PASKAIDROJUMA RAKSTS
par Ogres novada pašvaldības 2020. gada budžetu
Novada ekonomiskā un sociālā situācija, pašvaldības uzdevumi saimnieciskajā gadā
un divos turpmākajos gados
Ogres novads ir vienota administratīvi teritoriāla vienība, ko veido Ogres pilsēta, Krapes pagasts,
Ķeipenes pagasts, Lauberes pagasts, Madlienas pagasts, Mazozolu pagasts, Meņģeles pagasts, Ogresgala
pagasts, Suntažu pagasts un Taurupes pagasts.
Ogres novada teritorijas platība ir 993,4 km2.
Pēc iedzīvotāju skaita Ogres novads ir lielākais novads Latvijā – pēc Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes datiem, uz 2020. gada 1. janvāri novadā savu dzīvesvietu deklarējušas 35 305 personas, kas ir
par 54 vairāk nekā uz 2019. gada 1. janvāri. Šis ir pirmais gads, kad kopējais novadā deklarēto
iedzīvotāju skaits ir pieaudzis.
Pēc Nodarbinātības Valsts aģentūras datiem, bezdarba līmenis uz 2020. gada 1. janvāri ir 3,1% (604
reģistrēti bezdarbnieki) – līdzīgs rādītājs bija arī iepriekšējos gados. No Ogres novadā deklarētajiem
darbspējas vecuma iedzīvotājiem 34,7% nodarbināti Ogres novadā, 42,8% – Rīgā, 3,0% – Ikšķiles
novadā, 1,8% Lielvārdes novadā, 1,1% – Ķeguma novadā, 2,0% – Ķekavas novadā, 1,8% – Mārupes
novadā, 1,6% – Salaspils novadā, neliels skaits iedzīvotāju strādā arī Stopiņu, Siguldas, Mālpils un citās
pašvaldībās. Ogres novadā strādā arī citās pašvaldībās deklarētie iedzīvotāji, tostarp 10,1% Ķeguma
novada, 9,0% Lielvārdes, 6,6% Ikšķiles, 6,3% Kokneses novada iedzīvotāji, kā arī vēl citos novados –
Skrīveru, Pļaviņu, Kandavas, Ērgļu, Salaspils un Jaunjelgavas – deklarētie iedzīvotāji. Mēneša vidējā
bruto alga novadā ir 785 eiro (privātajā sektorā 799 eiro, pašvaldības sektorā 770 eiro).
Valsts pensiju saņem 9098 novada iedzīvotāji, pensijas vidējais apmērs ir 329 eiro.
Ogres novada pašvaldība 2020. gadā un turpmākajos gados īstenos Ogres novada Attīstības stratēģijā
un Attīstības programmā izvirzītos mērķus un uzdevumus ekonomiskās un sociālās attīstības veicināšanā
un infrastruktūras sakārtošanā, realizējot jau iesāktos Eiropas Savienības un citu investīciju avotu
finansētos projektus, piesaistot finansējumu jaunu projektu realizēšanai, atbildīgi plānojot pašvaldības
budžetu un mērķtiecīgi izmantojot pieejamos finanšu resursus, lai spētu ne tikai nodrošināt ikdienas
funkciju izpildi, bet arī visu pašvaldības kompetencē esošo darbības jomu pilnveidošanu.

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2020. GADA BUDŽETS
Likumu par Valsts budžetu 2020. gadam Saeima pieņēma 2019. gada 14. novembrī, un 28. novembrī
Valsts prezidents izsludināja likumu par Valsts budžetu 2020. gadam. Saskaņā ar “Likuma par
pašvaldību budžetiem” 15. pantu katrai pašvaldībai ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc gadskārtējā valsts
budžeta likuma izsludināšanas ir jāizstrādā un jāiesniedz apstiprināšanai domē pašvaldības budžets,
savukārt trīs mēnešu laikā pēc valsts budžeta izsludināšanas tas jāiesniedz Finanšu ministrijai, lai
nodrošinātu konsolidētā kopbudžeta kopsavilkuma sagatavošanu. Ogres novada pašvaldība vienmēr ir
ievērojusi šo likuma prasību.
Apzinoties, ka budžets veido pašvaldības darbības finansiālo pamatu un ir svarīgākais instruments
pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību
sabalansēšanai, kā arī pašvaldības teritorijas ilgtermiņa attīstībai, budžeta projekta sagatavošana ik gadu
tiek uzsākta jau pirms valsts budžeta pieņemšanas. Rīkojumu “Par Ogres novada pašvaldības 2020. gada
budžeta sagatavošanu” pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis izdeva 2019. gada 25. oktobrī,
uzdodot novada pašvaldības iestāžu, pagastu pārvalžu, aģentūru, nodaļu un centrālās administrācijas
struktūrvienību vadītājiem sagatavot un līdz 2019. gada 7. novembrim iesniegt 2020. gada budžeta
ieņēmumu un izdevumu tāmes atbilstoši Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas Budžeta
nodaļas sagatavotajiem metodiskajiem norādījumiem.
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Plānojot 2020. gada budžeta izdevumus, tika izvirzīta prasība ievērot šādus nosacījumus:
• prognozētais ieņēmumu apjoms 2020. gadā nepieaugs;
• konkrēto iestāžu un struktūrvienību izdevumi 2020. gadā nedrīkst pārsniegt 2019. gada
sākotnēji apstiprināto budžetu, atskaitot 2019. gadā plānotos vienreizējos pasākumus.
Novada pašvaldības konsolidētais budžets, kurā ir iekļauti arī visu pašvaldības aģentūru – “Ogres
novada Kultūras centrs, “Ogres komunikācijas” un “Rosme” – budžeti, ir plānots saskaņā ar likumu “Par
pašvaldībām” un pamatojoties uz likumiem “Par pašvaldību budžetiem”, “Par budžetu un finanšu
vadību”, LR Ministru kabineta noteikumos apstiprināto budžeta ieņēmumu, izdevumu un valdības
funkciju un finansēšanas klasifikāciju.
Grozījumos likumā “Par pašvaldību budžetiem” iekļauta norma par pašvaldības speciālā budžeta
integrēšanu pašvaldības pamatbudžetā, un šī norma stājusies spēkā ar 2020. gada 1. janvāri.
Izmaiņas, kas ir ietekmējušas Ogres novada pašvaldības 2020. gada budžetu:
➢ vairs netiek plānots speciālais budžets, tas ir iekļauts pamatbudžetā;
➢ valstī ir noteikts neapliekamā diferencētā minimuma pieaugums 300 eiro mēnesī (2019. gadā 230
eiro) ienākumiem līdz 500 (2019. g. – 440) eiro mēnesī, bet, ja ienākumi pārsniedz 1200 eiro (2019.
g. – 1100 eiro) mēnesī, neapliekamo minimumu nepiemēro vispār;
➢ atvieglojums par apgādībā esošu personu būs 250 eiro (2019. g. – 230 eiro) mēnesī;
➢ pensionāra neapliekamā minimuma pieaugums uz 300 eiro (2019. g. – 270 eiro) mēnesī;
➢ dabas resursu nodokļa pārdale ir noteikta par labu valsts budžetam, līdz ar to pašvaldības budžetā šī
nodokļa ieņēmumi samazināsies par ~ 50%;
➢ azartspēļu nodokļa ieņēmumu pārdale ir noteikta par labu valsts budžetam, līdz ar to pašvaldības
budžetā šī nodokļa ieņēmumi samazinās par 95%;
➢ no valsts budžeta 1. – 4. klašu izglītojamo brīvpusdienas tiek segtas tikai 50% apmērā (0.71 eiro
vienam izglītojamam dienā), atlikušās daļas finansēšana ir obligāts pienākums pašvaldībām;
➢ dotācija no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2020. gadā ir 4 899 058 eiro, bet “speciālā
dotācija” pašvaldībām, lai to ieņēmumi būtu 19,6% no kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem, kas tika
piemērota iepriekšējos gados, atsevišķi vairs netiek piemērota un pašvaldību ieņēmumi no
kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem 2020. gadā ir 18,8%.
Saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2020. gadam” 56. pantu līdz brīdim, kad stāsies spēkā likums
par jauno administratīvi teritoriālo iedalījumu, pašvaldībām ir noteikti ierobežojumi dažādiem
darījumiem – tikai pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīva atzinuma
saņemšanas par šajā pantā minēto darījumu atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai un ilgtspējīgai
novada attīstībai, pašvaldības ir tiesīgas:
➢ uzņemties aizņēmumu saistības un sniegt galvojumus atbilstoši šā likuma 13. pantā noteiktajiem
nosacījumiem, izņemot aizņēmumus un galvojumus, kas nepieciešami Eiropas Savienības un
citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem;
➢ atsavināt pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50
000 eiro un 0,1procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības.
Tāpat kā iepriekšējos gados, arī 2020. gadā visu pašvaldības iestāžu darbiniekiem tiek plānota
piemaksa līdz 40% ejot atvaļinājumā un izdevumi veselības apdrošināšanas polišu iegādei.
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Ogres novada pašvaldības 2020. gada budžeta plāns izstrādāts, ievērojot izvirzītās ilgtermiņa
attīstības mērķus, uzdevumus un prioritātes, un, tāpat kā iepriekšējos gados, ir vērsts uz attīstību. Arī
2020. gadā ir paredzēti apjomīgi darbi pašvaldības infrastruktūras objektu izbūvei, konsekventi turpinot
iepriekšējos gados iesākto satiksmes infrastruktūras sakārtošanā un satiksmes drošības uzlabošanā,
plūdu riska mazināšanā, vides un tūrisma infrastruktūras attīstībā, vides uzlabošanā izglītības un kultūras
iestādēs, ieskaitot jaunu ēku būvniecību Ogres Valsts ģimnāzijas un Ogres Centrālās bibliotēkas
vajadzībām. Tāpat pašvaldība 2020. gadā turpinās iesāktos darbus degradēto teritoriju renovācijā,
kultūrvēsturisko objektu sakārtošanā, moderno tehnoloģiju ieviešanā ielu apgaismojuma uzlabošanā.
Ogres novada pašvaldības 2020. gada budžeta ieņēmumi plānoti 46 485 981 eiro apmērā, bet kopā ar
budžeta atlikumu 13 066 746 eiro un kredītresursiem 9 743 893 eiro pieejamā finansējuma apjoms ir
69 296 619 eiro.
Izdevumi 2020. gada budžetā plānoti 63 652 681 eiro.

BUDŽETA IEŅĒMUMI
Ogres novada pašvaldības 2020. gada budžeta ieņēmumi plānoti 46 485 981 eiro apmērā, kas,
salīdzinot ar 2019. gada izpildi, ir par 11,7% jeb 6 165 011 eiro mazāki, savukārt pret 2019. gada plānu
prognozēto ieņēmumu apjoms ir par 4,3% lielāks.
Samazinājumu veido nodokļu ieņēmumu apjoma samazinājums par 10,9%, kā arī valsts budžeta
transfertu summa ir par 17,6% mazāka, jo valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām plānotas tikai 8 mēnešiem.
Kopā ar budžeta atlikumu 13 066 746 eiro un kredītresursiem 9 743 892 eiro pieejamā finansējuma
apjoms ir 69 296 619 eiro.
Budžeta atlikumu veido investīciju projektu realizēšanai piešķirtais finansējums projektiem (šo
projektu īstenošana turpināsies 2020. gadā), pašvaldības budžetā ieskaitītā iedzīvotāju ienākumu
nodokļa pārpilde, kā arī iestāžu un aģentūru ietaupītie līdzekļi.
Likuma “Par valsts budžetu 2020. gadam” 13. pants nosaka pašvaldību aizņēmumu kopējo apjomu
un aizņemšanās mērķus. Ogres novada pašvaldība 2020. gada budžetā plāno ņemt 7 kredītus investīciju
projektu realizācijai par kopējo summu 9 743 892 eiro: Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai (5 projekti); Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta
līdzfinansēto projektu īstenošanai (2 projekti). Aizņēmuma apmērs nepārsniedz projekta attiecināmo
izmaksu kopsummu.
NODOKĻU IEŅĒMUMI
2020. gada budžeta ieņēmumos lielākais īpatsvars – 54,1% – ir nodokļu ieņēmumiem, plānotā
ieņēmumu summa ir 25 131 740 eiro. Salīdzinājumā ar 2019. gada budžeta izpildi, nodokļu ieņēmumi
šī gada budžetā būs par 10,9% jeb 3 068 574 eiro mazāki.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir 90,9%, prognozētā summa
22 842 645 eiro – par 2 759 578 eiro mazāk nekā 2019. gadā; nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN)
īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir 8,9% jeb 2 239 095 eiro, par 271 379 eiro mazāk nekā iepriekšējā
budžeta periodā; dabas resursu nodokļa īpatsvars ir neliels – 0,2% jeb 50 000 eiro; azartspēļu
nodoklis, kas pašvaldību budžetos līdz šim tika ieskaitīts 100% apmērā, ar šī gada 1. janvāri samazinās
par 95%, līdz ar to šī nodokļa ieņēmumos 2020. gada budžetā konkrēta summa netiek prognozēta.
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IIN ieņēmumus ietekmē pašvaldības teritorijā deklarēto iedzīvotāju skaits, darba samaksa, ar
iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma un atvieglojumu apmērs, kā arī minimālā darba
alga. 2020. gadā valsts garantē pašvaldības budžetā IIN ieņēmumus 100% apmērā, IIN prognozēto
ieņēmumu procentuālais sadalījums starp pašvaldību budžetiem un valsts budžetu 2020. gadā ir attiecīgi
80% un 20 %. IIN ieņēmumu sadalījums pa ceturkšņiem ir šāds: I ceturksnī 22%; II ceturksnī – 24%;
III ceturksnī 26%; IV ceturksnī 28%.
NĪN ieņēmumus veido šī nodokļa maksājumi par zemi, ēkām un mājokļiem. NĪN par zemi tiek
prognozēti 1 211 472 eiro apmērā, kas ir par 9,8% mazāk pret izpildi 2019. gadā, NĪN par ēkām – 548
512 eiro, attiecīgi par 10,2% mazāk salīdzinājumā ar ieņēmumu izpildi 2019. gadā, un NĪN par
mājokļiem – 479 111 eiro, kas ir par 14% mazāk nekā 2019. gadā.
Līdzīgi kā iepriekšējos budžeta periodos, arī 2019. gadā tika veiksmīgi iekasēti iepriekšējo gadu NĪN
parādi. 2019. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi Ogres novada saistošajos noteikumos Nr. 19/2017
“Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā”, nosakot paaugstinātas NĪN
likmes piemērošanu (1,5 % no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības) dzīvojamajām telpām, kurās uz
taksācijas gada 1. janvārī dzīvesvietu nav deklarējusi neviena persona. Savukārt būve, kas klasificēta kā
vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, tiek aplikta ar NĪN likmi 3% apmērā no
būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības, aprēķinā ņemot vērā lielāko
no minētajām kadastrālajām vērtībām. Saistībā ar šīm izmaiņām NĪN ieņēmumi palielinājās.
Azartspēļu nodokļa ieņēmumi, kā minēts iepriekš, pašvaldības budžetā 2020. gadā ievērojami
samazināsies saistībā ar šī nodokļa ieņēmumu pārdali par labu valsts budžetam. Pagājušajā gadā šī
nodokļa ieņēmumi papildināja pašvaldības budžetu par 87 617 eiro, savukārt šī gada budžetā pašvaldība
saņems tikai 5% no azartspēļu nodokļa ienākumiem par azartspēlēm, kas tiek organizētas pašvaldības
teritorijā.
Arī dabas resursu nodokļa ieņēmumu pārdale ir noteikta par labu valsts budžetam, līdz ar to
pašvaldības budžetā šī nodokļa ieņēmumi būs apmēram uz pusi mazāki nekā iepriekšējā gadā un tiek
prognozēti 50 000 eiro apmērā.
NENODOKĻU IEŅĒMUMI
Šos ieņēmumus veido galvenokārt pašvaldības budžetā ieskaitītās valsts un pašvaldības nodevas,
naudas sodi, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas un pārdošanas, kā arī citi maksājumi
pašvaldības budžetā. 2020. gadā šie ieņēmumi tiek prognozēti 583 512 eiro apmērā un veido 1,3%
kopējo ieņēmumu struktūrā, salīdzinājumā ar izpildi 2019. gadā plānotais nenodokļu ieņēmumu apjoms
ir par 39,1% lielāks nekā 2019. gadā.
Valsts budžeta transferti: tie ir ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts budžeta konkrētam
mērķim. 2020. gada pašvaldības budžeta kopējos ieņēmumos tie veido 33,7% jeb 15 648 978 eiro, tai
skaitā mērķdotācija ceļu un ielu uzturēšanai plānota 976 213 eiro apmērā. Salīdzinot ar 2019. gada
izpildi, šo ieņēmumu apjoms ir par 17,6% mazāks, jo 2020. gada budžetā valsts mērķdotācijas pedagogu
darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām plānotas tikai 8 mēnešiem.
Šajos ieņēmumos ietilpst pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim
7 619 552 eiro apmērā: valsts mērķdotācijas vispārējās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba
samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām periodā no 2020. gada 1. janvāra līdz 31.
augustam; piecgadīgo un sešgadīgo bērnu izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām; mērķdotācija interešu izglītības programmu pedagogu
daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām; amatiermākslas
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kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām; dotācijas
profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām; finansējums asistenta pakalpojumu nodrošināšanai vispārizglītojošās skolās un
sociālajā dienestā; finansējums vispārizglītojošo skolu 1. – 4. klašu skolēnu ēdināšanai (šī finansējuma
summa ir samazinājusies, jo ar 2020. gada 1. janvāri valsts skolēnu ēdināšanu finansē tikai 0.71 eiro
apmērā vienam audzēknim dienā, otru pusi izdevumu sedz pašvaldības).
No valsts budžeta 71 586 eiro piešķirts finansējums Madlienas Kārļa Kažociņa mūzikas un mākslas
skolai, 5520 eiro vispārējā tipa pansionātam “Madliena” un 6 740 eiro primārās veselības aprūpes
nodrošināšanai Mazozolu pagastā.
Transfertos no valsts budžeta Ogres novada pašvaldība 2020. gadā saņems finansējumu 3 130 368
eiro apmērā ES fondu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu realizēšanai:
•

“Degradētās teritorijas Pārogres industriālajā parkā revitalizācija” – 2 213 700 eiro;

•

“Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” – 96 120 eiro;

•

“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” – 58 932 eiro;

•

“Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā” – 376 162 eiro;

•

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” – 128 810 eiro;

•

“Pasākumi vietējās sabiedrības slimību profilaksei un veselības veicināšanai” – 7 130 eiro;

•

“Ogresgala Tautas nama laukuma labiekārtošana” – 7 200 eiro;

•

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” – 27 663 eiro;

•

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – 183 582 eiro;

•

LAD ieskaitījums Meņģelei platību maksājumiem par nomāto zemi Dullā Daukas birzs atpūtas
zonā – 200 eiro.

•

Erasmus+ projekti izglītības iestādēs – 30 869 eiro (kopā 6 projekti).

No Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda Ogres novada pašvaldība 2020. gada budžetā saņems
dotāciju 4 899 058 eiro apmērā, kas ir 35% vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Pašvaldību budžetu transferti 2020. gada budžeta ieņēmumos plānoti 824 671 eiro, kas ir par 0,8%
lielāki salīdzinājumā ar izpildi 2019. gadā. Šos ieņēmumus veido citu pašvaldību maksājumi par Ogres
novada pašvaldības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citās pašvaldībās deklarētajiem iedzīvotājiem –
par uzturēšanos vispārējā tipa pansionātā “Madliena” un izglītības pakalpojumiem novada izglītības
iestādēs.
Budžeta iestāžu ieņēmumi 2020. gadā plānoti 4 164 125 eiro apmērā, kas ir par 0,3% vairāk
salīdzinājumā ar izpildi 2019. gadā. Šos ieņēmumus veido maksājumi par pašvaldības aģentūras “Ogres
komunikācijas” komunālajiem pakalpojumiem Ogrē un Ogresgalā, pašvaldības aģentūras “Rosme”
komunālajiem pakalpojumiem Suntažu pagastā un pagastu pārvalžu un to iestāžu komunālajiem
pakalpojumiem attiecīgā pagasta teritorijā, kā arī ieņēmumi par īri un nomu. Šajos ieņēmumos ietilpst
arī maksājumi par pašvaldības aģentūras “Ogres novada Kultūras centrs” sniegtajiem pakalpojumiem
(telpu noma u.c. maksas pakalpojumi), maksa par izglītības pakalpojumiem.
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Pašvaldības aizņēmumi tiek plānoti, lai nodrošinātu projektu realizāciju pašvaldības infrastruktūras
sakārtošanai un attīstībai. Pašvaldības ir tiesīgas ņemt aizņēmumus un sniegt galvojumus tikai Ministru
kabineta noteiktajā kārtībā un saskaņā ar gadskārtējā valsts budžetā noteiktajiem aizņēmumu mērķiem
un apjomiem. 2020. gada budžetā pašvaldība plāno ņemt Valsts kases kredītus 9 743 892 eiro apmērā
(par 45,4% vairāk pret izpildi 2019. gadā) septiņu infrastruktūras sakārtošanas un attīstības projektu
realizēšanai.

BUDŽETA IZDEVUMI
Ogres novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta izdevumi ir 63 652 681 eiro – par 25,4% vairāk,
salīdzinot ar 2019. gada budžeta izpildi.
Budžeta izdevumu struktūrā lielākais īpatsvars ir izglītībai – 31,4% jeb 20 007 589 eiro, tam seko
izdevumi ekonomiskajai darbībai – 20,2% jeb 12 858 259 eiro, pašvaldības teritorijas un mājokļu
apsaimniekošanai – 13,3% jeb 8 474 228 eiro, vides aizsardzībai – 11,6% jeb 7 383 485 eiro.
Kategorijā “Vispārējie valdības dienesti” plānotā finansējuma īpatsvars kopējā izdevumu apjomā ir
8,5% jeb 5 393 531 eiro, kategorijā “Atpūta, kultūra un reliģija” –7,7% jeb 4 913 982 eiro, sociālajai
aizsardzībai – 6,1% jeb 3 866 664 eiro, sabiedriskajai kārtībai un drošībai – 1,1% jeb 676 654 eiro,
veselībai – 0,1% jeb 78 289 eiro kopējo izdevumu struktūrā.
VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI
Šajā izdevumu kategorijā 2020. gada budžetā plānoto izdevumu apjoms, salīdzinot ar izpildi 2019.
gadā, ir palielinājies par 34,8%.
Izdevumos ietilpst finansējums izpildvaras un likumdošanas varas institūciju darbības nodrošināšanai
(pašvaldības pārvaldes un domes deputātu funkciju izpildei) – 2020. gada budžetā šim mērķim paredzēts
finansējums 3 704 716 eiro apmērā, kas ir par 21% lielāks salīdzinājumā ar izdevumu apjomu 2019.
gadā. Palielinājums saistīts ar plānotajiem uzlabojumiem lietvedības, grāmatvedības un budžeta
plānošanas programmās, datortehnikas, licenču, virtualizācijas servera un drukas iekārtu iegādi, Ogres
novada mājaslapas izstrādi un reemigrācijas procesa sekmēšanu Ogres un Ķeguma novadu pašvaldībās.
Šajā izdevumu kategorijā ietilpst arī izdevumi pašvaldību budžetu valsts iekšējā parāda darījumiem:
finansējums procentu maksai un maksājumiem par parāda apkalpošanu 146 398 eiro; vispārēja rakstura
transferti no pašvaldību budžeta valsts budžetam, kas šajā gadījumā ir neizlietoto līdzekļu atlikums
projektam “Skolas soma” un piešķirtā avansa atmaksa nerealizētajam LAD projektam “Ēkas
“Krievskola” kā vietējās tirdzniecības vietas atjaunošana” 14 800 eiro apmērā. Norēķiniem ar citu
pašvaldību izglītības iestādēm paredzēti 600 000 eiro; norēķiniem ar citu pašvaldību sociālo
pakalpojumu iestādēm 145 506 eiro; finansējumam Ogres un Ikšķiles pašvaldību aģentūras “Tūrisma,
sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” darbības nodrošināšanai 150 000 eiro.
Izdevumu apjoma pieaugums saistīts arī ar plānotajiem izdevumiem neparedzētiem gadījumiem 632
120 eiro apmērā.
SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA
2020. gada budžetā plānotais izdevumu apjoms šajā izdevumu kategorijā ir 676 654 eiro – par 7,8%
vairāk nekā 2019. gadā. Pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai paredzēts finansējums 564 629
eiro apmērā, civilās aizsardzības pasākumiem – 1 725 eiro, video novērošanas nodrošināšanai – 48 300
eiro, savukārt atskurbtuves pakalpojumu nodrošināšanai – 62 000 eiro.
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EKONOMISKĀ DARBĪBA
Šajā kategorijā izdevumi 2020. gada budžetā plānoti 12 858 259 eiro apjomā, kas salīdzinājumā ar
izpildi 2019. gadā ir par 65,1% vairāk.
Šajos izdevumos ietilpst: 4 910 782 eiro projekta “Degradētās teritorijas Pārogres industriālajā parkā
revitalizācija” īstenošanai – projekta realizācija Akmeņu ielā 74, Ogrē, tika uzsākta pagājušajā gadā un
šogad turpinās; 1 916 612 eiro projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ogres
pilsētas teritorijā, veicot vecā aizsargdambja pārbūvi un jauna aizsargmola (straumvirzes) būvniecību
pie Ogres upes ietekas Daugavā” pabeigšanai – turpinās aizsargmola izbūve, vecā aizsargdambja
pārbūve ir pabeigta. 2020. gadā tiks veikta gājēju ceļa asfaltēšana no Krasta ielas promenādes līdz
Brīvības ielai 60. 80 830 eiro plānoti tirgus laukuma izbūves darbu pabeigšanai Suntažu pagasta centrā;
107 995 eiro Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas projekta “Nordic urban planning: holistic
approach for extreme weather” īstenošanai (projekta mērķis – samazināt kaitīgo un bīstamo vielu izplūdi
no pilsētas lietus ūdens noteces vietām, kas pēc tam nonāk Baltijas jūrā, palielināt ar zemes izmantošanas
un teritorijas plānošanu saistīto darbinieku kapacitāti); 157 388 eiro Ogres novadnieka kartes darbības
nodrošināšanai un pilnveidei; 15 000 eiro uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai un 5 000 eiro
informatīviem pasākumiem uzņēmējiem; 69 650 eiro – projektu pieteikumu izstrādei un tehniskās
dokumentācijas sagatavošanai.
Būvvaldes darbības nodrošināšanai paredzēts finansējums 306 206 eiro apmērā.
Transporta infrastruktūras attīstības jomā 2020. gada budžetā ieplānots finansējums 5 134 623 eiro
apmērā, kas ir par 47,3% vairāk, salīdzinot ar izpildi 2019.gadā, jo 2020. gada budžetā paredzēti
izdevumi ceļu un ielu uzturēšanai, kas 2019. gadā tika realizēti no speciālā budžeta līdzekļiem. Ceļu
būvniecībai un remontiem plānoti 1 883 598 eiro, t.sk. gājēju ceļa projektēšanai un izbūvei no Pārogres
stacijas līdz Pārogres gatvei 77 500 eiro, Zilokalnu un Vidus prospekta krustojuma projektēšanai un
pārbūvei 87 000 eiro, grants ceļu bez cietā seguma pārbūvei Ogresgala pagastā un Suntažu pagastā 615
820 eiro, Parka ielas pārbūvei 12 000 eiro, Skolas ielas pārbūvei 1 007 246 eiro, Birzgales ielas pārbūvei
305 734 eiro, iekārtā (gājēju) tilta pār Ogres upi teritorijā starp J. Čakstes pr. un Ogres ielu izbūvei 578
747 eiro.
VIDES AIZSARDZĪBA
Šajā izdevumu kategorijā 2020. gada budžetā paredzēts finansējums 7 383 485 eiro apmērā, kas ir
par 11% vairāk, salīdzinot ar izpildi 2019. gadā. Pieaugums saistīts galvenokārt ar projektu
“Sitlumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana, izbūvējot Ogres Centrālās bibliotēkas ēku”, kura
realizēšanai ieplānoti 6 400 000 eiro.
Atkritumu apsaimniekošanai paredzēti 225 789 eiro, t.sk. ielu tīrīšanai, atkritumu savākšanai un
teritoriju labiekārtošanai 206 429 eiro un atkritumu apsaimniekošanas koncesijas līguma izpildei 19 360
eiro.
Notekūdeņu apsaimniekošanai ieplānots finansējums 646 562 eiro, t.sk. 215 081 eiro lietus
notekūdeņu kanalizācijai un 431 481 eiro notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai.
PAŠVALDĪBAS TERITORIJAS UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA
2020. gada budžetā šajā izdevumu kategorijā paredzēts finansējums 8 474 228 eiro apjomā, par
24,7% vairāk salīdzinājumā ar izpildi 2019. gadā. Izdevumu apjoma pieaugums saistīts ar vērienīga
projekta īstenošanu pilsētas ielu apgaismojuma uzlabošanai.
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Lielākā šī finansējuma daļa, līdzīgi kā iepriekšējo gadu budžetos, ir izdevumi mājokļu
apsaimniekošanai – 2 175 155 eiro, savukārt siltumapgādes nodrošināšanai paredzēts finansējums
424 138 eiro apmērā. Mājokļu apsaimniekošanu, nodrošinot ūdensapgādi, Ogrē un Ogresgala pagastā
veic pašvaldības aģentūra “Ogres komunikācijas”, izdevumi 2 047 920; pārējie izdevumi attiecas uz
mājokļu apsaimniekošanu un siltumapgādi novada pagastos. Kapu apsaimniekošanai Ogrē un pagastos
budžetā ir piešķirti 95 661 eiro (tai skaitā kapsētu informācijas digitalizācijai un datu pārvaldības
sistēmas ieviešanai 30 000 eiro).
Pašvaldības budžeta izdevumos finansējums 1 302 499 eiro apmērā ir piešķirts SIA “Ogres
Namsaimnieks” pašvaldības domes deleģēto funkciju izpildei (pilsētas teritoriju sanitārā apkope,
autobusu pieturu un soliņu remonti, koku un krūmu kopšana, zāģēšana, izciršana, izvešana, bērnu rotaļu
laukumu labiekārtošana un aprīkojuma apkope, labiekārtošanas darbi Ogresgala pagastā, atkritumu
izvešana no Ogres pilsētas teritorijām, koplietošanas telpu elektrības patēriņa izmaksas sociālajās mājās
un ielu apgaismojuma izmaksas Indrānu ielā, pašvaldības līdzfinansējums asfaltēšanas darbiem
dzīvojamo māju iekšpagalmos, ceļa zīmju, ielu nosaukumu zīmju un aizsargbarjeru uzstādīšana un
uzturēšana, ceļu, ielu, skvēru, tiltu remonts un uzturēšana, maksa par pašvaldības tukšo dzīvokļu apkuri
un apsaimniekošanu, īslaicīgās uzturēšanas telpu apsaimniekošana, dzīvojamās mājas Mālkalnes pr. 38
pārbūves projekta izstrādei).
Projekta “Viedo tehnoloģiju ieviešana Ogres pilsētas apgaismojuma sistēmā”, kura ietvaros tiks
veikta 920 esošo ielu gaismekļu nomaiņa, realizēšanai paredzēts izlietot 809 180 eiro.
Projekta “Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumi īpaši
aizsargājamajā teritorijā “Ogres ieleja”” realizēšanai budžeta izdevumos iekļauts finansējums 241 023
eiro apmērā – šī projekta īstenošana tika uzsākta 2019. gadā, šogad turpināsies, pār Ogres upi izbūvējot
gājēju tiltu, kas savienos Meņģeles un Mazozolu pagastus, kā arī izbūvējot skatu platformu.
Šajos izdevumos ietilpst finansējums vides aizsardzības projekta “Lobes ezera apsaimniekošanas
plāns” izstrādei 8 470 eiro, bijušās sūķnu stacijas Rīgas ielā 45, Ogrē, pārbūves projekta izstrādei 56 000
eiro, Jauniešu mājas būvprojekta izstrādei (Brīvības ielā 40, Ogrē) 39 000 eiro, dabas pētniecības un
rotaļu centra izveidei dabas parkā “Ogres Zilie kalni” 754 581 eiro, bijušās sanatorijas “Ogre” ēkas ieejas
vestibila pārbūvei 203 440 eiro.
Turpinot iepriekšējo gadu pieredzi, arī 2020. gada izdevumos 43 600 eiro liels finansējums ir
paredzēts iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”
organizēšanai.
Turpinās arī pašvaldības īpašumtiesību sakārtošana (pašvaldības īpašumu uzmērīšana un īpašuma
tiesību reģistrēšana Zemesgrāmatā), attiecīgi piešķirot finansējumu, 2020. gadā šim mērķim ieplānots
68 874 eiro apmērā.
VESELĪBA
2020. gada budžetā šajā izdevumu kategorijā paredzētais finansējums ir 78 298 eiro – par 54,4%
mazāks nekā iepriekšējā gada izpilde. Samazinājums saistīts ar to, ka projekts “Pasākumi vietējās
sabiedrības slimību profilaksei un veselības veicināšanai” beigsies šī gada maijā, līdz projekta beigu
termiņam izlietojot atlikušos līdzekļus 22 324 eiro. Veselības veicināšanas pasākumiem (Oveselība)
novadā budžetā ieplānoti 21 096 eiro un ģimenes ārstu prakšu atbalstam Suntažu, Krapes, Mazozolu,
Meņģeles un Taurupes pagastos – 34 869 eiro.
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ATPŪTA, KULTŪRA, RELIĢIJA
Šajā izdevumu kategorijā kopējais finansējums 2020. gada budžetā paredzēts 4 913 982 eiro apjomā,
kas ir par 12,7% mazāks pret 2019. gada izpildi.
Sporta pasākumu rīkošanai piešķirti 88 927 eiro un komandu un individuālo sacensību dalībnieku
atbalstam 396 260 eiro, savukārt PA “Ogres komunikācijas” struktūrvienības “Neptūns” peldbaseina
darbības nodrošināšanai – 391 438 eiro.
Kultūras jomā budžeta izdevumos paredzēts finansējums 3 881 684 apjomā – par 20,1% mazāk nekā
izpilde 2019. gadā. Samazinājums saistīts ar to, ka 2019. gadā tika realizēti vairāki vērienīgi projekti,
tādi kā: kultūrvēsturiskā pieminekļa “Pie zelta liepas” rekonstrukcija 168 118 eiro, PA “Ogres novada
Kultūras centrs” Lielās zāles atjaunošana 452 176 eiro, Ogres pilsētas vēsturiskā centra kultūras telpas
revitalizācija, veicinot latvisko dzīvesziņu” (Brīvības ielas skvēra pārbūve ēkas “Pie zelta liepas)
704 096 eiro un LAD projekts “Sajūtu un brīvā laika pavadīšanas dārzs “Raiņa un Aspazijas saulainais
stūrītis”” Lauberē 58 899 eiro.
2020. gadā šajos izdevumos ietilpst finansējums bibliotēku darbības nodrošināšanai 573 984 eiro;
Ogres Vēstures un mākslas muzeja darbības nodrošināšanai 198 636 eiro; Sudrabu Edžus memoriālās
istabas uzturēšanai Meņģeles pagastā 11 927 eiro; kultūras un tautas namu darbības nodrošināšanai
2 236 638 eiro; finansējums pašvaldības aģentūras “Ogres novada Kultūras centrs” domes deleģēto
funkciju izpildei 1 182 215 eiro; Ķeipenes Komunikācijas centra darbības nodrošināšanai 18 533 eiro.
Dažādām kultūras aktivitātēm novadā (zelta un dimanta kāzu pāru godināšana, pasākumi Ogres Goda
pilsoņiem, Starptautiskās Veco ļaužu dienas pasākuma organizēšana, līdzfinansējums grāmatu izdošanai
un filmu veidošanai, Ziemassvētku dāvanas sabiedriskajām organizācijām un dāvanas Mātes dienā
mātēm – politiski represētām personām, konkursu “Sakoptākā lauku sēta” un “Sakoptākais
namīpašums” organizēšana, atbalsts biedrībām pasākumu organizēšanā) budžetā piešķirts finansējums
101 385 eiro apmērā. Pilsētas dekorēšanai svētkos paredzēts finansējums 158 278 eiro apmērā,
pensionēto izglītības darbinieku pasākuma organizēšanai 500 eiro. 2020. gadā Latvijā notiks Skolēnu
Dziesmu un deju svētki, Ogres novada izglītības iestāžu koru un deju kolektīvu dalības nodrošināšanai
pašvaldības budžetā atvēlēts finansējums 285 477 eiro. Turpinās projekta “Kultūras mantojuma
saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” (saistīts ar bijušās sanatorijas “Ogre” ēkas renovāciju)
realizācija, projekta ietvaros paredzēto darbu veikšanai 2020. gadā budžeta izdevumos ieplānots
finansējums 167 444 eiro apjomā, projekta “Greenways” (velo tūrisms) īstenošanai – 53 540 eiro,
savukārt projekta “Ogresgala Tautas nama laukuma labiekārtošana” realizēšanai ieplānots finansējums
53 875 eiro apjomā.
Turpinot iepriekšējo gadu pieredzi, papildu aktivitātēm Ogres novada pašvaldības iestādēs, rīkojot
vasaras nometnes, budžeta izdevumos piešķirti 20 000 eiro, tikpat daudz arī sabiedrības iniciatīvas
projektu konkursa “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” (“R.A.D.I. – Ogres
novadam”) organizēšanai, savukārt projektu konkursa “Sakrālā mantojuma saglabāšana Ogres novada
reliģiskajās draudzēs” budžeta izdevumos paredzēti 15 000 eiro.
Apraides un izdevniecības pakalpojumiem 2020. gada budžetā paredzētais finansējums ir 140 673
eiro – par 40% lielāks pret izpildi 2019. gadā. Palielinājums saistīts ar sniegto pakalpojumu tarifu
izmaiņām. Televīzijas pakalpojumiem plānotā summa 60 000 eiro, izdevniecības pakalpojumiem
(pašvaldības informatīvā izdevuma “Ogrēnietis” izdošana un pasta piegāde, Madlienas un Ķeipenes
pagastu informatīvo izdevumu izdošana, pašvaldības interneta portāla uzturēšana, kā arī citas aktivitātes,
nodrošinot pašvaldības un tās iestāžu darba publicitāti) 80 673 eiro.
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IZGLĪTĪBA
Šajā izdevumu kategorijā plānotais izdevumu apjoms 2020. gada budžetā ir 20 007 589 eiro – par
5,5% vairāk nekā izpilde 2019. gadā un ir lielākais izdevumu apjoms 2020. gada budžeta kopējā
izdevumu apjomā.
Pirmsskolas izglītībai budžetā paredzēts finansējums 4 990 683 eiro apjomā, kas ir par 0,4% mazāk
salīdzinājumā ar izpildi 2019. gadā, samazinājums saistīts ar to, ka 2020. gada budžetā valsts
mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām plānotas
tikai 8 mēnešiem. 4 810 683 eiro veido izdevumi astoņu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu
darbības nodrošināšanai, un 180 000 eiro finansējums paredzēts privātās pirmsskolas izglītības iestādēm,
kuras apmeklē Ogres novadā deklarētie pirmsskolas vecuma bērni.
Izglītības procesa nodrošināšanai sākumskolas posmā 1. – 6. klasēs Ogres sākumskolā, kas ir vienīgā
izglītības iestāde ar šādu klašu sadalījumu, paredzēts 1 126 647 eiro liels finansējums.
Pārējām vispārējas izglītības iestādēm kopējais finansējums izglītības procesa nodrošināšanai ir
7 457 164 eiro un sadalās atbilstoši izglītojamo skaitam: Ogres 1. vidusskolai 2 108 933 eiro; Ogres
Valsts ģimnāzijai 1 074 301 eiro; Jaunogres vidusskolai 1 096 137 eiro; Ogresgala pamatskolai 414 116
eiro; Ķeipenes pamatskolai 397 340 eiro; Madlienas vidusskolai 569 563 eiro; Suntažu vidusskolai
850 343 eiro; Taurupes pamatskolai 571 086 eiro; Suntažu pamatskolas rehabilitācijas centram 375 345
eiro.
Tāpat kā iepriekšējo gadu budžetos izglītībai paredzētājā finansējumā ietilpst valsts mērķdotācijas
pedagogu darba samaksai un darba devēja sociālajam nodoklim, valsts budžeta finansējums mācību
literatūras un mācību līdzekļu iegādei, 1. – 4. klašu skolēnu brīvpusdienām (ar 2020. gada 1. janvāri
brīvpusdienu izmaksas solidāri sedz valsts un pašvaldības), kā arī pašvaldības finansējums 5. – 9. klašu
skolēnu brīvpusdienām mazajās lauku skolās saskaņā ar pašvaldības domes lēmumiem, palīgpersonāla
algošanai, ikdienas saimnieciskiem izdevumiem, mācību materiālās bāzes uzturēšanai un pilnveidei,
telpu remontiem un skolēnu pārvadāšanai.
Interešu un profesionālās ievirzes izglītību Ogres novadā nodrošina 5 izglītības iestādes, kopējais
finansējums to darbībai 2020. gada budžetā ieplānots 2 582 352 eiro apjomā – par 3,7% mazāks pret
izpildi 2019. gadā. Šis finansējums sadalās šādi: Ogres novada Sporta centram 696 096 eiro; Ogres
Basketbola skolai 320 669 eiro; Ogres Mūzikas skolai 861 360 eiro; Ogres Mākslas skolai 498 688 eiro;
K. Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolai 205 539 eiro. Jāpiebilst, ka ar 2019. gada 1. novembri
tika likvidēts Ogres novada Bērnu un jauniešu centrs, tā funkcijas nodotas pagājušajā gadā izveidotajai
iestādei “Ogres novada izglītības pārvalde”.
Ogres novada izglītības pārvalde kā atsevišķa iestāde tika izveidota, reorganizējot Ogres novada
Centrālās administrācijas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi, 2020. gada budžetā šīs iestādes darbības
nodrošināšanai ieplānots finansējums 293 138 eiro apjomā.
Nozīmīgu daļu – 3 205 026 eiro – izglītībai paredzētajos izdevumos veido finansējums izglītības
projektu realizācijai, salīdzinot ar 2019. gada izpildi, šis finansējums plānots gandrīz piecreiz lielākā
apjomā. Šajos izdevumos ietilpst: 2 449 147 eiro projekta “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību
vidi Ogres novadā” īstenošanai – šī projekta ietvaros tiek veikta jaunas ēkas būvprojekta izstrāde Ogres
Valsts ģimnāzijas vajadzībām un sagatavošanās būvdarbu uzsākšanai; vairāku nemateriāla rakstura
projektu īstenošanai – projekts “Karjeras atbalstam vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 91
066 eiro; projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 199 715 eiro; projekts
“Latvijas skolas soma” 55 622 eiro; projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
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175 955 eiro; Mājturības un tehnoloģiju mācību kabineta aprīkošanā Ogres 1. vidusskolā sadarbībā ar
Rīgas Tehnisko universitāti 8 234 eiro; vairāku Erasmus+ programmas projektu īstenošanai Ogres 1.
vidusskolā, Ogres Valsts ģimnāzijā, Ogres sākumskolā un pirmsskolas izglītības iestādē “Dzīpariņš”
73 225 eiro.
Izglītības izdevumos ietilpst arī projektos “Skolēnu autobusi” iegādāto skolēnu pārvadājumu
autobusu uzturēšanai paredzētais finansējums 152 062 eiro.
SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA
Šajā izdevumu kategorijā 2020. gada budžetā ieplānots finansējums 3 866 664 eiro apjomā – par
18,3% vairāk nekā izpilde pagājušajā gadā. Pieaugums saistīts ar izmaksu palielināšanos ilgstošas
sociālās aprūpes institūcijās un aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai, pieaug garantētā minimālā
ienākuma pabalsts valstī no 53 uz 64 eiro, kā arī izmaksas saistībā ar pensionāru braukšanas maksas
atvieglojumiem. Tāpat pieaugums saistīts arī ar projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” realizāciju 2020. gadā.
Šos izdevumus veido: 172 527 eiro Ogres novada bāriņtiesas darbības nodrošināšanai; 13 156 eiro
atbalstam bezdarba gadījumā; 1 033 673 eiro Ogres novada Sociālā dienesta darbības nodrošināšanai;
1 275 908 eiro pabalstiem maznodrošinātām personām; 251 348 eiro sociālā dienesta asistentu
pakalpojumiem; 618 100 eiro vispārējā tipa pansionāta “Madliena” darbības nodrošināšanai; 48 862 eiro
sabiedrisko organizāciju atbalstam.
Sociālās aizsardzības budžetā paredzēts finansējums vairāku projektu realizēšanai: Jauniešu
garantijas projekts “PROTI un DARI!” – 15 071 eiro; divi Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas
pilnveides projekti – 114 199 eiro; projekts “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar
invaliditāti un bērniem” – 40 000 eiro; projekts “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” – 268 820 eiro.
Nolūkā uzlabot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējamiem pagājušajā gadā
pašvaldība uzsāka konkursu “Vides pieejamība invalīdiem”, aicinot iedzīvotājus pieteikties finansējuma
saņemšanai, budžetā attiecīgi paredzot finansējumu 15 000 eiro apmērā. Turpinot iesākto, arī 2020. gada
budžeta izdevumos ir iekļauts finansējums šim mērķim.

KREDĪTSAISTĪBAS
Uz 2020. gada 1. janvāri Ogres novada pašvaldībai ir 50 aizņēmumu līgumi ar kredītu neatmaksāto
daļu 33 705 626 eiro. Kredītu atmaksai 2020. gadā budžeta izdevumos ieplānoti 2 688 930 eiro, tai
skaitā:
Eiropas investīciju bankas kredīts 160 698 eiro izglītības iestāžu ēku renovācijas projektu pirmās
kārtas realizācijai;
Valsts Kases kredīti:
• 34 104 eiro prioritārā investīciju projekta “Ogres 1. vidusskolas teritorijas labiekārtošana”
īstenošanai;
• 64 600 eiro investīciju projekta “Mālkalnes prospekta, Ogrē pārbūve” īstenošanai;
• 868 eiro investīciju projekta “Ogres 1. vidusskolas telpu pārbūves (t.sk. multifunkcionālās zāles
un sanitāro mezglu) būvprojekta izstrāde” īstenošanai;
• 7 028 eiro investīciju projekta “Grants ceļu bez cietā seguma posmu pārbūve Ogres novadā”
īstenošanai;
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• 12 988 eiro prioritārā investīciju projekta “Kultūrvēsturiskā pieminekļa “Pie zelta liepas”
rekonstrukcija” īstenošanai;
• 11 652 eiro investīciju projekta “Ogres 1. vidusskolas infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes
uzlabošana” īstenošanai;
• 8 460 eiro prioritārā investīciju projekta “Amatnieku ielas rekonstrukcija” līdzfinansējuma
nodrošināšanai;
• 66 152 eiro investīciju projekta “Uzņēmējdarbas attīstība Kartonfabrikas rajonā, pārbūvējot
uzņēmējiem svarīgu ielas posmu Ogrē” īstenošanai;
• 54 528 eiro investīciju projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana Ogres 1.
vidusskolā” īstenošanai;
• 29 692 eiro investīciju projekta “Amatnieku ielas pārbūve” īstenošanai;
• 7 248 eiro investīciju projekta “Grīvas prospekta gājēju ietves bruģēšana un seguma maiņa”
īstenošanai;
• 3 920 eiro investīciju projekta “Bērzu alejas seguma maiņa” īstenošanai;
• 62 520 eiro LAD projekta “Grants ceļa posma pārbūve Ogres novadā” īstenošanai;
• 5 272 eiro investīciju projekta “Krasta ielas pārbūve” īstenošanai;
• 4 400 eiro – investīciju projekta “Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā
transporta iegādei” īstenošanai;
• 12 404 eiro LAD projekta “Taurupes brīvdabas estrādes pārbūve” īstenošanai;
• 8 168 eiro investīciju projekta “Zilokalnu prospekta seguma maiņa un apgaismojuma
rekonstrukcija” īstenošanai;
• 21 548 eiro investīciju projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana Ogres 1.
vidusskolā” īstenošanai;
• 63 456 eiro investīciju projekta “Ēkas Ogrē, Parka ielā 1 siltināšana un rekonstrukcija, pielāgojot
pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām” īstenošanai;
• 18 384 eiro investīciju projekta “Kultūras centra kāpņu ansambļa pārbūve” īstenošanai;
• 5 992 eiro investīciju projekta “Ķeipenes dzelzceļa stacijas ēkas atjaunošana (LAD)” īstenošanai;
• 100 276 eiro investīciju projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ogres
pilsētas teritorijā, veicot vecā aizsargdambja pārbūvi un jauna aizsargmola (straumvirzes)
būvniecību pie Ogres upes ietekas Daugavā” īstenošanai;
• 15 096 eiro pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādei;
• 10 988 eiro investīciju projekta “ Grants ceļu bez cietā seguma posmu pārbūve Ogres novadā”
dokumentācijas izstrādei;
• 9 288 eiro – investīciju projekta “Teātra telpu izbūve Ogres novada Kultūras centrā” īstenošanai;
• 275 844 eiro investīciju projekta “Ēkas Upes prospektā 16, Ogrē siltināšana un rekonstrukcija,
pielāgojot Ogres novada Sociālā dienesta un tā struktūrvienību vajadzībām” realizācijai;
• 16 284 eiro investīciju projekta “Daugavpils šosejas (A6) atjaunošana” īstenošanai;
• 101 524 eiro investīciju projekta “Jāņa Čakstes prospekta rekonstrukcija” īstenošanai;
• 49 533 eiro investīciju projekta “Rūpnieku ielas pārbūve” īstenošanai;
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• 1 264 852 eiro investīciju projektu īstenošanai (saistību pārjaunojums);
• 7 618 eiro investīciju projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā”
īstenošanai;
• 51 207 eiro investīciju projekta “SAM 5.6.2. Degradētās teritorijas Pārogres industriālajā parkā
revitalizācija” īstenošanai;
• 11 927 eiro investīciju projekta “Grants ceļa posma pārbūve Ogres novadā” īstenošanai;
• 1 888 eiro investīciju projekta “Suntažu tirgus laukuma izveide” īstenošanai;
• 5 692 eiro Mazozolu pagastam finanšu stabilitātes aizdevums;
• 4 047 eiro projekta “Taurupes vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana un
rekonstrukcija” īstenošanai;
• 6 532 eiro projektam “Taurupes energoapgādes sistēmas būvniecība”;
• 9 482 eiro projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Taurupes pagasta Taurupes
ciemā”;
• 8 645 eiro projektam “Ogres novada Lauberes pagasta Lauberes ciema ūdenssaimniecības
attīstība”;
• 1 884 eiro Suntažu siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijai;
• 3 196 eiro pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta (autobusa) iegādei
Suntažiem;
• 5 572 eiro projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Suntažu pagasta Suntažu
ciemā”;
• 1 872 eiro projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Suntažu pagasta Suntažu
ciemā, II kārta”;
• 18 616 eiro Madlienas centrālās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijai;
• 15 340 eiro Madlienas vidusskolas sporta laukuma vienkāršotai rekonstrukcijai;
• 6 048 eiro pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā autobusa iegādei Madlienai;
• 5 200 eiro Ķeipenes pagasta centrālās katlu mājas siltumtrases rekonstrukcijai;
• 8 156 eiro projekta “Ķeipenes ūdenssaimniecības attīstība” līdzfinansējums;
• 8 241 eiro projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Meņģeles pagasta Meņģeles
ciemā” līdzfinansējums.
Uz 2020. gada 1. janvāri Ogres novada pašvaldībai ir 3 galvojumi privātpersonām studiju
kredītiem, aizņēmumu līguma summas neatmaksātā daļa – 12 451 eiro.

NOZĪMĪGĀKIE PROJEKTI 2020. GADĀ OGRES NOVADĀ
UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAI
Projekts SAM 5.6.2. “Degradētās teritorijas Pārogres industriālajā parkā revitalizācija”
Specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši
pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros ir plānots revitalizēt degradēto teritoriju Ogrē,
Akmeņu ielā 74, kas atrodas Pārogres industriālās zonas teritorijā, nodrošinot tās piemērotību inovatīvu
un augstas pievienotās vērtības nozaru ražošanas vajadzībām. Projekts paredz ierīkot pievedceļus,
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uzbūvēt ēku 6 474,8 m2 platībā, pilnveidot citu infrastruktūru un radīt 120 jaunas darba vietas. 2019.
gadā tika izbūvētas visas apakšzemes komunikācijas (ūdensvads, kanalizācija, lietus ūdens kanalizācija,
elektrība) un to pieslēgumi pilsētas tīkliem. Tika pabeigta metāla konstrukciju montāža, kā arī kāpņu
telpu un kāpņu izbūve. Objektā notiek cokola paneļu montāža un siltināšana un jumta nesošā profila
montāža. Turpinās arī mūrēšanas darbi, monolītās joslas izveide, kā arī uzsākta sendvičpaneļu montāža.
Tiek gatavotas grīdas betonēšanai. Šogad paredzēts pilnībā pabeigt visus darbus, t.i. jumta montāžu,
sienu montāžu, visu iekšējo inženierkomunikāciju tīklu izbūvi atbilstoši būvprojektam un nodot to
ekspluatācijā. Projekta kopējās izmaksas ir 6 651 573,77 eiro, kopējās attiecināmās izmaksas –
6 092 796,87 eiro, no kurām 85% pašvaldība varēs atgūt no ERAF; valsts budžeta dotācija šī projekta
realizēšanai ir 205 093 eiro. 2020. gada budžetā darbiem plānoti 4 910 782 eiro.
VIDES PROJEKTI
Skolas ielas pārbūve
Skolas iela ir viena no centrālajām Ogres ielām Ogres dzelzceļa stacijas tuvumā. Šajā ielā atrodas
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Ogres tirgus. Skolas ielu regulāri izmanto gan pilsētas, gan lauku
teritorijas iedzīvotāji un uzņēmēji, diemžēl ielas segums ir nolietojies, nav atrisināts arī auto stāvlaukuma
jautājums. Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt Skolas ielu un auto stāvlaukumu, to paplašinot un
nodrošinot park&ride pakalpojumu. 2020. gadā tiks veikta lielākā daļa būvdarbu 1 007 246 eiro apjomā,
2021. gadā pabeidzot labiekārtošanas darbus.
Birzgales ielas pārbūve
2020. gadā plānots uzsākt Birzgales ielas pārbūvi. Pašvaldības budžetā šī projekta īstenošanai
atvēlēts finansējums 305 734 eiro. 2021. gadā būvdarbi turpināsies
Iekārtā (gājēju) tilta pār Ogres upi teritorijā starp J. Čakstes prospektu un Ogres ielu Ogrē,
būvniecība
2020. gadā plānots 578 747 eiro novirzīt iekārtā gājēju tilta pār Ogres upi teritorijā starp J. Čakstes
prospektu pie Indrānu ielas un Ogres ielu būvniecībai. Tilts ir nepieciešams, lai Pārogres iedzīvotājiem
palielinātu iespējas izmantot gan izglītības iestāžu, gan veselības aprūpes iestāžu, gan tirdzniecības
uzņēmumu u.c. pakalpojumu. Tilta būvdarbus plānots pabeigt 2021. gadā.
Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas projekts “Nordic urban planning:
holistic approach for extreme weather” (NOAH)
Lai nodrošinātu Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 3. pantā noteiktās prasības,
Ogres novada pašvaldība ierīko plūdu monitoringa automatizēto sistēmu. Tā ir nepieciešama, lai būtu
iespējams ne tikai ieviest operatīvu un ātru apziņošanas sistēmu atbildīgajiem dienestiem, kā arī
iedzīvotājiem, kuri atrodas plūdu riska teritorijā, bet arī preventīvi veikt Ogres upes ūdens līmeņa
monitoringu Ogres upes sateces baseinā. Projekta galvenās aktivitātes ir Ogres upes ūdens līmeņa un
ledus hidroloģiskā modeļa izstrāde (izpilde 2019. gadā) un vismaz divu automātisko hidroloģisko staciju
(elektronizētās ūdenslīmeņa mērlatas) izbūvi Ogres upē (izpilde 2019. – 2020. gadā). Projekts jāīsteno
līdz 2021. gada 30. jūnijam. Projekta kopējais budžets ir 158 856 eiro (no tiem 85% ERAF
līdzfinansējums), 2020. gadā aktivitātēm nepieciešami 107 995 eiro.
Projekts “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ogres pilsētas teritorijā, veicot
vecā aizsargdambja pārbūvi un jauna aizsargmola (straumvirzes) būvniecību pie Ogres upes
ietekas Daugavā”
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Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā 5.1.1. specifiskā
atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” ietvaros. 2019.
gadā uzsākti būvdarbi aizsargmola (straumvirzes) būvniecībai pie Ogres ietekas Daugavā. 2020. gadā
plānotas izmaksas 1 916 612 eiro apmērā, no projekta kopējās summas 85% sedz ERAF.
Projekts “Viedo tehnoloģiju ieviešana Ogres pilsētas apgaismojuma sistēmā”
Projekta ietvaros tiks nomainīti esošie 920 ielu gaismekļi uz LED tipa gaismekļiem, kas būs aprīkoti
ar sensoriem un viedo apgaismojuma vadības sistēmu un ļaus regulēt apgaismojuma līmeni atbilstoši
transporta un gājēju plūsmai, tādējādi ietaupot vismaz 150 866 kWh/gadā. Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas ir 946 218,55 eiro, no tiem Finanšu instrumenta finansējums ir 547 399,16 eiro. Sagatavošanās
darbi, kas saistās ar tehniskās dokumentācijas izstrādi, ir paveikti, 2020. gadā plānots veikt darbus par
809 180 eiro.
BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
Dabas pētniecības un rotaļu centrs dabas parkā “Ogres Zilie kalni”
2020. gadā dabas parkā “Ogres Zilie kalni” plānots uzbūvēt lielu rotaļlaukumu bērniem. Vairāk nekā
50% no 754 581 eiro rotaļu un dabas pētniecības centram novirzīs SIA “Rīgas meži”.
KULTŪRA UN IZGLĪTĪBA
Projekts “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā”, bijušās sanatorijas
“Ogre” jaunatklāto gleznojumu restaurācija, vestibila atjaunošana
Projekta mērķis – atjaunot sanatorijas Gaismas prospektā 2/6, Ogrē, jumtu un Anša Cīruļa sienu
gleznojumus. Lielākā daļa aktivitāšu īstenotas 2019. gadā. Ņemot vērā, ka projekta laikā atklāti jauni
griestu gleznojumi, 2020. gada budžetā paredzēta to restaurācija par pašvaldības līdzekļiem. Tāpat par
pašvaldības līdzekļiem plānota galvenās ieejas – verandas atjaunošana par 203 440 eiro.
Projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, izbūvējot Ogres
Centrālās bibliotēkas ēku”
Investīciju projekta mērķis ir izbūvēt jaunu bibliotēku Ogrē, izveidojot mūsdienīgu,
daudzfunkcionālu, pašpietiekamu, energoefektīvu kultūrizglītības centra ēku ar zemām apkures
izmaksām. Jaunajā ēkā plānots izvietot ne tikai Ogres Centrālo bibliotēku, bet arī Ogres novada
Dzimtsarakstu nodaļu. 2019. gadā nojaukta vecā bibliotēkas ēka Brīvības ielā 35. Bibliotēkas
pakalpojumi šobrīd tiek sniegti turpat blakus esošajā ēkā Zvaigžņu ielā 4, Ogrē. Projekta kopējās
izmaksas plānotas 8 890 340 eiro. Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējums ir 5 000 000
eiro, projektēšanai un būvniecības darbu uzsākšanai ir saņemts 2 500 000 eiro liels avanss no Latvijas
Vides investīciju fonda. Būvprojekts izstrādāts un tiek pilnveidots saskaņā ar ekspertīzes komentāriem.
2020. gadā plānots izlietot 6 400 000 eiro.
Projekts SAM 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā”
Projekts tiek īstenots ERAF līdzfinansētā specifiskā atbalsta mērķa 8.1.2. “Uzlabot vispārējās
izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros kopš 2016. gada, un tas noslēgsies 2022. gada 31. augustā.
Kopējās izmaksas, ko dome apstiprināja 2017. gadā, ir 18 616 868 eiro, t.sk. 5 029 000 eiro ERAF
līdzfinansējums un 1 517 114 eiro valsts dotācijas. Līdz šim projekta ietvaros ir veikta Ogres 1.
vidusskolas stadiona pārbūve, šīs skolas mācību klašu telpu, gaiteņa un sanitāro mezglu vienā stāvā
pārbūve, dabaszinību kabinetu aprīkojuma modernizācija, ir izstrādāts multifunkcionālas zāles pārbūves
būvprojekts. 2020. gadā šī projekta izmaksas 2 449 147 eiro apjomā plānotas Ogres Valsts ģimnāzijas
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jaunās ēkas būvprojekta izstrādei un būvniecības uzsākšanai. ERAF līdzfinansējums ir 85% no kopējām
attiecināmajām projekta izmaksām un valsts budžeta dotācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
PAGASTOS
Projekts “Grants ceļu bez cietā seguma posmu pārbūve Ogres novadā II kārta”
Ogres novada grants ceļu posmu pārbūvei Lauku atbalsta programmas 2014. – 2020. gadam atbalsta
pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros tika piešķirta kvota
saskaņā ar 18.08.2015. MK noteikumiem Nr. 475. Projekta 1. kārtas iepirkuma rezultātā izveidojies
atlikums, un 2019. gadā tika uzsākta projekta 2. kārta, kurā 90% no attiecināmajām izmaksām ir Lauku
atbalsta programmas atbalsts (ES un valsts fondi), kā arī neattiecināmās izmaksas. Projekta ietvaros tiks
pārbūvēti: ceļa “Kauliņi” – “Pīlādži” posms 3 km garumā Ogresgala pagastā un divi ceļa posmi uz
autoceļa A1 Suntažu pagastā – 2,1 km garš ceļa posms no Siguldas šosejas puses un 900 m garš ceļa
posms no Juglas ciema uz Suntažu pusi, kura daļa Suntažos tiks segta ar dubulto cieto segumu. 2020.
gada budžetā izmaksas ir 615 820 eiro apmērā.
Suntažu tirgus laukuma izveide
Lai veicinātu vietējo uzņēmējdarbību un Suntažu reģionālo attīstību, 2019. gadā tika uzsākta tirgus
laukuma būvniecība Suntažu centrā ~1000 m2 platībā (49 000 eiro Lauku atbalsta dienesta (LAD)
līdzfinansējums). 2020. gadā tajā tiks veikti labiekārtojuma darbi, t.sk. uzstādīti galdi un soliņi, kas laikā
starp tirgus dienām pārtaps vides objektos – paviljonos ar Suntažu kultūrvēsturisko objektu apdruku,
tādējādi popularizējot Suntažus. Tiks uzstādīta atkritumu urna, konteiners, bioloģiskā tualete, velosipēdu
turētājs un informācijas stends. Labiekārtošanas darbu izmaksas ir 80 830 eiro.
Projekts “Greenways (Zaļie ceļi)”
Projekts “Greenways” ir apstiprināts ar 90% ERAF līdzfinansējumu un 5% valsts līdzfinansējumu. Tas
ir starptautisks projekts ar 13 projekta partneru dalību, kas vērsts uz veloceļu un maršrutu, kā arī
atbilstošas velotūrisma un tūrisma infrastruktūras attīstību uz bijušajām dzelzceļa līnijām un stacijās.
Ogres novada pašvaldības ieguvums – velomaršruts Ērgļi – Ogre, tā marķējums un popularizēšana,
railbike (braucamrīks ar pedāļiem, ar kuru var pārvietoties pa sliedēm) uzstādīšana uz Ķeipenes stacijas
sliedēm, bioloģiskās tualetes izbūve Ķeipenes stacijā, 2 tūristu skaitītāju uzstādīšana, t.sk. Ogrē.
Projekta partnera – Ogres novada pašvaldības – projekta kopējās izmaksas ir 53 540 eiro.
Ogresgala Tautas nama laukuma labiekārtošana
Ar LAD līdzfinansējumu 9000 eiro apmērā Ogres novada pašvaldība 2020. gadā plāno labiekārtot
Ogresgala Tautas nama laukumu, t.sk. uzbūvējot jaunu brīvdabas skatuvi, veicot bruģēšanas darbus un
noasfaltējot automašīnu stāvlaukumu. LAD projekta kopējās izmaksas 53 875 eiro.
Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumi
īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā “Ogres ieleja”
2019. gadā uzsākts projekts, kurš tiks pabeigts 2020. gadā. Tā ietvaros tiks uzbūvēts trošu tilts, kas
vēsturiski atradies Ogres ielejā starp Mazozolu un Meņģeles pagastu. Tiks izbūvēta arī skatu platforma,
atsedzot skatus uz Ogres upi un tās ieleju. Kopējais projekta apjoms ir 393 410 eiro, no tiem 81 463 eiro
ir Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) finansējums. 2020. gadā tilta un skatu platformas
būvniecībai ieplānoti 241 023 eiro, no kuriem 68 995 eiro ir no LVAF saņemtā finansējuma.
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Helmanis
16

17

