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Ziņas par pašvaldību

Ogres novads izveidots 2002. gada decembrī, apvienojoties Ogres pilsētas un
Ogresgala pagastas pašvaldībām. 2002. gada 9. dececmbrī LR Ministru kabinets
izdeva noteikumus Nr. 529 „Par Ogres rajona Oogres novada izveidošanu”.
Novada administratīvais centrs atrodas Ogrē, Ogresgala pagastā darbojas divi
novada pašvaldības pakalpojumu centri – Kārļos un Ciemupē.
Pašvaldības nosaukumus - OGRES NOVADA DOME
Juridiskā adrese - Brīvības iela 48, Ogre,
Ogres novads, Ogres rajons, LV – 5001
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs - 9000024455
Nodokļu administrators VID Rīgas reģionālās iestādes Ogres rajona nodaļa
Finanšu gads: 01.01.2007. – 31.12.2007.
Ogres novada domes sastāvs –
13 deputāti, ievēlēti pašvaldību vēlēšanās 2005. gada 12. martā
Ogres novada domes priekšsēdētājs: Edvīns Bartkevičs
Teritorijas lielums –
109,29 kvadrātkilometri (pilsēta – 13,58 km2, pagasts – 96,71 km2)
Iedzīvotāju skaits: 29840 (pilsētā - 26820, pagastā - 3020)
Strādājošo skaits domē un novada pašvaldības iestādēs: 1738
Ogres novada dzimtsarakstu nodāļā 2007. gadā reģistrēti 300 (2006. gadā –
336) dzimušie un 376 (2006. gadā – 369) mirušie.
Iedzīvotāju skaita dabiskais pieaugums ir negatīvs: - 76
Iedzīvotāju skaits novadā palielinājies pozitīvas migrācijas rezultātā.
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Ogres novada domes juridiskais statuss un struktūra
Ogres novada dome darbojas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”, organizējot vietējām
pašvaldībām noteikto funkciju izpildi, kā arī veic citos Latvijas Republikas likumos un
Ministru

kabineta

noteikumos

pašvaldībām

deleģēto

uzdevumu

izpildi

novada

administratīvajā teritorijā.
Ogres novada iedzīvotāju pārstāvību pašvaldībā nodrošina viņu ievēlētā dome, kas pieņem
lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un
brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts
pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu.
Dome atbilstoši tās kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un
finanšu līdzekļu izlietojumu.
Ogres novada dome, atbilstoši Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu
likumam, sastāv no 13 deputātiem, kuri ievēlēti 2005. gada 12. martā notikušajās pašvaldību
vēlēšanas.
Ogres novada domes deputāti:
•

Arvis Auziņš, (Latvijas Zaļā partija),

•

Edvīns Bartkevičs (partija „Ogres novadam”),

•

Pēteris Dimants (savienība „Latvijas ceļš”),

•

Georgs Gutpelcs (Jaunais laiks),

•

Raimonds Javoišs („Ogres novadam”),

•

Gunārs Kārkliņš (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija),

•

Jānis Latišs („Ogres novadam”),

•

Vladimirs Paškovičs (politisko organizāciju apvienība „Par cilvēka tiesībām vienotā

Latvijā”),
•

Vita Pūķe (apvienība „Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK),

•

Ludmila Sokolova („Ogres novadam”),

•

Ludvigs Tribockis (Jaunais laiks),

•

Juris Tukišs (Tautas partija),

•

Ilga Vecziediņa (Jaunais laiks).
Novada domes priekšsēdētājs - Edvīns Bartkevičs,
priekšsēdētāja vietniece – Vita Pūķe.
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Pastāvīgās komitejas
Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības
deputātiem ir izveidojusi 3 pastāvīgās komitejas:
•

finanšu komiteja 9 locekļu sastāvā –
Edvīns Bartkevičs, Pēteris Dimants, Juris Tukišs, Gunārs Kārkliņš, Vita Pūķe, Jānis

Latišs, Arvis Auziņš, Georgs Gutpelcs, Ludvigs Tribockis;
•

tautsaimniecības komiteja 6 locekļu sastāvā –
Juris Tukišs, Jānis Latišs, Pēteris Dimants, Gunārs Kārkliņš, Vladimirs Paškovičs,

Ludvigs Tribockis;
•

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja 6 locekļu sastāvā – Raimonds

Javoišs, Vita Pūķe, Pēteris Dimants, Ludmila Sokolova, Ilga Vecziediņa, Vladimirs
Paškovičs.
Komiteju sastāvs kopš pašreizējās domes ievēlēšanas nav mainījies.
Ogres novada domes darbība tiek organizēta saskaņā ar Ogres novada domes nolikumu,
kas kā saistošie noteikumi Nr. 44 apstiprināts 2005. gada 25. augustā (pēdējie grozījumi
pieņemti domes sēdē 2008. gada 14. februārī – saistošie noteikumi Nr. 107).
2007. gadā ir notikušas 23 finanšu komitejas sēdes, 26 tautsaimniecības komitejas sēdes
un 23 sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes; 23 domes kārtējās sēdes un 4
ārkārtas sēdes.. Dome ir pieņēmusi 838 lēmumus. Pārskata gadā nav bijis gadījuma, kad
deputātu kvoruma dēļ domes sēde nebūtu notikusi.
Administrācija
Ogres novada domi vada priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks. Novada pašvaldības
funkciju izpildi un darbību atbilstoši domes nolikumam un domes lēmumiem nodrošina
administrācija, ko vada domes iecelts izpilddirektors.
Domes struktūrvienības:
•

lietvedības nodaļa,

•

juridiskā nodaļa,

•

preses dienests

•

finanšu – ekonomikas nodaļa,

•

komunālā nodaļa,

•

perspektīvās attīstības nodaļa,

•

darba aizsardzības nodaļa,
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•

iepirkuma nodaļa,

•

būvvalde,

•

centralizētā grāmatvedība,

•

dzimtsarakstu nodaļa.
Administrācijas amatu sarakstā ietilpst domes izpilddirektors, izpilddirektora vietnieks,

struktūrvienību vadītāji un speciālisti, domes priekšsēdētāja padomnieks, personāla
inspektors, kvalitātes auditors, auditors, kultūras darba koordinators, 2 datorspeciālisti,
saimniecības pārzinis, kopējamo aparātu operators.
Komisijas
Pašvaldības atsevišķu funkciju pildīšanai 2007. gadā domē darbojās šādas komisijas:
•

novada vēlēšanu komisija,

•

administratīvā komisija,

•

zemes komisija,

•

pašvaldības īpašuma privatizācijas komisija,

•

dzīvojamo māju privatizācijas komisija,

•

dzīvokļu komisija,

•

sociālo māju (dzīvokļu) komisija,

•

individuālā darba komisija,

•

apstādījumu saglabāšanas komisija,

•

ielu komiteja,

•

tarifu komisija,

•

nepilngadīgo lietu komisija,

•

mācību iestāžu direktoru konsultatīvā komisija,

•

komisija būvju pieņemšanai ekspluatācijā,

•

avārijas stāvoklī esošu un pamestu būvju apzināšanas komisija,

•

pilsētvides konsultatīvā komisija,

•

starpresoru komisija,

•

pamatlīdzekļu pieņemšanas un norakstīšanas un mazvērtīgā

inventāra

norakstīšanas komisija,
•

novada domes amatpersonu un speciālistu kandidātu vērtēšanas konkursa

komisija,
•

uzņēmējdarbības attīstības komisija,

•

sporta attīstības komisija,
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•

novada domes īpašumu objektu izsoles komisija.

Pašvaldības iestādes un uzņēmumi
Likumā “Par pašvaldībām” noteikto funkciju realizācijai Ogres novadā darbojas šādas
pašvaldības iestādes:
•

Ogres 1. vidusskola;

•

Ogres ģimnāzija;

•

Jaunogres vidusskola;

•

Ogres pamatskola;

•

Ogresgala pamatskola;

•

Ogres vakara vidusskola;

•

pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”;

•

pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”;

•

pirmsskolas izglītības iestāde “Cīrulītis”;

•

pirmsskolas izglītības iestāde “Zelta sietiņš”;

•

pirmsskolas izglītības iestāde “Dzīpariņš”;

•

pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte”;

•

pirmsskolas izglītības iestāde “Strautiņš”;

•

Ogres mākslas skola;

•

Ogres mūzikas skola;

•

Ogres novada sporta centrs;

•

Ogres basketbola skola;

•

Ogres novada Bērnu un jauniešu centrs;

•

Ogres centrālā bibliotēka;

•

Sociālais dienests;

•

Pašvaldības policija;

•

Ogres bāriņtiesa;

•

Ogresgala bāriņtiesa;

•

Ogres sabiedrisko pakalpojumu regulators.
Novadā darbojas trīs pašvaldības aģentūras, kuras realizē novada domes deleģētās funkcijas:

•

pašvaldības aģentūra “Mālkalne”;
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•

pašvaldības aģentūra “Ogres novada kultūras centrs”, kuras sastāvā ietilpst

Ogres kultūras centrs, Ogresgala tautas nams un Ciemupes tautas nams;
•

pašvaldības aģentūra “Dziednīca”,
kā arī SIA “Ogres Svēte” (kapitālsabiedrība ar 100% pašvaldības kapitāldaļām), kuras

pamatfunkcija ir Ogres pilsētas kapu apsaimniekošana.

Galvenās funkcijas un prioritārie darbības virzieni
Pašvaldības autonomās funkcijas nosaka likums “Par pašvaldībām”. Organizējot darbu
novada administratīvajā teritorijā, dome ir noteikusi šādus prioritāros darbības virzienus:
•

infrastruktūras pilnveidošana un attīstība;

•

ekonomikas dažādošana un uzņēmējdarbības attīstība;

•

cilvēkresursu attīstība;

•

sociālās palīdzības un veselības aprūoes sistēmas pilnveidošana.
Ogres novada dome konsekventi realizē pašvaldības attīstības stratēģiju un, plānojot

budžetu kārtējam gadam, nodrošina iepriekšējos gados iesāktā izpildi. 2007. gada decembrī
dome apstiprināja grozījumus 2004. gadā izstrādātajā Ogres novada attīstības programmā
laika periodam no 2005. līdz 2013. gadam. 2007. gadā tika izstrādāta ielu tīkla un satiksmes
organizācijas attīstības koncepcija novadā.

Pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi
2008. gada 12. jūnijā Ogres novada domes sēdē tika apstiprināta Ogres novada 2007.
gada bilance, pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde.
Ogres novada domes lēmums (pieņemts 12.06.2008.)
Par Ogres novada 2007. gada pamatbudžeta un speciālā budžeta
izpildes un Ogres novada domes 2007. gada bilances
apstiprināšanu
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldību budžetiem”, likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un izskatījusi Ogres novada domes finanšu - ekonomikas
nodaļas iesniegtos materiālus par 2007.gada budžetu izpildi,
dome, atklāti balsojot “par” 9 “pret” 1, nolemj:
1. Apstiprināt Ogres novada 2007.gada konsolidēto finanšu pārskatu.
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2. Apstiprināt Ogres novada 2007.gada pamatbudžeta ieņēmumus Ls 21 876 627
(divdesmit viens miljons astoņi simti septiņdesmit seši tūkstoši seši simti divdesmit septiņi
lati) (atlikumu uz 01.01.2007. Ls 1 501 176) un Ogres novada 2007.gada pamatbudžeta
izdevumus pēc valdības funkcijām un norēķinus Ls 22 110 608 (divdesmit divi miljoni
simtu desmit tūkstoši seši simti astoņi lati) (atlikums uz 01.01.2008 Ls 2 439 843).
3. Apstiprināt līdzdalību asociēto uzņēmumu kapitālā Ls 28 198.
4. Apstiprināt līdzekļus kredītu atmaksai Ls 404 081.
5. Apstiprināt Ogres novada 2007.gada speciālā budžeta ieņēmumus (neieskaitot
ziedojumus un dāvinājumus) Ls 1 124 357 (viens miljons simtu divdesmit četri tūkstoši
trīs simti piecdesmit septiņi lati) (atlikumu uz 01.01.2007. Ls 226 514,-) un Ogres novada
2007.gada speciālā budžeta izdevumus (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus) Ls
828 140 (astiņi simti divdesmit astoņi tūkstoši simtu četrdesmit lati) (atlikums uz
01.01.2008. Ls 522 731), tai skaitā Ogres novada domes privatizācijas fonda ieņēmumus
Ls 529 371 un izdevumus Ls 216 231.
6. Apstiprināt Ogres novada 2007.gada speciālā budžeta ziedojumu un dāvinājumu
ieņēmumus Ls 11 585 (vienpadsmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit pieci lati) (atlikumu
uz 01.01.2007. Ls 1472) un Ogres novada 2007.gada speciālā budžeta ziedojumu un
dāvinājumu izdevumus Ls 6463 (seši tūkstoši četri simti sešdesmit trīs lati) (atlikums uz
01.01.2008. Ls 6594).
7. Apstiprināt debitoru un kreditoru parādus.
8. Apstiprināt Ogres novada pašvaldības bilanci uz 2007. gada 31.decembri.

Pašvaldības ikgadējais budžets regulāri tiek apstiprināts atbilstoši LR likumos paredzētajai
kārtībai un noteiktajos termiņos. Saistošie noteikumi “Par Ogres novada budžetu 2007.
gadam”, pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 46. pantu un likumu “Par pašvaldību
budžetiem”, tika izdoti 2007. gada 8. februārī.
2007. gada budžetā dome trīs reizes veica grozījumus, pamatotu iemeslu dēļ precizējot
ieņēmumu un izdevumu apjomus.
Ogres novada pašvaldības budžets ir konsolidēts, t.i., sastāv no novada domes un 3
pašvaldības aģentūru - “Mālkalne”, “Dziednīca”, “Ogres kultūras centrs” - budžetiem.
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PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI
Ogres novada pašvaldības 2007. gada pamatbudžeta ieņēmumi tika plānoti Ls 21 821
753 apmērā, faktiskie ieņēmumi ir Ls 21 888 935, kas pārsniedz plānotos par Ls 67 182 jeb
0,3%.
Nodokļu ieņēmumu apjoms ir Ls 12 334 556 un par 7,1 % pārsniedz plānoto. Ieņēmumu
pārsniegums saistīts galvenokārt ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumiem – to apjoms
par 6,7 % pārsniedz plānoto, savukārt nekustamā īpašuma nodokļa izpilde par 11,1%
pārsniedz plānoto apjomu (nekustamā īpašuma nodoklis par zemi iekasēts par 12 % vairāk,
nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām iekasēts par 10,5 % vairāk nekā bija plānots).
Azartspēļu nodoklis izpildīts 142,8 % apmērā.
Ieņēmumi, ko veido valsts budžeta transferti, bija plānoti Ls 2 395 368, faktiskie
ieņēmumi ir Ls 1 815 527 jeb 0,76 % plānotā apjoma. Šo ieņēmumu neizpilde saistīta ar to,
ka nav ieskaitīta Eiropas Savienības struktūrfondu daļa 2007. gada projektu īstenošanai.
Pašvaldības budžetu transfertos, ko veido ieņēmumi no citām pašvaldībām izglītības
funkciju nodrošināšanai, kā arī no rajona padomes saņemtās valsts dotācijas pedagogu algām,
ieņēmumi ir par Ls 3362 mazāki nekā bija plānots.
Budžeta iestāžu ieņēmumi 2007. gadā bija plānoti Ls 5 311 547 apjomā, faktiskie
ieņēmumi ir Ls 5 159 069.
Gads noslēgts ar budžeta līdzekļu atlikumu Ls 2 439 843.
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Ogres novada domes 2007. gada
pamatbudžeta ieņēmumi Ls 21 888 935
10.6%
4.5%

0.5%

0.7%
0.2%

3.2%
0.1%
1.0%

51.6%

1.1%

21.4%
0.1%
0.7%

0.1%
0.05%

2.3%
0.2%

1.5%

Iedzīvotāju ienākuma nod.
0.1%

Iedzīvotāju ienākuma nod.iepriekš.g.atlikums
Nekust.īpašuma nod. par ēkām un būvēm
Nekustamā īpašuma nod.par zemi
Azartspēļu nod.
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma
Valsts un pašvaldību nodevas
Sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem pakalpoj.
Ienākumi no pašv.īp.iznomāšanas
Maksājumi par budžetiestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem
Ārvalstu finanšu palīdzība
Ieņēmumi uzturēšanas izdevumiem pašv. pamatbužetā no valsts budžeta
Ieņēmumi no valsts budžeta iestādēm kapitālajiem izdevumiem
Ieņēmumi ES struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai
Nor.ar citu pašv.izgl.iest.
Mērķa dotāc.-ped.darba algas samaksām
Pārējie ieņēmumi no rajonu padomēm
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Pamatbudžeta ieņēmumi – iepriekšējo gadu budžeta izpilde
un prognoze 2008. gadam
2006.gada
Ls16016713

2007.gada
Ls21876627

7 370 543

11 284 754

13422165

124 083
224 473
281 452
36 625

160 960

179764

501 079

418266

336 360

379916

51 403

50000

21 499

2500

10 515
11 752
50 473

10 878

11000

19 573

18000

28 204

20000

Ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem
pakalpojumiem
Ienākumi no pašv.īp.iznomāšanas

4 207 229
206 310

4 686 336

6633810

241 581

235079

Maksājumi par budžetiestāžu sniegtajiem
maksas pakalpojumiem

189 165

218 844

294284

27 271

14 538

1 045 335

689 855

798189

143 917

79310

981 755

2038746

118 379

116000

2 320 994

2685726

45 718

43385

21 876 627

27 426 140

1 592 619

2 168 527

Ieņēmumi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa iepriekšējā
gada atlikums
Nekust.īpašuma nod. par ēkām un būvēm
Nekustamā īpašuma nod.par zemi
Azartspēļu nodoklis
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma
Valsts un pašvaldību nodevas
Sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi

Ārvalstu finanšu palīdzība
Ieņēmumi uzturēšanas izdevumiem pašv.
pamatbužetā no valsts budžeta
Ieņēmumi no valsts budžeta iestādēm
kapitālajiem izdevumiem
Ieņēmumi ES struktūrfondu finansēto
projektu īstenošanai
Norēķini ar citu pašvaldību.izgl.iestādēm
Mērķa dotāc.-ped.darba algas samaksām
Pārējie ieņēmumi no rajonu padomēm
Mērķdotācija novada teritoriālā plānojuma
izstrādāšanai
Ieņēmumi no valsts (pašvaldības)
nekustamā īpašuma pārdošanas
Mērķdotācijas pašvaldībām
Dotācija administrat.terit.reformai
KOPĀ :
Piesaistītie kredītresursi

144 934
1 637 372
32 990

2008.gada
budžets

6 000
17
410 174
16 016 713
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PAMATBUDŽETA IZDEVUMI
Ogres novada budžeta līdzekļi tika mērķtiecīgi izlietoti pašvaldības funkciju izpildei,
nodrošinot pašvaldības autonomo funkciju izpildi, novada iestāžu sekmīgu funkcionēšanu,
attīstību un pilnveidi, pašvaldības pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu un novada
infrastruktūras sakārtošanu.
Nr. p.k.

2006.gada
izpilde

2007.gada
apstiprināts
budžetā

1
1.1.
1.2.

Ieņēmumi (kopā):
ieņēmumi no raj.pad. (mērķdotācijas )
Ieņēmumi uzturēšanas izdevumiem
pašvaldību pamatbudžetā no valsts
budžeta

1.3.
1.4.
2

maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
ārvalstu finanšu palīdzība
Izdevumi (kopā):

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā):

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

atalgojumi
komandējumi
subsīdijas un dotācijas
pārējie uzturēšanas izdevumi

2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
3
3.1.
3.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā):
kapitālās iegādes
kapitālais remonts
kapitālā būvniecība
investīcijas
Zemes iegāde
Nodarbinātība:
faktiskais nodarbināto skaits
vidējā darba alga

faktiskā
izpilde

16 016714 21 821753 21 888 528
2 053 546 2 348 453 2 366 712
723 417
636 632
629 632

516 819

18 877 646

2 072 389
630 979
1 286 886
145 426

18 813
683
22 985
24 248
341
17 778
935
6 704 053
49 512
577 875
10 447
495
6 469 406
2 578 569
3 560 319
319 945

9 098

10 573

10 256

18 624
15 049
287
12 976
898
4 845 418
27 139
1 459 694
6 644 647

1 738
232

-

14 538
22 138 399
17 056 197
6 442 515
43 778
565 379
10 004 525
5 082 202
1 779 111
3 106 722
186 113

1505
357

Ogres novada domes 2007. gada pamatbudžeta izdevumi tika plānoti Ls 24248 341
apjomā, faktiski izlietoti Ls 22 138 806, kas ir 91,3% no plānotā.
Visus norēķinus dome ir veikusi savlaicīgi un pilnā apjomā.
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Ogres novada domes 2007. gada pamatbudžeta
izdevumi Ls 22 138 806
kredīta atmaksa Ls 404 081
0.5%
6.1%

0.4%
7.9%

0.7%
0.02%

1.3%

10.3%

4.2%

4.4%

1.6%

26.4%

4.7%
31.3%

Vispārējā ekonomiskā dsarbība
Lauksaimniec. un mežsaimniec.
Transports un sakari
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Izglītība
Atpūta, kultūra un reliģija
Veselības aprūpei
Sociālai aizsardzībai
Sabiedriskā kārtība un drošība
Izpildvaras institūcijas
Valsts kases kredīta %
Līdzekļi, kas nododami finansu izlīdzināšanas fondam
Norēķini ar citu pašvaldību izglītības iestādēm
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Pamatbudžeta izdevumi pa nozarēm
2007.gad
a izpilde
Ls221106
08

2008.gada
budžets
Ls313315
28

165 222

152617

4 923
2 266 342

6846
2659709

983 415

2307925

5 842 958

8846337

5 161 494
672 794

6 921 575
1 035 211

9321909
1290338

Veselības aprūpei
Sociālai aizsardzībai

286 858
711 598

360 152
935 185

464053
1062182

Sabiedriskā kārtība un drošība
Izpildvaras institūcijas
Valsts kases kredīta %
Līdzekļi, kas nododami finansu
izlīdzināšanas fondam
Norēķini ar citu pašvaldību izglītības
iestādēm
Rezerves fonds
Kredīta atmaksa

147 122
989 189
98 716
981 528

279 288
1 355 428
121 109
1 754 747

451604
1781865
268534
2332109

87 413

85 053

85500

-404 081

300000
-415 861

Izdevumi

2006.gad
a izpilde
Ls150492
87
5 543 600

Dzīvokļu un komunālā
saimniecība,vides aizsardzība
Vispārējā ekonomiskā dsarbība

3 825
365 150

Lauksaimniecība un mežsaimniecība
Transports un sakari
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Izglītība
Atpūta, kultūra un reliģija

-450898

Izglītībai - lielākais izdevumu īpatsvars
Konsolidētā budžeta izdevumu lielākais īpatsvars – 29,9 % jeb Ls 7 260 294 –
2007. gadā bija plānots izglītībai, faktiskā izpilde ir 95,3% jeb Ls 6 921 575.
Bērnu skaits PII, skolās un profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs

PII
Skolas
Prof. ievirzes
izglītības iestādes
Kopā

2006
1117
3709
1282

2007
1217
3640
1278

2008
1196
3221
1227

6108

6135

5644

Kopā
3530
10570
3787
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Bērnu skaits

Bērnu skaits PII, skolās
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

PII
Skolas
Prof. ievirzes izgl. iest.

2006

2007

2008

Gadi

2007. gadā tika pabeigts pirmsskolas izglītības iestādes „Strautiņš” ēkas remonts,
tagad visa ēka tiek izmantota šīs iestādes vajadzībām, tādējādi nodrošinot vietas vēl 110
bērniem. Pagājušā gada decembrī beidzās Ogres mākslas skolas renovācija, kas tika realizēta
Publiskās un privātās partnerības projekta ietvaros.
Visās izglītības iestādēs ir veikti nepieciešamie darbi mācību un audzināšanas darba
apstākļu ikdienas nodrošināšanai un pilnveidei, izmanojot gan pašvaldības budžeta līdzekļus,
gan citus finansējuma avotus.
Vairākās skolās tika veikti kapitālie remonti – Ogres ģimnāzijā renovētas ēkas
ārsienas, Jaunogres vidusskolā – rekonstruēts elektroapgaismojums, Ogresgala pamatskolā
uzsākta sporta zāles renovācija, Ogres sporta centra stadionā realizēta rekonstrukcijas 1.
kārta.
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Ogres novada domes 2007.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra pa
ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
Kapitālieguldījumi
22.9%
Sociālie pabalsti
2.0%

Uzturēšanas
transferti
8.3%
Algas
29.1%

Subsīdijas un
dotācijas
0.6%

Sociālais nodoklis
6.9%

% Maksājumi par
kredītiem
0.5%
Budžeta iestāžu
nodokļu maksājumi
0.3%

Materiālu,
energores., ūdens
Grāmatu un žurnālu un invent.iegāde
līdz Ls 50
iegāde
14.0%
0.1%

Komandējumi
0.2%
Pakalp.apmaksa
15.2%

Aģentūrai “Mālkalne” delegēto funkciju izpilde
Otrs

lielākais

izdevumu

apjoms

paredzēts

pašvaldības

teritoriju

un

mājokļu

apsaimniekošanas nodrošināšanai. Šim mērķim ieplānoti Ls 6 463 080, finansējums apjoms
salīdzinājumā ar izlietoto finansējumu 2006. gadā palielinājies par 18,1%.

Pašvaldības

aģentūras “Mālkalne” saimnieciskās darbības nodrošināšanai un domes deleģēto funkciju
izpildei paredzēts izlietot Ls 5 882 924.
P/a “Mālkalne” deleģēto funkciju izpildei 2007. gadā bija piešķirts vairāk nekā divas
reizes lielāks finansējums nekā pirms tam. Finansējuma palielinājums saistīts ar to, ka no
pašvadības budžeta līdzekļiem segti izdevumi lapu izvešanas darbiem no privāto dzīvojamo
māju pieguļošajām teritorijām. Arī pilsētas apzaļumošanai bija piešķirts divkārt lielāks
finansējums, lai pilnveidotu un uzlabotu pilsētas apstādījumus. Šie izdevumi palielinās arī
saistībā ar jaunā pilsētas skvēra uzturēšanu vasaras periodā un jaunu apzaļumošanas formu
ieviešanu.
Nolūkā motivēt dzīvokļu īpašniekus un dzīvojamo māju apsaimniekotāju kopīgi risināt
pilsētā samilzušo problēmu ar automašīnu novietošanu, pirmo reizi budžetā bija ieplānoti
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līdzekļi daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošanas līdzfinasēšanai. Diemžēl iedzīvotāju
nevienprātības dēļ šim nolūkam paredzētie Ls 20 000 netika izlietoti pilnā apjomā.
Turpinot iepriekšējo gadu pieredzi, arī 2007. gadā domes

budžetā

bija

paredzēts

finansējums dzīvojamu namu siltināšanas projektu realizācijai kopā ar namu apsaimniekotāju
un dzīvokļu īpašniekiem. Aģentūras “Mālkalne” apsaimniekoto namu energoefektivitātes
paaugstināšanai izlietoti Ls 16 956, bet DZĪKS “Nams 123” ēkas siltināšanas darbu
līdzfinansēšanai – Ls 5 000.
2007. gadā turpinājās Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības
attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās” realizācija Ogres pilsētā. Pašvaldību šajā
projektā pārstāv p/a “Mālkalne”, līdz ar to domes budžetā bija paredzēts Ls 675 985 liels
finansējums šī projekta realizācijai, vadībai un kontrolei. Finansējums pilnā apjomā izlietots
netika (apgūti Ls 205 332), jo prioritāri maksājumi tika veikti no ES Kohēzijas fonda un
valsts budžeta līdzekļiem.

2007. g. pamatbužeta izdevumi pēc valdības
funkcijām

Līdzekļi, kas
nododami
finansu
izlīdzināšanas
Valsts kases
fondam
kredīta %
7.9%
0.5%
Izpildvaras
institūcijas
Sabiedriskā
6.1%
kārtība un
drošība
1.3%
Sociālai
aizsardzībai
4.2%
Veselības
aprūpei
1.6%

Atpūta, kultūra
un reliģija
4.7%

Norēķini ar citu
pašvaldību
Vispārējā
izglītības
ekonomiskā
iestādēm
dsarbība
0.4%
0.7%

Izglītība
31.3%

Lauksaimniec.
un
mežsaimniec.
0.02%
Transports un
sakari
10.3%

Vides
aizsardzība
4.4%
Pašvaldības
teritoriju un
mājokļu
apsaimniekoša
na
26.4%

Ielas, ceļi un citi infrastruktūras objekti
Plānojot budžetu kārtējam gadam, dome regulāri palielina finansējuma
apjomu ceļu un ielu sakārtošanai. 2007. gadā ielu un ceļu tīkla, kā arī satiksmes
drošības uzlabošanai bija ieplānoti Ls 2 436 454, faktiski izlietoti Ls 2 294 540.
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Turpinot pilsētas centra labiekārtošanu, posmā no Pļavas ielas Tīnūžu ielas virzienā tika
veikta Brīvības ielas rekonstrukcijas 3. kārta, izlietojot Ls 822 970. Saskaņā ar līgumu
Brīvības ielas posma pārveidošana par gājēju ielu (ieskaitot labiekārtošanas un
apzaļumošanas darbus) jāpabeidz līdz 2008. gada jūnijam. Pabeigta Meža prospekta
rekonstrukcija posmā no Tīnūžu ielas līdz Mednieku ielai, šo darbu veikšanai izlietoti Ls 380
954. Ar novēlošanos (sakarā ar Kohēzijas fonda projekta realizāciju Pārogrē) tika iesākta
Akmeņu ielas rekonstrukcija, 2007. gadā šajā objektā izlietoti Ls 288 200, rekonstrukcija
turpinās 2008. gadā. Kā bija plānots, tika rekonstruēta arī iela no Mālkalnes prospekta līdz
Jaunogres vidusskolai.
Pagājušajā gadā jauns asfalta segums Ogres ielās izveidots 5 235 m2 platībā, izlietojot Ls
96 774; asfalta segums salabots 30 770 m2 platībā, izlietoti Ls 290 773. Jaunas ietves
izbūvētas 1 351 m2 platībā, darbu izmaksas – Ls 12 625, ietves remonts veikts 350 m2
platībā, finansējums – Ls 12 625.
Ņemot vērā novada ceļu un ielu (sevišķi Ogres pilsētā) slikto stāvokli, apjomīgu
finasējumu ik gadus nākas izlietot bedru remontam, 2007. gadā šiem darbiem izlietoti Ls 69
293.

Grants seguma remontam izlietoti Ls 53 349, kas ir ļoti niecīgs finansējums, jo

praktiski puse Ogres pilsētas ielu (47 km no 103 km kopgaruma) ir neasfaltētas.
2006. gadā dome apstiprināja nolikumu par ielu labiekārtošanu un izbūvi, piesaistot
privāto finansējumu. Domes līdzfinansējumam 2007. gada budžeta izdevumos bija ieplānoti
Ls 74 185, izlietoti Ls 32 896 - Sietiņu ielas izbūves līdzfinansēšanai.
Piesaistot investīcijas, 2007. gadā ar ERAF finansiālu atbalstu realizēts projekts
“Satiksmes drošības un kustības organizācijas uzlabošana Ogres pilsētas divos bīstamākajos
krustojumos”, izveidojot atbilstoši aprīkotus regulējamos krustojumus:

Brīvības ielas,

Kranciema ielas, Kalna prospekta krustojums; Tīnūžu ielas – Mednieku ielas – Mālkalnes
prospekta krustojums, darbu izmaksas – Ls 134 314.
Realizējot projektu “Satiksmes drošības nodrošināšana Ogres pilsētā, rekonstruējot ietvju
un velosipēdistu celiņu posmu”, Brīvības ielas posmā no Kranciema ielas līdz Suntažu ielai
izbūvētas gājēju ietve un veloceliņš 1034 m garumā, izbūvētas divas autobusu pieturvietas un
ierīkots apgaismojums šajā posmā. Projekta realizācijai izlietoti Ls 315 750.
Projekts “Ogres novada veloceliņu izbūve” tika īstenots ar Valsts investīciju programmas
finansiālu atbalstu, ierīkojot jaunu apgaismojumu, izveidojot bruģētu celiņu gājējiem un
velosipēdistiem Pļavas ielā. Darbu izmaksas Ls 39 926.
Ielu apgaismojuma uzturēšanai un pilnveidei novadā pašvaldības budžetā 2007. gadam
bija piešķirti Ls 255 057, paredzētajam mērķim izlietoti 195 862.
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Apgaismojuma rekonstrukcijai, uzlabošanai un jauna apgaismojuma ierīkošanai izlietoti
Ls 78 490.
Kapu saimniecības uzturēšanai un attīstībai budžetā bija paredzēti Ls plānots izlietot Ls 33
298, faktiski izlietoti Ls 28 730 Ogres kapos izveidoti jauni celiņi un citi labiekārtošanas
darbi.
Gatavojoties turpmākiem darbiem
2007. gadā turpinājās vairāku infrastruktūras projektu sagatavošana, tai skaitā Meža
prospekta rekonstrukcijai posmā no Tīnūžu ielas līdz Upes prospektam un Mednieku ielas
rekonstrukcijai posmā no Meža prospekta līdz Brīvības ielai, ēkas Ogrē, Brīvības ielā 28
rekonstrukcijai muzeja vajadzībām un ēkas Ogrē, Brīvības ielā 44 rekonstrukcijai domes
vajadzībām, kā arī meklēti projekta iegādes varianti jaunas pirmsskolas izglītības iestādes
būvniecībai Ogrē.
Sabiedriskā kārtība un sociālā aizsardzība
Novada pašvaldības policijai darbības nodrošināšanai un pilnveidošanai izlietots
finansējums Ls 240 332 apmērā. Sabiedriskās kārtības un drošības uzlabošanai pagājušjā
gadā tika palielināts policijas darbinieku skaits.
Ik gadu budžetā palielinās finansējums sociālajai aizsardzībai. 2007. gadā tas bija
ieplānots Ls 993 857 apjomā, t.sk. Ls 369 600 - pabalstiem maznodrošinātajām personām.
Finansējums izlietots pilnā apmērā, sniedzot sociālo palīdzību, kā to paredz ar LR normatīvie
akti un domes saistošie noteikumi. Vislielākā summa - Ls 100 814 – izlietota dzīvokļa
pabalstiem. Sociālo dzīvokļu pabalstiem no pašvaldības budžeta izlietoti Ls 29 833,
kurināmā iegādei - Ls 27 082, medicīnas pakalpojumu apmaksai - Ls 36 531. Pabalstos bērnu
izglītībai izmaksāti Ls 9464, transporta pakalpojumu apmaksai

Ls 40 790. No sociālā

budžeta līdzekļiem, sākot ar 2007. gada martu, dome apmaksā SIA “Ogres autobuss” par
pensionāru bezmaksas (no 75 gadiem) pārvadāšanu pilsētas maršrutos. Audžuģimenēm
izmaksāti Ls 3760, bāreņiem pastāvīgas dzīves uzsākšanai – Ls 2205, sodu izcietušās
personas saņēmušas pabalstus Ls 340 apmērā, sociālās rehabilitācijas pabalstiem izlietoti Ls
2338. Par pieaugušo novada iedzīvotāju uzturēšanos aprūpes iestādēs samaksāti Ls 13 078,
bet par bērnu ilgstošu aprūpi šādās iestādēs - Ls 18 957.
Bezmaksas ēdināšanas nodrošināšanai sociālajā dienestā izlietoti Ls 4059, savukārt
brīvpusdienām skolās un bērnudārzos – Ls 55 865.
Apbedīšanas pabalstiem izlietoti Ls 5338, bet Ls 14 947 izmaksāti citiem pabalstiem.
Sociālā palīdzība tiek sniegta ne tikai pabalstu veidā. 2007. gadā 29 personas tika
aprūpētas mājās, vidēji 24 personas dienā apmeklē dienas centru “Saime”, bet atbalsta centrā
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ģimenēm ar bērniem apmeklētāju skaits ir tik liels, ka telpas

kļuvušas par šaurām un

2008.gadā plānots atvērt telpas bērniem Grīvas prospektā 4a. Pašlaik atbalsta centrā pēc
mācībām brīvo laiku pavada vidēji ap 50 bērnu, gada laikā psihoterapeita atbalstu saņēmušas
46 ģimenes.
Pašvaldībā darbojas krīzes centrs “Laipas” vardarbībā cietušiem bērniem. Pagājušajā gadā
sociālo rehabilitāciju saņēma 52 bērni.
Maksājumi izlīdzināšanas fondā
Arī 2007. gadā Ogres novada dome veica atskaitījumus pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fondā noteiktajā apjomā, t.i., Ls 1 754 747. Šo atskaitījumu apjoms katru gadu palielinās.
Kredītsaistību izpilde
Ogres novada pašvaldība 2007. gadā par kredītsaistībām norēķinājās pilnā apmērā,
kopsummā kredītu atmaksai izlietoti Ls 404 081, tai skaitā,
•

Valsts Kases kredīts Ls 165 080 – siltumsaimniecības sakārtošanai;

•

Valsts Kases kredīts Ls 3 000 – Ogresgala pamatskolas rekonstrukcijai;

•

“HVB” kredīts Ls 21 562 – individuālo siltummezglu uzstādīšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās;

•

Valsts Kases kredīts Ls 24 000 - izglītības iestāžu ēku renovācijas projektu
pirmās kārtas realizācijai;

•

Eiropas investīciju bankas kredīts Ls 112 939 - izglītības iestāžu ēku
renovācijas projektu pirmās kārtas realizācijai;

•

Valsts Kases kredīts Ls 40 000 - izglītības iestāžu ēku renovācijas projektu
pirmās kārtas realizācijai;

•

Valsts Kases kredīts Ls 37 500 – nekustamā īpašuma iegādei PII vajadzībām.
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SPECIĀLAIS BUDŽETS
Speciālā budžeta līdzekļi tika izlietoti atbilstoši paredzētajiem mērķiem. Privatizācijas
fonda ieņēmumi bija plānoti Ls 579 000 apjomā, izpilde – Ls 529 371.
2006.gada

Ieņēmumi

2007.gada

2008.gada
budžets

214 892

529371

344 915

569451

Dabas resursu nodoklis
Pārējais speciālais budžets
Ziedojumi un dāvinājumi

16 881

23637

42 152

1898

6 892

11585

21 500
2 500
34 700

Kopā:

625732

1135942

859361

Privatizācijas fonds
Autoceļu (ielu) fonds

231210
569 451

569 451

600 000

569451

529371

Ogres novada domes specbudžeta ieņēmumu
dinamika 2006.-2008.g.

344 915

500 000

231210

300 000

214 892

400 000

6 892
11585
34 700

100 000

42 152
1898
2 500

16 881
23637
21 500

200 000

0
Privatizācijas Autoceļu
fonds
(ielu) fonds

2006.gada

Dabas
resursu
nodoklis

2007.gada

Pārējais Ziedojumi un
speciālais dāvinājumi
budžets

2008.gada budžets

2007. gadā pabeigta vairāku objektu privatizācija, t.sk. zeme Ogrē, Zilokalnu pr. 9 un ēka
Grīvas pr. 4a, kas ir lielākie no privatizētajiem objektiem. Privatizācijas fonda līdzekļi ir
izlietoti tiesiskajam nodrošinājumam un novada infrstruktūras attīstībai, tādos objektos kā:
Ogres kapu žoga izbūvei, Akmeņu ielas rekonstrukcijai, garāžas projekta izstrādei
(Ogresgalā). Kopumā izlietoti Ls 216 231.
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2006.gada

Izdevumi
Privatizācijas fonds
Autoceļu (ielu) fonds
Dabas resursu nodoklis
Pārējais speciālais budžets
Ziedojumi un dāvinājumi
Kopā:

2007.gada

2008.gada
budžets

29 755

216231

557 220

344 970

553816

587 351

4 586

50281

57 812

7812

6 934

6463

22 087
4 245
40 828

444 057

834 603

1 211 731

557 220

553816
587 351

Ogres novada domes specbudžeta izdevumu
dinamika 2006.-2008.g.

600 000

344 970

500 000

216231

400 000

300 000

6 934
6463
40 828

7812
4 245

57 812

29 755

100 000

4 586
50281
22 087

200 000

0
Privatizācijas Autoceļu
fonds
(ielu) fonds

2006.gada

Dabas
resursu
nodoklis

2007.gada

Pārējais Ziedojumi un
speciālais dāvinājumi
budžets

2008.gada budžets

Autoceļu (ielu) fondā ieņēmumi 2007. gadā plānoti Ls 551 372 apmērā, faktiskie
ieņēmumi – Ls 569451. Līdzekļi izlietoti ielu un ceļu ikdienas un periodiskai uzturēšanai,
ielu seguma atjaunošanai grants ielu pieslēgumu asfaltēšanai.
Dabas resursu nodokļa ieņēmumi (kopā ar atlikumu gada sākumā) bija plānoti Ls
54 937 apmērā, faktiskie ieņēmumi - Ls 55 074. Izlietoti Ls 50 281 - Urgas upes
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padziļināšanai, grāvju tīrīšanai, apsaimniekošanas pasākumu realizācijai dabas parkā
“Ogres Zilie kalni”, monitoringa parauglaukumu ierīkošanai mežaudzēs vides stāvokļa
kontrolei, dendroloģiskā parka “Lazdukalni” labiekārtošanai.
Speciālā budžeta līdzekļu izlietojums
(bez ziedojumiem un dāvinājumiem)
Nr. p.k.

2006.gada
izpilde

2007.gada
apstiprināts
budžetā

faktiskā
izpilde

1
1.1.

Ieņēmumi (kopā):
īpašiem mērķiem iezīmētie ieņēmumi

618 840
273 925

1 156 372
605 000

1 124 357
554 906

1.2.

Transferta ieņēmumi no rajona padomes
- valsts budžeta mērķdotācijas autoceļu
(ielu) fondiem

344 915

551 372

569 451

1.3.
2
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
3
3.1.
3.2.

ārvalstu finanšu palīdzība
Izdevumi (kopā):
uzturēšanas izdevumi (kopā):
atalgojumi
komandējumi
subsīdijas un dotācijas
pārējie uzturēšanas izdevumi
izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā):
kapitālās iegādes
kapitālais remonts
Nodarbinātība:
faktiskais nodarbināto skaits
vidējā darba alga

437 123
320 109
12 477

1 292 479
709 706
23 084

828 140
691 912
21 562

686 622
582 773
3 431
579 342

670 350
136 228
5 377
130 851

51 817
255 815
117 014
117 014
15
69

-

17
106

Finanšu uzskaite, kontrole, plānošana
Domes centralizētā grāmatvedība apkalpo visas novada pašvaldības iestādes, konsolidē
pašvaldības aģentūru budžeta izpildi. 2007. gadā grāmatvedības darba pilnveidošanas nolūkā
tika ieviesta jauna grāmatvedības uzskaites programma un elektroniskie bankas norēķini, līdz
minimumam samazinot skaidrās naudas apgrozījumu kasē.
Pašvaldības budžeta izlietojuma kontroli veic iekšējais auditors, regulāri pārbaudot
pašvaldības iestādes un aģentūras, un, pamatojoties uz pārbaužu rezultātiem, palīdz
centralizētajai grāmatvedībai un aģentūru grāmatvedībām novērst nepilnības, sniedz
priekšlikumus darba pilnveidošanai.
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Domes finanšu – ekonomikas nodaļa regulāri sagatavo budžeta izlietojuma pārskatus
budžeta iestādēs, seko plānotā budžeta izlietojumam, katras iestādes vadītājam izsniedz
pārskatu par iestādes budžeta izlietojumu attiecīgā laika periodā. Domes deputāti regulāri tiek
iepazīstināti ar budžeta izpildes rezultātiem.
Dome, plānojot budžetu kārtējam finanšu gadam, ievēro pēctecības un perspektīvās attīstības
principu. 2007. gadā tika izdarīti grozījumi Ogres novada attīstības programma līdz 2013.
gadam, kas ir svarīgs dokuments pašvaldības darba organizēšanā un budžeta plānošanā.
Programmā izvirzīto uzdevumu izpildei tiek plānots pašvaldības budžeta finansējums, kā arī
izmantotas iespējas piesaistīt Eiropas Savienības un Latvijas Valsts investīciju programmu
finansējumu.
2007. gadā tika izstrādāta un apstiprināta Ogres novada ielu attīstības koncepcija, tādējādi
nodrošinot pēctecības principa ievērošanu nozīmīgas pašvaldības infrastruktūras sastāvdaļas
dinamiskai un ilgtspējīgai attīstībai.
Pozitīvi vērtējama ir iedzīvotāju iesaistīšana dzīves kvalitātes uzlabošanā, lielu atsaucību
iedzīvotāju vidū guvis Nīderlandes fonda KNHM un Ogres novada domes finansētais konkurss
„Iedzīvotāji veido savu vidi”. Lielais projektu pieteikumu skaits liecina par iedzīvotāju
ieinteresētību līdzdarboties un arī turpmāk noteikti ir atbalstāms no pašvaldības puses.
Turpinot iepriekšējo gadu pieredzi, arī 2007. gadā tika izstrādāti un iesniegti pieteikumi
investīciju saņemšanai vairāku svarīgu projektu realizācijai, tādējādi garantējot pašvaldības
budžeta līdzfinansējumu projektu apstiprināšanas gadījumā.
Neatkarīgo revidentu ziņojums
Neatkarīgo revidentu ziņojumu par Ogres novada domes 2007.gada konsolidēto pārskatu
sagatavoja

SIA

“ASTROP”

valdes

locekle

(LZRA

sertifikāts

Nr.20,

licence

komercsabiedrības veikšanai Nr.26) zvērināta revidente Helēna Sausiņa.
“Mūsuprāt, iepriekš minētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Ogres
novada domes finansiālo stāvokli 2007.gada 31.decembrī, kā arī par tās darbības finanšu
rezultātiem un naudas plūsmu 2007.gadā saskaņā ar 2007.gada 13.novembra Ministru
kabineta noteikumiem Nr. 749 “Noteikumi par valsts budžeta un pašvaldību gada pārskatu
sagatavošanas kārtību”” (no atzinuma).
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AKTĪVS
1. Nemateriālie ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi kopsummā, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata
gadu, palielinājušies par Ls 33696.

AKTĪVS

Uz
31.12.2007.

Nemateriālie ieguldījumi - kopā

77652

Attīstības pasākumi un programmas

24163

12673

11490

46697

31187

15510

6792

96

6696

90030

76507

13523

Licences, koncesijas un patenti, preču
zīmes un tamlīdzīgas tiesības
Avansa maksājumi par nemateriālajiem
ieguldījumiem
Nemateriālo ieguldījumu uzkrātā
amortizācija

Uz
31.12.2006.
43956

Izmaiņas
(+,-)
33696

2. Pamatlīdzekļi
Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pamatlīdzekļu kopsumma
palielinājusies par Ls 5 977 471.

AKTĪVS

Pamatlīdzekļi - kopā
Zeme, ēkas, būves
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto
celtniecība
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos
Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums

Uz
31.12.2007.

Uz
31.12.2006

Izmaiņas
(+,-)

24715487

18738016

5977471

18430640
644263
1266176

15575016
640128
1029750

2855624
4135
236426

4095908

1397183

2698725

276899
1061

95939

180960
1061

6471385

5337073

1134312

Īpašuma sakārtošana un īpašuma tiesību nostiprināšana
Dome

turpina

iepriekšējos

gados

iesākto

darbu

pašvaldības

īpašuma
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inventarizācijā un īpašuma tiesību nostiprināšanā. 2007. gadā tika veikta novada ielu,
ceļu un satiksmes inženierbūvju inventarizācija. Nostiprinātas domes

īpašuma

tiesības uz nekustamo īpašumu Brīvības ielā 44.
Pašvaldības

īpašumu

uzmērīšana

un

īpašumtiesību

nostiprināšana

zemesgrāmatā turpināsies arī nākamajos gados saskaņā ar 2006. gadā izstrādāto
rīcības plānu, taču vēlams šī darba tempus un apjomus palielināt, attiecīgi
paredzot arī lielāku finansējumu ikgadējā budžetā.
Īpašumā zemes platības Ogres novada domei uz 01.01.2008. 728,1 ha:
t.sk.
mežsaimniecības zeme 581,1 ha;
dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme 66,40 ha;
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 3,2 ha;
daudzdzīvokļu māju apbūves zeme 6,1 ha;
komercdarbības objektu apbūves zeme 0,7 ha;
sabiedriskās nozīmes objektu apbūves zeme 43,9 ha;
ražošanas objektu apbūves zeme 15,7 ha;
satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme 5,.4 ha;
inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme 5,6 ha.
Zemes pašvaldības lietojumā uz 01.01. 2008. 322,5 ha
t.sk.
lauksaimniecības zeme 24,8 ha;
dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme 9,7 ha;
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 29,1 ha;
daudzdzīvokļu māju apbūves zeme 0,5 ha;
sabiedriskās nozīmes objektu apbūves zeme 1,2 ha;
satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme 256,5 ha;
inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme 0,7 ha
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3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
pārskata

gadu,

Uz
31.12.
2007.

Salīdzinot ar iepriekšējo
palielinājušies par Ls 86 060.

AKTĪVS

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi - kopā

276 899

ilgtermiņa

finanšu

ieguldījumi

Uz
Izmaiņas
31.12.2006. (+,-)
205 829

71 070

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību
130
kapitālā

2411

-2281

Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību
289 209
kapitālā

200868

88 341

Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

2550

2550

Līdzdalība radnieciskos uzņēmumos
Kapitālsabiedrības
nosaukums
SIA “Ogres Svēte”

Ieguldījums
uz
01.01.2007.
Ls
2411

Izmaiņas
+/Ls
-2281

Ieguldījums
uz
01.12.2007.
Ls
130

% no
kopapjoma
100

Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā

Kapitālsabiedrības
nosaukums
SIA “Ogres
Interneta centrs”
SIA”D&F”
SIA”Tempus LS “
SIA “Ogres
autobuss”
SIA “Ķilupe”

Ieguldījums
uz
01.01.2007.
Ls
3355

Izmaiņas
+/Ls

% no
kopapjoma

574

Ieguldījums
uz
01.12.2007.
Ls
3929

77706
2207
74934

24079
-268
28198/-2484

101785
1939
100648

24
40
22.8

42666

38242

80908

35

33.33
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Līdzdalība pārējo uzņēmumu kapitālā

Kapitālsabiedrības
nosaukums

Ieguldījums
uz
01.01.2007.
Ls

SIA
“Ogres televīzija”

1500

SIA “Ogres rajona
autoceļu fonds”

1050

Izmaiņas
+/Ls

Ieguldījums
uz
01.12.2007.
Ls

% no
kopapjoma

1500

3,95

1050

7,69

-

Publiskās investīcijas būvniecībā
Par valsts un pašvaldības līdzekļiem 2007.gada rekonstruēti vairāki objekti:
•

Ogres pilsētas autoostas stāvlaukums (2566m2 platībā) Tirgoņu ielā 10, Ogrē,

izmaksas Ls 90233;
•

Skolas ielas posms Ogrē,(245 m) pie pilsētas stadiona, ierīkojot autobusu

galapunktu, izmaksas Ls 172422;
•

piebraucamais ceļš, gājēju celiņi ar virszemes notekūdeņu novadīšanai (2107m2

platībā) Uzvaras ielā 6; 8, Ogresgala pagasta Ciemupē, izmaksas Ls 37202;
•

Ogres

rajona

slimnīcas

uzņemšanas

nodaļa

Slimnīcas

ielā

2,

Ogrē,

izmaksas Ls 163984;
•

Brīvības ielas gājēju un velosipēdistu celiņa posms no Kranciema līdz Suntažu

ielai, Ogrē (1034m garumā), izmaksas Ls 330029;
•

Tīnūžu ielas un Mālkalnes prospekta, Brīvības ielas un Kranciema ielas

krustojumi, uzlabojot satiksmes organizāciju (16 gājēju luksofori, 17 transporta luksofori
), izmaksas Ls 138171;
•

Ogres autoostas iekāpšanas laukuma nojumes Brīvības ielā 12A, Ogrē, izmaksas

Ls 29716;
•

Ogres ģimnāzijas un pamatskolas ēkas renovācija Meža prospektā 14, Ogrē,

izmaksas Ls 133026;
•

Ogres 1.vidusskolas mansarda stāva renovācija Zinību ielā 3, Ogrē, izmaksas Ls

66706;
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•

Ogres mākslas skolas renovācija Brīvības ielā 11, Ogrē, izmaksas Ls 1006223;

•

Ogres Amatniecības vidusskolas dienesta viesnīcas renovācija Jaunatnes ielā 3,

Ogrē, izmaksas Ls 12400.

Privātās investīcijas būvniecībā
2007. gadā Ogres novadā ieguldītas ievērojamas investīcijas gan privātajā, gan
publiskajā sektorā.
Izbūvēti un nodoti ekspluatācijā 15284m2 (izmaksas Ls 7 905 555), t.sk.:
•

noliktavas (veikala ēkas) rekonstrukcija Druvas ielā 2, Ogrē, ar kopējo platību
2

513,7m , izmaksas Ls 215521;
•

SIA „Fazer maiznīcas” ražotnes rekonstrukcija Druvas ielā 2, Ogrē, ar kopējo

platību 4177,04m2 , izmaksas Ls 3940593;
•

daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Mednieku ielā 19k-1, Ogrē (40 dzīvokļi
2

2984m platībā), izmaksas Ls 3730372;
•

daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Mednieku ielā 19k-2, k-3, Ogrē (40 dzīvokļi

2978m2 platībā; 15 dzīvokļi 1493m2 platībā), izmaksas Ls 1836952;
•

lietus kanalizācijas kolektora izbūve Austrumu ielā un pa Akmeņu ielu līdz

lietus kanalizācijas akai L-8, Ogrē, izmaksas Ls 235103;
•

biroja ēka (mehānisko darbnīcu rekonstrukcija) Grīvas prospektā 4A, Ogrē, ar

kopējo platību 364,6m2 , izmaksas Ls 200000.

Autoostas atklāšana 2007. gada 18. septembrī.
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2007. gadā ekspluatācijā pieņemti 159 objekti (kopējās investīcijas Ls 16 108 618, tai
skaitā par valsts un pašvaldības līdzekļiem 11 objekti par Ls 2180112).

Pasākumi teritoriālā plānojuma īstenošanai
Sakarā ar to, ka 2006. gada 14. februārī Ministru kabineta pieņemtie noteikumi „Par
nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām” skāra Ogres novada teritoriju un minētie
noteikumi paredzēja veikt attiecīgas izmaiņas vietējo pašvaldību teritoriju plānojumos, 2006.
gadā tika uzsākts Ogres novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes process. Šis process
noslēdzās 2007. gadā: 5. aprīlī Ogres novada dome pieņēma lēmumu “Par Ogres novada
teritorijas plānojuma grozījumu galīgās redakcijas apstiprināšanu” (protokols Nr. 8, 9. §) un
nodeva teritorijas plānojuma grozījumu galīgo redakciju Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministrijai izvērtēšanai. Pēc ministrijas 2007. gada 29. jūnija atzinuma saņemšanas Ogres
novada dome 2007. gada 12. jūlijā apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 92 ”Grozījumi
saistošajos noteikumos Nr.60 „Ogres novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un Ogres
novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”” (protokols Nr.16, 5.§).

Attīstības programmas izstrādes procesā veiktie pētījumi
2007. gada oktobrī Ogrē notika starptautisks arhitektu un pilsētplānotāju plenērs, kura
mērķis bija iegūt jaunas idejas un priekšlikumus Ogres pilsētas rekreācijas zonu attīstībai un
Ogres upei pieguļošo teritoriju attīstībai. Plenērā piedalījās 9 komandas no Lietuvas, Latvijas,
Igaunijas, Itālijas, Ungārijas un jaukta Latvijas - Lielbritānijas komanda. Dalībnieku paveikto
izvērtēja starptautiska žūrija, kas par labāko atzina Lietuvas komandas piedāvāto darbu ar
devīzi “H2Ogre”.

2007. gadā veiktās publiskās apspriešanas
2007. gadā Ogres novadā pieņemti 15 lēmumi par detālplānojumu izstrādes uzsākšanu
(no tiem 5 Ogres pilsētā un 10 Ogresgala pagastā), apstiprināti 11 detālplānojumi vai to
grozījumi (no tiem 4 Ogres pilsētā un 7 Ogresgala pagastā).
Vienu no detālplānojumiem 2007. gadā ierosināja izstrādāt Ogres novada dome, lai
detalizētu teritorijas plānojuma prasības novada teritorijā esošās dārzkopības sabiedrības
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“Lašupes” teritorijā, nosakot ielu un ceļu aizsargjoslas (sarkanās līnijas) un iespējamos
inženierapgādes risinājumus. Detālplānojums pašlaik atrodas izstrādes stadijā.

Projekti izglītības un sociālajā sfērā
Pašvaldības iestāžu un NVO projektu sagatavošanas un sadarbības kapacitātes
stiprināšana Ogres novadā
Projektā apmācību kursa “Projektu cikla vadība” īstenošanas rezultātā 26 pašvaldības iestāžu
un nevalstisko organizāciju darbinieki apguvuši struktūrfondu atbalsta iespējas, nepieciešamās
zināšanas, prasmes un iemaņas projektu pieteikumu sagatavošanā un ieviešanā.
Profesionālās orientācijas pasākumu komplekss Ogres novada vispārizglītojošajās skolās
Kamēr Latvijā nav izveidota vienota pakāpeniska karjeras izglītības programma, kura
ietvertu gan profesionālo orientāciju, gan skolēnu prasmju un iemaņu attīstīšanu
(pašnovērtēšana, mērķu izvirzīšana, plānošana, vērtību un attieksmju izskatīšana, lēmumu
pieņemšana, karjeras plānošana utt.) un sagatavošanu profesionālās orientācijas pakalpojumu
izmantošanai, katrai skolai (vai pašvaldībai, apvienojot izglītības iestādes) jācenšas ar lokālu,
plānveidīgu pasākumu palīdzību palīdzēt jauniešiem atrast savu vietu darba tirgū un saskaņot
to ar viņu vēlmēm, iespējām un dzīves mērķiem.
Īstenojot projekta aktivitātes, izdevās iepazīstināt Ogres novada vispārizglītojošo skolu
audzēkņus ar konkrētām profesijām, to amatu aprakstiem un reālu darbu (“ēnu dienas”)
konkrētos novada uzņēmumos, radot pilnīgāku priekšstatu par profesiju saturu un audzēkņu
atbilstību tam.
Bukletos, ko katras skolas darba grupa gatavoja par savā uzņēmumā iespējamām darba
vietām un amatiem apkopotā vizuālā un saturiskā informācija kalpos par profesionālu orientieri
arī audzēkņiem, kuri nav tiešā projekta mērķauditorija, t.i., visiem vispārizglītojošo skolu
audzēkņiem, kā arī veicinās darbaspēka piesaisti savam novadam.
Projekta aktivitātes paaugstināja pedagogu kompetenci karjeras izglītības jomā.
Skolu audzēkņu vidū ir pieaugusi izpratne par karjeras izglītības jautājumiem, personisko un
profesionālo mērķu izvirzīšanu.
Skolu darba grupu pedagogi - konsultanti atzinīgi novērtēja arī sadarbības pieredzi starp
visām novada skolām un pašvaldību, kas līdz šim netika veidota kopīgu projektu līmenī.
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Motivācijas pasākumi nodarbinātības veicināšanai un pašpilnveides sekmēšanai māmiņām
pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma
Projekta ietvaros 35 Ogres novada un rajona māmiņas interaktīvās nodarbībās un
konsultācijās apguva praktiskas zināšanas un iemaņas, kas palīdz atgūt ticību saviem spēkiem,
sajust vēlmi un gatavību atsākt darba gaitas vai izglītošanos.
Apmācību un konsultāciju uzņēmums “Komunikāciju Akadēmija” sagatavoja un novadīja 60
stundu motivācijas programmu “Pašizaugsme jaunam sākumam darba dzīvē”, kuras laikā
apgūtās tēmas ir par sevis izzināšanu un pasniegšanu, CV sagatavošana, darba intervijas,
informācijas meklēšanas iespējas par darba tirgu, lietišķā etiķete, dzīves mērķu izvirzīšana,
stresa pārvarēšana, individuālā stila izkopšana, iejušanās darba kolektīvā un citas. 6 mēnešu
garumā māmiņas kopā ar mazuļiem reizi nedēļā nāca uz nodarbībām, kur arī mazuļi profesionāļu
vadībā nodarbojās spēļu istabā.
Apkopojot nodarbību materiālus un projekta laikā gūtās atziņas, tika izveidota rokasgrāmata
māmiņām “Mamma atkal darbā”.
Pozitīva dzīves uztvere – virzītājspēks integrācijai darba tirgū
Projekta vispārējais mērķis ir motivēt sociālas atstumtības riska grupas un / vai atgriezties
darba tirgū.
Galvenās aktivitātes bija izstrādāt un aprobēt motivācijas programmu, kas palīdzētu Ogres
novada iedzīvotajiem – invalīdiem, kuri pakļauti sociālās atstumtības riskam, iegūt ticību saviem
spēkiem, veicināt vēlmi un gatavību paaugstināt savu kvalifikāciju vai izglītības līmeni un
meklēt darbu vai uzsākt individuālas darba attiecības.
Saistībā ar šo projektu ir izstrādāta apmācību programma, kas sastāv no 3 atsevišķiem
moduļiem: “Psiholoģija – pašapziņa – saskarsme”, “Karjeras veidošana”, “Informācijas
sabiedrības pamatprasmes”.
Projekta gala rezultātā 15 mērķa grupas dalībnieki ir iesaistījušies darba attiecībās kā darba
ņēmēji, viens dalībnieks izteicis vēlmi uzsākt savu individuālo darbu, divi dalībnieki uzsākuši
savu tālākizglītību tālmācības kursos, divi dalībnieki pieteikušies NVA rīkotajos kursos
bezdarbniekiem.

Ogres novada dome. 2007. gada publiskais pārskats

34

Projekti infrastruktūras attīstības sfērā
Satiksmes drošības un kustības organizācijas uzlabošana Ogres pilsētas divos bīstamākajos
krustojumos
Projekta vispārīgais mērķis - paaugstināt satiksmes vadības transporta sistēmu efektivitāti un
satiksmes drošību Ogres pilsētā.
Galvenās aktivitātes: Mālkalnes prospekta un Tīnūžu ielas krustojuma un Brīvības ielas un
Kranciema ielas krustojuma rekonstrukcija, uzstādot luksoforu sistēmas un pārveidojot
neregulējamus krustojumus par regulējamiem. Projekts ir izstrādāts un īstenots ar ERAF
finansiālu atbalstu.

Abu krustojumu renovācija un rekonstrukcija ir ievērojami uzlabojusi satiksmes drošību Ogres
pilsētā, uzsvaru liekot uz kājāmgājēju drošību un tiem autovadītājiem, kuri krustojumos
nogriežas uz galvenā ceļa, tādējādi mazinot risku satiksmes negadījumiem uz pašiem
krustojumiem.
Projektā kopējās izmaksas Ls 141 558.
Satiksmes drošības nodrošināšana Ogres pilsētā, rekonstruējot ietvju un velosipēdistu celiņu
posmu
Projekta vispārīgais mērķis - uzlabot Ogres pilsētas transporta sistēmas efektivitāti un
palielināt satiksmes drošību.
Galvenās aktivitātes: ietvju un veloceliņu rekonstrukcija Ogres pilsētas Brīvības ielas posmā
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no Kranciema ielas līdz Suntažu ielai.

Projekta rezultāta tika izbūvētas drošas gājēju ietves un veloceliņš 1034m garumā, ierīkota
lietus ūdens kanalizācija, izbūvētas divas pieturvietas pie Norupes ielas un uzstādīts
apgaismojums.
Šīs projekts veicina videi draudzīgo velotransporta attīstību, nodrošinot velosipēdistiem
iespēju pārvietoties pa speciāli izbūvētiem ceļiem, tādējādi novēršot to satiksmes negadījumus,
kuros iesaistīti velosipēdisti. Izbūvētā ietve palielina kājāmgājēju drošību un ērtību pārvietojoties
pa Brīvības ielu no Kranciema ielas līdz Suntažu ielai. Projektā kopējās izmaksas - Ls 350 151.
Ogres ģimnāzijas energoefektivitātes paaugstināšana – VIP
Projekta ietvaros veikti būvdarbi par Ls 119 975, no tiem valsts investīcijas – Ls 50 000.
Projekta vispārējais mērķis - uzlabot Ogres ģimnāzijas ēkas infrastruktūras kvalitāti un
efektivitāti, nodrošināt tās atbilstību būvnormatīvu prasībām un veicināt izglītības attīstību
pašvaldības teritorijā, radot labvēlīgu un drošu mācību un darba vidi.
Projekta konkrētie mērķi: uzlabot mācību iestādes ēkas vispārējo tehnisko un estētisko
stāvokli, novēršot avārijas stāvokļa draudus; paaugstināt telpu energoefektivitāti, nomainot
logu blokus; veikt nepieciešamos ūdens novadīšanas joslas un lāsenes izveides darbus,
novēršot ēkas sienu un pamatu bojājumu cēloni.
Ogres novada veloceliņa izbūve – VIP
Projekta ietvaros veikti būvdarbi par Ls 39 926 (100% valsts investīcijas). Projekta mērķis uzlabot tūrisma, sporta un atpūtas, kā arī transporta infrastruktūras kvalitāti un efektivitāti
Ogres novadā, radīt ērtu un drošu gājēju un velosipēdistu pārvietošanās iespēju intensīvas
satiksmes posmā, samazināt satiksmes negadījumu skaitu; veicināt velotūrisma, aktīvās atpūtas
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attīstību;

veicināt

videi

draudzīga

transporta

infrastruktūru;

veikt

nepieciešamos

apgaismojuma, lietus ūdens kanalizācijas darbus.
Dižkoku apzināšana un to aizsardzība Ogres novadā
Projekta mērķis - apzināt, aizsargāt un popularizēt aizsargājamos dabas pieminekļus dižkokus Ogres novadā.

Sasniegtie rezultāti: tika veikta esošās informācijas apzināšana; dižkoku inventarizācija;
izstrādāti ieteikumi dižkoku veselības stāvokļa uzlabošanai; sagatavoti informatīvie materiāli
(informatīvie bukleti Ogres novada iedzīvotājiem); sagatavotas un uzstādītas informatīvās
norādījumu zīmes pie dižkokiem.
Finansējuma avots – Latvijas vides aizsardzības fonds. Projekta izmaksas – Ls 5000.
Dalīto atkritumu vākšanas pilnveidošana
Projekta mērķis – izveidot vienotu sistēmu, ierīkojot dalīto atkritumu šķirošanas laukumu,
kur iespējams uzkrāt nepieciešamo atkritumu daudzumu nodošanai pārstrādes uzņēmumiem.
Projekta rezultāti: sagatavota tehniskā dokumentācija laukuma izbūvei; izbūvēts dalīto
atkritumu vākšanas laukums Ogrē, Akmeņu ielā 62a; uzstādīti

10 šķirošanas konteineri

laukumā.
Projekta kopējās izmaksas – Ls 35 443, t.sk. Ogres novada domes līdzfinansējums: Ls 30
443, Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums Ls 5 000.

Projekti sadarbības jomā
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Iedzīvotāji veido savu vidi
Nolūkā uzlabot dzīves fizisko un sociālo kvalitāti un veicināt Ogres novada iedzīvotāju
iniciatīvu, 2007. gada sākumā tika izsludināts jau otrais Ogres novada domes un Nīderlandes
fonda KNHM projektu konkurss “Iedzīvotāji veido savu vidi”.

Konkurss deva iespēju

iedzīvotāju grupām pieteikt projektus, kas saistīti ar dzīves kvalitātes uzlabošanu, sniedz
labumu pēc iespējas lielākai daļai sabiedrības un ko viņi paši spēj īstenot, un tādejādi pretendēt
uz KNHM fonda un Ogres novada domes finansējumu līdz 1000 EUR apmērā.
Pavisam 2007. gada konkursa ietvaros tika saņemti 43 projektu pieteikumi dažādās ar
dzīves kvalitātes uzlabošanu saistītās sfērās (iepriekšējā gadā - 30), KNHM fonda un Ogres
novada domes finansējuma saņemšanai tika apstiprināti 25 labākie projekti.
Realizētie projekti skar visdažādākās ar dzīves kvalitātes uzlabošanu saistītas sfēras –
daudzdzīvokļu ēku kāpņu telpu labiekārtošanu (nomainot vecos logus, pilnveidojot
apgaismojuma sistēmu un veicot dažādus citus remontdarbus), ēku fasāžu sakārtošanu,
pagalmu labiekārtošanu, nelielu sporta un bērnu rotaļu laukumu izveidi vai atjaunošanu, kā arī
dažādu iedzīvotājiem svarīgu teritoriju, (parka, upes krastu, u.c.) labiekārtošanu un uzlabošanu.
To īstenošanai tika kopumā izlietoti Ls 19 766.
Energoefektivitātes paaugstināšana
2007. gadā turpinājās 2006.gada decembrī uzsāktais darbs pie projekta “Energy Exploitation
and Performance Contracting for Low Income and Social Housing (ECOLISH)” īstenošanas
(Eiropas Komisijas programma “Intelligent Energy – Europe”), kā rezultātā tiks veikta
enerģijas piegādes kontraktēšanas iespējamības un potenciāla izpēte un demonstrēšana
attiecībā uz zemu ienākumu un sociālajiem mājokļiem.
Projekts notiek sadarbībā ar ārvalstu partneriem no Nīderlandes, Grieķijas, Vācijas,
Ungārijas un Beļģijas. Tā kopējais budžets ir Ls 906 598, t.sk. EK finansējums Ls 453 298
(Ogres novadam paredzētais EK finansējums Ls 9276, Ogres novada domes ieguldījums Ls
9276).
Sadarbības veicināšana ar Ukrainu
LR Ārlietu ministrijas granta projektu konkursa “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem
Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs” ietvaros tika īstenots arī Ogres novada domes
projekts “Čerņigovas pilsētas ilgtspējīgas attīstības veicināšana, pielietojot stratēģiskās
plānošanas pieeju un radot pamatu ilgtermiņa sadarbības aktivitātēm starp Čerņigovas un
Ogres pašvaldībām”, kura mērķis ir Čerņigovas pilsētas ilgtspējīgas attīstības veicināšana,
sniedzot atbalstu Čerņigovas stratēģiskās plānošanas dokumentācijas izstrādē un sekmējot
turpmāko sadarbību starp Čerņigovas un Ogres pašvaldībām uzņēmējdarbības un tūrisma
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attīstības jomās. Projekta realizācijai izlietoti Ls 10890, t.sk. grants Ls 10238 un Ogres novada
domes līdzfinansējums Ls 652. 2007. gada jūlijā tika parakstīts sadarbības līgums starp Ogres
un Čerņigovas pašvaldībām.

Pasākumi vadības darba pilnveidošanā
2007. gadā domes administrācijas amatu sarakstā būtisku izmaiņu nav.
Kopumā 2007. gadā domes administrācijā bija 80 amatu slodzes (ieskaitot apkalpojošo
personālu) un strādāja 78 darbinieki.
Darbinieku sadalījums pēc izglītības:
• ar augstāko izglītību – 56,
• ar vidējo speciālo izglītību - 16,
• ar vidējo izglītību – 6.
Darbinieku sadalījums pēc dzimuma:
•

sievietes - 57,

•

vīrieši – 21.
Pārskata gadā augstāko izglītību ieguva 3 darbinieki, 12 darbinieki mācījās augstskolās

maģistra un bakalaura grāda iegūšanai.
Katras struktūrvienības speciālisti ir apmeklējuši kvalifikācijas celšanas kursus savā
nozarē (kospkaitā apmeklēti 65 kursi, 34 darbinieki).

Sabiedrības informēšana
Novada iedzīvotāju informēšanas darbu koordinē domes preses dienests. Lai
iepazīstinātu iedzīvotājus ar domes un pašvaldības iestāžu darbu, ar domes pieņemtajiem
lēmumiem, novada saistošajiem noteikumiem un sniegtu citu nepieciešamo informāciju,
regulāri tiek izdots un novada administratīvajā teritorijā izplatīts domes informatīvais
bezmaksas izdevums “Ogrēnietis”, tirāža 11000 eksemplāri. Papildus 2007. gadā tika izdoti 3
krāsaini preses izdevuma “Ogrēnietis” numuri.
Interneta mājas lapā www.ogre.lv ievietota pastāvīga informācija par Ogres novadu,
domi un pašvaldības iestādēm, katru gadu, atbilstoši tehniskajām iespējām, tā tiek atjaunota un
papildināta, pārkārtojot novada sadaļas struktūru, un palielinot iespējas iedzīvotājiem iegūt
informāciju par domes darbu. Mājas lapā tiek ievietoti domes sēžu protokoli ar lēmumiem un
to pielikumiem, saistošie noteikumi, sabiedriskās apspriešanas materiāli. Domes lēmumi tiek
nosūtīti Ogres centrālās bibliotēkas elektroniskajai datu bāzei.
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Mainīgā informācija pašvaldības portālā tiek ievietota katru dienu. Preses dienests
analizē atsauksmes, informē par tām domes vadību un speciālistus, sagatavo atbildes un
komentārus.
Pirms komiteju un domes sēdēm portālā tiek ievietota sēžu darba kārtība.
2007. gadā tika uzsākta novada pašvaldības mājas lapa izveide, tā sāks darboties 2008.
gadā.
Pašvaldības darbs tiek atspoguļots Ogres televīzijas ziņu raidījumā “Ogres Ziņas”.
Raidījums pieejams piecas reizes nedēļā – darba dienu vakaros ar atkārtojumu rīta stundās un
vakaros.
Komiteju un domes sēdes ir atklātas, tajās regulāri piedalās rajona laikrakstu “Ogres
Vēstis” un “Ogres Ziņas” u.c. plašsaziņas līdzekļu žurnālisti, preses dienests nodrošina
žurnālistus ar sēdēs izskatāmo jautājumu lēmumu projektu un citu materiālu pieejamību, sniedz
nepieciešamos skaidrojumus. Preses dienests koordinē arī domes vadības un speciālistu
sadarbību ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, sniedz nepieciešamās konsultācijas.
Kopš 2001. gada pašvaldības darba aktualitātes regulāri tiek atspoguļotas krievu valodā
iznākošajā laikrakstā “Nedēļa Ogrē”.
2007. gadā turpinājās sadarbība ar LTV 1 Reģionālās programmas “Novadu ziņas ”
veidotājiem, kā arī ar vairākām LTV 7 programmām novada aktualitāšu atspoguļošanā .
Turpinot iepriekšējos gados iesākto sadarbību, arī 2007. gadā tika sagatavota tematiskā
lappuse par Ogres novadu laikrakstā “Neatkarīgā Rīta Avīze”.
2007. gadā kopā ar Ogres rajona Tūrisma informācijas centru izdots buklets “Ogres
novads” latviešu un angļu valodā, četri informatīvie bukleti par saimnieciskajiem darbiem
novadā. Gatavojoties Ogres pilsētas 80. gadu jubilejai, izveidota filma “Ogrei 80”.
Ogres novada domes priekšsēdētājs

E. Bartkevičs
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