
Rēzeknē, 24.01.2019. 

2019.GADA PAGAIDU BUDŽETA PROJEKTA 
PREZENTĀCIJA

Rēzeknes novada pašvaldības 
Iestāde “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienība “Ozolaines pagasta pārvalde”



Rēzeknes novada pašvaldības 
OZOLAINES PAGASTA IEDZĪVOTĀJI 

Pēc RNP Dzimtsarakstu nodaļas datiem 2018.gadā Ozolaines pagastā notika:
4 - dzimšanas reģistrācijas;
2 - laulību reģistrācijas;
15 - miršanas reģistrācijas.
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IZDEVUMU ĪPATSVARS 2019.g.

IZDEVUMU ĪPATSVARS 2019.gadā:
visu izdevumu apjoms – 350 EUR/uz 1 iedz.;
vispārējo valdības dienestu izdevumi – 8,9 %;

- 31 EUR/uz 1 iedz.
atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā – 44,7 %;
iestādes administrācijas atlīdzības īpatsvars kopējā budžetā – 5,1 %;

– 18 EUR/uz 1 iedz.



Rēzeknes novada pašvaldības
iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienības „Ozolaines pagasta pārvalde”
atlīdzības fonds 2019.gadam

• Atlīdzība kopā gadā, ar atvaļinājuma pabalstu – 201357,00  EUR
• Naudas balvas un pārējie pabalsti – 1990,00  EUR
• Darbinieku aizvietošana – 3153,00  EUR
• Prēmija  (75%) – 10879,00 EUR  
• Darba alga uz uzņēmuma līguma – 3301,00 EUR 
• Skolēnu nodarbinātības pasākums vasaras brīvdienās – 3972,00 EUR
• Piemaksas par nakts darbu, svētku stundām, virs stundām - 7655 EUR
• Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas (24,09%) – 55783,00 EUR      
• Kompensācija par personīgā autotransporta, mobilā tālruņa izmantošanu – 531,00 EUR                               

PAMATBUDŽETA ATLĪDZĪBAS FONDS KOPĀ  - 288621,00 EUR



Soc.dienests

Rēzeknes novada pašvaldības 
iestāde “Maltas pagastu 

apvienība” 
struktūrvienība 

“Ozolaines pagasta pārvalde”
pakļautībā

atrodas



DARBINIEKU SKAITS
Ozolaines pagasta pārvaldē
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NAUDAS LĪDZEKĻU ATLIKUMS

Naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2019. izveidots sakarā ar tāmju neizpildi un no nekustamo 
īpašumu atsavināšanas rezultātā gūtajiem ieņēmumiem.
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Budžeta IEŅĒMUMI 
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Pamatbudžets Speciālais budžets: 



/plānotie/

2019.g.– 645008,00 EUR   
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Ozolaines pagasta pārvalde

Pusaudžu nodarbināšana vasaras
laikā
Autotransports, ceļu uzturēšana

Pārējā pakalpojumu ekonimiskā
darbība
Komunālā saimniecība Bekši

Veselības aprūpe

Ozolaines bibliotēka

Ozolaines TN un OZO jaunieši

Reliģisko organizāciju un citu
nodibinājumu pakalpojumi
Ozolaines PII

Struktūrvienība Liepu pamatskola

Izglītības papildus pakalppojumi

Bāriņtiesa

Pārējās sociālās aizsardzības
pārraudzība

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI



PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI

2019.g.– 645008,00 EUR   

/plānotie/

• Pašvaldības budžeta transferts – 88,6 %

• Nodokļu ieņēmumi (% par kontu atlikumiem, valsts un pašvaldības nodevas, no nekustamā īpašuma un mantas realizācijas) 
– 0,9%

• Maksas pakalpojumi, nomas maksa, īres un apsaimniekošanas maksa – 4,1 %

• Naudas atlikums gada sākumā – 6,4%

568566

6217

27200
43025

Pašvaldības budžeta
transferts

Nodokļu ieņēmumi (% par
kontu atlikumiem, valsts un
pašvaldības nodevas, no
nekustamā īpašuma un
mantas realizācijas)

Maksas pakalpojumi, nomas
maksa, īres un
apsaimniekošanas maksa

Naudas atlikums gada
sākumā



IZDEVUMI ATBILSTOŠI 
FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM

Klasifikācijas

kods

Izdevumu veids Plānotā summa, 

EUR

% no kopējiem 

izdevumiem

01.000 Vispārējie valdības dienesti 56495 8.8

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība - -

04.000 Ekonomiskā darbība 144777 22.4

05.000 Vides aizsardzība - -

06.000 Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana

94067 14.6

07.000 Veselība 572 0.1

08.000 Atpūta un kultūra 101659 15.8

09.000 Izglītība 244110 37.8

10.000 Sociālā aizsardzība 3328 0.5

KOPĀ 645008 100%



IZDEVUMI ATBILSTOŠI 
EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM

Kategoriju 
kods

Nosaukums Plānotā 
summa, 

EUR

% no 
kopējiem 

izdevumiem

1100 Atalgojums 224772 34.8
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas

obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas
63849 9.9

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi,
dienesta, darba braucieni

510 0.1

2200 Pakalpojumi 136724 21.2
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
80252 12.4

2400 Izdevumi periodikas iegādei 1015 0.1
2500 Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi
380 0.1

5100 Nemateriālie ieguldījumi 350 0.1
5200 Pamatlīdzekļi 137156 21.3
6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 0 0

KOPĀ: 645008 100



Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām

Rēzeknes novada pašvaldības 
iestādes “Maltas pagastu apvienības” 
struktūrvienība “Ozolaines pagasta pārvalde” 
(kods 01.110)

• Atalgojums,
• darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, 
• pabalsti un kompensācijas, 
• pakalpojumi, 
• krājumi, 
• materiāli, 
• energoresursi, 
• biroja preces,
• inventārs.

Izdevumi kopā sastāda 56495,00 EUR.



Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Pašvaldību budžetu 

iekšējā valsts parāda darījumi

(kods 01.721)

Izdevumi 2017.gadam 0,00 EUR.

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas 
pagastu apvienības” struktūrvienības 
“Ozolaines pagasta pārvalde” 2019.gada 
budžeta projekts:

Debitoru parādu summa uz 2019.gadu sastāda –
8429,67 Eur.



Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām

Vadību, darbību vai atbalstu vispārējām 
ekonomiskajām aktivitātēm, kurus nav 

iepriekš klasificētas

(kods 04.122)

Skolēnu nodarbinātība vasaras laikā

Līdzfinansējums NVA programmai 8 skolēnu 
nodarbināšanai vasaras laikā darbam: 

• Liepu pamatskolā; 

• PII «Jāņtārpiņš»;

• Ozolaines TN.

Izdevumi 2019.gadam – 5036,00 EUR



Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām

Autotransports, ceļu uzturēšana 

(kods 04.510):

• “Ozolaines TN - Ozolaines PII 
“Jāņtārpiņš”” rekonstrukcijai 180 m 
garumā. Ar mērķi uzlabot 
komfortablu piebraukšanu pie 
bērnudārza.

• Ceļu greiderēšana un uzturēšana

Izdevumi 2019.gadam - 125856,00 EUR



Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām

Pārējā citūr neklasificēta ekonomiskā 
darbība

(kods 04.900)

Zemes jautājumi

• Nekustamo īpašumu atsavināšanas 
izdevumi.

• Nekustamo īpašumu ierakstīšana 
zemesgrāmatā (8 kapsētas).

• Pakalpojumi, krājumi, materiāli, 
energoresursi, biroja preces un 
inventārs, 

• U.c. tekošie izdevumi darba 
nodrošināšanai.

Izdevumi 2019.gadam - 13885,00 EUR



Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām

Pārējā citūr neklasificēta teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošanas darbība. 

Komunālā saimniecība Bekši (kods 06.600)

• Atalgojums, 

• darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas, 

• pabalsti un kompensācijas, 

• mācību, darba un dienesta komandējumi, 

• pakalpojumi, 

• krājumi, 

• materiāli, 

• energoresursi, 

• preces, 

• biroja preces un inventārs, 

• budžeta iestāžu nodoklis un pamatkapitāla 
veidošana.

Izdevumi 2019.gadam - 94067,00 EUR



Ambulatorā  ārstniecības iestāde
(kods 07.210)

Feldšeru vecmāšu punkts

• Pakalpojumi,

• krājumi, 

• materiāli, 

• energoresursi, 

• biroja preces, 

• inventārs un pamatlīdzekļi.

Izdevumi 2019.gadam 572,00 EUR

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām



Bibliotēka

(kods 08.210)

• Atalgojums, 

• darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

• pakalpojumi, 

• krājumi, 

• materiāli, 

• energoresursi, 

• preces, 

• biroja preces, 

• Inventārs,

• izdevumu periodikas iegāde, 

• bibliotēkas krājumi,

• programmas «ALISE» uzturēšanas 
izdevumi.

Izdevumi 2019.gadam 14166,00 EUR.

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām



Tautas nams un 

jauniešu lietu speciālista darba 
nodrošināšana

(kods 08.230)

• Atalgojums, darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas, 
pabalsti un kompensācijas, 

• mācību, darba un dienesta komandējumi, 
dienesta darba braucieni, 

• krājumi, materiāli, 

• energoresursi, preces, biroja preces un 
inventārs, pamatkapitāla veidošana.

• sakaru, elektroenerģijas, atkritumu 
izvešanas pakalpojumi.

• uzturēšanas pakalpojumi  (mūzikas, 
apsardzes, druka). 

• jaungada konfekšu paciņas bērniem, 
senioriem un invalīdiem.

• saimniecības materiāli vismaz 42 
pasākumu nodrošināšanai.

• «OzO» jauniešu grupas uzturēšanas 
izdevumi.

• saimnieciskie līdzekļi telpu uzkopšanai.

Izdevumi 2019.gadam 85218,00 EUR

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām



• Kampišķu vecticībnieku lūgšanas nama 
Apsardzes nodrošināšanas pakalpojumi.

• Nodibinājuma «LEARN» biedra nauda 2095 Eur.

Izdevumi 2019.gadam 2275 EUR

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām



Pirmsskolas izglītība 

(kods 09.100)

PII «JĀŅTĀRPIŅŠ»

• Atalgojums, darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas un 
kompensācijas,

• pakalpojumi, 

• krājumi, 

• materiāli, 

• preces, biroja preces un inventārs, 
pamatkapitāla veidošana, 

• telekomunikācijas elektroenerģijas, 

• atkritumu izvešanas pakalpojumi,

• ēdināšanas izdevumi,

• malkas iegāde,

• saimniecības materiāli,

• mācību līdzekļi,

• Inventārs.

Izdevumi 2019.gadam  89238,00 EUR

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām



Vispārēja izglītība  
(kods 09.219)

Maltas vidusskolas struktūrvienība «Liepu 
pamatskola»

• Telekomunikācijas elektroenerģijas, 
atkritumu izvešanas pakalpojumi.

• Malkas iegāde.

• Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 
materiāli.

• Degviela.

• Ēdināšana izdevumi.

• Mācību līdzekļi un materiāli.

• Inventārs 

• Saimniecības inventārs.

• Katlu mājas iekārtu apkope.

• Bibliotēkas krājuma papildināšana.

• Datortehnika.

Izdevumi 2019.gadam 139402,00 EUR

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām



Izglītības papildpakalpojumi

(kods 09.600)

Liepu pamatskola un PII «Jāņtārpiņš»

• Izdevumi par transporta 
pakalpojumiem. 

• Mēnešbiļetes.

• Degviela (internāta bērnu 
pārvadāšanai).

Izdevumi 2019.gadam 15470,00 EUR

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām



Atbalsts ģimenēm ar bērniem

(kods 10.400)

Ozolaines bāriņtiesa

• Sakaru pakalpojumi,  kartridžu 
uzpilde, degviela, dokumentu 
tulkošana, kancelejas preces u.c.

• Degviela apsekošanām.

• Bāriņtiesas asociācijas biedra nauda.

Izdevumi 2019.gadam 1638,00 EUR

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām



Pārējais citūr neklasificēts atbalsts sociālās 
aizsardzības pārraudzība

(kods 10.910)

Sociālais dienests

• Pakalpojumi  (telefons, sakaru izdevumi,  
kārtridžu uzpilde).

• Transporta pakalpojumi.

• Antivīrusa programma.

• Materiāli, inventārs: biroja krēsls, 
kancelejas preces.

• Degviela.

• Saimniecības preces.

Izdevumi 2019.gadam 1690,00 EUR

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām



SPECBUDŽETA IEŅĒMUMI
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PLĀNOTIE IEPIRKUMI 2019.gadā

Ozolaines pagasta pārvaldē darbojas: 
Iepirkumu komisija un Tirgus izpētes komisija

Iepirkuma nosaukums Provizoriskā 

līgumcena, EUR

Izdevumu funkcionālā 

kategorija

Plānotais iepirkuma 

periods (mēnesis)

Pārtikas produktu piegāde iestāžu vajadzībām 

2020.gadam

19000 09.100; 

09.219

Oktobris

Autobusa pakalpojumi Ozolaines pagasta 

skolēnu pārvadāšanai 2020.gadam

11830 09.600 Novembris

Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienībai “Ozolaines pagasta pārvalde” 

vajadzībām 2020.g.

23620

pēc 2018.gada 

cenām

01.110; 06.600; 

08.230; 09.100; 09.219;

09.600; 10.400;  10.910;

04.510

Novembris

Ceļa “Ozolaines TN - Ozolaines PII “Jāņtārpiņš”” 

rekonstrukcija 180m garumā Bekšu ciemā, 

Ozolaines pagastā

98 574.38 04.510 Februāris

Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības 

Ozolaines pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām

3558,00 01.110, 08.230, 

09.100, 09.219

01.03.2019.-

30.12.2019.

Kancelejas un saimniecisko preču, dezinfekcijas 

un mazgāšanas līdzekļu piegāde Ozolaines 

pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām 

2019.gadam

20017,58 01.110, 04.900, 06.600, 

07.210, 08.210, 08.230, 

09.100, 09.219, 10.400, 

10.910

01.01.2019.-

31.12.2019.



• Vasaras laikā NVA projekta ietvaros, Ozolaines struktūrvienībās nodarbināt 8 skolēnus. 
Darba devēja obligātās sociālās iemaksas, skolēnu un darbu vadītāju algas.

• Izglītības iestāžu - Ozolaines Pirmsskolas izglītības iestāde “Jāņtārpiņš” un Maltas 
vidusskolas struktūrvienība “Liepu pamatskola” tehniskās bāzes nodrošināšana.

• 42 kultūras pasākumu nodrošināšana Ozolaines pagastā.
• Vienas akas izrakšana Škvarku kapsētā, ar mērķi labiekārtot pagasta kapsētu un 

nodrošināt ūdens ņemšanas vietu. 
• Aizņēmuma ņemšana no Valsts kases Centrālā ceļa (1,4 km garumā) Pleikšņi, Ozolaines 

pagasts, Rēzeknes novads,  rekonstrukcijai. 
• Ceļa “Ozolaines TN - Ozolaines PII “Jāņtārpiņš”” rekonstrukcija 180 m garumā, ar mērķi 

uzlabot komfortablu piebraukšanu pie bērnudārza.
• Bekšu ciemata teritorijas labiekārtošanas projekta pabeigšana. 
• Nobidinājumam “LEARN” biedra naudas iemaksa. LEARN fonda izveidei, lai veicinātu 

uzņēmējdarbības attīstību un iedzīvotāju aktivitāti Rēzeknes novadā.
• Skolēnu pārvadājumi uz/no Liepu pamatskolas.
• Ceļu greiderēšana. Pagasta grants ceļu periodiska greiderēšana nepieciešama, lai 

uzlabotu to ekspluatēšanas un braukšanas apstākļus.
• Filmas “Ozolaines pagastam 80” izveide.

Rēzeknes novada pašvaldības 
iestādes “Maltas pagastu apvienības”

struktūrvienības “Ozolaines pagasta pārvalde”
GALVENĀS PRIORITĀTES 2019.GADĀ



PROJEKTI UN INVESTĪCIJAS 2019.GADĀ

PROJEKTA 
NOSAUKUMS

KOPĒJAIS 
BUDŽETS/ 

LĪDZFINANSĒJU
MS  EUR

FINANŠU 
INSTRUMENTS

REALIZĀCIJAS 
TERMIŅŠ

REZULTĀTI RĒZEKNES NOVADA IAS
PRIORITĀTES

„Laizānu parks”  
pētījums par ēnā 
augošajiem augiem

1000,00 RNP
Vides 

aizsardzības 
fonds

Februāris-
septembris

Pētījums un parka 
apstādījumu atjaunošana

VP 3 Radoša zināšanu un prasmju
attīstība
VP 4 Dabas resursu un
kultūrmantojuma saglabāšana un
attīstība

“Pagasta vēstures 
hronika”

1200,00/100,00 VKKF Februāris -
decembris

Folkloras/ etnogrāfiskā 
ekspedīcija

VP 3 Radoša zināšanu un prasmju
attīstība

Runču kapličas 
arhitektoniski 
mākslinieciskā 
inventarizācija un 
saglabātības vērtējums

3600,00/200,00 VKKF Februāris -
decembris

Pētījums VP 4 Dabas resursu un 
kultūrmantojuma saglabāšana un 
attīstība

“Ozolaines pagastam –
80!”

500,00/50,00 RNP
Kultūras pārvalde 

Radošo darbu 
konkurss,

VKKF

Augusts-
decembris

Radošās darbnīcas,
nacionalitāšu satikšanās vienā
mākslas darbā, ģimeņu
fotoizstāde, bērnu un
jauniešu zīmējumu konkurss
“Mana Ozolaine!”

VP 3 Radoša zināšanu un prasmju 
attīstība

Centrālās ielas (posmā 
no Saules ielas līdz 
Ritiņu ciematam – 1,4 
km garumā) Pleikšņi, 
Ozolaines pagasts, 
Rēzeknes novads, 
pārbūves uzsākšana. 

Tiek precizēta CF, PB Visu gadu Ceļa rekonstrukcija VP 1 Iekšējo un ārējo novada 
savienojumu, tehniskās 
infrastruktūras attīstība

Ozolaines TN un Liepu 
pamatskolas ēku 
tehniskā apsekošana

6550,00 PD Janvāris -
Septembris

Sabiedrisko ēku droša 
ekspluatācija

VP 1 Iekšējo un ārējo novada 
savienojumu, tehniskās 
infrastruktūras attīstība

Inventārs lietderīgai 
brīvā laika pavadīšanai 
OzO jauniešiem

600,00/60,00 RNP
Izglītības pārvalde

Aprīlis-
septembris

Iegādāts aktuālais 
nepieciešamais inventārs

VP 3 Radoša zināšanu un prasmju 
attīstība



PROJEKTI UN INVESTĪCIJAS 2019.GADĀ

PROJEKTA NOSAUKUMS KOPĒJAIS 
BUDŽETS/ 

LĪDZFINANSĒ
JUMS  EUR

FINANŠU 
INSTRUMENTS

REALIZĀCIJAS 
TERMIŅŠ

REZULTĀTI RĒZEKNES NOVADA 
IAS

PRIORITĀTES

“Spēļu bibliotēka” 1000 LEADER Augusts -
Decembris

Izveidota galda spēļu  
bibliotēka

VP 3 Radoša zināšanu un 
prasmju attīstība

Jauniešu iniciatīvu projekts 1000,00/
100,00

LKM
NVO 

Februāris -
Decembris

Jauniešu iniciatīvu 
projekts 

VP 3 Radoša zināšanu un 
prasmju attīstība

“Pašapkalpošanās prasmju telpa 
“Ozolzīle””’

Līdz 3000 LEADER Augusts -
Decembris

Organizēta trīs dienu 
izzinoša vides nometne 
15-20 Rēzeknes novada 
bērniem un jauniešiem.

VP 3 Radoša zināšanu un 
prasmju attīstība

Rotaļu laukuma renovācija pie 
Liepu pamatskolas

3000,00 PB Maijs -
Septembris

Atjaunots rotaļu 
laukums

VP 3 Radoša zināšanu un 
prasmju attīstība

Līvānu ielas remonts Bekšos Summa tiek 
precizēta

CF, PB Visu gadu Ceļa  remontdarbi VP 1 Iekšējo un ārējo novada 
savienojumu, tehniskās 
infrastruktūras attīstība

Ceļa no Ozolaines TN līdz Ozolaines 
PII “Jāņtārpiņš” 180m gara 
rekonstrukcija  Bekšu ciemā 

Summa tiek 
precizēta

CF, PB Visu gadu Ceļa  remontdarbi VP 1 Iekšējo un ārējo novada 
savienojumu, tehniskās 
infrastruktūras attīstība

Ceļu aizsarggrāvju attīrīšana Summa tiek 
precizēta

VF Visu gadu VP 1 Iekšējo un ārējo novada 
savienojumu, tehniskās 
infrastruktūras attīstība

Inventāra iegādes projekts 6000,00/
600,00

LAD, PB Marts -
Decembris

Iegādāts aktuālais 
nepieciešamais 
inventārs

VP 3 Radoša zināšanu un 
prasmju attīstība

Sociālās jomas projekts 10 000,00/
100,00

LAD, PB Marts -
Decembris

Iegādāts aktuālais 
nepieciešamais 
inventārs

VP 2 Daudzveidīgi sabiedriskie 
pakalpojumi un pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība 

Atbalsts ieguldījumiem 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
infrastruktūras attīstībā

50 000,00 LAD, PB Aprīlis -
Decembris

Atjaunotas caurtekas, 
grāvji, drenu sistēmas

VP 1 Iekšējo un ārējo novada 
savienojumu, tehniskās 
infrastruktūras attīstība



FAKTORI VAI NOTIKUMI, 
KAS VAR IETEKMĒT IESTĀDES DARBĪBU

+ Sākot ar 2019.gadu Rēzeknes novadā darbosies četras 
jaunas pagastu apvienību iestādes: Dricānu, Kaunatas, 
Nautrēnu un Maltas. 

+ 2017.gada 9.jūnijā starp Ozolaines pagasta pārvaldi un 
SIA “V.J.M. Būve” tika noslēgts Iepirkuma līgums Nr. 
6.3/15 par Bekšu ciema teritorijas labiekārtošanu. 
Saskaņā ar līguma 3.3.punktu Darbu izpilde un to 
nodošana paredzēta līdz 2019.gada 9.jūnijam.

+ 2019.gadā NVA pasākumā „Nodarbinātības pasākumi 
vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību 
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” 
ietvaros vasaras brīvlaikā paredzēts iesaistīt 8 Ozolaines 
pagasta jauniešus. 

+ NVA projekta “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” 
ietvaros 2019.gadā paredzēts nodarbināt 9 strādniekus.

+ ES Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-
2020.gadiem ietvaros projektā Pašvaldības ceļu 
infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā paredzēts 
pabeigt  ceļa Nr.7619 “A13-Laizāni-Groverišķi-Pauliņi”
0,00 – 2,1 km rekonstrukciju Ozolaines pagastā: 

+ Pārvaldei pagaidām nav finansiālo saistību.

̶ Tiek sagatavots Vadības ziņojums par pagaidu budžetu 
2019.gadam.

̶ Sakarā ar Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas 
pagastu apvienība” izveidi, pastāv varbūtība pēc 
neparedzētiem gadījumiem.

̶ Ozolaines pagasta pārvalde ir saņēmusi 2018.gadā 
sagatavotus tehniskus projektus, kuru īstenošanai būtu 
nepieciešams no Valsts kases ņemt aizņēmumu, vai 
līdzekļus meklēt caur projektiem, pagasta ceļu pārbūves 
darbu izpildei: 
• no Ozolaines Tautas nama līdz Ozolaines PII 

“Jāņtārpiņš” 180 m garas ielas pārbūve;
• Centrālās ielas Pleikšņos pārbūve 1,4 km garumā.

̶ Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiālē uz 
31.10.2018. ir reģistrēti 125 bezdarbnieki, kuriem deklarētā 
dzīvesvieta ir Rēzeknes novads Ozolaines pagasts.

̶ Daudziem pagasta iedzīvotājiem, pārsvarā Pleikšņos, 
Ozolaines pagastā  nav noslēgti līgumi ar SIA “ALAAS” par 
sadzīves atkritumu izvešanu, līdz ar to, atkritumi regulāri 
tiek izmesti Ozolaines pagasta teritorijā. 

̶ Sliktie laika apstākļi, liela automašīnu, mežvedāju un 
lauksaimniecības tehnikas kustība, strauji pasliktina pagasta 
grants ceļu stāvokli.

̶ Strauja iedzīvotāju skaita samazināšana Ozolaines pagastā. 
Par 6,02 % mazāk nekā gadu iepriekš.

̶ 2018.gadā tika noslēgts 41 līgums par kapavietas nomu 
Ozolaines pagasta kapsētās.

̶ Ar 2019.gadu visas apvienību struktūrvienības turpmāk ir 
PVN maksātāji. 

Plusi: Mīnusi:



PLĀNOTIE KAPITĀLIEGULDĪJUMI, INVESTĪCIJAS, 
PROJEKTI 2020-2023.GADIEM

• Āra apgaismojuma nodrošināšana (Bekši – Laizāni līdz dzelzceļam) -7 stabi.
• Ceļa „Deimani-Deimaņu kapi” remontdarbi 1 km garumā.
• Ozolaines Tautas nama renovācija 1.posms.
• Līvānu ielas Bekšu ciemā remontdarbi.
• Festivāls “Ozolpēriens 2”.



Adrese: 
«Lazdas», Balbiši, 

Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633 

Kontaktinformācija:

Tālr./Fakss:  64640171

E-pasts: info@ozolaine.lv

WEB: www.ozolaine.lv

PALDIES PAR UZMANĪBU!

Rēzeknes novada pašvaldības 
Iestāde “Maltas pagastu apvienība” 
struktūrvienība “Ozolaines pagasta 

pārvalde”

Seko līdzi:

facebook.com/ozolainespagasts

instagram.com/ozolaine.lv

twitter.com/ozolaine

youtube.com/Rēzeknes novada Ozolaines pagasta pārvalde

draugiem.lv/ozolaine

mailto:info@ozolaine.lv
http://www.ozolaine.lv/
https://www.facebook.com/ozolainespagasts/
https://www.instagram.com/ozolaine.lv/
https://twitter.com/ozolaine
https://www.youtube.com/channel/UCvDHOho-pApHPzoPKpPZ6xQ
http://www.draugiem.lv/ozolaine/

