmumu pārsniegums vai deficīts (-) -500

Finansēšana 500

Naudas līdzekļi un noguldījumi 1338

Aizņēmumi 0

Saņemto aizņēmumu atmaksa 0

Naudas līdzekļu atlikums 838

Hedviga Voita 1930
Inta Sērmūksle 1933

AIZSAULĒ 
AIZGĀJUŠI

Ozolnieku novada domes Administratīvajā komisijā 
janvārī izskatītas deviņas administratīvo pārkāpumu 
lietas, pārkāpējiem piemērojot brīdinājumu, audzinoša 
rakstura piespiedu līdzekli nepilngadīgajam, un nau-
das sodus par kopējo summu EUR 430,00. 

Konstatētie pārkāpumi:
• Par meža piesārņošanu ar atkritumiem un piegružošanu (LAPK 

58.pants);
• par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos 

pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā (LAPK 
75.panta otrā daļa);

• Par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, ja tā rezultātā bērns 
atradies alkoholisko dzērienu ietekmē  (LAPK 173.panta otrā daļa);

• Par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko 
dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais (LAPK 171¹.panta 
pirmā daļa);

• Par dzīvesvietas nedeklarēšanu (LAPK 186.panta otrā daļa).
Administratīvās komisijas priekšsēdētāja Jana Vilciņa

Pamatbudžeta izdevumu pieaugums pa funkcionālajām kategorijām

Vispārējie valdības dienesti

Sabiedriskā  kārtība  un drošība

Ekonomiskā darbība

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Atpūta, kultūra un sports

Izglītība

Sociālā aizsardzība

IZPILDE 2018.G.

29061

149019

212611

3384226

878892

5712269

2840216

PLĀNS 2019.G.

62121

250899

439234

4581896

893202

9059102

3433043

BUDŽETA IZDEVUMU
PALIELINĀJUMS, EUR

3060

101880

226623

1197670

14310

3346833

592827

BUDŽETA IZDEVUMU
PALIELINĀJUMS,%

3,56

68,37

106,59

35,39

1,63

58,59

20,87

3.tabula

Jānis Vīnavs 1990
Jānis Daukste 1959

Izolde Ozoliņa 1925
Edvards Andiņš 1946
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PAMATBUDŽETA IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM 2019.GADAM, EUR

2019.GADA PAMATBUDŽETA IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM

EKK Izmaksu 
klasifikators

Pavisam Pārval-
de

Sa-
bied-
risko 
attie-
cību 
daļa

Paš-
val-
dības 
pa-
rāda 
apkal-
poša-
na

Pašval-
dības 
policija

Dzimt-
sa-
rakstu 
nodaļa

Būv-
valde

Attīstī-
bas un 
projek-
tu daļa

Terito-
riju un 
mājokļu 
apsaim-
nieko-
šana 
Ozolnie-
kos

Terito-
riju un 
mājokļu 
apsaim-
nieko-
šana 
Salgalē

Kapu 
saim-
niecība

Sporta
noda-
ļas
vadība 
un
organi-
zatori

SK 
Mālze-
me

Kul-
tūras 
nodaļa

Ozol-
nieku 
no-
vada 
cen-
trālā 
biblio-
tēka

Vainu 
bib-
liotē-
ka

Ānes 
biblio-
tēka

Ga-
rozas 
biblio-
tēka

Ozol-
nieku
Tautas 
nams

Ānes 
kul-
tūras 
nams

PII 
Zīlīte

PII 
Bitīte

PII 
Saulīte

PII 
Pūcīte

PII Teteles 
PS

Ozol-
nieku 
VSK

Ga-
rozas 
PS

Salga-
les PS

Ozolnie-
ku MS

Sal-
gales 
MMS

Sporta 
skola

Izglī-
tības 
nodaļa

Jau-
nat-
nes 
lietu 
noda-
ļa

Pārējie 
izglī-
tības 
pakal-
pojumi

SAC 
Zem-
gale

Bāriņ-
tiesa

Bez-
darb-
nieku 
darba 
prakti-
zēša-
na

So-
ciālais 
dienests

Mājas 
aprū-
pe

1.111 1.320 1.721 3.110 3.130 4.430 4.912 6.611 6.611 6.612 8.111 8.113 8.201 8.211 8.212 8.213 8.215 8.231 8.232 9.111 9.112 9.113 9.117 9.118 9.211 9.212 9.214 9.215 9.511 9.512 9.513 9.818 9.819 9.821 10.201 10.400 10.500 10.911 10.912

1000 Atlīdzība 8384387 612578 49535 159331 22945 74092 180724 192329 116542 46314 34639 35854 57747 52954 12298 12298 12298 160972 42891 669956 324158 471066 309254 436512 1189194 461848 400739 182248 94389 177405 87517 61967 1303481 60604 1876 268789 7043

2000 Preces un 
pakalpojumi

4444885 97572 60336 13000 15181 4044 3403 90588 1192639 127560 20296 105402 30367 76000 23434 3510 3529 3255 108163 30979 219216 91805 137388 106045 139640 452817 122644 118531 31510 21465 122550 65111 25667 682550 3339 95349

3000 Subsīdijas un 
dotācijas

57600 20000 36000 1600

5000 Pamatkapitā-
la veidošana

5685485 105000 1100 49098 300 10905 72367 2690396 7100 188720 4500 1100 12400 3300 4700 4150 9330 8496 42000 89730 35900 6950 846000 30766 49250 63500 151365 10550 3969 528000 2300 3700 461690 800 186053

6000 Sociālie 
pabalsti

679739 1350 390000 60000 10825 217564

7000 Transferti 367401 3000 7155 500 262 262 262 120 120 120 120 284000 71480

Izmaksas kopā 19619497 838150 110971 13000 223610 27289 88400 350834 4075364 251202 255330 177391 70721 134847 89288 19370 20789 19965 278465 82366 931172 505693 644354 422249 846000 607038 1691381 648112 670755 224308 119823 827955 544928 91334 284000 2507721 64743 12701 840835 7043

Kods Kategorijas Pavisam Pār-
valde

Sa-
bied-
risko 
attie-
cību 
daļa

Pašval-
dības 
parāda 
apkal-
pošana

Paš-
val-
dības 
policija

Dzimt-
sa-
rakstu 
nodaļa

Būv-
valde

Attīstī-
bas un 
projektu-
daļa

Terito-
riju un 
mājokļu 
apsaim-
nieko-
šana 
Ozolnie-
kos

Terito-
riju un 
mājokļu 
apsaim-
nieko-
šana 
Salgalē

Kapu 
saim-
niecība

Sporta 
no-
daļas 
vadība 
un 
orga-
niza-
tori

SK 
Mālze-
me

Kul-
tūras 
noda-
ļa

Ozol-
nieku 
no-
vada 
cen-
trālā 
biblio-
tēka

Vainu 
bib-
liotē-
ka

Ānes
biblio-
tēka

Ga-
rozas 
biblio-
tēka

Ozol-
nieku 
Tautas 
nams

Ānes 
kultūras 
nams

PII 
Zīlīte

PII 
Bitīte

PII 
Saulīte

PII 
Pūcīte

PII Teteles 
PS

Ozol-
nieku 
VSK

Ga-
rozas 
PS

Salga-
les PS

Ozol-
nieku 
MS

Sal-
gales 
MMS

Sporta 
skola

Izglī-
tības 
nodaļa

Jau-
nat-
nes 
lietu 
nodaļa

Pārējie 
izglītības 
pakalpo-
jumi

SAC 
Zem-
gale

Bāriņ-
tiesa

Bezdarb-
nieku 
darba 
praktizē-
šana

So-
ciālais 
die-
nests

Mājas 
aprū-
pe

1.111 1.320 1.721 3.110 3.130 4.430 4.912 6.611 6.611 6.612 8.111 8.113 8.201 8.211 8.212 8.213 8.215 8.231 8.232 9.111 9.112 9.113 9.117 9.118 9.211 9.212 9.214 9.215 9.511 9.512 9.513 9.818 9.819 9.821 10.201 10.400 10.500 10.911 10.912

1.000 Vispārējie 
valdības 
dienesti

962121 838150 110971 13000

3.000 Sabiedriskā 
kārtība un 
drošība

250899 223610 27289

4.000 Ekonomiskā 
darbība

439234 88400 350834

6.000 Teritoriju 
un mājokļu 
apsaimnieko-
šana

4581896 4075364 251202 255330

8.000 Atpūta, 
kultūra un 
reliģija

893202 177391 70721 134847 89288 19370 20789 19965 278465 82366

9.000 Izglītība 9059102 931172 505693 644354 422249 846000 607038 1691381 648112 670755 224308 119823 827955 544928 91334 284000

10.000 Sociālā 
aizsardzība

3433043 2507721 64743 12701 840835 7043

Pavisam 19619497

Ieņēmumu veids Pavisam Pārvalde

Sa-
bied-
risko 
attie-
cību 
daļa

Paš-
val-
dības 
policija

Dzimt-
sa-
rakstu 
nodaļa

Būv-
valde

Attīstī-
bas un 
projek-
tu daļa

Teritoriju 
un mājokļu 
apsaim-
niekošana 
Ozolniekos

Terito-
riju un 
mājokļu 
apsaim-
nieko-
šana 
Salgalē

Kapu 
saim-
niecī-
ba

Sporta 
nodaļas 
vadība 
un 
organi-
zatori

SK 
Mālze-
me

Kul-
tūras 
noda-
ļa

Ozol-
nieku 
novada 
centrālā 
biblio-
tēka

Vainu 
biblio-
tēka

Ānes 
bib-
liotē-
ka

Ga-
rozas 
bib-
liotē-
ka

Ozol-
nieku 
Tautas 
nams

Ānes 
kultūras 
nams

PII 
Zīlīte

PII 
Bitīte

PII 
Saulīte

PII 
Pūcīte PII Teteles 

PS
Ozolnie-
ku VSK

Garozas 
PS

Salga-
les PS

Ozol-
nieku 
MS

Sal-
gales 
MMS

Sporta 
skola

Izglī-
tības 
noda-
ļa

Jau-
nat-
nes 
lietu 
noda-
ļa

Pārējie 
izglī-
tības 
pakal-
pojumi

SAC 
Zemgale

Bāriņ-
tiesa

Bezdarb-
nieku darba 
praktizē-
šana

So-
ciālais 
die-
nests

Mājas 
aprūpe

1.111 1.320 3.110 3.130 4.430 4.912 6.611 6.611 6.612 8.111 8.113 8.201 8.211 8.212 8.213 8.215 8.231 8.232 9.111 9.112 9.113 9.117 9.118 9.211 9.212 9.214 9.215 9.511 9.512 9.513 9.818 9.819 9.821 10.201 10.400 10.500 10.911 10.912
1.0. Nodokļu ieņēmumi 7913311 7090586 0 0 0 0 0 822725 0 0 0 0 0 0 0
01.000  Ienākuma nodokļi 7090586 7090586
04.000  Īpašuma nodokļi 822725 822725
2.0. Nenodokļu ieņēmumi 240349 30 0 12500 1820 3570 0 217521 0 0 0 0 1125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08.000  Ieņēmumi no uzņēmēj-
darbības un īpašuma 9500 9500

09.000  Valsts (pašvaldību) 
nodevas un kancelejas nodevas 10378 30 1820 3570 1050 1125 50 2733

10.000  Naudas sodi un 
sankcijas 13971 12500 0 1471

12.000  Pārējie nenodokļu 
ieņēmumi 46500 45500 1000

13.000  Ieņēmumi no valsts 
(pašvaldības) īpašuma pārdoša-
nas un iznomāšanas

160000 160000

3.0. Maksas pakalpojumi un 
citi pašu ieņēmumi 1620012 0 0 0 2650 1861 0 46830 2495 2143 0 7970 0 55 0 15200 925 184 0 3085 8070 0 4322 10735 1490 3530 15745 7123 91000 0 0 0 1394297 0 0 292 0

21.000  Budžeta iestāžu 
ieņēmumi 1620012 2650 1861 46830 2495 2143 7970 55 10 15200 925 184 3085 8070 4322 10735 1490 3530 15745 7123 91000 1394297 292

5.0. Transferti 5021155 1076539 0 0 0 0 0 333309 0 0 57544 0 0 0 0 0 0 2898 0 149935 50882 101790 51867 0 639428 1071170 278453 199724 77629 33455 31058 57101 0 0 743333 0 12337 52703 0
17.000  No valsts budžeta daļēji 
finansēto atvasināto publisko 
personu un budžeta nefinansēto 
iestāžu transferti

0

18.000  Valsts budžeta transferti 4040584 1076539 333309 57544 2898 126017 40941 70216 41847 614483 1039220 197253 150654 77469 33435 31058 57101 25560 12337 52703
19.000  Pašvaldību budžetu 
transferti 980571 23918 9941 31574 10020 24945 31950 81200 49070 160 20 717773

Kopā ieņēmumi 14794827 8167155 0 12500 4470 5431 0 1420385 2495 2143 57544 7970 1125 55 10 0 0 18098 925 150119 50882 104875 59937 0 643750 1081905 279943 203254 93374 40578 122058 57101 0 0 2138680 2733 12337 52995 0

 PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU KOPSAVILKUMS 2019.GADAM, EUR
Ozolnieku novada pašvaldības 2019.gada 24.janvāra saistošajiem noteikumiem "Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2019.gadam"
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EKK Izmaksu 
klasifikators

Pavisam Pārval-
de

Sa-
bied-
risko 
attie-
cību 
daļa

Paš-
val-
dības 
pa-
rāda 
apkal-
poša-
na

Pašval-
dības 
policija

Dzimt-
sa-
rakstu 
nodaļa

Būv-
valde

Attīstī-
bas un 
projek-
tu daļa

Terito-
riju un 
mājokļu 
apsaim-
nieko-
šana 
Ozolnie-
kos

Terito-
riju un 
mājokļu 
apsaim-
nieko-
šana 
Salgalē

Kapu 
saim-
niecība

Sporta
noda-
ļas
vadība 
un
organi-
zatori

SK 
Mālze-
me

Kul-
tūras 
nodaļa

Ozol-
nieku 
no-
vada 
cen-
trālā 
biblio-
tēka

Vainu 
bib-
liotē-
ka

Ānes 
biblio-
tēka

Ga-
rozas 
biblio-
tēka

Ozol-
nieku
Tautas 
nams

Ānes 
kul-
tūras 
nams

PII 
Zīlīte

PII 
Bitīte

PII 
Saulīte

PII 
Pūcīte

PII Teteles 
PS

Ozol-
nieku 
VSK

Ga-
rozas 
PS

Salga-
les PS

Ozolnie-
ku MS

Sal-
gales 
MMS

Sporta 
skola

Izglī-
tības 
nodaļa

Jau-
nat-
nes 
lietu 
noda-
ļa

Pārējie 
izglī-
tības 
pakal-
pojumi

SAC 
Zem-
gale

Bāriņ-
tiesa

Bez-
darb-
nieku 
darba 
prakti-
zēša-
na

So-
ciālais 
dienests

Mājas 
aprū-
pe

1.111 1.320 1.721 3.110 3.130 4.430 4.912 6.611 6.611 6.612 8.111 8.113 8.201 8.211 8.212 8.213 8.215 8.231 8.232 9.111 9.112 9.113 9.117 9.118 9.211 9.212 9.214 9.215 9.511 9.512 9.513 9.818 9.819 9.821 10.201 10.400 10.500 10.911 10.912

1000 Atlīdzība 8384387 612578 49535 159331 22945 74092 180724 192329 116542 46314 34639 35854 57747 52954 12298 12298 12298 160972 42891 669956 324158 471066 309254 436512 1189194 461848 400739 182248 94389 177405 87517 61967 1303481 60604 1876 268789 7043

2000 Preces un 
pakalpojumi

4444885 97572 60336 13000 15181 4044 3403 90588 1192639 127560 20296 105402 30367 76000 23434 3510 3529 3255 108163 30979 219216 91805 137388 106045 139640 452817 122644 118531 31510 21465 122550 65111 25667 682550 3339 95349

3000 Subsīdijas un 
dotācijas

57600 20000 36000 1600

5000 Pamatkapitā-
la veidošana

5685485 105000 1100 49098 300 10905 72367 2690396 7100 188720 4500 1100 12400 3300 4700 4150 9330 8496 42000 89730 35900 6950 846000 30766 49250 63500 151365 10550 3969 528000 2300 3700 461690 800 186053

6000 Sociālie 
pabalsti

679739 1350 390000 60000 10825 217564

7000 Transferti 367401 3000 7155 500 262 262 262 120 120 120 120 284000 71480

Izmaksas kopā 19619497 838150 110971 13000 223610 27289 88400 350834 4075364 251202 255330 177391 70721 134847 89288 19370 20789 19965 278465 82366 931172 505693 644354 422249 846000 607038 1691381 648112 670755 224308 119823 827955 544928 91334 284000 2507721 64743 12701 840835 7043

Kods Kategorijas Pavisam Pār-
valde

Sa-
bied-
risko 
attie-
cību 
daļa

Pašval-
dības 
parāda 
apkal-
pošana

Paš-
val-
dības 
policija

Dzimt-
sa-
rakstu 
nodaļa

Būv-
valde

Attīstī-
bas un 
projektu-
daļa

Terito-
riju un 
mājokļu 
apsaim-
nieko-
šana 
Ozolnie-
kos

Terito-
riju un 
mājokļu 
apsaim-
nieko-
šana 
Salgalē

Kapu 
saim-
niecība

Sporta 
no-
daļas 
vadība 
un 
orga-
niza-
tori

SK 
Mālze-
me

Kul-
tūras 
noda-
ļa

Ozol-
nieku 
no-
vada 
cen-
trālā 
biblio-
tēka

Vainu 
bib-
liotē-
ka

Ānes
biblio-
tēka

Ga-
rozas 
biblio-
tēka

Ozol-
nieku 
Tautas 
nams

Ānes 
kultūras 
nams

PII 
Zīlīte

PII 
Bitīte

PII 
Saulīte

PII 
Pūcīte

PII Teteles 
PS

Ozol-
nieku 
VSK

Ga-
rozas 
PS

Salga-
les PS

Ozol-
nieku 
MS

Sal-
gales 
MMS

Sporta 
skola

Izglī-
tības 
nodaļa

Jau-
nat-
nes 
lietu 
nodaļa

Pārējie 
izglītības 
pakalpo-
jumi

SAC 
Zem-
gale

Bāriņ-
tiesa

Bezdarb-
nieku 
darba 
praktizē-
šana

So-
ciālais 
die-
nests

Mājas 
aprū-
pe

1.111 1.320 1.721 3.110 3.130 4.430 4.912 6.611 6.611 6.612 8.111 8.113 8.201 8.211 8.212 8.213 8.215 8.231 8.232 9.111 9.112 9.113 9.117 9.118 9.211 9.212 9.214 9.215 9.511 9.512 9.513 9.818 9.819 9.821 10.201 10.400 10.500 10.911 10.912

1.000 Vispārējie 
valdības 
dienesti

962121 838150 110971 13000

3.000 Sabiedriskā 
kārtība un 
drošība

250899 223610 27289

4.000 Ekonomiskā 
darbība

439234 88400 350834

6.000 Teritoriju 
un mājokļu 
apsaimnieko-
šana

4581896 4075364 251202 255330

8.000 Atpūta, 
kultūra un 
reliģija

893202 177391 70721 134847 89288 19370 20789 19965 278465 82366

9.000 Izglītība 9059102 931172 505693 644354 422249 846000 607038 1691381 648112 670755 224308 119823 827955 544928 91334 284000

10.000 Sociālā 
aizsardzība

3433043 2507721 64743 12701 840835 7043

Pavisam 19619497

Ieņēmumu veids Pavisam Pārvalde

Sa-
bied-
risko 
attie-
cību 
daļa

Paš-
val-
dības 
policija

Dzimt-
sa-
rakstu 
nodaļa

Būv-
valde

Attīstī-
bas un 
projek-
tu daļa

Teritoriju 
un mājokļu 
apsaim-
niekošana 
Ozolniekos

Terito-
riju un 
mājokļu 
apsaim-
nieko-
šana 
Salgalē

Kapu 
saim-
niecī-
ba

Sporta 
nodaļas 
vadība 
un 
organi-
zatori

SK 
Mālze-
me

Kul-
tūras 
noda-
ļa

Ozol-
nieku 
novada 
centrālā 
biblio-
tēka

Vainu 
biblio-
tēka

Ānes 
bib-
liotē-
ka

Ga-
rozas 
bib-
liotē-
ka

Ozol-
nieku 
Tautas 
nams

Ānes 
kultūras 
nams

PII 
Zīlīte

PII 
Bitīte

PII 
Saulīte

PII 
Pūcīte PII Teteles 

PS
Ozolnie-
ku VSK

Garozas 
PS

Salga-
les PS

Ozol-
nieku 
MS

Sal-
gales 
MMS

Sporta 
skola

Izglī-
tības 
noda-
ļa

Jau-
nat-
nes 
lietu 
noda-
ļa

Pārējie 
izglī-
tības 
pakal-
pojumi

SAC 
Zemgale

Bāriņ-
tiesa

Bezdarb-
nieku darba 
praktizē-
šana

So-
ciālais 
die-
nests

Mājas 
aprūpe

1.111 1.320 3.110 3.130 4.430 4.912 6.611 6.611 6.612 8.111 8.113 8.201 8.211 8.212 8.213 8.215 8.231 8.232 9.111 9.112 9.113 9.117 9.118 9.211 9.212 9.214 9.215 9.511 9.512 9.513 9.818 9.819 9.821 10.201 10.400 10.500 10.911 10.912
1.0. Nodokļu ieņēmumi 7913311 7090586 0 0 0 0 0 822725 0 0 0 0 0 0 0
01.000  Ienākuma nodokļi 7090586 7090586
04.000  Īpašuma nodokļi 822725 822725
2.0. Nenodokļu ieņēmumi 240349 30 0 12500 1820 3570 0 217521 0 0 0 0 1125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08.000  Ieņēmumi no uzņēmēj-
darbības un īpašuma 9500 9500

09.000  Valsts (pašvaldību) 
nodevas un kancelejas nodevas 10378 30 1820 3570 1050 1125 50 2733

10.000  Naudas sodi un 
sankcijas 13971 12500 0 1471

12.000  Pārējie nenodokļu 
ieņēmumi 46500 45500 1000

13.000  Ieņēmumi no valsts 
(pašvaldības) īpašuma pārdoša-
nas un iznomāšanas

160000 160000

3.0. Maksas pakalpojumi un 
citi pašu ieņēmumi 1620012 0 0 0 2650 1861 0 46830 2495 2143 0 7970 0 55 0 15200 925 184 0 3085 8070 0 4322 10735 1490 3530 15745 7123 91000 0 0 0 1394297 0 0 292 0

21.000  Budžeta iestāžu 
ieņēmumi 1620012 2650 1861 46830 2495 2143 7970 55 10 15200 925 184 3085 8070 4322 10735 1490 3530 15745 7123 91000 1394297 292

5.0. Transferti 5021155 1076539 0 0 0 0 0 333309 0 0 57544 0 0 0 0 0 0 2898 0 149935 50882 101790 51867 0 639428 1071170 278453 199724 77629 33455 31058 57101 0 0 743333 0 12337 52703 0
17.000  No valsts budžeta daļēji 
finansēto atvasināto publisko 
personu un budžeta nefinansēto 
iestāžu transferti

0

18.000  Valsts budžeta transferti 4040584 1076539 333309 57544 2898 126017 40941 70216 41847 614483 1039220 197253 150654 77469 33435 31058 57101 25560 12337 52703
19.000  Pašvaldību budžetu 
transferti 980571 23918 9941 31574 10020 24945 31950 81200 49070 160 20 717773

Kopā ieņēmumi 14794827 8167155 0 12500 4470 5431 0 1420385 2495 2143 57544 7970 1125 55 10 0 0 18098 925 150119 50882 104875 59937 0 643750 1081905 279943 203254 93374 40578 122058 57101 0 0 2138680 2733 12337 52995 0
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PĀRSKATS PAR SAISTĪBU APMĒRU 

Ozolnieku novada pašvaldības 2019.gada 24.janvāra saistošajiem noteikumiem "Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2019.gadam"

Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi bez plānotajiem transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim (izņemot klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta finansējumu) un plānotajām iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā:

10 791 969

2019 2020 2021 2022 2023 2024 turpmāka-
jos gados

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

B D E 2 3 4 5 6 7 8 9
Aizņēmumi
Valsts kase Prioritārā investīciju projekta "Ūdensvada, saimnieciskās 

un lietus kanalizācijas izbūve un seguma atjaunošana 
Spartaka, Iecavas un Puķu ielās" īstenošanai

24.11.2015 31 924 31 694 31 584 31 500 31 500 62 841 0 245 197

Valsts kase "PII Zīlīte teritorijas labiekārtošanas projekta" īstenošanai 24.11.2015 3 367 3 355 0 0 0 0 0 10 100
Valsts kase Gājēju ietve no Saules ielas līdz Ausekļa ielai 11.07.2016 8 450 11 150 11 150 11 150 5 600 0 0 47 739
Valsts kase Ozolnieku novada PII projektu īstenošanai 11.07.2016 7 558 10 012 10 012 10 012 5 006 0 0 42 808
Valsts kase Kopielas seguma un ielas apgaismojuma izbūve 26.08.2016 27 605 36 622 36 592 36 542 27 419 0 0 165 190
Valsts kase Salgales PS ēdnīcas telpu pārbūve 26.08.2016 4 194 4 194 4 194 4 194 3 147 0 0 19 971
Valsts kase Ozolnieku novada izglītības iestāžu labiekārtošanas darbi 31.08.2016 4 327 8 594 8 594 8 594 6 438 0 0 36 577
Valsts kase Konteinera tipa katlu mājas izbūve 25.10.2016 7 518 27 968 27 963 27 867 27 867 83 725 0 203 602
Valsts kase PII Saulīte aktu zāles remonts 25.10.2016 4 244 16 571 16 514 0 0 0 0 37 459
Valsts kase Bruģēta laukuma pie Teteles PS izbūve 25.10.2016 6 018 11 923 11 881 0 0 0 0 29 926
Valsts kase Ūdensvada, saimnieciskās un lietus kanalizācijas tīklu 

izbūve Celtniecības ielā
25.10.2016 5 773 1 535 21 460 21 388 21 200 21 100 63 200 156 189

Valsts kase Zemgales ielas seguma atjaunošana 25.10.2016 4 982 18 584 18 520 18 450 18 300 18 150 37 350 134 796
Valsts kase Izglītības iestāžu investīciju projektu 26.06.2017 2 252 2 252 2 252 24 321 24 095 24 095 158 128 237 575
Valsts kase Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve, Rubeņu un 

Akmeņu ceļu pārbūve
30.06.2017 1 889 1 889 20 587 20 587 20 587 20 587 111 246 199 261

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

26.06.2017 6 791 6 726 6 661 6 595 0 0 0 33 629

Valsts kase Izglītības iestāžu investīciju projekts 28.07.2017 1 112 1 112 12 116 12 116 12 116 12 116 65 469 117 269
Valsts kase Apgaismojuma izbūve Ozolnieku slēpošanas trasē 31.07.2017 653 653 7 188 7 188 7 188 7 188 38 230 68 941
Valsts kase Lietus kanalizācijas tīklu, apgaismojuma un ielas seguma 

izbūve Saules ielā Ozolniekos
28.07.2017 704 704 7 785 7 714 7 714 7 714 41 627 74 666

Valsts kase Ceļu un ielu labiekārtošanas investīciju projektu īstenoša-
nai

22.11.2017 725 725 6 094 11 434 16 819 16 819 243 545 296 886

Valsts kase Projekta "Saules ielas atjaunošanas darbi un Gājēju celiņa 
no Tautas nama līdz Meliorācijas ielai" īstenošanai

24.11.2015 19 802 19 729 19 658 19 583 0 0 0 93 693

Valsts kase Projekta "Ozolnieku vidusskolas labiekārtošanas darbi" 
īstenošanai

24.11.2015 4 859 4 841 4 824 4 806 0 0 0 22 995

Kopā esošās saistības x x 154 747 220 833 285 629 284 041 234 996 274 335 758 795 2 438 921
Jaunatnes ielas pārbūve un Atpūtas ielas posma izbūve 2019 0 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 220 000 330 000
Gājēju celiņš ar apgaismojumu no Ozolnieku dzelzceļa 
stacijas līdz Brankām

2019 0 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000 190 000 285 000

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Garozā, 
Salgalē

2019 0 13 125 13 125 13 125 13 125 13 125 196 875 262 500

Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā 2019 0 12000 12000 12000 12000 12000 120000 180000
SAC Zemgale paaugstināta komforta pakalpojumu ēkas 
projektēšana

2019 0 22500 22500 22500 22500 22500 337500 450000

Bērnudārza būvniecība 2019 0 42300 42300 42300 42300 42300 634500 846000
Sporta skolas kompleksa būvniecība 2019 0 26000 26000 26000 26000 26000 390000 520000

Kopā pašvaldības saistības, 
ieskaitot plānotos aizņēmu-
mus 2019.g

154 747 377 758 442 554 440966 391921 431260 2847670 5 312 421

Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā 2020 0 0 15 000 15000 15000 15000 240 000 300 000

Bērnudārza būvniecība 2020 0 0 100 000 100000 100000 100000 1600000 2 000 000
Sporta skolas kompleksa būvniecība 2020 0 0 125 000 125000 125000 125000 2 000 000 2 500 000

Kopā pašvaldības saistības, 
ieskaitot plānotos aizņēmu-
mus 2019. un 2020.g

154 747 377 758 682 554 680966 631921 671260 6 687 670 10 112 421

Galvojumi
Swedbank Studiju kredīts 21.11.2005 160 160 0 0 0 0 0 480
Swedbank Studiju kredīts 16.11.2005 160 160 0 0 0 0 0 480
Swedbank Studiju kredīts 20.11.2009 427 427 427 427 427 427 0 2 989
SEB Banka Ūdens ieguves, sagatavošanas un uzglabāšanas ietaišu 

izbūve, notekūdeņu attīrīšanas ietaišu izbūve, ūdens 
un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana 
Ozolnieku ciemā, Ozolnieku novadā

27.08.2013 94 524 92 680 226 584 234 064 0 0 0 744 220

SEB Banka Šķeldas katlu mājas izbūve Ozolniekos 16.10.2015 72 286 70 667 69 048 67 430 65 930 65 930 863 690 1 348 886
SEB Banka Siltumtīklu izbūve Ozolniekos 16.10.2015 41 841 40 938 40 035 39 135 38 238 37 000 473 219 753 150
KOPĀ: x x 209 398 205 032 336 094 341 056 104 595 103 357 1 336 909 2 850 205

Kopā saistības ar 2019.g. 
aizņēmumiem

364 145 582 790 778 648 782 022 496 516 534 617 4 184 579 8 162 626

Kopā saistības ar 
2020.g.aizņēmumiem

364 145 582 790 1 461 202 1 022 022 736 516 774 617 8 024 579 12 962 626

3.37 5.40 7.22 7.25 4.60 4.95 x x
Saistību apjoms % no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem  (ar 2019.g. un 2020.g.aizņēmumiem) 3.37 5.40 13.54 9.47 6.82 7.18 x x
Saistību apjoms % no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem  (ar 2019.g.aizņēmumiem)
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19Paskaidrojuma rakstam par Ozolnieku novada pašvaldības 2019.gada budžetu 

Pagasts Ciems Provizoriskās 
projekta 
kopējās 
izmaksas 
periodā 2019. 
- 2021.

Izmaksas 
kopā euro (ar 
PVN) 2019.
gadā

Pašvaldības 
budžets 2019.
gadā

Aizņēmums ES fondi

1 IELAS UN CEĻI 1 250 067.40

1.1. "Jaunatnes ielas pārbūve un Atpūtas ielas posma izbūve, Ānē, cenu pagastā, Ozolnieku 
novadā" PROJEKTĒŠANA

Cenu pagasts Āne 31 944.00 31 944.00 31 944.00

1.2. "Jaunatnes ielas pārbūve un Atpūtas ielas posma izbūve, Ānē, cenu pagastā, Ozolnieku 
novadā" BUVNIECĪBA

Cenu pagasts Āne 440 000.00 440 000.00 110 000.00 330000.00

1.3. Ozolnieku novada pašvaldības ceļa "Ņurdas  - Mucenieki" pārbūve km 1,01-2,94 Cenu pagasts 244 592.00 244 592.00 95 692.00 148900.00

1.4. Gājēju celiņš ar apgaismojumu no Ozolnieku dzelzceļa stacijas līdz Brankām Cenu pagasts Brankas 380 000.00 380 000.00 95 000.00 285000.00

1.6. Būvniecības ieceres "Ozolnieku ezera teritorijas labiekārtošana, autotransporta stāvlau-
kuma izbūve Eglaines ielā" izstrāde

Ozolnieku pagasts Ozolnieki 77 531.40 77 531.40 77 531.40

1.7. Būvniecības ieceru "Autotransporta stāvlaukumu izbūve uz pašvaldības zemes Ozolnie-
kos Skolas ielā 10 pie baznīcas" un "Domes stāvlaukuma labiekārtošana" izstrāde 

Ozolnieku pagasts Ozolnieki 40 000.00 40 000.00 40 000.00

1.8. Trūkstošo ietvju posmu projektēšana un izbūve, labiekārtošana ar elementiem (Stadiona 
ielas posms no Meliorācijas ielas līdz Spartaka ielai)

Ozolnieku pagasts Ozolnieki 36 000.00 6 000.00 6 000.00

2 ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA 1 781 498.00 0.00

2.1. "Ūdensapgādes un Kanalizācijas sistēmas attīstība Garozas ciemā, Salgales pagastā, 
Ozolnieku novadā" PROJEKTĒŠANA

Salgales pagasts Garoza 30 454.00 30 454.00 30 454.00

2.2. "Ūdensapgādes un Kanalizācijas sistēmas attīstība Garozas ciemā, Salgales pagastā, 
Ozolnieku novadā" BŪVNIECĪBA

Salgales pagasts Garoza 350 000.00 350 000.00 87 500.00 262500.00

2.3. "Ūdensaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā" PROJEKTĒŠANA Ozolnieku pagasts Ozolnieki 84 669.00 84 669.00 84 669.00

2.4. "Ūdensaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā" BŪVNIECĪBA Ozolnieku pagasts Ozolnieki 640 000.00 240 000.00 60 000.00 180000.00

2.5. Notekūdeņu sūkņu stacijas un kanalizācijas spiedvada (SPK1) pārbūve, Ānē, Cenu 
pagastā, Ozolnieku novadā

Cenu pagasts Āne 90 510.00 90 510.00 90 510.00

2.6. Ānes ciema NAI PROJEKTĒŠANA Cenu pagasts Āne 7 865.00 7 865.00 7 865.00

2.7. Ānes ciema NAI BŪVNIECĪBA Cenu pagasts Āne 120 000.00 120 000.00 120 000.00

2.8. Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ānes ciema savrupmāju rajonā - projektēšana Cenu pagasts Āne 458 000.00 38 000.00 38 000.00

3  TĪKLI 38 000.00 0.00

3.1. PII "Zīlīte" teritorijas LŪK sistēmas projektēšana un izbūve, pamatu hidroizolācija Ozolnieku pagasts Ozolnieki 38 000.00 38 000.00 38 000.00

3.2. Gāzes vada virszemes pārvada rekonstrukcija, Celtnieku ielā, Ānē Cenu pagasts Āne 33 761.66 33 761.66 33 761.66

4. TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA 493 720.00 0.00

4.1. Salgales skolas sporta laukuma labiekārtošana Salgales pagasts Emburga 125 000.00 125 000.00 125 000.00

4.2. Atpūtas zonas labiekārtošana pie Ānes dīķa (pagrabu teritorijas sakopšana, planēšana, 
labiekārtošana)

Cenu pagasts Āne 46 000.00 46 000.00 46 000.00

4.3. Atpūtas zonas labiekārtošana pie Branku dīķa (pagrabu teritorijas sakopšana, planēšana, 
labiekārtošana)

Cenu pagasts Brankas 24 000.00 24 000.00 24 000.00

4.4. Veselības takas labiekārtošana Ozolnieku pagasts Ozolnieki 26 000.00 26 000.00 26 000.00

4.5. Mežaparka labiekārtošana un kalna teritorijas labiekārtošana (kalna nogāzes labiekār-
tošana, sporta laukumu izveide)

Ozolnieku pagasts Ozolnieki 28 000.00 28 000.00 28 000.00

4.6. Teteles kapličas projektēšana Cenu pagasts Tetele 38 720.00 38 720.00 38 720.00

4.8. Teteles kapličas būvniecība Cenu pagasts Tetele 150 000.00 150 000.00 150 000.00

4.9. Branku mežaparka takas labiekārtošana Cenu pagasts Brankas 8 000.00 8 000.00 8 000.00

4.10. Jāņu pļavas labiekārtošana (elektrificēšana) Ozolnieku pagasts Ozolnieki 48 000.00 48 000.00 48 000.00

5. SOCIĀLO PAKALPOJUMU INFRASTRUKTŪRA 1 612 760.00 0

5.1. DI projekta realizācija Ānes pakalpojumu centrā - telpu vienkāršotā renovācija Cenu pagasts Āne 82 760.00 82 760.00 12 414.00 70346.00

5.2. DI projekta realizācija Ānes pakalpojumu centrā - telpu labiekārtošana un aprīkošana Cenu pagasts Āne 80 000.00 80 000.00 0 80000.00

5.3. SAC "Zemgale" ēku energoefektivitāte Ozolnieku pagasts Ozolnieki 400 000.00 400 000.00 0.00 400000.00

5.4. SAC "Zemgale" paaugstināta komforta pakalpojumu ēkas projektēšana un izbūve Ozolnieku pagasts Ozolnieki 1 050 000.00 50 000.00 0.00 50000.00

7. SKOLAS KVARTĀLA ATTĪSTĪBA 2 846 000.00 0.00

7.1. Skolas kvartāls - bērnudārzs projektēšana Ozolnieku pagasts Ozolnieki 96 000.00 96 000.00 0.00

7.2. Skolas kvartāls - bērnudārzs būvniecība Ozolnieku pagasts Ozolnieki 2 750 000.00 750 000.00 0.00 846000.00

8. SPORTA SKOLAS INFRASTRUKTŪRA 3 020 000.00 0.00

8.1. Sporta skolas kompleksa projektēšana Ozolnieku pagasts Ozolnieki 120 000.00 120 000.00 0.00

8.2. Sporta skolas jaunas sporta zāles būvniecība Ozolnieku pagasts Ozolnieki 2 900 000.00 400 000.00 0.00 520000.00

9. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES 174 355.48 0.00

9.1. Ventilācijas sistēmas projektēšanas un izbūves darbi PII "Bitīte", Brankas Cenu pagasts Brankas 61 110.00 61 110.00 61 110.00

9.2. Garozas pamatskolas ieejas mezgla, ģērbtuvju un klašu telpu remonts Salgales pagasts Garoza 56 800.00 56 800.00 56 800.00

9.3. PII "Bitīte" w/c  telpu remonts grupās "Bitītes" un  "Taurenīši" Cenu pagasts Brankas 25 320.00 25 320.00 25 320.00

9.4. PII "Saulīte" vienas grupas telpu remonts Cenu pagasts Āne 20 000.00 20 000.00 20 000.00

9.5. Salgales pamatskolas fasādes remonts Salgales pagasts Emburga 4 555.00 4 555.00 4 555.00

9.6. Bruģa seguma atjaunošana Salgales pamatskolas pirmsskolas grupu āra nojumēs, celiņa 
bruģēšana

Salgales pagasts Emburga 6 570.48 6 570.48 6 570.48

10. IELU APGAISMOJUMS UN PIESLĒGUMI 159 992.40 0.00

10.1. Jauns elektroapgādes pieslēgums īpašumam "Teteles kapi" (Pa Skaru ielu) Cenu pagasts Tetele 12 000.00 12 000.00 12 000.00

10.2. Tehniskās shēmas “Ielu apgaismojuma izbūve Skaru un Muižas ielās, Tetelē, Cenu 
pagastā, Ozolnieku novadā” izstrāde

Cenu pagasts Tetele 1 137.40 1 137.40 1 137.40

10.3. “Ielu apgaismojuma izbūve Skaru un Muižas ielās, Tetelē, Cenu pagastā, Ozolnieku 
novadā” izbūve

Cenu pagasts Tetele 23 600.00 23 600.00 23 600.00

10.4. Jauna pieslēguma izbūve sūknētavai Ānē Cenu pagasts Āne 10 000.00 10 000.00 10 000.00

10.5. Jauna pieslēguma izbūve apgaismojumam Gājēju ietves no Ozolnieku dzelzceļu stacijas 
līdz Brankām 

Cenu pagasts Brankas 14 000.00 14 000.00 14 000.00

10.6. Ielu apgaismojuma izbūve Dalbē, uz Jaunpēternieku ceļa posma no šosejas A8 līdz Misas 
upes tiltam

Cenu pagasts Dalbe 22 420.00 22 420.00 22 420.00

10.7. Tehniskās shmēmas "Ielu apgaismojuma pārbūve Rīgas ielā, Ozolniekos" izstrāde un 
būvniecība

Ozolnieku pagasts Ozolnieki 76 835.00 76 835.00 76 835.00

Pavisam 5 060 154.94 1 887 408.94 2873500.00 299246.00

INVESTĪCIJU PROJEKTI



Sveču liešanu un dedzināšana ir patīkama 
un relaksējoša nodarbe, kad vien dvēsele 
alkst pēc gaismas un miera. Šogad Ozol-
nieku Tautas namā bija iespēja izliet nepa-
rastus un pēc izskata ļoti kārdinošus sveču 
kēksiņus, ļaujot iepazīt jaunu un aizraujošu 
sveču darināšanas tehniku.

Sveču dienā lietās sveces deg visgaišāk un jālej labā noskaņojumā, 
jo tad, ja lējējs bijis dusmīgs, sveces, degot ar tumšu liesmu, sprak-
šķ. Līdz mūsdienām saglabājies arī sens tautas ticējums, ka Sveču 
dienā izlietas sveces sargā no slimībām, bet māju no vētras, krusas, 
pērkona un zibens spēriena.

Latvieši pat visu februāri izsenis dēvējuši par 
Sveču mēnesi. Sveču diena, kas pēc seno lat-
viešu tautas ticējumiem tiek svinēta 2. februārī, 
saukta arī par Ziemas Māras dienu; tāpat par 
Svecaini, Grabenīcu, Groninicu, Vēja vai Govju 
dienu. Sveču diena iezīmē ziemas vidu. Šajā die-
nā latvieši parasti lēja sveces no aitu taukiem vai 
vaska. Arī šogad lieli un mazi novadnieki Salgales 
pagasta Garozas pakalpojumu centrā ”Eži” varē-
ja iemēģināt roku šajā patīkamajā un radošajā 
nodarbē, kas dalībniekus satuvina un ļauj dziļāk 
izjust tautas tradīcijas. Šogad lietās sveces bija 
tuvojošās Valentīndienas noskaņā.

15.februārī Ozolnieku Tautas namā pulcējās Ozolnieku bērnu folkloras kopas „Knipati” 
mazie dziedātāji un muzicētāji, lai kopā radītu savu stāstu par meteņošanos, ziemo-
šanos un knipatošanos koncertā "Ziemu svinam Tā!". Ozolnieku bērnu folkloras kopa 
„Knipati”, Ineses Mičules vadībā jau kopš 2014.gada popularizē latviešu tautas tradīci-
jas, arvien gūstot atzinīgu klausītāju novērtējumu, bet šogad, gaidot kolektīva 5 gadu 
jubileju, „Knipati” gatavo savu koncertprogrammu, kur kopā muzicēs dažāda vecuma 
bērni un jaunieši. Uz jubilejas koncertu folkloristi aicinās šī gada septembrī.

Prieks par „Knipatiem” – skanīgajiem, pozitīvajiem un aktīvajiem dziedātājiem, dro-
šajiem muzikantiem, aktīvajiem un spriganajiem dejotājiem, vecākiem, vecvecā-
kiem un skolotājiem par kopā skaisti pavadīto vakaru- dziesmās, mūzikā, dejās un 
masku gājienā, kopā ar viesiem- folkloras kopu „Leimaņi” no Dobeles.

Tautas paražas liecina, ka Metenis, ko šogad Ga-
rozas ciema „Ežos” svinējām 6. februārī, ir saim-
nieciskā gada sākums. Dienas pamazām kļūst 
garākas un lēnām ejam uz pavasara pusi. Agrāk 
latviski ar vārdu „meti” apzīmēja laika griežus. Tā 
sākotnējā nozīme vēl tagad saglabājusies vārdā 
„laikmets”. 
Meteņi ir svētki, kad senie latvieši svinēja ziemas 
aiziešanu un sāka gatavoties pavasara atnāk-
šanai. Meteņos pēdējo reizi ziemā notika masku 
gājieni, kad dziedot, dejojot un labu vēlot, ļaudis 
devās ciemos viens pie otra, vizinājās no kalna 
un notika varena lielīšanās, lai jaunajā gadā pa-
dotos laba raža.

Svētku lielie un mazie dalībnieki pasākumā 
lielījās ar savu gudrību un čaklumu, piedalījās 
dejās un spēlēs, minēja mīklas, iepazina tautas 
ticējumus par Meteņdienu, atvadījās no zie-
mas un plaši atvēra vārtus jaunām pavasara
vēsmām.

Pasākuma laikā tapa pašu darinātas, krāsainas 
mandalas. Šogad novadnieku ģimenes ar bēr-
niem Meteņdienu svinēja ar jautrām rotaļām un 
dažādiem atraktīviem pārbaudījumiem, rado-
šām darbnīcām, vafeļu cepšanu un sildošu tēju. 

Dodamies pretim gaismai un pavasarim

Sveču gatavošanas meistar-
klase Ozolnieku tautas namā

Sveču dienas pasākumi Garozā

„Knipatu” meteņošanās Tautasnamā

Meteņi Garozā

Ozolnieku novada Ānē 19.janvārī tika godātas senās pareizticīgo 
baznīcas tradīcijas un pieminēti Bībelē attēlotie notikumi - Jēzus 
kristības Jordānas upē. Šajā laikā tiek izcirsti āliņģi ūdens tilpnēs, un 
tas tiek svētīts atbilstoši senai baznīcas tradīcijai. Lai arī laikapstākļi 
19. janvārī šogad bija ar ziemai atbilstošu salu, tomēr tas netraucēja 
aptuveni 100 Ānes iedzīvotajiem jau trešo gadu pēc kārtas pulcēties 
uz garīdznieku vadīto svinīgo ceremoniju un iegremdēšanos āliņģī, 
kur todien ūdens temperatūra bija +0,6oC. Ānes karjerā „roņi” izcērt 
āliņģi katru nedēļas nogali un vietējie ziemas peldes cienītāji aicināti 
pievienoties, lai kopīgi rūdoties stiprinātu sava organisma aizsarg-
spējas.

Jau vairākus gadus Ānes Jauniešu iniciatīvu centrā tiek jautri pa-
vadīta „Sniega diena”, ko šogad atzīmējām 8. februārī. Iespējams, 
veiksme vai pelnīta laika apstākļu sakritība, bet mums bija sniegs, 
kas todien labi lipa! Pasākums notika laukā, svaigā gaisā. Jaunieši 
sadalījās divās komandās, veidoja cietokšņus, kam sekoja pamatī-
ga pikošanās. Sniegotajās sacensībās, kur valdīja karstas emocijas, 
uzvarēja draudzība. 
Jaunieši, guvuši gandarījumu par paveikto, devās uz Ānes Jauniešu 
iniciatīvas centra iekštelpām, kur viņus gaidīja silta tēja un cepumi. 
Pie svētku galda viņi pārrunāja spilgtākos aizvadītās dienas mo-
mentus un kopīgi veidoja sniegavīrus.

„Sniega diena” Ānē

Ānē godā pareizticīgo tradīcijas 


