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OZOLNIEKU NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA UZRUNA 

Cienījamie Ozolnieku novada pašvaldības publiskā pārskata lasītāji! 

Strādājot komandā un ciešā sadarbībā ar iedzīvotājiem, Ozolnieku novada pašvaldībai ir 

izdevies īstenot nozīmīgus infrastruktūras attīstības darbus, kā arī veicināt iedzīvotāju piederības sajūtu 

novadam, organizējot dažādus pasākumus un aktivitātes, kas, spēkā esošo Covid-19 ierobežojumu 

laikā, bijis īpašs izaicinājums. Rūpējoties par autotransporta vadītāju un gājēju drošību, atjaunoti 

vairāku pašvaldībai piederošu ielu segumi un izveidoti jauni gājēju celiņi. Veicinot iedzīvotāju vēlmi 

sportot, novada teritorijā uzstādītas jaunas sporta ierīces un atjaunoti sporta laukumi. Tāpat ievērojami 

pašvaldības budžeta līdzekļi ieguldīti izglītības iestāžu telpu remontos, nodrošinot bērniem un 

jauniešiem iespēju apgūt zināšanas koptā un motivējošā vidē. 2020. gadā no pašvaldības budžeta 

novada attīstībā investēti 2,7 miljoni eiro. 

Attīstot ielu un ceļu infrastruktūru, veikta asfaltbetona virskārtas atjaunošana Draudzības ielā 

Emburgā un Saules ielā Brankās. Pārmaiņas piedzīvojusi arī Vidus iela Aizupēs Ozolniekos, kur veikta 

seguma atjaunošana, un gājēju celiņš posmā no Mika ielas līdz Parka ielai Ozolniekos. Savukārt Ānē 

uzsākta Atpūtas ielas posma no Progresa ielas līdz Bērzu ielai izbūve. Būtiski finanšu līdzekļi ieguldīti 

arī gājēju celiņu izbūvē un atjaunošanā. 2020. gada rudenī uzsākts noslēdzošais posms jau 2016. gadā 

aizsāktajai iecerei par izgaismotu gājēju celiņu, kas savieno Ozolniekus ar Brankām. Izbūvēts arī 

Eglaines ielas gājēju celiņš, kas savieno Branku celiņu ar celiņu gar Ozolnieku ezeru. Gājēju celiņš 

pārbūvēts arī Ozolniekos, Rīgas ielas labajā pusē, bet gar autoceļu P93 Tetelē, kreisajā pusē, izbūvēts 

400 m garš grantēts gājēju celiņš, kas nodrošina iedzīvotāju drošu nokļūšanu sabiedriskā transporta 

pieturvietā. Ielu un ceļu infrastruktūras sakārtošanā ieguldīti 1 038 888,39 eiro. 

Papildus jaunu, izgaismotu gājēju celiņu izbūvei veikti arī ielu apgaismojuma izbūves darbi. 

2020. gadā 132 287 eiro ieguldīti, lai izbūvētu jaunu apgaismojumu Dalbes ciemā gar valsts vietējas 

nozīmes autoceļu V1067 Dalbe–Jaunpēternieki–Palejas, papildināts arī ielu apgaismojums Liepu ielā 

Emburgā un Rīgas un Spartaka ielās Ozolniekos. 

2019. un 2020. gadā, sadarbībā ar SIA “Ozolnieku KSDU”, īstenots nozīmīgs 

ūdenssaimniecības projekts, kā rezultātā Garozas ciemā par 843 478,37 eiro izbūvēti 

ūdenssaimniecības tīkli. Jāpiebilst, ka vērienīgajos projektēšanas darbos ieguldīti papildu 33 721 eiro. 

Lai projekts sniegtu maksimāli lielu labumu iedzīvotājiem, 2020. gada 24. septembra Ozolnieku 

novada domes sēdē tika pieņemts lēmums līdzfinansēt māju pieslēguma izbūvi pie centralizētās 

kanalizācijas sistēmas. Turklāt šis atbalsts attiecināms arī uz centralizētās kanalizācijas projektiem 

nākotnē. 

Atskatoties uz paveiktajiem darbiem izglītības iestādēs, noteikti jāmin, ka Teteles pamatskolā 

un Garozas pamatskolā ierīkoti jauni skrejceļi ar mīksto segumu, atjaunoti futbola laukumu zālieni, 

ierīkoti volejbola spēles laukumi un jauni segumi basketbola laukumos. Garozas pamatskolas sporta 

laukumā uzstādītas vingrošanas iekārtas, savukārt Teteles pamatskolas sporta zālē ieklāts jauns grīdas 

segums, bet skolas ieejas laukumā – jauns bruģis. Ozolnieku vidusskolas stadionā izveidoti trīs 

pludmales volejbola laukumi, izbūvēts arī basketbola un florbola laukums. Plānotie telpu remonti veikti 

arī Salgales Mūzikas un mākslas skolā, kā arī Ozolnieku Mūzikas skolā. Kopumā izglītības iestāžu 

remonta un pārbūves darbos, kā arī sporta laukumu uzlabošanā, ieguldīti 436 322 eiro. 
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Ieguldot 121 116 eiro, nepieciešamie darbi veikti pirmsskolas izglītības iestāžu telpās. PII 

“Saulīte” veikts fasādes, noteku un kāpņu remonts, kā arī uzstādītas jaunas āra rotaļu laukuma nojumes. 

Savukārt PII “Bitīte” veikta sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīklu pārbūve. Racionāli plānojot 

pirmsskolas izglītības iestāžu kapacitātes palielināšanu, bijušās Ozolnieku novada pasta nodaļas telpas 

Stadiona ielā 10 pārbūvētas PII “Zīlīte” vajadzībām. Veicot ventilācijas sistēmas izbūvi, logu maiņu 

un sienu pārbūvi, telpas pielāgotas 20 bērnu komfortablai ikdienai pirmsskolā. 2020. gadā uzsākti 

nepieciešamie darbi Rīgas ielā 29, pielāgojot pašvaldībai piederošo ēku un tai piegulošo teritoriju PII 

“Pūcīte” filiāles 88 audzēkņu vajadzībām. Papildus ēkas labiekārtošanai norisinājās gājēju kustības 

organizācijas, apgaismojuma un auto stāvlaukuma izbūve pie ēkas. Plānotie darbi turpināsies nākamajā 

gadā. Būtiski, ka līdz ar divu jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu filiāļu atvēršanu, 2021. gadā 

Ozolnieku novadā tiks atrisināts pirmsskolas rindu jautājums. 

Arī Ozolnieku Sporta skola, kas izvietota bijušajās Ozolnieku Sporta centra telpās, piedzīvo 

kapitālo remontu. 2020. gadā uzsākti darbi, lai jaunu veidolu iegūtu ne tikai lielā sporta zāle (augstāki 

griesti, jauns, mūsdienu prasībām atbilstošs apgaismojums, jauna grīda) un tribīnes, bet arī skolas otrā 

stāva telpas. Redzamas pārmaiņas piedzīvo arī Ozolnieku Sporta skolas stadions. Tur nojauktas savu 

laiku nokalpojušās tribīnes un zem tām esošās garāžas, kā arī demontēts vecais un uzstādīts jauns 

stadiona žogs. Sporta skolas infrastruktūras attīstībā ieguldīti 181 704,99 eiro. 

Veselīga dzīvesveida veicināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku Parka ielas zaļajā zonā 

atjaunots volejbola laukums. Volejbola laukumi atjaunoti arī Tetelē, Jaunpēterniekos, Brankās. Jauni 

āra trenažieri 2020. gadā uzstādīti Ozolnieku Veselības takā, kur ierīkota arī Baskāju taka un atpūtas 

tīkli. Attīstot novadnieku iecienītās atpūtas vietas pie ūdens, Brankās pie Džammu dīķa ierīkots auto 

stāvlaukums, pludmales volejbola laukums un peldvieta. Ānē pie Ānes dīķa izbūvēts blietētas grants 

gājēju celiņš ar atpūtas soliņiem un atkritumu urnām. Rudenī veikta krūmu izzāģēšana Ozolnieku ezera 

krastā un uzstādīti jauni rotaļu rīki bērnu laukumos. Veikto darbu izmaksas – 59 523,73 eiro. Veikta 

arī uzbērtā kalna Ozolniekos, kas 2021. gadā oficiāli nosaukts par Bulderberga kalnu, teritorijas 

labiekārtošana, kalna virsmu uzbēršana un līdzināšana, lai iedzīvotāji varētu baudīt ziemas priekus 

tepat – novada teritorijā. Līdzās kalnam izveidots auto stāvlaukums, ko lieto gan kalna, gan Ozolnieku 

Mežaparka apmeklētāji. Kopējās darbu izmaksas 9000 eiro. Ozolnieku Mežaparka un kalna teritoriju 

labiekārtošana turpināsies arī 2021. gadā. 

Papildus infrastruktūras uzlabošanai, 2020. gadā būtisks darbs ieguldīts arī novadā 

deklarētajiem iedzīvotājiem pieejamo sociālo pakalpojumu attīstībā. Palielināts bērnu vecākiem ļoti 

svarīgais atbalsts privāto bērnudārzu un skolu izglītojamajiem – vienam bērnam vecumā no 1,5 

gadiem, līdz obligātajai sagatavošanai pamatizglītības ieguvei, atbalsts tika noteikti 276,44 eiro mēnesī 

iepriekšējo 238,24 eiro vietā. Savukārt bērniem, kuri saņem obligāto sagatavošanu pamatizglītības 

ieguvei – 195,07 eiro mēnesī iepriekšējo 163,03 eiro vietā. Pašvaldība arī turpināja piemaksāt 2,03 eiro 

dienā par katra bērna ēdināšanu privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs. Savukārt par bērnu, kurš 

apgūst obligāto pamata un vispārējo vidējo izglītību privātā izglītības iestādē, no 2020. gada 

1. septembra līdz 2020. gada 31. decembrim pašvaldībā bija pieejams pabalsts 100,51 eiro apmērā. 

Tāpat, uzsākot 2020./2021. mācību gadu, novadā tika paaugstināts pirmsskolas izglītības iestāžu 

pedagoģisko darbinieku atalgojums – papildus valdības lēmumam pedagogu minimālās algas likmes 

tika paaugstinātas no 750 līdz 790 eiro, kā arī pašvaldība saviem PII pedagogiem līdzšinējo 850 eiro 

vietā nodrošināja 900 eiro lielu atalgojumu par vienu darba slodzi. Jāpiebilst, ka par 50 eiro palielināta 

arī likme PII psihologiem. Savukārt godinot politiski represētās personas un nacionālās pretošanās 

kustības dalībniekus, tika piešķirts vienreizējs materiālais atbalsts 102 eiro apmērā līdzšinējo 30 eiro 

vietā. 
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Atskatoties uz 2020. gadā paveikto, esmu gandarīts, ka Ozolnieku novads ir kļuvis vēl 

sakoptāks un dzīvošanai tīkamāks. Nenoliedzami, veicamo darbu vēl ir ļoti daudz, un, kopīgi plānojot 

pašvaldībai pieejamos finanšu resursus, 2021. gadā turpināsim novada attīstībai svarīgu projektu 

īstenošanu kopā ar novada iedzīvotājiem un sadarbības partneriem. 

Aicinu gūt izvērstu informāciju par Ozolnieku novada pašvaldības veiktajiem darbiem 

2020. gadā, rūpīgi lasot publiskajā gada pārskatā iekļautos ziņojumus, savukārt ikdienas aktualitātēm 

un lēmumu pieņemšanas procesam sekot līdzi pašvaldības mājaslapā www.ozolnieki.lv, sociālajos 

tīklos un izdevumā “Ozolnieku Avīze”. 

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs Andris Ozoliņš 
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OZOLNIEKU NOVADA ĪSS RAKSTUROJUMS 

 

Ozolnieku novads atrodas Zemgales vidienē, apvienojot Cenu, Ozolnieku un Salgales pagastus. 

Novada centrs – Ozolnieki – atrodas 36 km attālumā no galvaspilsētas Rīgas un 6 km attālumā no 

Jelgavas. Viegli, ērti un ātri sasniedzams ar jebkuru transporta veidu. Ozolnieku novads transporta 

infrastruktūras ziņā atrodas izdevīgā vietā, novada teritoriju šķērso valsts galvenais autoceļš A8 – Rīga-

Jelgava-Lietuvas robeža (Meitene), tāpat transporta infrastruktūru nodrošina valsts reģionālie autoceļi, 

kā arī divas dzelzceļa līnijas. 

Novada teritorijā izvietojušies vairāki ciemi – Ozolnieki, Iecēni, Brankas, Glūdas, Raubēni, 

Āne, Tetele, Jaunpēternieki, Cenas, Dalbe, Garoza, Emburga un Renceles, bet pārējās apdzīvotajās 

vietās dominē viensētas un viensētu grupas. Tipiska rūpnieciska apbūve ir attīstījusies Raubēnu ciemā. 

Raksturojot uzņēmējdarbības vidi, jāuzsver, ka Ozolnieku novadā darbojas gan valsts nozīmes iestādes, 

piemēram, SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, “Baltijas Starptautiskā akadēmija” 

un “Psiholoģijas un menedžmenta augstskolas” Jelgavas filiāle, gan reģiona un novada nozīmes 

uzņēmumi un iestādes, kas nodrošina iedzīvotājiem darba, izglītības, sporta un kultūras iespējas. 

Ikdienā Ozolnieku novadā sabiedrība ir nodarbināta rūpnieciskajā ražošanā, būvniecībā, 

lauksaimniecībā un citās nozarēs, bet brīvdienās atpūšas un smeļas spēku jaunai nedēļai – peldot, 

slēpojot, skrienot, slidojot, vingrojot un radoši darbojoties. 

2020. gada beigās Ozolnieku novada teritorijā kopumā reģistrēti 859 komersanti. No jauna 

reģistrēti 23 uzņēmumi, savukārt likvidēti – 16. Lielākie uzņēmumi nodarbināto skaita ziņā bija SIA 

“Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” ar 441 nodarbināto, SIA “Dinex Latvia” ar 391 

nodarbināto, AS “Mārupes Metālmeistars” ar 105 un SIA “Security GmbH” – ar 95 nodarbinātajiem. 

Pēc apgrozījuma lielākie uzņēmumi Ozolnieku novadā 2020. gadā bija SIA “Poliurs” – 

11 609 238 eiro, AS “Mārupes Metālmeistars” – 10 664 294 eiro, SIA “UPPE” – 4 705 227 eiro, SIA 

“GEOR” – 2 272 039 eiro, SIA “Ozolnieku KSDU” – 1 861 223 eiro. Ozolnieku novadu par savas 

uzņēmējdarbības attīstības teritoriju izvēlas arī citu novadu uzņēmumi, paplašinot vai pārceļot savu 

uzņēmējdarbību uz Ozolniekiem. 

Katram novada uzņēmējam ir iespēja līdzdarboties Ozolnieku novada uzņēmēju biedrībā, 

tādējādi kopā risinot Ozolnieku novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem aktuālus un nozīmīgus 

jautājumus. 

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datiem, iedzīvotāju skaits 

Ozolnieku novadā 2020. gadā bija 10 713 iedzīvotāji (01.01.2021. dati). 

 

Ozolnieku novada iedzīvotāju skaita un dzimstības rādītāju izmaiņas. PMLP dati  

Gads Iedzīvotāju skaits Dzimušo skaits 

2015. 10 698 191 

2016. 10 575 179 

2017. 10 618 162 

2018. 10 705 155 

2019. 10 695 122 

2020. 10 713 139 
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Ozolnieku novadu, ārpus tā teritorijas, uzskatāmi prezentē novada ģerbonis un logo. Vladislava 

Ladusāna radītā ģerboņa pamatā ir zils fons, kas simbolizē latviešu tautas cerības un alkas pēc brīvības, 

austošā zelta saule ir mītisks simbols, kas apzīmē cilvēku ticību saviem spēkiem un drosmi aizstāvēt 

Latvijas valsti cīņās pret Bermontu, kas 1919. gadā norisinājušās Ozolnieku novada teritorijā, bet trīs 

zvaigznes saules centrā simbolizē iegūto neatkarību. Zelta laukums ģerboņa pamatnē ir auglīgie 

Zemgales lauki, kas izsenis barojuši un baro latviešu tautu, vairojot fizisko spēku un garīgo izturību. 

Ozolnieku novada ģerbonis 

 
 

Savukārt mākslinieces Ilzes Ungures radītais logo atklāj mūsdienu Ozolnieku novada 

iedzīvotājus spēcinošās vērtības – ļaujot sajust, ka mēs katrs atsevišķi un visi kopā esam “ar saknēm 

novadā”. Logo tiek lietots kultūras, sporta un jaunatnes pasākumu popularizēšanā. 

 

Ozolnieku novada logo 

 
 

OZOLNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS JURIDISKAIS STATUSS 

 

Pašvaldības nosaukums: Ozolnieku novada dome 

Reģistra Nr., vieta un datums: Nr. 90001623310, LR Valsts Ieņēmumu dienests, 10.10.2003. 

Juridiskā adrese:  Stadiona iela 10, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 

Pārskata periods: 01.01.2020.–31.12.2020. 

Priekšsēdētājs: 01.01.2020.– 28.02.2020. Dainis Liepiņš 

 28.02.2020.– 31.12.2020. Andris Ozoliņš 

Priekšsēdētāja vietnieks: 01.01.2020.– 28.02.2020. Guntars Akmentiņš 

 28.02.2020.– 31.12.2020. Pēteris Veļeckis 

Izpilddirektors: Andulis Židkovs 
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OZOLNIEKU NOVADA PĀRVALDES STRUKTŪRA 

 
  



Ozolnieku novada pašvaldības 2020. gada publiskais pārskats  

 

9 

No 01.01.2020. līdz 12.03.2020. pašvaldības lēmējvaras funkcijas nodrošināja novada 

iedzīvotāju ievēlēta dome 15 deputātu sastāvā: Andris Ozoliņš, Artūrs Semjonovs, Dainis Liepiņš, 

Dina Štelmahere, Ervins Vēveris, Guntars Akmentiņš, Igors Orlovs, Jānis Kažotnieks, Jānis Valerts, 

Lolita Meinharde, Miķelis Rēdlihs, Pēteris Veļeckis, Rasma Skruļa, Uldis Ainārs, Zigmārs Babčuks. 

12.03.2020. Dainis Liepiņš nolika mandātu, secīgi – no 26.03.2020. – darbu domē uzsāka Artis 

Rītelis. Arī Miķelis Rēdlihs 12.03.2020. nolika mandātu un 26.03.2020. darbu domē uzsāka Raitis 

Avots. Savukārt 17.12.2020. mandātu nolika deputāte Lolita Meinharde, vietā stājās Dina Tauriņa, 

kura darbu domē uzsāka 11.01.2021.  

No 01.01.2020. līdz 28.02.2020. Ozolnieku novada domes darbu vadīja 2017. gada 16. jūnija 

domes sēdē par Ozolnieku novada domes priekšsēdētāju ievēlētais Dainis Liepiņš. 

No 28.02.2020. līdz 31.12.2020. Ozolnieku novada domes darbu vadīja 2020. gada 28. februāra 

domes sēdē par priekšsēdētāju ievēlētais Andris Ozoliņš. 

2020. gadā notika 21 domes sēde, pieņemot 304 domes lēmumus, kā arī noturētas 48 komiteju 

sēdes. Tostarp – pa 12 Izglītības, kultūras, veselīga dzīvesveida veicināšanas komitejas sēdes, Finanšu 

komitejas sēdes, Sociālo jautājumu komitejas sēdes, tikpat – Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

sēdes. 

Ozolnieku novada domes izpildorgāns ir pašvaldības administrācija, kas nodrošina domes 

pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Pašvaldības 

administrāciju vada izpilddirektors Andulis Židkovs. Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja 

kapitālsabiedrībās SIA “Ozolnieku KSDU” un SIA “Zemgales veselības centrs”. SIA “Ozolnieku 

KSDU” nodrošina novada iedzīvotājus ar komunālajiem pakalpojumiem. 

Pašvaldība ir Latvijas Pašvaldību Savienības, Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas, 

Zemgales Plānošanas reģiona un Lauku partnerības “Lielupe” biedrs. 
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PAR PAŠVALDĪBAS VEIKTO DARBU REZULTĀTIEM 

 

2020. gadā Ozolnieku novada pašvaldības darbs organizēts saskaņā ar Ozolnieku novada 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2012.–2036. gadam atrunātajām ilgtermiņa attīstības prioritātēm, 

Attīstības programmā definēto rīcības plānu, kā arī 2020. gadam apstiprināto investīciju un iepirkumu 

plānu, īstenojot stratēģisko vīziju, kas paredz, ka Ozolnieku novads ir ekonomiski aktīva, uz ilgtspējīgu 

attīstību orientēta dzīves telpa, ko nodrošina aktīvi un motivēti iedzīvotāji, laba iekšējā un ārējā 

sasniedzamība, labvēlīga vide uzņēmējdarbībai, kā arī sakārtotas un mūsdienīgas infrastruktūras 

pieejamība. Ozolnieku novads ir sakārtota un iedzīvotājiem ērta dzīves telpa ar daudzveidīgu izglītības, 

kultūras un aktīvās atpūtas iespēju piedāvājumu – pievilcīga un droša dzīves vide, kur dzīvot un 

audzināt bērnus. 

Vīzijas sasniegšanai pašvaldībā darbojas iestādes un struktūrvienības, kas atbild par 

nepieciešamo darbu organizēšanu un realizēšanu. Izglītības, kultūras un sporta daļa nodrošina vienotu 

izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu darbu, kuras pakļautībā darbojas četras nodaļas – 

Izglītības, Jaunatnes lietu, Veselīga dzīvesveida un sporta, kā arī Kultūras nodaļa. 

Iedzīvotāju ērtībām un pakalpojumu pieejamībai strādā pašvaldības kanceleja un Salgales 

pagasta pārvalde, kā arī izveidoti pakalpojumu centri Ānē, Brankās un Garozā, kas veic iedzīvotāju 

deklarēšanu, pieņem iesniegumus un savas kompetences robežās risina dažādus ar pašvaldības darbu 

saistītus jautājumus. Finanšu resursus un naudas plūsmu plāno un kontrolē pašvaldības Finanšu un 

grāmatvedības daļa, bet Sabiedrisko attiecību un informācijas daļa organizē operatīvu informācijas 

apriti un skaidro pašvaldībā notiekošos procesus. Par novada attīstības projektu realizāciju un 

sadarbību ar uzņēmējiem atbild Attīstības un projektu daļa, savukārt domes lēmumu un pašvaldības 

administrācijas veikto pasākumu atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un iepirkumu 

procedūru organizē un uzrauga juristi. Saimnieciskos darbus, kas attiecas uz ielu un ceļu uzturēšanu, 

pašvaldības dzīvokļu uzturēšanu, teritorijas apsaimniekošanu un labiekārtošanu veic Saimniecības 

daļa, komunālo pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem nodrošina SIA “Ozolnieku KSDU”, bet visus 

novada teritorijā notiekošos būvniecības procesus uzrauga un kontrolē Ozolnieku novada Būvvalde. 

Ņemot vērā, ka komfortabla dzīves telpa paredz arī drošības sajūtu, iedzīvotāju drošības un sociālās 

aizsardzības funkcijas pilda Ozolnieku novada Pašvaldības policija, Bāriņtiesa, Sociālais dienests un 

sociālās aprūpes centrs “Zemgale”. 

 

VISPĀRĒJIE VADĪBAS DIENESTI 

 

Lēmējvaras un izpildvaras uzturēšanas izdevumi 2020. gada budžetā apstiprināti 902 679 eiro 

apmērā; plāna izpilde – 845 143 eiro. Līdzekļi tika izlietoti novada pašvaldības darbinieku, lēmējvaras 

un pastāvīgo komisiju darba atalgojumam un sociālā nodokļa nomaksai, administrācijas uzturēšanas 

izdevumu (sakaru pakalpojumu, komunālo maksājumu, kancelejas preču, darbinieku kvalifikācijas 

celšanas kursu, mazvērtīgā inventāra iegādes) apmaksai. Lai nodrošinātu pašvaldības darbiniekus ar 

mūsdienīgiem darba apstākļiem, tika iegādāta datortehnika, datorprogrammas un biroja mēbeles. 

Vispārējo vadības dienestu uzturēšanai tika izlietoti 5 % no Ozolnieku novada pašvaldības 2020. gada 

pamatbudžeta izdevumiem. 
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INFORMĀCIJA PAR PAVEIKTO IZGLĪTĪBAS NOZARĒ 

 

Ozolnieku novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta daļas Izglītības nodaļa īsteno valsts 

un pašvaldības noteiktās funkcijas izglītības jomā. Ozolnieku novadā darbojas četras vispārizglītojošās 

skolas – Garozas pamatskola, Salgales pamatskola, Teteles pamatskola, Ozolnieku vidusskola un četras 

pirmsskolas izglītības iestādes – “Pūcīte”, “Bitīte”, “Zīlīte”, “Saulīte”, kā arī profesionālās ievirzes 

izglītības iestādes – Salgales Mūzikas un mākslas skola, Ozolnieku Mūzikas skola un Ozolnieku Sporta 

skola. 

2020. gadā novada izglītības iestādēs strādāja 342 pedagogi, pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādes apmeklēja 747 izglītojamie, skolās mācījās 961 skolēns, Mūzikas un mākslas skolās izglītību 

apguva 180 audzēkņi, Sporta skolā – 380 audzēkņi. Izglītības nodaļas pārraudzībā darbu turpināja 

novada Pedagoģiski medicīniskā komisija. 

2020. gadā Ozolnieku novada dome atbalstīja vecākus, kuru bērni netiek nodrošināti ar vietu 

pirmsskolas izglītības iestādē, maksājot pabalstu 80 eiro apmērā vai arī nodrošinot līdzfinansējumu 

privātās pirmsskolas iestādes apmeklēšanai 276,44 eiro (bērniem 1,5–4 gadu vecuma grupā) vai 195,07 

eiro (5–6 gadu vecuma grupā). Ozolnieku novada pašvaldība turpināja nodrošināt bezmaksas 

ēdināšanu bērniem pašvaldības un privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs un pašvaldības skolās 

skolēniem no 5. līdz 12. klasei. Sākot ar 2020. gada 1. janvāri Ozolnieku novada dome apstiprinājusi 

pabalstu vecākiem, kuru bērns apgūst obligāto pamata un vispārējo vidējo izglītību privātā izglītības 

iestādē. Pabalsta apmērs vienlīdzīgs ar viena izglītojamā mēneša vidējām izmaksām Ozolnieku novada 

izglītības iestādēs – līdz 2020. gada 31. augustam tie bija 100,82 eiro, no 2020. gada 1. septembra līdz 

31. decembrim – 100,51 eiro. 

Visās izglītības iestādēs ir iespējams apgūt dažādas interešu izglītības programmas. Attālinātā 

mācību procesa laikā nodarbības tika īstenotas atbilstoši epidemioloģiskās drošības nosacījumiem. 

Interešu izglītības nodarbībām Ozolnieku novada izglītības iestādēs bija jāatbilst kādai no izvirzītajām 

prioritātēm: ļauj padziļināti apgūt mācību jomu standartos iekļautos sasniedzamos rezultātus; sniedz 

iespēju darboties praktiski, tādejādi sagatavojot skolēnus darba tirgum vai kādai konkrētai profesijai; 

attīsta skolēnos izpratni par Latvijas kultūru, tradīcijām, folkloru. 

Iestādēs ir pieejams atbalsta personāls. Rūpējoties par pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveidi, tiek īstenota mērķtiecīga sadarbība ar Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centru un 

Spīdolas Valsts ģimnāziju, nodrošinot iespēju pedagogiem apmeklēt seminārus un tālākizglītības 

kursus. 2020. gadā pedagogiem, sadarbībā ar Spīdolas Valsts ģimnāziju, bija iespēja piedalīties kursos 

par jēgpilnas atgriezeniskās saites nodrošināšanu attālinātajā mācību procesā. Aktuāli bija arī kursi 

“Bērnu tiesību aizsardzība pedagogiem”, bet skolotāju palīgiem – “Bērnu tiesību aizsardzība”. Uzsākot 

jauna, lietpratībā balstīta satura ieviešanu, pedagogi aktīvi piedalījās Valsts izglītības satura centra 

īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) organizētajos vebināros un kursos 

par lietpratībā balstīta, mūsdienīga mācību procesa organizēšanu. 

Visas novada skolas turpināja apmeklēt un piedzīvot kultūras norises programmā “Latvijas 

Skolas soma”. Ozolnieku novada vispārizglītojošajām skolām 2020. gadā Kultūras ministrijas piešķirtais 

finansējums programmai “Latvijas Skolas soma” bija 13 272 eiro. 

2019. gada 24. decembrī apritēja 45 gadi, kopš izglītojamos uzņem Ozolnieku novada 

pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte”. Jubilejas svinības tika organizētas 2020. gada 29. janvārī. 

Grupu izglītojamie bija sagatavojuši muzikālus un radošus apsveikumus iestādei, arī darbinieki bija 

cītīgi gatavojušies, lai pasākumā ar muzikālu apsveikumu priecētu viens otru, izglītojamos un viesus. 
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Marta sākumā Ozolnieku novada izglītības iestāžu vadītāju un izglītības speciālistu komanda 

devās pieredzes apmaiņā uz visu pakāpju izglītības iestādēm, kas ietilpst Varšavas Montesori izglītības 

iestāžu apvienībā (Warsaw Montessori Family). Ozolnieku novada izglītības iestāžu pārstāvji vēroja 

mācību procesu bērnudārzā pašiem mazākajiem bērniem, “Casa dei bambini” 2,5–6 gadus veciem 

bērniem, Montesori sākumskolā, pamatskolā un vidusskolā. Šajās izglītības iestādēs visos posmos 

izglītojamie darbojas jaukta vecuma grupās un klasēs. Pieredzes apmaiņā uzsvars tika likts uz 

izglītojamā pašvadīta mācību procesa organizēšanu pedagoga sagatavotā mācību vidē. 

20. martā Izglītības nodaļa organizēja Ozolnieku novada pedagogu metodisko forumu “No 

ērtībām uz vērtībām”, kurā attālināti pulcējās gandrīz 100 mūsu izglītības iestāžu pedagogi. Pieņemot 

jaunu izaicinājumu, pedagogiem bija iespēja piedalīties lekcijā attālināti – video konferencē. Foruma 

ietvaros lekciju vadīja attiecību konsultants un lektors Uģis Kuģis, kā arī tiešsaistē Ozolnieku novada 

Facebook lapā ikviens – vecāks, jaunietis, pedagogs – varēja piedalīties un uzdot sev interesējošus 

jautājumus psiholoģei Ivetai Aunītei par tēmu “Kā veiksmīgāk pārdzīvot ārkārtas situāciju”. 

2020. gadā apliecību par pamatizglītības iegūšanu saņēma Salgales pamatskolā – 9, Garozas 

pamatskolā – 6, Teteles pamatskolā – 22 un Ozolnieku vidusskolā – 42 absolventi, bet Ozolnieku 

vidusskolas 14 absolventi saņēma atestātu par vidējās izglītības iegūšanu. 2020. gadā Ozolnieku 

novada pirmsskolas izglītības iestādes absolvēja 149 izglītojamie. 

Ozolnieku novada izglītojamo apbalvošanas pasākumus 2020. gadā ietekmēja epidemioloģiskā 

situācija valstī, tāpēc ierastajiem apbalvošanas veidiem tika meklētas alternatīvas. Kopīga Godināšanas 

pasākuma vietā notika trīs atsevišķi pasākumi: brauciens uz Līgatnes Tīklu parku un Siguldas Tauriņu 

māju (45 vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes iestāžu pieteiktie izglītojamie no iepriekšējā 

mācību gada 3.–6. klašu grupās); batutu parka “Jump Space Riga” apmeklējums (novada skolu 50 

labākajiem sportistiem); “Picu ballīte” labdarības biedrības “Tuvu” telpās Brankās (60 skolēniem no 

7. līdz 12. klasei). Uz pārējiem apbalvojumiem pieteiktie izglītojamie tika apbalvoti ar dāvanu kartēm 

no piepūšamo ūdensatrakciju parka “5 Masti Wake park”. 

Izglītojamo apbalvošanas ietvaros tika piešķirtas ikgadējās stipendijas. Pieciem izglītojamiem, 

kuri turpināja mācības Ozolnieku vidusskolā, uz vienu mācību gadu tika piešķirtas Pašvaldības 

stipendijas 75 eiro mēnesī (kopīgās izmaksas sastādīja 3375 eiro), kā arī uz vienu mācību gadu piešķirta 

Pašvaldības stipendija 150 eiro mēnesī diviem Ozolnieku vidusskolas absolventiem, kuri turpina 

studijas augstskolā. 

Jūlijā, ierastā mācību gada noslēguma vecāku foruma vietā, Izglītības nodaļa Ozolnieku novada 

svētku ietvaros organizēja sarunu vakaru. Pasākumā piedalījās dažādu jomu speciālisti, bērnu vecāki, 

jaunieši un citi interesenti. Trīs diskusijās tika aktualizētas tēmas “Nākotnes skola”, “Mazkustība”, 

“Veselīgs uzturs”. Diskusijā par tēmu “Nākotnes skola” piedalījās Ozolnieku vidusskolas direktore 

Dina Tauriņa, “Iespējamās misijas” skolotājs, Mākslas pedagogs un karikatūrists Bruno Bahs, 

Ozolnieku vidusskolas 12. klases skolēns Kristaps Briks-Dravnieks; par tēmu “Mazkustība” diskutēja 

Sporta meistars, daudzkārtējs Latvijas čempions vieglatlētikā, lektors Helmuts Rodke, Pusaudžu 

resursu centra “pusaudzim.lv” Klīniskā psiholoģe Helēna Adejanova un Ozolnieku novada pašvaldības 

Jaunatnes lietu nodaļas vadītājs Valters Siksna. Par tēmu “Veselīgs uzturs” sarunājās SIA “OnPlate” 

jaunākā projektu vadītāja un uztura speciāliste Linda Gerda Brauere, funkcionālā fitnesa trenere, 

veselīga dzīvesveida aktīviste Nika Linde un Ozolnieku vidusskolas 12. klases skolniece Darja 

Škļarova. Pasākumu vadīja Reinis Ošenieks. 

Augustā Izglītības nodaļa Ozolnieku vidusskolas telpās organizēja ikgadējo Ozolnieku novada 

pedagogu konferenci. Pedagogi piedalījās deviņās dažādas darbnīcās, ko vadīja novada mācību jomu 

koordinatori, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas direktores vietniece Ritma Tīrumniece, mājaslapas 
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www.uzvediba.lv vadītāja Līga Bērziņa, kā arī spēļu metodiķe un karjeras konsultante Agita Šmitiņa. 

Pēc darbnīcām visi dalībnieki piedalījās noslēguma lekcijā par pedagogu emocionālās izdegšanas 

profilaksi un robežām attiecībās ar kolēģiem, bērniem un viņu vecākiem. Konferenci apmeklēja 113 

Ozolnieku novada skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi. 

Augusta beigās visu Ozolnieku novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāji piedalījās īpaši 

novada iestāžu vadītājiem organizētās mācībās, kuras vadīja Izglītības kvalitātes valsts dienesta 

vadītājas vietniece un Licencēšanas un reģistru departamenta direktore Andra Šenberga, Licencēšanas 

un reģistru departamenta direktores vietnieks Ivans Jānis Mihailovs un Uzraudzības departamenta 

direktora vietnieks, Kontroles nodaļas vadītājs Maksims Platonovs. Vadītāji un direktori pilnveidoja 

savas profesionālās kompetences šādos jautājumos: normatīvo aktu lasīšana, analizēšana, iekšējo 

normatīvo aktu struktūra; rīkojumu saturs; aktuālie normatīvie dokumenti skolās un pirmsskolās; 

vēstules likumiskais saturs; iestādes nolikums un tā saturs; iestādes iekšējie kārtības noteikumi un to 

saturs. 

Augustā 15 gadu jubileju svinēja Salgales Mūzikas un mākslas skola. Aizvadīto 15 gadu laikā 

skolu absolvējuši 43 audzēkņi: 13 audzēkņi mākslas, 30 – mūzikas programmās. Jaunos mūziķus un 

māksliniekus sagatavo 12 pedagogu kolektīvs. Skolā šobrīd var apgūt klavieru, akordeona, ģitāras, 

flautas, saksofona, trompetes, sitaminstrumentu spēli, kā arī iepazīt vizuāli plastiskās mākslas pamatus. 

Jāpiemin, ka pagājušajā mācību gadā Salgales Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi ar ievērojamiem 

panākumiem startēja Zemgales reģiona sitaminstrumentu spēles konkursā. 

Nodrošinot izglītojamo emocionāli rāmāku un pēctecīgu pāreju no pirmsskolas uz skolu, no 19. 

līdz 23. augustam Ozolnieku novada skolās norisinājās Adaptācijas nedēļa. Topošajiem 

pirmklasniekiem bija iespēja piedalīties dažādās aizraujošās aktivitātēs, tai skaitā ekskursijās, lai labāk 

iepazītu skolas vidi un apkārtni, radošajās darbnīcās, jautrās rotaļās, kā arī sadarbojoties, tādējādi 

iepazīstot klases audzinātāju un klasesbiedrus. 1. septembrī skolas gaitas visās novada skolās kopumā 

uzsāka 130 pirmklasnieki. 

Rūpējoties par kvalitatīvas pirmsskolas izglītības pieejamību visiem Ozolnieku novada 

bērniem, uz 1. septembri tika nodrošinātas 60 papildu vietas bērniem pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādēs, atverot jaunu grupu PII “Zīlīte” Stadiona ielā 10, Ozolniekos, un reorganizētas esošās grupas 

“Pūcīte”. 2020. gada vasarā arī uzsākta PII “Pūcīte” filiāles projekta īstenošana Rīgas ielā 29, 

Ozolniekos. 

Izvērtējot esošo situāciju un nākotnē prognozējamās izmaiņas skolu tīklā, Ozolnieku novada 

pašvaldībā pieņemts lēmums tuvāko trīs gadu laikā Salgales pamatskolu pārveidot par sākumskolu. 

2020. gada 1. septembrī 8. un 9. klase turpināja mācības Salgales pamatskolā, bet 7. klase vairs netika 

atvērta. Tā vietā skolā attīsta un stiprina sākumskolas klasēs sniegtās izglītības kvalitātes līmeni. 

Mācību gadu Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādēs 2020. gadā uzsāka 198 

izglītojamie. Kopā vispārizglītojošās skolās uz 1. septembri mācījās 961 skolēns: Teteles pamatskolā 

– 167, Salgales pamatskolā – 56, Garozas pamatskolā – 79, Ozolnieku vidusskolā – 659 izglītojamie. 

Septembra beigās noslēdzās Ozolnieku Mūzikas skolas akreditācija, saņemot augtāko – sešu 

gadu – akreditācijas termiņu. Akreditētas deviņas profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā 

– klavierspēle, akordeona spēle, trompetes, saksofona, flautas, eifonija, vijoles, čella un 

sitaminstrumentu spēle. Akreditācijas komisija izglītības iestādi vērtēja atzinīgi, uzsverot pārdomāto 

izglītības programmu saturu; skolā valdošo draudzīgo atmosfēru; pedagogu profesionalitāti vērotajās 

mācību stundās. Kā labās prakses piemērs skolā tika izcelts arī solfedžo klases aprīkojums un 

izmantotās mācību metodes. 
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Skolotāju dienā – 2. oktobrī – Ozolnieku novada pašvaldības Izglītības nodaļa ar ziediem un 

muzikālu sveicienu, Elzas Rozentāles un Jāņa Ruņģa izpildījumā, viesojās visās Ozolnieku novada 

izglītības iestādēs. Katrā no tām īpaši cildināja divus skolotājus nominācijās “Gada debija” un “Mūža 

ieguldījums”. 

Rudenī notika arī Ozolnieku sporta skolas akreditācija. 24. oktobrī tika saņemts Izglītības 

kvalitātes valsts dienesta ekspertu ziņojums, ka Ozolnieku Sporta skolai akreditācija ir piešķirta uz 

diviem gadiem. Akreditācijas ekspertu komisija vērtēja iestādes darbības kvalitāti piecās profesionālās 

ievirzes izglītības programmās: airēšanas slaloms, futbols, vieglatlētika, florbols un volejbols. 

Decembra beigās 55 gadu jubileju atzīmēja PII “Zīlīte”. Epidemioloģiskās situācijas dēļ, 

klātienes viesības aizstāja darbinieku tiešsaistes pasākums ar domes priekšsēdētāja un Izglītības 

nodaļas vadītājas piedalīšanos. 

 

INFORMĀCIJA PAR PAVEIKTO JAUNATNES JOMĀ  

 

2020. gadā Ozolnieku novadā valsts un pašvaldības noteiktās funkcijas darbā ar jaunatni 

īstenoja Izglītības, kultūras un sporta daļas Jaunatnes lietu nodaļa. 2020. gadā Ozolnieku novadā aktīvi 

darbojas trīs Bērnu un jauniešu iniciatīvu centri – Ānē, Ozolniekos, no 12. septembra – arī Brankās. 

Jaunatnes lietu nodaļas kopējais budžets 2020. gadā bija 92 317 eiro, ietverot darbinieku 

atlīdzības, preču un pakalpojumu izmaksas un pamatkapitālu veidojošās izmaksas. Jaunatnes lietu 

nodaļas misija ir sagatavot jauniešus pieaugušo dzīvei – pozitīvi ietekmēt jauniešu dzīvi, sniegt atbalstu 

pašizaugsmes attīstībā, radīt vidi, kurā jauniešiem ir iespēja attīstīt savas iniciatīvas, sapņus, talantus 

un potenciālu. 

2020. gads iesākās ar to, ka Ānes jauniešu iniciatīvu centrs nosvinēja septiņu gadu jubileju un, 

kā jau dzimšanas dienā, bija gardumi, dažādas spēles un aktivitātes, foto kaste. Pavasaris nāca ar 

korekcijām visā pasaulē, un ikdienas darbu ar jauniešiem klātienē nomainījām uz darbu attālināti, 

uzrunājot jauniešus digitālajā vidē. Viens no pirmajiem konkursiem, ko rīkojām sociālajos tīklos, bija 

“Gardēža izaicinājums”, kur uzdevums bija pagatavot savu mīļāko recepti, iesūtīt foto un arī pašu 

recepti, kas tika publicēta “Ānes JIC” Facebook kontā. 

Martā tika veidots izaicinājums Ozolnieku novada jauniešiem un ģimenēm, tika organizēta 

“Citāda orientēšanās”. Dalībnieki saņēma dažādus foto uzdevumus, kuru izpildei dota viena stunda. 

Pēc pasākuma no dalībniekiem saņēmām daudz pozitīvu emociju. Aprīlī Jaunatnes lietu nodaļas 

vadītāja amatā sāka strādāt Valters Siksna. Meklējot jaunas pieejas darbā ar jauniešiem, attālinātā 

procesa ietvaros Ozolnieku jauniešu centrs organizēja tiešraides jauniešu vakarus, kuros jaunieši 

intervēja Ozolnieku novada nodaļu vadītājus. Tiešraidēs norisinājās iepazīšanās spēle un intervija, 

dodot iespēju uzdot sev interesējošus jautājumus vadītājiem. 

Vasarā, beidzoties ārkārtas situācijai un ievērojot visus drošības noteikumus, norisinājās 

pasākums “Nakts manevrs” – nakts komandu skrējiens apkārt Ozolnieku ezeram, pildot dažādus 

komandu uzdevumus. Pasākumu atbalstīja vairāki sponsori, piemēram, veikals “Top”, SIA “Princis”, 

“Ozolaivas” u. c. Kopumā pasākumā piedalījās 18 komandas. Pasākumu organizēja jaunizveidotā 

Ozolnieku jauniešu iniciatīvas komanda, kopā – 18 jaunieši. Jauniešiem pasākuma laikā bija iespēja 

iemācīties uzrunāt uzņēmējus, mācīties pārstāvēt vietējos uzņēmumus, vadīt aktivitātes apkārt ezeram. 

Tuvojoties Līgo svētkiem, tika organizēts “Līgo nedēļas izaicinājums” – nedēļas garumā 

dalībnieki saņēma dienas uzdevumus, pēc kurus izpildes bija jāiesūta rezultāts. Tādējādi jaunieši varēja 

vairāk uzzināt par Saulgriežu svinēšanas tradīcijām. 



Ozolnieku novada pašvaldības 2020. gada publiskais pārskats  

 

15 

Jūlijā Ozolnieku novada svētku ietvaros Jaunatnes lietu nodaļa kopā ar aktīvajiem Ozolnieku 

novada jauniešiem organizēja vairākus pasākumus. 

Pirmais pasākums norisinājās Brankās – tas tika veidots kopā ar vietējiem Cenu pagasta Branku 

ciema Spartaka iedzīvotājiem. Jaunieši Spartakā mācījās grafiti mākslu, un, sadarbībā ar Daini Rudeni, 

kas mākslinieku aprindās pazīstams ar vārdu Rudens Stencil, apgleznoja pieturu, kā arī apguva jaunas 

prasmes dažādās meistarklasēs. Pasākums tika noslēgs ar Pāvela Fomkina mini koncertu. 

Otrs lielais pasākums bija Jauniešu diena biedrības “Tuvu” telpās, uz kuru ieradās 150 jaunieši. 

Viņiem bija iespēja aprunāties ar influenceri par beziepakojumu dzīvesveidu. Mūsu otrais viesis ļāva 

uzzināt vairāk par Ghetto games organizāciju, un – kā tajā iesaistīties. Šajā pasākumā bija iespēja 

mieloties ar biedrības “Tuvu” gatavotajiem hamburgeriem, kā arī spēlēt dārza un video spēles. 

Pasākumu noslēdza grupas My Radiant You koncerts. 

Trešais notikums bija pie Ozolnieku ezera. Jaunieši, sadarbībā ar Jaunatnes lietu nodaļu, 

vietējiem iedzīvotājiem organizēja dažādas dārza spēles un stāstīja par jauniešu darbu novadā. 

Jūlijā tika uzsākts jauns jauniešu projekts “No A līdz Ž”, ļaujot jauniešiem iemācīties, kā 

izveidot un attīstīt savu iniciatīvu – jauniešu centru ar mazo kafejnīcu. Jauniešiem ir iespēja būt 

iesaistītiem no idejas līdz realizācijai, apgūstot daudz dažādu prasmju. Gala rezultātā 2021. gadā taps 

jauniešu centrs – coffee shop „Konteiners”. 

Augustā Ānes JIC, sadarbībā ar sporta kompleksu “Mālzeme”, organizēja Ānes ciema sporta 

spēles ar dažādām komandu spēlēm, tādām kā futbols un volejbols, arī individuālas stafetes, piemēram, 

zābaku mešana, skriešana ar pinponga bumbiņu, karote un citām. 

Pateicoties veiksmīgai sadarbībai starp Ozolnieku novada pašvaldību un biedrību “Tuvu”, 

septembrī tika atklāts bērnu un jauniešu centrs Brankās, biedrības “Tuvu” telpās, Saules ielā 2B. 

12. septembrī tika aizvadīta grandioza “Tuvu” jauniešu centra atklāšanas ballīte. 

Jauniešu centra ikdienas darbības – galda spēļu spēlēšana, grāmatu lasīšana, mājas darbu 

pildīšana, dažādu rokdarbu apgūšana, jauniešu iniciatīvu projektu veidošana un citas vērtīgas nodarbes. 

Septembris sākās arī ar jaunu projektu un iniciatīvu “Ģenerators” – Jauniešu 

vakariem/meistarklasēm Ozolnieku novada jauniešiem, kuri norisinājās katru reizi kādā citā novada 

ciemā. Projekta mērķis ir aicināt dažādus viesus un runāt par jauniešiem aktuālām tēmām. Pirmajā 

tikšanās reizē Ānes jauniešu iniciatīvas centrā jaunieši kopā nodefinēja 12 tēmas 12 mēnešiem, par ko 

runāt un mācīties. Pirmās tēmas, par kurām tika runāts – kā sagatavoties pieaugušo dzīvei, kas ir 

neformālā izglītība un brīvprātīgais darbs. Jauniešu vakari attālinātajā laikā tika veidoti ZOOM 

platformā. 

Novembrī tika izveidota jauna brīvprātīgā darba sistēma, kur var pieteikties ikviens jaunietis, 

lai apgūtu dažādas prasmes Ozolnieku pašvaldībā un saņemtu apliecinājuma par brīvprātīgo darbu, ko 

pievienot savam CV jeb dzīves aprakstam. 

Novembrī Ānes jauniešu iniciatīvas centrs veidoja kārtējo “citādo” orientēšanos, kur jaunieši 

varēja startēt no mājām un ap savu apkārtni atrast noteiktos priekšmetus, nopelnot punktus un iegūstot 

balvas. 

Ozolnieku jauniešu iniciatīva komanda 18. novembrī slēpošanas trasē izveidoja gaismas ceļu, 

aicinot vietējos iedzīvotājus nolikt svecīti un veidot gaismas ceļu. Iedzīvotāju vidū pasākums guva lielu 

popularitāti, izskanot vēlmei ieviest šo kā tradīciju arī turpmāk. 

Iestājoties ārkārtas situācijai, bija jāmaina pieeja jaunatnes darbam. Jaunatnes lietu nodaļa 

nodefinēja jaunu vīziju: veidot individuālas un grupu tikšanās ZOOM platformā par jauniešiem 

aktuālām tēmām, sniedzot emocionālu atbalstu; pārveidot jauniešu vakarus “Ģenerators” un reizi 
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nedēļā veidot video par jauniešiem aktuālām tēmām; kā arī reizi mēnesī veidot sarunu ar kādu jomas 

speciālistu. Darbs turpinājās arī pie jauniešu projekta A–Ž “Konteiners”. 

Šajā gadā pārmaiņas notika arī jauniešu iniciatīvu centra telpās. Ānes JIC piedzīvoja vizuālas 

pārmaiņas – kopīgiem spēkiem tika izremontēts centra gaitenis un atpūtas telpa. Ozolnieku jauniešu 

centrs ieguva jaunas telpas Stadiona ielā 5, 3. stāvā, Ozolnieku sporta skolā. 

 

INFORMĀCIJA PAR PAVEIKTO KULTŪRAS NOZARĒ 

 

Ozolnieku novada Kultūras nodaļā ietilpst Ozolnieku Tautas nams ar darbiniekiem, Ānes 

kultūras nams ar darbiniekiem, Salgales kultūras darba organizators, Muzeja krājums, Ozolnieku 

Centrālā bibliotēka un pārējās novada bibliotēkas un to darbinieki – Ānes, Garozas, Vainu, kā arī 

Centrālās bibliotēkas ārējais apkalpošanas punkts Emburgā. 2020. gadā Ozolnieku muzeja krātuve ir 

mainījusi atrašanās vietu un pārcēlusies uz Ozolnieku Sporta skolas telpām. 

Kultūras nodaļas darbības mērķis ir sekmēt kultūras procesu attīstību, nodrošinot iedzīvotājiem 

daudzveidīgu, plašu un kvalitatīvu kultūras pieejamību visā Ozolnieku novadā. 

 

Noorganizēto pasākumu statistika un kultūras pasākumu norises 

 

Norises kopā – 98, apmeklētāju skaits – 5 247, bezmaksas pasākumi – 81. 

 

Norišu saturs, formas Maksas - 

norišu skaits 

Maksas 

norises - 

apmeklētāji 

Bezmaksas 

- norišu 

skaits 

Bezmaksas 

norises - 

apmeklētāji 

Valsts / tradicionālie svētki   8 580 

Informatīvi izglītojošas norises/lekcijas 4 80 18 230 

Amatieru koncerts   12 950 

Profesionāļu koncerts 2 120 8 650 

Amatieru izrāde 2 63 4 294 

Profesionāļu izrāde 3 190 1 90 

Amatieru izstāde 2 200 13 580 

Profesionāļu izstāde   4 420 

Izklaides sarīkojums 1 100 4 120 

Literārs pasākums   5 120 

Kinoizrāde 3 210 4 250 

 

  



Ozolnieku novada pašvaldības 2020. gada publiskais pārskats  

 

17 

Nozīmīgākie amatiermākslas kolektīvu notikumi 

 

2020. gadā Ozolnieku Tautas namā darbojās deviņi amatiermākslas kolektīvi. Ņemot vērā 

valstī noteiktos pulcēšanās un citus epidemioloģiskās drošības pasākumus, kolektīvi iespēju robežās 

piedalījās vietēja mēroga sadraudzības koncertos. Bērnu muzikālais teātris “Nianse” konkursos 

“Popfest Jūrmala”, “Gaismas dziesmas Kandavā”, “Noras Bumbieres jauno vokālistu konkursā” 

piedalījās tiešsaistē vai attālināti, iesūtot dziesmu video. Amatiermākslas kolektīvi 4. maijā piedalījās 

virtuālajā tautas tērpu gājienā “Uzvelc savu tautas tērpu”. 

Ānes Kultūras namā 2020. gadā mūziķu grupa “Reprīze” mēģinājumiem izmantoja kultūras 

nama telpas. Darbojās Laumas Zeltiņas vadītais Eiropas un netradicionālo deju kolektīvs 

“Čaukstenes”. Nama telpas izmantojis arī Ānes jauniešu amatierteātris, ko vada režisore Mārīte 

Zigmunde. 

Arī Garozas pakalpojumu centrā “Eži”, pielāgojoties valstī esošai situācijai, darbojās Garozas 

gleznošanas studija un deju kopa “Garroze”. 

 
Nozīmīgākie finanšu ieguldījumi 

 

Ozolnieku Tautas namā veikts lielās zāles remonts: 

 iegādātas četras lustras par kopējo summu 12 098,55 eiro; 

 uzšūti jauni aizkari lielās zāles logiem par summu 4 020,66 eiro; 

 veikta elektroinstalāciju rekonstrukcija par summu 12 017,37 eiro; 

 veikts kosmētiskais remonts par summu 10 040,41 eiro; 

 uzstādīti divi jauni LED prožektori uz balkona skatuves priekšas izgaismošanai par kopējo 

summu 1 179,54 eiro. 

Ānes Kultūras nama vajadzībām iegādāti LED prožektori 1 204 eiro vērtībā. Par 2 879 eiro 

veikts jumta remonts. Paveikti arī nozīmīgi apkārtnes labiekārtošanas darbi – izveidotas vairākas 

krāšņumaugu dobes un labots bruģa segums gar kultūras nama pamatiem. Lai uzlabotu apkārtnes 

uzkopšanas darbus, tika iegādāts elektriskais lapu pūtējs 450 eiro vērtībā. Garozas pakalpojumu centra 

“Eži” izstāžu un pasākumu zālē veikts kosmētiskais remonts. Ozolnieku Muzeja ekspozīcijas telpās 

veikts kosmētiskais remonts un iegādātas žalūzijas. 

 

Nozīmīgākie pasākumi 

 

Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus un pielāgojoties situācijai, Kultūras nodaļa ir spējusi 

sarīkot vairākus interesantus un izklaidējošus pasākumus un atrast veidu, kā atzīmēt valstī nozīmīgos 

svētkus. 2020. gadā ir notikuši dažādi konkursi, viktorīnas, tiešsaistes lekcijas, izstādes, sūtīti video un 

muzikāli sveicieni svētkos. Klātienē rīkoti dažādi pasākumi – Muzeju vakars, brīvdabas kino seansi, 

Dzejas dienas, atraktīvs kultūras sezonas atklāšanas pasākums, Senioru diena, kā arī neaizmirstami 

Ozolnieku novada svētki visos novada centros ar plašu kultūras programmu. Tika veidotas dažādas 

tematiskas dekorācijas un video projekcijas.  
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BIBLIOTĒKU DARBĪBA 

 

2020. gadā Ozolnieku novadā darbojās četras publiskās bibliotēkas – Ozolniekos, Brankās, 

Ānē, Garozā. Salgales pagasta Emburgā bibliotekāros pakalpojumus nodrošina Ozolnieku novada 

Centrālas bibliotēkas ārējais apkalpošanas punkts. 

2020. gadā bibliotēku krājums papildināts ar 1 465 jaunām grāmatām, no tām 1 136 iegādātas 

par pašvaldības līdzekļiem, bet 329 saņemtas kā dāvinājumi. 

Ārkārtējā situācija valstī, sakarā ar Covid-19 pandēmiju, ietekmējusi publisko bibliotēku 

skaitliskos rādītājus arī Ozolniekos. Tomēr, ņemot vērā, ka bibliotēkas lasītājiem klātienē nebija 

pieejamas divus mēnešus, šo rādītāju izmaiņas nav tik lielas. Garozas bibliotēkā lasītāju, apmeklējumu, 

izsniegto iespieddarbu skaita ziņā tie pat pieauguši.  

E-grāmatu bibliotēkas lietošanu ļoti lielā mērā veicinājusi ārkārtas situācija valstī. Periodā, kad 

bibliotēkas neapkalpoja lasītājus klātienē, no marta līdz maijam divas reizes pieauga autorizēto 

lietotāju skaits un četras reizes – e-grāmatu izsniegums. 

 

 Lasītāju skaits Apmeklējums Izsniegums Krājums 

 2019. 2020. 2019. 2020. 2019. 2020. 2019. 2020. 

Ozolnieku 

novada centrālā 

bibliotēka 

883 866 8939 7989 19861 19545 17922 18790 

Ārējais 

apkalpošanas 

punkts 

78 98 912 733 1496 844 3956 4338 

Ānes bibliotēka 318 261 4782 3041 7077 5449 7496 7933 

Vainu 

bibliotēka 
232 215 2425 1964 5773 5136 7365 7692 

Garozas 

bibliotēka 
219 311 2978 3884 3671 4008 6076 6111 

Kopā 5 

bibliotēkās 
1730 1751 20036 17611 37878 34982 42815 44864 

Pieaugums/samazinājums +21  -2425  -2896  +2049 

 

2020. gadā, pandēmijas dēļ, notika tikai dažas lasīšanas veicināšanas aktivitātes bērniem un 

jauniešiem. Vasaras beigās tika atjaunota tradicionālā lasīšanas veicināšana jaunākā skolas vecuma 

bērniem ar Bērnu žūrijas grāmatu reklamēšanu tiešsaistē. Ievērojot ārkārtas situācijas noteiktos 

ierobežojumus Centrālā bibliotēka organizēja vairākas tiešsaistes viktorīnas, apbalvojot veiksmīgākos 

dalībniekus, bet Garozas bibliotēka – dažādas aktivitātes tiešsaistē un klātienē. 

Kopumā bibliotēkas pieņēma izaicinājumu strādāt ārkārtas apstākļos, veidot jaunas darba 

formas, kuru mērķis – bibliotēku lietotāju izglītošana, izklaide, lasīšanas un informācijas vajadzību 

nodrošināšana dažādos veidos. 
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INFORMĀCIJA PAR PAVEIKTO SPORTA NOZARĒ 

 

Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļas pārraudzībā ir sporta komplekss “Mālzeme” Ānē, kā 

arī vairāki āra sporta laukumi un atpūtas zonas. Darbu aktīvi turpina Veselīga dzīvesveida un sporta 

nodaļas sporta organizatori Emburgā, Garozā un Volejbola kluba “Ozolnieki” treneris, kā arī 

2020. gadā sezonu uzsāka florbola klubs “Ozolnieki”. 

Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļas budžets 2020. gadā bija 122 151 eiro, Sporta kompleksa 

“Mālzeme” budžets – 60 299 eiro. Saskaņā ar „Nolikumu par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai 

Ozolnieku novadā”, kā arī pēc atsevišķiem domes lēmumiem, 2020. gadā sportistiem, sporta pasākumu 

organizatoriem un sporta klubiem sniegts finansiālais atbalsts 38 319 eiro apmērā.  

2020. gadā tika izveidoti jauni ielu vingrošanas rīki, pludmales volejbola laukumi, piesaistīts 

Eiropas finansējums Veselīga dzīvesveida veicināšanai. Lai iedzīvotāju vidū veicinātu aktīvu 

dzīvesveidu, rudens un ziemas mēnešos tika nodrošinātas bezmaksas nodarbības un citas sporta 

nodarbības Ozolnieku novadā deklarētajiem iedzīvotājiem. 

Viena no Ozolnieku novada prioritātēm sporta jomā ir bērnu un jauniešu iesaistīšana 

sportiskajās aktivitātēs, nodrošinot bezmaksas nodarbības un aktivitātes dažādām vecuma grupām, kā 

arī vasaras periodā organizējot vairākus pludmales volejbola un ielu basketbola posmus. 

Vieni no ievērojamākajiem sporta pasākumiem bija sportistu godināšana “Sporta Laureāts 

2019”, kur sportisti tika sveikti par labiem sasniegumiem sportā, 15. Vasaras volejbola spēles bērniem 

un jauniešiem. Lielākās sporta sacensības tika organizētas Ozolnieku novada svētku “Savējie Svin” 

ietvaros, norisinoties sacensībām pludmales volejbolā, florbolā, ielu basketbolā un ekstrēmo sporta 

pārstāvju vidū. Iedzīvotāju un sporta entuziastu izglītošanai norisinājās atvērtās lekcijas ar sporta 

meistariem. Norisinājās vairāki skrējiena posmi, kā arī viens no ievērojamākajiem šķēršļu skrējiena 

sacensību posmiem “Mud Run Ozolnieki”. Pulcēšanās ierobežojuma laikā tika organizēti dažādi 

sportiski izaicinājumi.  

Laikā, kad uz sportošanu telpās neattiecās Covid 19 ierobežojumi, iedzīvotājiem bija pieejama 

iespēja sportot arī Salgales pamatskolas sporta zālē, kur notika florbola, volejbola, basketbola, 

badmintona treniņi, kā arī Garozas pakalpojuma centra “Eži” trenažieru zāle. Savukārt Garozas 

pamatskolas sporta zālē notiek basketbola, volejbola, florbola treniņi, pie skolas pabeigts un lietošanā 

nodots jauns sporta laukums. Nedēļas nogalēs Garozā pieejama disku golfa trase ar inventāru. 

 

 

INFORMĀCIJA PAR KANCELEJAS UN PAKALPOJUMU CENTRU DARBU 

 

Kanceleja nodrošina klientu apkalpošanu (klātienē, pa telefonu, e-pastā), pašvaldībai adresēto 

dokumentu pieņemšanu, reģistrāciju, atbildes vēstuļu, rīkojumu un atļauju gatavošanu savas 

kompetences ietvaros, dokumentu izsniegšanu un nosūtīšanu pa pastu, oficiālo e-pastu un e-adresi, 

sēžu norisi, darbinieku un, ja nepieciešams, arī iedzīvotāju konsultēšanu dokumentu pārvaldības un 

arhīva jautājumos, kancelejas un saimniecisko preču iepirkumu, ar dokumentu apriti saistīto normatīvo 

aktu izstrādi, kā arī pārskatu sagatavošanu un tiesību piešķiršanu darbam informācijas sistēmās. 

2020. gadā reģistrēti 3 467 saņemtie dokumenti, 1 414 nosūtāmie dokumenti, 130 rīkojumi, 906 

līgumi, 414 izziņas, 40 pilnvaras, 24 atļaujas, 25 saistošie noteikumi, 17 iekšējie normatīvie akti. Vidēji 

darba dienā tiek apstrādāti 43 dokumenti (2019. gadā – 31 dokuments). 

2020. gadā protokolēta 21 Ozolnieku novada domes sēde, pa 12 – Attīstības un 

tautsaimniecības pastāvīgās komitejas sēdes, Izglītības, kultūras, veselīga dzīvesveida veicināšanas 
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pastāvīgās komitejas sēdes, Finanšu pastāvīgās komitejas sēdes un Sociālo jautājumu komitejas sēdes, 

176 Pašvaldības iepirkumu un izsoļu komisijas sēdes, 21 Deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanas 

komisijas sēde. 87 personām anulētas ziņas par deklarēto dzīves vietu, deklarācija atteikta 20 

personām. 

Pēc Vienotās pašvaldības un valsts klientu apkalpošanas centra punkta izveides Ozolniekos 

2020. gadā Kancelejā saņemti un iesniegti Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai un Valsts 

ieņēmumu dienestam adresēti 83 iedzīvotāju iesniegumi. 

 

INFORMĀCIJA PAR OZOLNIEKU NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻU 

 

Dzimtsarakstu nodaļa ir Ozolnieku novada pašvaldības iestāde, kas nodrošina pašvaldībai 

nodoto autonomo un Latvijas Republikas likumdošanā paredzētā kārtībā deleģēto atsevišķo funkciju 

un uzdevumu izpildi civilstāvokļa aktu reģistrēšanā. Tieslietu ministrija uzrauga normatīvo aktu 

ievērošanu civilstāvokļa aktu reģistrācijā, kā arī metodiski vada dzimtsarakstu nodaļu. Tieslietu 

ministrijas Dzimtsarakstu departaments ir Tieslietu ministrijas struktūrvienība, kas pilda Tieslietu 

ministrijas funkcijas civilstāvokļa aktu reģistrācijas jomā. 

 

Par reģistrētajiem jaundzimušajiem 

 

2020. gadā Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 107 bērni – 60 zēni un 47 meitenes, kas ir par 13 

vairāk nekā 2019. gadā, kad pasaulē nāca un nodaļā tika reģistrēti 94 mazuļi – 50 zēni un 44 meitenes. 

Zīmīgi, ka abos salīdzināmajos gados zēnu reģistrēts vairāk nekā meiteņu. 

Aizvadītajā gadā no reģistrētajiem bērniem 103 deklarēti Ozolnieku novadā, trīs – ārpus 

Ozolnieku novada, viens bērns netika deklarēts, jo diemžēl piedzima nedzīvs. Laulībā dzimuši un 

reģistrēti 75 bērni, paternitāte apliecināta 29 bērniem, tēvs nav norādīts trim bērniem. 

No dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem jaundzimušajiem pēc skaita pirmais bērns dzimis 

28 māmiņām, otrais– 47, trešais – 25, ceturtais – četrām māmiņām, divos gadījumos pasaulē nāca 

sestais bērns, bet septīto reizi par jaundzimušā māti kļuva viena māmiņa. 

Zēniem izraudzīti skanīgi vārdi – Alberts, Alekss, Andrejs (2), Andris, Armands, Artūrs, 

Augusts, Bruno, Damirs, Daniels, Demiss, Dzicjaņs (ķīniešu zēnam), Edvards, Emīls, Ernests, 

Gabriels, Ints, Jēkabs (4), Kārlis, Kristiāns, Kristofers, Krišjānis, Linards, Lūkass, Markuss, Martins, 

Mārtiņš, Miks, Mikus, Miroslavs, Niklāvs, Ralfs (2), Reino, Renārs, Ričards (2), Roberts (2), Rodrigo, 

Ronalds, Staņislavs, Teodors, Toms, Valters, Valts, Vestards, Viesturs, Zahars, Zemgus. Sešiem 

jaundzimušajiem zēniem izraudzīti dubultvārdi – Ābels Emanuels, Ārons Artūrs, Kurts Dante, Leo 

Viesturs, Teo Haruka, Teo Rafaels. 

Meitenēm vecāki izraudzījās vārdus Alīna, Alise (2), Amanda, Ance (2), Anēlija, Anna, 

Aurora, Austra, Beatrise (2), Dzinta, Džūlija, Elizabete (2), Emīlija, Enija, Estere, Gabriela, Helga, 

Jasmīna, Keita, Kristena, Letīcija, Līva (3), Luīze, Madara, Maija, Marta (2), Melānija, Melisa (2), 

Milena, Nora, Simona, Sofija (3), Šarlote, Ulla, Veronika. Pie dubultvārdiem divās ģimenēs tika arī 

meitenes – Linda Liepa un Mila Odrija. 

 

Par reģistrētajiem laulātajiem 

 

2020. gadā Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 60 laulības, kas ir par 12 vairāk nekā gadu iepriekš, 

kad laulībā stājās vien 48 pāri. Pat Covid-19 pandēmija neizjauca daudzu iecerēto kāzu norisi, lai gan 
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ierobežojumu dēļ dažas kāzas tika atliktas uz vēlāku laiku, kā arī bija jāievēro maksimāli pieļaujamais 

cilvēku skaits laulības noslēgšanas ceremonijā. 

2020. gadā laulībā pirmo reizi stājās 77, otro reizi – 34, trešo reizi – septiņas, ceturto reizi – 

divas personas. Jaunākajiem izredzētajiem bija 20, bet vecākajam līgavainim – 63 gadi. Vecuma grupā 

no 20 līdz 30 gadiem laulībā stājās 48 personas, no 31 līdz 50 gadiem – 56, bet no 51 līdz 63 gadiem – 

16 laulātie. 

Kā jau bieži vien ierasts, vairums sieviešu (41), pēc stāšanās laulībā, atvadījās no sava uzvārda, 

mainot to uz vīra, septiņos gadījumos jaunās sievas sev izvēlējās dubultuzvārdu, esošajam klāt 

pievienojot arī vīra uzvārdu, bet 12 gadījumos pēc laulības noslēgšanas katrs no laulātajiem palika pie 

sava pirmslaulības uzvārda. 

Laulību noslēgšana notika visas nedēļas dienas, ieskaitot brīvdienas un pat svētku dienas. Tā 

daži pāri jau laikus rezervēja vasaras saulgriežu laiku savas laulības noslēgšanai. Šādas kāzas bija 

pārdomātas īsti latviskas, iekļaujot senču tradīcijas, tērpjoties tautastērpos un pat dziedot 

tautasdziesmas kokles pavadījumā. 

 

Par reģistrētajiem mirušajiem 

 

2020. gada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētie mirušie – 116 personas. Tās ir par 35 personām 

mazāk nekā 2019. gadā, kad reģistrēts 151 mirušais. 84 mirušajām personām deklarētā dzīvesvieta bija 

Ozolnieku novadā, 32 personas bija deklarētas citviet. 

Vecuma grupā no 30 līdz 50 gadiem mūžībā devās četras personas, no 51 līdz 70 gadiem – 28 

personas, no 71 līdz 90 gadu vecumam – 59 personas, vecākas par 90 gadiem – 25 personas, tostarp 

viena kundze, kura pārsniedza trīsciparu skaitli – 108 gadu vecumu. 

Par Dzimtsarakstu nodaļā veiktajiem civilstāvokļa aktu reģistriem 2020. gadā iekasētā naudas 

summa: valsts nodeva – 1 357,70 eiro, maksas pakalpojumi – 1 939 eiro. 

 

INFORMĀCIJA PAR SALGALES PAGASTA PĀRVALDES DARBU 

 

2020. gadā Salgales pagasta pārvalde turpināja sadarbību ar NVA Jelgavas nodaļu, realizējot 

pasākumu “Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība”. Katru 

mēnesi Salgales pagastā darbos bija iesaistīti 1–2 bezdarbnieki. Pasākuma laikā tika veikti ciemu, skolu 

un kapu teritoriju labiekārtošanas, malkas sagatavošanas, sniega tīrīšanas darbi. 

Vasaras mēnešos Salgales pagasta pārvalde iesaistījās NVA Jelgavas nodaļas organizētajā 

projektā “Skolēnu nodarbinātība vasaras brīvlaikā”. Kopskaitā astoņi bērni tika nodarbināti pagasta 

skolu un citu teritoriju labiekārtošanā, malkas sagatavošanā un citos darbos. 

2020. gadā tika turpināti pagasta teritorijas sakopšanas un labiekārtošanas darbi. Īpašas 

pārmaiņas piedzīvoja skvērs pie Garozas pakalpojumu centra un ieeja Emburgas bibliotēkā, kā arī 

Salgales Mūzikas un mākslas skolā. Abās vietās tika nobruģētas taciņas un laukumi, uzstādīti soliņi un 

ierīkoti apstādījumi. 

Kā ik gadu, arī 2020. gadā liela uzmanība tika pievērsta pagasta ceļu stāvokļa uzlabošanai. 

Papildus ikdienas uzturēšanas darbiem, kas sevī ietver asfaltbetona seguma bedrīšu remontu, grants 

ceļu remontu un ceļmalu appļaušanu, turpinājās darbs pie ceļu apauguma noņemšanas un krūmu 

pļaušanas. Tika uzklāts jauns asfaltbetona segums Draudzības ielā Emburgā, bet Liepu ielas 

apgaismojums papildināts ar trim jaunām laternām. Jauni kupoli tika uzstādīti arī Garozas ciema 

laternām, kā arī tās tika pārslēgtas uz gaismas releja regulāciju. 
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Lielākais 2020. gada projekts Salgales pagastā tika realizēts Garozas ciemā, kur pilnībā tika 

nomainīti ūdenspadeves un kanalizācijas tīkli, izveidots jauns ūdens urbums, kā arī labiekārtotas ūdens 

ņemšanas vietas ugunsdrošības vajadzībām. 

 

INFORMĀCIJA PAR CENU PAGASTĀ PAVEIKTAJIEM DARBIEM 

 

2020. gadā Cenu pagasts sadarbojās ar NVA Jelgavas nodaļu, realizējot pasākumu “Algoti 

pagaidu sabiedriskie darbi” – aktīvais nodarbinātības pasākums bezdarbniekiem darba iemaņu 

iegūšanai un uzturēšanai, veicot sociāla labuma darbus. Vidēji mēnesī Cenu pagastā bija iesaistīti 1–2 

bezdarbnieki, veicot ciemu, kapu, bērnudārzu un skolu teritoriju sakārtošanu un labiekārtošanu. 

Tāpat notika sadarbība ar Valsts probācijas dienestu. Dienests īsteno valsts politiku 

kriminālsoda – piespiedu darbs un audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis – sabiedriskais darbs – izpildi, 

kā arī organizē piespiedu darbu notiesātām personām. Cenu pagastā vidēji mēnesī tika nodarbināta 

viena persona, veicot teritorijas uzkopšanu un sakārtošanu. 

2020. gadā turpinājās mazdārziņu uzmērīšana un pašvaldības zemes nomas sakārtošana nomas 

līgumu slēgšanā. 

Ānes un Branku pakalpojumu centros nodrošina klientu apkalpošanu, pašvaldībai adresēto 

dokumentu pieņemšana (iesniegumi, sūdzības un priekšlikumi), dokumentu izsniegšanu, veic 

dzīvesvietas deklarēšanu un izziņu izsniegšanu, pieņem maksājumus par nekustamā īpašuma nodokli, 

zemes nomu, sniedz informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem, nodrošina 

pašvaldības sociālo pabalstu izmaksas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajā 

kārtībā. 

Aktuālākie jautājumi, ar kuriem iedzīvotāji vēršas PC: sadzīves problēmas; īres un komunālo 

maksājumu jautājumi; sociālie jautājumi; dzīvokļu jautājumi; nodokļu maksājumi. 

 

INFORMĀCIJA PAR ATTĪSTĪBAS UN PROJEKTU DAĻAS DARBU 

 

2020. gadā tika pabeigta 2019. gadā uzsāktā projekta „Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu 

centra izveide Ozolnieku novada Ānē” Nr. 9.3.1.1/18/I/022 īstenošana, kura ietvaros ēkā Celtnieku ielā 

12, Ānē, Cenu pagastā, tika veikti 1. stāva telpu remontdarbi, veikta mēbeļu un aprīkojuma iegāde, tajā 

skaitā iekārtots kabinets, kurā uzstādīta silto smilšu iekārta WARMSANDBOX. Projekts tika īstenots 

Zemgales plānošanas reģiona izstrādātā deinstitucionalizācijas plāna ietvaros. Projekta īstenošanas 

rezultātā ēkā ir izveidots Dienas aprūpes centrs “Zīle” (reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju 

reģistrā) pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas – Silto 

smilšu terapijas kabinets bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Minētie pakalpojumi būs pieejami 

ne tikai novada, bet arī kaimiņu pašvaldību klientiem. Projekta kopējās izmaksas 139 112 eiro, no tām 

Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums 118 245,20 eiro un Valsts budžeta finansējums – 

4 173,36 eiro. 

2020. gadā pabeigta divu LEADER (mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku 

attīstības veicināšanai) programmas finansēto pašvaldības projektu īstenošana. Projekta 

Nr. 2019/AL03/97/A019.22.01/09 “Ozolnieku Veselības takas labiekārtošana” ietvaros izveidotas un 

aprīkotas divas aktivitāšu zonas – fizisko aktivitāšu zonā uzstādīti kvalitatīvi un mūsdienīgi 

vingrošanas rīki, bet bērnu atpūtas zonā uzstādīts rotaļu laukumu aprīkojums. Projekta 

Nr. 2019/AL03/97/A019.22.01/08 “Ozolnieku Veselības takai piegulošās teritorijas labiekārtošana” 

gar Spartaka ielu un Jāņu pļavas teritorijā uzstādīti 11 gaismekļi, tādējādi uzlabojot teritorijas 



Ozolnieku novada pašvaldības 2020. gada publiskais pārskats  

 

23 

pārredzamību un drošību, paplašinot tās izmantošanas iespējas. Projektu kopējā summa ir nepilni 

50 000 eiro, no kuriem Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums – 44 827,70 eiro. 

2020. gadā pabeigta divu starpteritoriālo projektu īstenošana, kur pašvaldība bija iesaistīta kā 

partneris – abu projektu mērķis ir veicināt tūrisma attīstību: projekta “Lielupes atveseļošanas pasākumi 

– pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” ietvaros tika izstrādāts maršruts un izdots 

informācijas ceļvedis laivotājiem “Iekustini Lielupi”, novada teritorijā Lielupes krastā izveidotas 

pieturvietas – uzstādītas četras pontonu laipas un seši informācijas stendi. Projekta “Tūrisms kopā” 

ietvaros izstrādāta projektā iesaistīto sešu Pierīgas novadu (Babītes, Mārupes, Ķekavas, Olaines, 

Jelgavas un Ozolnieku) tūrisma attīstības stratēģija, kopīga interaktīva tūrisma karte, veikta novadu 

gidu apmācība, organizēti pieredzes apmaiņas braucieni iesaistīto pašvaldību tūrisma pakalpojumu 

sniedzējiem, organizēts konkurss pašvaldību skolu jaunatnei par tūrisma maršruta sastādīšanu projektā 

iesaistītajās pašvaldībās, izveidota “atmiņas” spēle un videorullīši ar tūrisma objektiem projektā sešās 

iesaistītajās pašvaldībās. 

2020. gadā turpinājās projekta “Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi 

Ozolnieku novadā” īstenošana, kura mērķis ir saglabāt un uzlabot Ozolnieku novada, kā arī visas 

Latvijas iedzīvotāju (jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto 

iedzīvotāju) veselību un novērst nevienlīdzību veselības jomā, īstenojot mērķtiecīgus veselības 

veicināšanas un slimību profilakses pasākumus tādās jomās – uzturs, fiziskās aktivitātes, garīgā 

veselība, profilaktisko pārbaužu veicināšana, atkarību izraisošo vielu lietošanas un hronisko slimību 

profilakse. Šo projektu īstenošanas izdevumi tiek segti no Eiropas Sociālā fonda. Projektu ieviešana 

turpināsies līdz 2023. gada beigām. 

2020. gadā tika turpināta divu sociālās iekļaušanas jomas projektu īstenošana – “PROTI un 

DARI!”, kura ietvaros tika īstenoti pasākumi NEET grupu jauniešu (jaunieši, kuri nestrādā, nemācās 

un neapgūst arodu) prasmju attīstībai, iesaistei izglītībā un darba tirgū, un projekts “Atver sirdi 

Zemgalē”, kura ietvaros tika nodrošināti sociālās rehabilitācijas un aprūpes pakalpojumi bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem, atbalsta grupas un individuālās konsultācijas personām ar garīga rakstura 

traucējumiem. 

 

ĪSTENOTIE UN UZSĀKTIE PROJEKTI IZGLĪTĪBAS JOMĀ 

 

Noslēdzies Nordplus Junior 2018 projekts “Back to the Nature for sustainable Future” ar mērķi 

motivēt skolēnus domāt par dabas aizsardzības un ar vides saudzēšanu saistītiem jautājumiem. Projekta 

ietvaros Ozolnieku vidusskolas pedagogi un skolēni piedalījās starptautiskos pieredzes apmaiņas 

braucienos uz Lietuvu, Zviedriju un Dāniju, iepazina citu valstu pozitīvo un negatīvo pieredzi, kā arī 

pilnveidoja komunikācijas, sadarbības prasmes, svešvalodu zināšanas. 

Erasmus+ programma: Ozolnieku vidusskolā uzsākta Erasmus+ programmas Pamatdarbības 

Nr. 1 “Mācību mobilitāte skolas sektorā” projekta „Mūsdienīgi pedagogi – profesionāli, daudzpusīgi, 

pašpārliecināti un elastīgi kopējā Eiropas telpā” īstenošana ar mērķi attīstīt un pilnveidot pedagogu 

profesionālo kvalifikāciju, piedaloties profesionālās pilnveides kursos un apmācībās, darba vērošanā. 

Turpinās Pamatdarbības Nr. 2 (KA2) skolu apmaiņas partnerības projekts “Mobile Museum 

abroad” ar mērķi izveidot mobilas muzeja ekspozīcijas par dažādām tēmām (pilsētas, mājas un darba 

vietas tajās; skola; ģimene; ainava; māksla un mūzika), kuras turpmāk ir iespējams izmantot mācību 

procesa ietvaros. Ozolnieku vidusskolas izglītojamiem un pedagogiem plānots doties pie sadarbības 

partneriem uz Poliju, Itāliju, Portugāli, Vāciju un Rumāniju, lai piedalītos skolēnu grupu apmaiņās un 

skolotāju starpvalstu sanāksmēs. 



Ozolnieku novada pašvaldības 2020. gada publiskais pārskats  

 

24 

Turpinās divu jauniešu apmaiņas projektu īstenošana. Projekta “Youth Work – You(th) Lead” 

ietvaros novada jauniešiem, kā arī pedagogiem būs iespēja piedalīties apmācību kursos un jauniešu 

apmaiņas mobilitātē Bulgārijā, savukārt projekta “Camera Eye – First step saving animals” ietvaros 

novada jaunieši varēs attīstīt mediju un digitālās prasmes, piedaloties jauniešu apmaiņas aktivitātēs 

Polijā. 

Turpinās vairāku Eiropas Sociālā fonda projektu īstenošana – „Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” (mērķis: uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās 

un profesionālās izglītības iestādēs); “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (mērķis: 

nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas 

attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un 

mācību sasniegumus); “Kompetenču pieeja mācību saturā” (ar mērķi nodrošināt kompetenču pieejā 

balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam 

un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē). 

2020. gadā tika organizēts ikgadējais pašvaldības finansētais konkurss “Es zinu, varu un daru”, 

par konkursa mērķi nosakot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu sakopšanu un labiekārtošanu. 

Konkursam tika iesniegti un īstenoti deviņi projekti par kopējo summu 21 397,22 eiro, no tās 

pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums – 6 012,56 eiro. Branku ciemā pie ēkas Spartaka ielā 14 

uzstādītas atkritumu urnas, savukārt Ānes ciema projektu ietvaros tika turpināta 2019. gadā uzsāktā 

Celtnieku un Atpūtas ielas daudzdzīvokļu māju teritoriju labiekārtošana – pie mājas Atpūtas ielā 1 un 

gar Sporta ielu atjaunots gājēju celiņš un soli. Tāpat soli atjaunoti arī pie ēkas Celtnieku ielā 2, sakārtota 

iebrauktuve un lietus ūdens novade no stāvlaukuma, un pagarināts gājēju celiņš pie ēkas Celtnieku ielā 

7, bet pie ēkas Celtnieku ielā 9 – paplašināta caurbrauktuve un stāvlaukums. Pa vienam projektam 

īstenoti Ozolnieku un Salgales pagastos – atjaunoti soliņi un uzstādīti velo statīvi pie ēkas Meliorācijas 

ielā 23 Ozolniekos, bet Emburgā pie ēkas 1. Maija ielā 2 uzstādīta veļas žāvētava. 

 

INFORMĀCIJA PAR SAIMNIECĪBAS DAĻAS DARBU 

 

Ozolnieku novada pašvaldības Saimniecības daļa organizē un veic darbus, kas attiecas uz 

pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanu, teritorijas labiekārtošanu, mājokļu apsaimniekošanu, kapu 

apsaimniekošanu un nodarbinātību. Iedalītās un apgūtās Valsts mērķdotācijas 2020. gadam – 228 713 

eiro. 

Ceļu fonda līdzekļi izmantoti autoceļu ikdienas uzturēšanai: 

 sniega tīrīšana un slīdamības novēršana 20 %; 

 ceļu planēšanas darbi 14 %; 

 grants uzbēršanas darbi 37 %; 

 asfaltbetona seguma bedrīšu remonts 20 %; 

 ceļa zīmju iegāde un uzstādīšana 2 %; 

 ceļa nomaļu appļaušana 4 %; 

 dažādi (ielu slaucīšana, pretputekļu apstrāde) 3 %. 

 

Lielākie objekti (bez ceļu ikdienas uzturēšanas): 

 asfalta seguma virskārtas atjaunošana un nomaļu piebēršana ar dolomīta šķembām Vidus 

ielā Aizupēs; 

 asfalta seguma virskārtas atjaunošana Celtnieku ielas posmā Ānē; 

 asfalta seguma virskārtas atjaunošana Saules ielas posmā Brankās. 
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2020. gadā turpinājās Ozolnieku ezera, Ānes un Džammu dīķa labiekārtošanas darbi. 

Peldvietās atvesta un izlīdzināta smilts. Izbūvēti sporta un auto stāvlaukumi, pastaigu takas. Vasaras 

sezonā sistemātiski tiek pārbaudīta ezera ūdens kvalitāte. Veikti uzlabojumi Ozolnieku Mežaparka un 

Veselības takas teritorijās. Uzlabots Bulderberga kalna stāvoklis un pieguļošā teritorija, izveidots auto 

stāvlaukums pie kalna, uzlabota satiksmes drošība. Novada estētiskam noformējumam, Skolas ielā 

Ozolniekos, vasaras periodā uz jaunajiem apgaismes stabiem uzstādītas un tiek koptas ziedu 

kompozīcijas. Tie nodrošināta atkritumu savākšana, zāles pļaušana, veco un bīstamo koku zāģēšana, 

celmu izfrēzēšana utt. Valsts ceļu nomalēs uzstādītas 99 māju norādes. Pašvaldības teritorijā uzstādīti 

deviņi jauni informācijas stendi, vairāki atpūtas soliņi un atkritumu urnas. Veikti gājēju celiņu un 

laukumu attīrīšana no sniega un pretslīdes apstrāde ziemas periodā, dažādi saimnieciskie palīdzības 

darbi Ozolnieku novada pašvaldības iestādēm, nodrošināta laukuma virskārtas asfaltēšana pie Ānes 

kultūras nama, sniegta palīdzība dažādu masu pasākumu norisēs. 

2020. gadā, organizējot kapu saimniecības darbu, veikti elementārie apsaimniekošanas darbi 

Cenu un Salgales pagastu kapos, tostarp: 

 lai ietaupītu pašvaldības līdzekļus atkritumu apsaimniekošanā, veikta nomaiņa no būvgružu 

konteinera servisa uz 1 m3 atkritumu konteineru apkalpošanu; 

 pilnveidota Dalbes kapsētas integrācija kapsētu informācijas sistēmā CEMETY. 

https://www.cemety.lv/, informācija pieejama www.ozolnieki.lv; 

 izgatavoti un nomainīti četri satrunējušie aku vāki un trīs informācijas stendi; 

 ziemas periodā veikta bojāto un bīstamo koku izzāģēšana; 

 visos kapos to labiekārtošanai atvesta melnzeme un smilts; 

 slēgti jauni un iepriekšējo gadu kapu vietas zemes nomas līgumi; 

 noorganizēti kapu svētki; 

 papildus pašvaldības pārraudzībā esošo 11 kapsētu apkopšanai tiek uzturēti arī 1. un 2. 

Pasaules kara apbedījumi. 

 

INFORMĀCIJA PAR BŪVVALDES DARBU 

 

Būvvaldes darbs un jaunais būvniecības process, sākot ar 2020. gada 1. janvāri, ir noritējis 

Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) – atbilstoši valstī noteiktai kārtībai būvniecības procesa 

sakārtošanai papildus būvvaldei noteikto funkciju un mērķu izpildei – kvalitatīvu novada veidošanu un 

būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu, realizāciju un kontroli Ozolnieku novadā atbilstoši tās 

teritorijas plānojumam, apbūves noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem. Jaunā kārtība ieviesa 

korekcijas būvvaldes darbā un prasīja papildus tehnisko nodrošinājumu. Aktualizējās jautājumi par 

BIS nepilnībām, pastiprinājās sadarbība ar BIS atbalsta dienestu sistēmas darbības uzlabošanas 

jautājumos. Veikts nozīmīgs darbs vēsturisko būvniecības lietu reģistrēšanai BIS. Palielinājies darbs 

ar klientiem (ieceres iesniedzējiem, ierosinātājiem, projektētājiem) jaunā procesa izskaidrošanā. 

Papildus tiešo funkciju izpildei, būvvalde 2020. gadā aktīvi piedalījusies pašvaldības attīstības 

jautājumu risināšanā, pašvaldības objektu plānošanas darbā, ar būvniecību saistītu juridisku jautājumu 

risināšanā. 

Būvvalde, papildus tiešo funkciju izpildei, aktīvi piedalījusies pašvaldības attīstības jautājumu 

risināšanā, pašvaldības objektu plānošanas darbā, Ozolnieku novada Teritorijas plānojuma izstrādē. 

 

Ozolnieku būvvaldes veiktās darbības 

https://www.cemety.lv/
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Nr.  

p.k. 

Veiktās darbības 2019 2020 BIS-2020 

1.  Saņemti un reģistrēti iesniegumi 304 277 322 

2.  Izskatīti un saskaņoti reklāmas 

uzstādīšanas iesniegumi 
9 6  

3.  Sniegtas rakstiskas atbildes 130 111 216 

4.  Sniegtas atbildes uz e-pastiem  872  

5.  Būvatļauju saņemšanai iesniegti 

būvprojekti 
135  126 

6.  Izskatītas – būvniecības ieceres (kurām 

nav jāizsniedz būvatļauja) 
161  152 

7.  Izsniegtas būvatļaujas 92  81 

8.  Akceptēti būvprojekti 130  109 

9.  Akceptētas būvniecības ieceres 159  127 

10.  Ekspluatācijā pieņemti objekti 70  49 

11.  Izskatīti un akceptēti zemes ierīcības 

projekti 
26 20  

12.  Notikušas būvvaldes sēdes 52 33  

13.  Sagatavoti atzinumi par būves 

pārbaudēm, 

– no tiem ar patvaļīgas būvniecības 

pazīmēm 

119 

 

32 

 

105 

 

29 

14.  Sagatavoti administratīvo pārkāpumu 

protokoli 
7  7 

 

INFORMĀCIJA PAR PAŠVALDĪBAS POLICIJAS DARBU 

 

2020. gadā Ozolnieku novada Pašvaldības policijā dienesta pienākumus pildīja pieci inspektori 

un divi vecākie inspektori, no kuriem viens inspektors – Pašvaldības policijas priekšnieka pienākumus. 

2020. gadā Pašvaldības policijas rīcībā bija divas automašīnas, kas tiek lietotas ikdienas 

darbam, patrulēšanai pēc apstiprināta grafika. Viena no automašīnām ir speciāli aprīkota atbilstoši 

valsts standarta prasībām un tai piešķirts operatīvā transporta statuss. 

Darbinieki nodrošināti ar funkcionāliem un labiem darba apstākļiem (darba telpām, 

formastērpiem, speciāliem līdzekļiem u. c.). 

Jelgavas pilsētas medicīniskajā atskurbtuvē tika nogādātas 55 personas. LLU 

veterinārmedicīnas mazo dzīvnieku patversmē nogādāti deviņi suņi, 27 kaķi, trīs stirnu kazas, viena 

lapsa, viens āpsis, viens jenotsuns, viens vanags, viena kaija. 

 

 2019. g. 2020. g. 

No 01.01.2020. līdz 30.06.2020. sastādīti Administratīvā pārkāpuma 

protokoli 
110 105 

Sakarā ar Administratīvās atbildības likuma stāšanos spēkā 

no 01.07.2020. līdz 31.12.2020. uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi 
– 69 

Iesniegumi no fiziskām personām 90 81 

Iesniegumi no juridiskām personām 115 87 

Brīdinājuma protokoli 42 28 

Priekšraksti 16 17 

Par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu sastādītie protokoli- lēmumi 117 75 

Izsaukumi  498 775 
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Visbiežāk pārkāptie Ceļu satiksmes noteikumu (CSN) panti 

CSN 149.10 pants 7.daļa (stāvēšanas laika neievērošana)/CSL 57.7 19 gab. 

CSN 149.10 panta 5.daļas 11.punkts (apstāšanās, stāvēšana)/CSL 57.5.13 14 gab. 

CSN 149.31 panta 8.daļa (invalīdu stāvvieta)/CSL 78.8 10 gab. 

Par CSN sastādīti protokoli 75 gab. 

CSN anulētie protokoli  5 gab. 

 

INFORMĀCIJA PAR SOCIĀLĀ DIENESTA DARBU 

 

Ozolnieku novada Sociālajā dienestā 2020. gadā tika saņemti 1 328 personu iesniegumi, t. sk., 

838 iesniegumi sociālajai palīdzībai, 152 sociālajiem pakalpojumiem, 338 – pašvaldības pabalstiem. 

Par trūcīgām atzītas 82 ģimenes – 153 personas, par maznodrošinātām atzītas 145 ģimenes – 243 

personas. 

Laika periodā no 01.01.2020. līdz 30.12.2020. Ānes higiēnas centrā tika sniegti 547 

pakalpojumi, t. i., veļas mazgāšana, žāvēšana, dušas pakalpojums. Pieprasītākais pakalpojums trūcīgo 

novada iedzīvotāju vidū ir veļas mazgāšana (223 reizes) un dušas pakalpojums (204 reizes). 

Salīdzinot ar 2019. gadu Ānes higiēnas centra apmeklētāju skaits būtiski nav mainījies, kas 

skaidrojams ar Ozolnieku novada trūcīgo un maznodrošināto personu (ģimeņu) materiālā stāvokļa 

uzlabošanos. 

Novada iedzīvotājiem bija pieejami ģimenes psihoterapeita pakalpojumi, kurus 2020. gadā 

izmantoja 19 personas, septiņām ģimenēm kopumā notika 96 konsultāciju stundas. Veicot sociālo 

darbu ar ģimenēm un bērniem, liela nozīme ģimenes sociālās situācijas izvērtēšanai ir psihologu 

veiktās konsultācijas. 2020. gadā tika sniegti psiholoģiskās diagnostikas pakalpojumi un saņemti 

atzinumi 17 novada bērniem ar mācīšanās grūtībām. 

2020. gadā par valsts līdzekļiem, pēc Sociālā dienesta nosūtījuma, psihosociālo palīdzību kā 

vardarbībā cietušie, saņēma 20 novada bērni un divi bērnu pavadoņi – Dobeles novada Atbalsta centrā 

un Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā “Eleja”. Izmantota biedrības “Ģimenes šūpulis” krīzes 

centra patvēruma māja–pakalpojums – vienai personai. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijās biedrības “Centrs Elizabete” pakalpojums sniegts pieciem novada bērniem. 

Ozolnieku novada nepilngadīgo likumpārkāpumu profilakses darbs 2020. gadā notika ar sešiem 

bērniem. Sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas ietvaros tika slēgtas piecas profilakses 

lietas. Gada beigās likumpārkāpumu profilakses darba uzskaitē atradās viens bērns. 

2020. gadā Sociālais dienests administrēja pašvaldības pabalstus daudzbērnu ģimenēm: 

 vakcinācijai – 53 iesniegumi; 

 briļļu iegādei – 23 iesniegumi; 

 mācību līdzekļu iegādei – 140 iesniegumi; 

 profesionālās ievirzes vai interešu izglītības programmu dalības maksas segšanai – 122 

iesniegumi. 

2020. gadā noslēgti divi uzņēmuma līgumi par aprūpes mājās II līmeni vientuļiem novada 

iedzīvotājiem. I līmeņa aprūpi astoņiem iedzīvotājiem sociālie aprūpētāji veic mājās. Dienesta rīcībā 

esošā informācija ļauj prognozēt, ka pieprasījums pēc šī pakalpojuma turpmāk pieaugs. 

2020. gadā Sociālās aprūpes centrā “Zemgale” ievietoti 16 novada iedzīvotāji, kuru uztura 

izmaksas daļēji vai pilnībā sedz Ozolnieku novada pašvaldība. Uz 2020. gada 31. decembri pašvaldība 
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apmaksāja 21 vientuļa novada iedzīvotāja uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs. Salīdzinot 

ar 2019. gadu, sociālās aprūpes centros ievietoto iedzīvotāju skaits pieaudzis par 12 personām. 

Valsts apmaksātiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem sagatavoti un nosūtīti dokumenti 

uz Sociālās integrācijas valsts aģentūru par četrām personām. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu 

valsts komisijai, kas nosaka invaliditātes cēloņus un pakāpi, pastāvīgu vai ilgstošu darbaspējas zudumu 

vai darbaspēju stipru samazināšanos saistībā ar slimību, veikti 35 izvērtējumi. Mainoties 

normatīvajiem aktiem, salīdzinot ar 2019. gadu pieprasījums pēc valsts apmaksātiem sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumiem, kā arī veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai, ir 

samazinājies. 

Aprūpe mājās – 1. līmenis (produktu, medikamentu iegāde, rēķinu apmaksa) – tiek nodrošināta 

10 mājsaimniecībām Ozolnieku, Cenu un Salgales pagastos. 

 

Sociālo pabalstu izlietojums, EUR 

 2017. 2018. 2019. 2020. 

Sociālie pabalsti, tai skaitā: 529 815 554 825 558 092 562 107 

Pabalsti veselības aprūpei (naudā) 12 334 10 377 6 563 12 182 

Pabalsti medikamentu iegādei 196 232 2 963 0 

Pabalsts zobārstniecības pakalpojumiem 329 616 1 365 1265 

Brīvpusdienas skolā 19 0 0 8 

Pašvaldību vienreizējie pabalsti krīzes situācijā (naudā) 1 405 800 0 400 

Sociālās garantijas bāreņiem (naudā) 4 564 3 440 4 854 7 817 

Sociālās garantijas audžuģimenēm (naudā) 3 600 3 696 3 388 19 185 

Garantētā minimālā ienākuma pabalsts (naudā) 7 329 4 979 3 965 5 925 

Pabalsts kurināmā iegādei 30 388 17 005 19 916 19 722 

Pabalsts komunālo pakalpojumu segšanai 15 087 15 301 13 648 13 255 

Transporta izdevumu kompensācijas 27 391 16 114 19 759 12 614 

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību 

budžeta veiktie maksājumi iedzīvotājiem (naudā) 
2 068 2 524 2 225 2 276 

Samaksa par bērnu uzturēšanos sociālās aprūpes centrā 15 095 7 695 7 310 6 290 

Samaksa par pārējiem sociālajiem pakalpojumiem 6 747 10 458 17 442 8 015 

Bērna piedzimšanas pabalsts 23 120 22 190 17 700 20 730 

Apbedīšanas pabalsts 10 037 11 790 13 250 9 493 

Pabalsts cienījamu vecumu sasniegušajam novada 

iedzīvotājam (virs 75 gadiem) 
6 890 5 910 6 210 5 530 

Pabalsts sakarā ar vietas nenodrošināšanu PII 294 034 342 899 331 594 323 547 

Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai 3 727 2 077 644 1 031 

Braukšanas maksas atvieglojumi pensionāriem no 80 

gadu vecuma Ozolnieku novadā 
9 930 12 690 12 000 12 180 

Dāvanu kartes trūcīgo ģimeņu bērniem mācību līdzekļu 

iegādei 
2 240 597 450 

Ēdināšanas izdevumi privātajās PII 32 102 39 749 45 597 31 198 

Pabalsts krīzes situācijā 1 405 800 0 0 

Pabalsts Ozolnieku novada politiski represētajām 

personām un nacionālās pretošanās kustības 

dalībniekiem 

2 190 2 018 2 159 6 065 

Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei 8 760 10 990 11 850 10 980 

Pabalsts vakcinācijai 1 379 963 1 450 1 665 

Pabalsts briļļu iegādei 1 359 1 027 1 315 1 164 

Pabalsts profesionālās ievirzes un interešu izglītībai    7 143 
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Pabalsts aizbildņiem 6 195 6 065 7 741 8 040 

Pabalsts aizgādņiem 1 650 1 830 1 937 3 225 

Pabalsts Černobiļas avārijas seku likvidācijas 

dalībniekiem 
485 350 650 700 

Krīzes pabalsts Covid-19 pandēmijas laikā    4 910 

Pabalsts vecākam, kura bērns apgūst pamata un 

vispārējo izglītību privātā mācību iestādē 
   5 102 

 

2020. gadā Ozolnieku novada Sociālais dienests turpināja aktīvu līdzdarbību Labklājības 

Ministrijas un Eiropas Savienības fonda līdzfinansētajos projektos – deinstitucionalizācijas projektā 

“Atver sirdi Zemgalē” un “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”. 

Dalību pilotprojektos pabeidza divi darbinieki, viens – “Metodikas izstrāde sociālajam darbam 

ģimenēm ar bērniem”, otrs – “Metodikas izstrāde sociālajam darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām 

personām”. 

2020. gadā Celtnieku ielā 12, Ānē, ir iekārtotas telpas un darbu uzsācis Ozolnieku novada 

Sociālā dienesta Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Zīle”. No 2020. gada novembra 

centrā “Zīle” ir reģistrēti divi sociālie pakalpojumi – Dienas aprūpes centrs un Sociālā rehabilitācija. 

Dienas aprūpes centra klienti ir pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem. Sociālās 

rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiek sniegts, izmantojot Silto 

smilšu nodarbību metodi un Marte Meo metodi. 

2020. gadā Ozolnieku novadā turpinājās grupu nodarbības pilngadīgām personām ar garīga 

rakstura traucējumiem. Pakalpojuma sniegšanas procesā klientiem tika sniegts personiskais atbalsts, 

dotas iespējas iepazīt pašam sevi, pilnveidoties un uzlabot savas attiecības un dzīves kvalitāti. Tāpat 

tika uzsāktas speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts pilngadīgām personām ar garīga 

rakstura traucējumiem, kuru mērķis ir veicināt vai atjaunot klienta sociālās funkcionēšanas spējas, 

ietverot sociālā statusa atgūšanu, spējas strādāt un aprūpēt sevi, kā arī iekļauties sabiedrībā. 

2020. gadā Ozolnieku novadā turpinājās arī aprūpes pakalpojumu sniegšana un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, un viņu likumiskajiem 

pārstāvjiem. 
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INFORMĀCIJA PAR BĀRIŅTIESAS DARBU 

 

Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 5. panta ceturtajā daļā noteiktajam, bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā 

sniedz attiecīgās pašvaldības domei pārskata ziņojumu par savu darbību. Pārskata ziņojums ir 

publicējams pašvaldības mājaslapā. 

Ozolnieku novada bāriņtiesa (turpmāk – bāriņtiesa) ir Ozolnieku novada domes izveidota 

aizbildnības un aizgādnības iestāde, kuras darbības teritorija ir Ozolnieku pagasts, Cenu pagasts un 

Salgales pagasts. 

Bāriņtiesas sastāvā ir: 

 bāriņtiesas priekšsēdētāja Ilze Mangusa; 

 bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Ieva Spalva; 

 bāriņtiesas locekļi: Ginta Strade, Liene Šmite, Ilze Makarova-Makaronoka, Inese Beļicka; 

 bāriņtiesas sekretāre Ligita Romānova. 

Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem. 

Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesības un tiesisko interešu 

aizsardzību. Bāriņtiesas darbinieki regulāri sniedz konsultācijas Ozolnieku novada iedzīvotājiem 

bāriņtiesas kompetences jautājumos. 

Bāriņtiesa Civillikumā un Bāriņtiesu likumā noteiktajos gadījumos Ozolnieku novada 

iedzīvotājiem sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī 

izdara apliecinājumus un pilda citus uzdevumus, kas juridiskā spēka ziņā pielīdzināmi notariālajiem 

apliecinājumiem, par kuriem valsts nodevas tiek iemaksātas novada domes kasē Ozolniekos. 

Apliecināto darījumu reģistrā 2020. gadā ir izdarīti 419 ieraksti un iekasēti 4 579,12 eiro. 

Lai veiktu pasākumus bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju interesēs, bāriņtiesa savas 

kompetences ietvaros sadarbojas ar sociālajiem dienestiem, valsts un pašvaldības policiju, valsts 

probācijas dienestu, skolām, pirmsskolas izglītības iestādēm, ģimenes ārstiem, tiesām, prokuratūru, 

citām bāriņtiesām un institūcijām. 

Bāriņtiesas ikdienas darbības nodrošināšanai 2020. gadā nosūtīti 768 dokumenti un to 

pielikumi, saņemti  486 ienākošie dokumenti un 160 iesniegumi. 

2020. gadā bāriņtiesas darbinieki piedalījušies 11 tiesas sēdēs. Bāriņtiesa tiesas procesos bijusi 

gan prasītājs, gan tiesas pieaicināta iestāde atzinuma sniegšanai. Bāriņtiesa pārstāvēta lietās par 

aizgādības tiesību atņemšanu, kā arī saskarsmes tiesības kārtības noteikšanu lietās. 

Bāriņtiesas sēdēs lietas izskatīšanā administratīvā procesa dalībniekus bieži pārstāv advokāti, 

tāpēc bāriņtiesas darbiniekiem regulāri jāpaaugstina sava kvalifikācija, jāiepazīstas ar tiesu praksi un 

judikatūru. Lietas ar katru gadu kļūst komplicētākas, psiholoģiski smagākas un sarežģītākas, līdz ar to 

prasot daudz vairāk laika un cilvēkresursu, lai sagatavotu kvalitatīvus un juridiski korektus lēmumus. 

Bāriņtiesas darbinieki regulāri paaugstina savu profesionālo kvalifikāciju, piedaloties profesionālās 

apmācības kursos un semināros. 

Aizstāvot bērna vai aizgādnībā esošās personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības, 

gatavojot lēmuma projektus, bāriņtiesa pieprasa no valsts un pašvaldību iestādēm, komercsabiedrībām 

un organizācijām ziņas, kas nepieciešamas, lai izvērtētu bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesību 

ievērošanas likumību vai izlemtu bāriņtiesas kompetencē esošus jautājumus. 

Bāriņtiesas lietas izskata bāriņtiesas sēdēs un lēmumus pieņem koleģiāli, izņemot gadījumus, 

kad bērns atrodas veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos, kā arī tad, ja bērna atrašanās ģimenē var 

apdraudēt viņa veselību un dzīvību. Šādos gadījumos bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētājas 
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vietniece vai bāriņtiesas loceklis vienpersoniski pieņem lēmumu par bērna šķiršanu no ģimenes un 

nogādā bērnu drošos apstākļos. 

Lai pieņemtu lēmumu lietās ar aizbildnības, aizgādnības, adopcijas vai ar aizgādību saistītos 

jautājumos, bāriņtiesa veic amatpersonu un iedzīvotāju aptauju, uzaicina personas uz pārrunām un 

pieprasa no tām paskaidrojumus, veic pārrunas ar bērnu un aizgādnībā esošo personu, lūdz psihologu 

veikt personas vai ģimenes psiholoģisko izpēti, pārbauda bērna vai aizgādnībā esošas personas dzīves 

apstākļus, kā arī veic daudz citu nepieciešamu darbību. 

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojuma Nr. 655 “Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu” 5.23. apakšpunktā noteikto, bāriņtiesa lietu var izskatīt un lēmumus pieņemt 

bāriņtiesas sēdē rakstveida procesā (bez personas klātbūtnes), ja tā nav atzinusi par nepieciešamību 

lietu izskatīt mutvārdu procesā. 

Sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību, lietas tiek izskatītas rakstveida procesā. 

Uz 2020. gada 31. decembri ārpusģimenes aprūpē atradās 41 Ozolnieku novada bērns, no tiem 

aizbildņu ģimenēs – 31 bērns, audžuģimenē – deviņi bērni, bet ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijā – viens bērns. 

Bāriņtiesa pārrauga 11 aizgādņu darbu par 12 aizgādnībā esošām personām. 

Bāriņtiesas lietvedībā atrodas 444 lietas, no tām 2020. gadā ierosinātas 44 administratīvās 

lietas. 

 

Ozolnieku novada Bāriņtiesas veiktās darbības 

Nr. p.k. Veiktās darbības 2019. 2020. +/- 

1. Pieņemtie lēmumi 75 77 +2 

2. Nosūtītas vēstules un to pielikumi 687 768 +81 

3. Saņemtas vēstules 485 486 +1 

4. Saņemti un izskatīti iesniegumi 163 160 -3 

5. Piedalīšanās tiesas sēdēs 25 11 -14 

6. Lietvedībā lietas 435 444 +9 

 bērnu skaits 558 554 -4 

7. Ierosinātas administratīvās lietas 44 35 -9 

 bērnu skaits 50 58 +8 

8. 
Informēta Valsts policija par fizisku, emocionālu 

vardarbību pret bērniem (ģimenēm)  
23 15 -8 

9. 
Informēts Ozolnieku novada Sociālais dienests par 

ģimenēm 
9 32 +23 

10. 
Ārpusģimenes aprūpē esošie Ozolnieku novada bērni, tai 

skaitā: 
30 41 +11 

 aizbildnībā 28 31 +3 

 
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijās 
1 1 0 

 audžuģimenē 1 9 +8 

11. Iecelti aizbildņi 7 4 -3 

 bērni 8 5 -3 

12. Izdarīto apliecinājumu skaits 693 419 -274 

 iekasēta valsts nodeva, EUR 6 993,67 4 579,12 -2 414,55 
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Ozolnieku novada Bāriņtiesā pieņemti lēmumi 

Nr. p.k. Lēmums 2019.g. 2020.g. +/- 

1. 

Lietas par bērna vārda, uzvārda un tautības ieraksta 

maiņu, ja vecāki par to nevar vienoties vai, ja vecāki 

kopīgi pārstāv bērna personiskās intereses, bet viens no 

viņiem nav sasniedzams 

1 0 -1 

2. 
Lietas par vecāku domstarpībām bērnu audzināšanas 

jautājumos 
0 0 0 

3. Lietas par bērna mantas pārvaldīšanu 12 12 0 

4. 

Lietas par atļaujas došanu bērnam, šķērsojot valsts 

robežu, ja viens vecāks ir ārzemnieks un nav 

sasniedzams, vai atsakās dot piekrišanu 

1 0 -1 

5. 
Lietas par atzinuma došanu par personas spēju aprūpēt 

bērnu no citas ģimenes 
2 1 -1 

6. 

Lietas par valsts sociālo pabalstu, atbalstu ar celiakiju 

slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, un 

apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksas pārtraukšanu 

vai atjaunošanu 

1 1 0 

7. 

Lietas par bērna aizgādības tiesību (aprūpes tiesību) 

pārtraukšanu, atņemšanu un atjaunošanu, par prasības 

sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu un 

atjaunošanu 

19 17 -2 

8. 

Lietas un lēmumi (atzinumi) pēc tiesu pieprasījuma 

(atsevišķā aizgādība, aizgādības tiesību atņemšana pēc 

personas prasības, saskarsmes tiesības u. c.) 

9 1 -8 

9. 

Lietas par bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu 

ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijās 

6 8 +2 

10. Adopcijas lietas 3 3 0 

11. Aizbildnības lietas 12 11 -1 

12. Lietas par viesģimenes statusa piešķiršanu 2 3 +1 

13. 

Lietas par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes 

pienākumu veikšanai un lietas par audžuģimenes statusa 

piešķiršanu 

3 3 0 

14. Lietas par bērnu ievietošanu audžuģimenē - 11 +11 

15. 

Lietas par aizgādņa iecelšanu promesošo vai pazudušo 

personu mantai vai mantojumam, lietas par aizgādņa 

atcelšanu vai atlaišanu no pienākumu pildīšanas 

1 5 +4 

16. 

Lietas par aizgādņu iecelšanu pilngadīgām 

rīcībnespējīgām personām, aizgādņa atcelšanu vai 

atlaišanu no pienākumu pildīšanas. 

1 1 0 

 Kopā pieņemti lēmumi 75 77 +2 

 

INFORMĀCIJA PAR SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA “ZEMGALE” DARBU 

 

Ozolnieku novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs “Zemgale” atrodas skaistā vietā 1,5 km 

attālumā no Ozolnieku pagasta centra un 6 km attālumā no Jelgavas. Savu darbību uzsācis 1975. gada 

1. aprīlī kā nams veciem cilvēkiem, bet 1998. gadā kļuva par sociālo aprūpes centru “Zemgale”. 
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Centrs sniedz diennakts aprūpi pensijas vecumu sasniegušām personām, kā arī I un II grupas 

invalīdiem, kuriem nepieciešama ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija, kā arī personām ar 

funkcionāliem traucējumiem, kam nepieciešama īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija. 

Pamatojoties uz Ozolnieku novada domes 28.02.2020. lēmumu (sēdes protokols Nr. 3., 12.§), 

no 2020. gada 1. aprīļa SAC “Zemgale” noteikta sekojoša uzturēšanās maksa dienā: 

 uzturēšanās maksa – 23 eiro; 

 uzturēšanās maksa personām, kurām pamata dzīvesvieta vismaz vienu gadu pirms 

iestāšanās SAC “Zemgale”, ir deklarēta Ozolnieku novadā – 17 eiro; 

 uzturēšanās maksa vienvietīgā istabā – 25 eiro; 

 maksa par sociālo gultu – 24 eiro. 

2020. gadā sociālās aprūpes centrā tika plānotas 270 vietas ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanai un 22 vietas īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanai. 2020. gadā centrs sniedzis pakalpojumus 208 klientiem 

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļās un pieciem klientiem īslaicīgās sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļā. 

2018. gadā Centrs veica pašvērtējumu un uzstādīja mērķus turpmākajam darbam pie 

pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas. 2020. gada decembrī pabeigta pērn uzsāktā SAC “Zemgale” ēkas 

siltināšanas noslēdzošā 4. kārta. Tās gaitā aprūpes centrā uzstādīta moderna ventilācijas iekārta ar gaisa 

dzesēšanas sistēmu karstajiem vasaras mēnešiem, ierīkota zibens aizsardzības sistēma, veikta 

savienojošā korpusa siltināšana. Jaunu ikdienas komforta un darba ērtības līmeni centrā sniedz 

moderns lifts, kurā var pārvadāt gulošus pacientus. Būvdarbus par  kopējo summu 740 360,75  eiro ar 

PVN veica SIA “Amatnieks”. 162 955 eiro no šīs summas ir Valsts kases aizdevums. 

2020. gadā turpinājās darbs pie pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas. Iegādātas 20 jaunas 

funkcionālās gultas (7 820,12 eiro), jauna cepeškrāsns virtuvei (2 768,48 eiro), virtuves ventilācijas 

tīrīšana (3 389,29 eiro). 

2020. gadā turpinājies darbs pie debitoru parādu atgūšanas. Pēc kontu apgrozījuma pa 

klientiem, uz 31.12.2020., nedzēstā uzturēšanās maksas summa sastāda 30 059,64 eiro. No tās: 

1. 17 170,37 eiro – nedzēstās tiesā celto prasību summas; 

2. 6 711,22 eiro – nedzēsto Vienošanās līgumu summa; 

3. 2 298,41 eiro – nedzēsto klientu 85 % maksājumu summa; 

4. 1 230,67 eiro – sagatavošanas procesā uz norakstīšanu, sakarā ar piedziņas neiespējamību; 

5. 3 879,64 eiro – kavēto maksājumu summa. 

SAC “Zemgale” darbību 2020. gadā būtiski ietekmēja Covid-19 infekcijas slimības izplatības 

dēļ ieviestie ierobežojumi un epidemioloģisko drošības prasību ievērošana. Covid-19 infekcijas 

uzliesmojuma dēļ un ieviešot karantīnas zonas jaunu klientu uzņemšanai, ir samazinājies pakalpojuma 

vietu skaits. 2021. gadā plānojam pakāpeniski atgriezties pie 260 pakalpojuma vietām. 
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FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI 

 

Ozolnieku novada pašvaldības budžets 2020. gadam izstrādāts, pamatojoties uz Likumu “Par 

budžetu un finanšu vadību”, likumu “Par pašvaldību budžetiem”, likumu “Par pašvaldībām”, kā arī 

ievērojot speciālajos nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos spēkā esošajos 

likumdošanas aktos paredzētās prasības. 

Sagatavojot budžetu 2020. gadam, pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies 

sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās un 

pieejamie resursi tiktu plānoti atbilstoši pieņemtajam Ozolnieku novada rīcības plānam un tajā 

iekļautajām prioritātēm, nodrošinot visu pašvaldības iestāžu darbību, attīstību veicinošu investīciju 

projektu ieviešanu un īstenošanu. 

2020. gada budžets tika apstiprināts 2020. gada 23. janvāra Domes sēdē ar saistošajiem 

noteikumiem Nr. 4/2020 “Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”. 

Ozolnieku novada pašvaldības budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2020. gadā sastāda 

15 912 545 eiro. 

Ozolnieku novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu dinamika atspoguļota 1. tabulā. 

 

1. tabula 

 

Ozolnieku novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu dinamika 2017– 2020

 
 

2020. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kopējais ieņēmumu samazinājums sastāda 428 500 

eiro. Ieņēmumu samazinājumu lielā mērā ir noteikuši dažādie ierobežojumi, kas 2020. gadā bija spēkā 

epidemioloģisko ierobežojumu dēļ. 

Ieņēmumu lielāko daļu jeb 57 % veido nodokļu ieņēmumi, tajā skaitā iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa maksājumi sastāda 50 % no kopējiem ieņēmumiem, īpašuma nodokļu ieņēmumi – 6%, 

nodokļi par pakalpojumiem un precēm – 0,6 %. 31 % no kopējiem budžeta ieņēmumiem sastāda 

Rādītāju nosaukums 2017. 2018. 2019 2020

KOPĀ IEŅĒMUMI 14 564 866 14 817 545 16 341 124 15 912 545

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 6 973 228 7 088 095 7 953 144 7 950 232

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi 930 264 1 028 012 1 037 337 953 683

Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 145 198 139 424 93 036

Nenodokļu ieņēmumi 266 109 236 193 289 731 341 535

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 6 272 9 142 12 594 8 088

Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas 

nodevas
9 379 9 867 13 803 9 835

Naudas sodi un sankcijas 30 584 11 996 21 635 9 422

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 80 851 44 425 173 877 66 561

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 

pamatparāda kapitalizācijas

139 023 160 763 67 822 247 629

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 482 472 1 567 131 1 668 054 1 721 911

Transferti 4 912 793 4 752 916 5 253 434 4 852 148

No valsts budžeta daļēji finansēto 

atvasināto publisko personu un budžeta 

nefinansēto iestāžu transferti

1 471 9 684 13 932 28 577

Valsts budžeta transferti 4 089 176 3 755 081 4 016 141 3 772 691

Pašvaldību budžetu transferti 822 146 988 151 1 223 361 1 050 880
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transfertu maksājumi, tajā skaitā valsts budžeta transferti – 24 % no kopējiem ieņēmumiem, pašvaldību 

transferti – 7 % no kopējiem ieņēmumiem. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi sastāda 10 % 

kopējā budžeta. Pārējie nenodokļu ieņēmumu veidi sastāda 1 % no kopējiem 2020. gada budžeta 

ieņēmumiem. Pašvaldības budžeta ieņēmumu struktūra atspoguļota 1.attēlā. 

Ozolnieku novada pašvaldības budžeta ieņēmumi nodrošina no pašvaldības finansētu 

institūciju, tajā skaitā izglītības, kultūras un sporta, sociālās aizsardzības, sabiedriskās kārtības un 

drošības, ekonomiskās darbības iestāžu un administrācijas uzturēšanu. Budžeta ieņēmumi tiek izlietoti 

novada izglītības, sporta un kultūras pasākumu finansēšanai, novada infrastruktūras uzturēšanai, 

pabalstiem maznodrošinātiem iedzīvotājiem, dotācijām iedzīvotājiem, investīciju finansēšanai, 

atbalstam biedrībām, kā arī citiem izdevumiem, kas atbilstoši budžeta funkcionālajai klasifikācijai 

paredzēti Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos “Par Ozolnieku novada budžetu 

2020. gadam”. 

1. attēls 

 

Pašvaldības budžeta ieņēmumu struktūra 

 
 

2020. gadā izdevumu kopējais apjoms bija 16 699 973 eiro. 

  

Nodokļu 
ieņēmumi

57%

Nenodokļu 
ieņēmumi

2%

Maksas 
pakalpojumi un 

citi pašu 
ieņēmumi

10%

Transferti
31%
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2. tabula 

 

Ozolnieku novada pašvaldības budžeta izdevumu dinamika 2017–2020 

Rādītāju nosaukums 2017. 2018. 2019. 2020. 

Kopā izdevumi 13 067 060 14 310 503 16 319 193 16 699 973 

Kārtējie izdevumi 9 798 127 11 776 645 13 063 233 13 842 362 

Atlīdzība 6 603 470 6 893 821 7 910 042 8 718 648 

Preces un pakalpojumi 3 194 657 4 220 815 4 452 800 4 392 349 

Subsīdijas un dotācijas 16 283 26 336 45 083 25 662 

Procentu izdevumi    22 

Sociālie pabalsti 608 922 635 673 655 308 705 681 

Transferti 341 111 324 194 588 439 403 817 

Kapitālie izdevumi 230 2508 2 209 664 2 667 521 2 453 794 

 

Ozolnieku novada pašvaldības budžeta izdevumu dinamika 2017–2020 atspoguļota 2. tabulā. 

Salīdzinājumā ar 2019. gadu, izdevumu kopējais apjoms ir pieaudzis par 2 %. Atlīdzības 

izmaksas ir palielinājušās par 10 %. Lielu atlīdzības pieauguma daļu veido pedagogu darba samaksas 

pieaugums, ko nosaka Ministru kabineta noteikumi “Pedagogu darba samaksas noteikumi”. 

2020. gadā, pirmo reizi piecu gadu laikā, darbiniekiem tika izmaksāta prēmija. Prēmijas apmērs 

noteikts, balstoties uz darbinieku ikgadējo novērtēšanu. 

Preču un pakalpojumu izmaksas salīdzinājumā ar 2019. gadu ir samazinājušās par 2 %, arī 

subsīdijām un dotācijām 2020. gadā Ozolnieku novada pašvaldība ir tērējusi mazāk. Galvenokārt 

tāpēc, ka 2020. gadā tika likvidēta biedrība “Volejbola attīstība Ozolniekos”, kuras finansēšanai 

2019. gadā tika iztērēti vairāk nekā 19 000 eiro. 

Covid-19 krīze un epidemioloģiskās situācijas noteiktie ierobežojumi ir vairojuši 

maznodrošināto un sociāli neaizsargāto iedzīvotāju īpatsvaru, līdz ar to par 8 % ir pieaudzis arī sociālo 

pabalstu apjoms. 

2020. gada budžetā tika realizēta iepriekšējo gadu finanšu politika, kas vērsta uz novada sociālo 

un ekonomisku attīstību, pašvaldības autonomo funkciju izpildi, nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvu 

pašvaldības pakalpojumu klāstu, sakārtotu vidi un uzņēmējiem labvēlīgus biznesa apstākļus. 

Pie lielākajiem kapitālajiem ieguldījumiem 2020. gadā var uzskaitīt: 

– SAC “Zemgale” energoefektivitātes paaugstināšanas projekts 723 790 eiro apjomā; 

– Atpūtas ielas izbūve posmā no Bērzu ielas līdz Progresa ielai Ānē, Cenu pagastā – kopējās 

izmaksas 341 940 eiro; 

– Atpūtas ielas izbūve posmā no Bērzu ielas līdz Progresa ielai Ānē, Cenu pagastā – 302 724 

eiro; 

– gājēju ietves atjaunošana Rīgas ielas posmā no Rīgas ielas 40 līdz Rīgas ielai 10, Ozolniekos 

– 127 529 eiro; 

– administratīvās ēkas Rīgas 29, Ozolniekos, telpu grupu atjaunošana 125 888 eiro apmērā; 

– sporta laukumu izveide Ozolnieku vidusskolā – 108 379 eiro. 

Līdzīgi kā iepriekšējos gados lielākā budžeta daļa, jeb 47 % ir tērēti izglītībai, tajā skaitā ir 

izdevumi gan izglītības iestāžu darbinieku atalgojumam, iestāžu uzturēšanas izdevumiem – 

komunālajiem maksājumiem, dažādu pakalpojumu un preču iegādei, remontu izdevumiem, arī 

izglītības iestāžu kapitālajiem izdevumiem- kapitālajam remontam, pārbūvei, datortehnikas iegādei. 
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Tā kā Ozolnieku novada attīstības galvenais mērķis ir pievilcīga un droša dzīves vide, kur 

dzīvot un audzināt bērnus, 2020. gadā pārbūvējot pašvaldībai piederošas telpas tika atvērtas vairākas 

jaunas pirmsskolas izglītības grupiņas. Jauno pirmsskolas izglītības grupiņu atvēršana ir liels solis pretī 

pirmskolas izglītības rindu mazināšanai. 

18% no budžeta izlietoti Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai. Tās ir izmaksas par 

pašvaldības autoceļu uzturēšanu, remontu un pārbūvi, tās ir izmaksas par pašvaldībai piederošo 

teritoriju labiekārtošanu un uzturēšanu, pašvaldības kapu saimniecības izmaksas, izmaksas par 

pašvaldībai piederošo dzīvokļu uzturēšanu. 

Sociālajai aizsardzība ir iztērēti 22 % no kopējā pašvaldības budžeta. Sociālā aizsardzība sevī 

ietver visas SAC “Zemgale”, Ozolnieku novada Bāriņtiesas un Ozolnieku novada Sociālā dienesta 

izmaksas. 2020. gadā ir veikti sociālās aprūpes centra energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, 

tajā ieguldot 723 790 eiro. 2020. gadā tika pabeigts SAC “Zemgale” energoefektivitātes uzlabošanas 

projekts, kurā tika ieguldīti 723 790 eiro. 

Kultūras un sporta dzīves nodrošināšanai pašvaldībā 2020. gadā iztērēti 4 % no budžeta. 

Vispārējiem valdības dienestiem tērēti 5 % no kopējā budžeta. 

Ekonomiskajai darbībai, tas ir Būvvaldes un Attīstības daļas darbības nodrošināšanai, izlietoti 

2 % no budžeta. Tikpat – 2 % no budžeta – izlietots Sabiedriskajai kārtībai un drošībai – Pašvaldības 

policijas un Dzimtsarakstu nodaļas darbībai. 

Pašvaldības budžeta izdevumu sadalījums pa funkcionālajām kategorijām attēlots 2. attēlā. 

 

2. attēls 

Pašvaldības budžeta izdevumu sadalījums pa funkcionālajām kategorijām 

 
 

Ozolnieku novada pašvaldība 2020. gadā naudas izteiksmē ziedojumus nav saņēmusi. 

No kopā saņemtajiem 228 713 eiro Autoceļu fonda līdzekļiem 224 487 eiro izlietoti autoceļu 

ikdienas uzturēšanai.  
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2020. gada budžetā tika realizēta iepriekšējo gadu finanšu politika, kas vērsta uz novada sociālo 

un ekonomisku attīstību, pašvaldības autonomo funkciju izpildi, nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvu 

pašvaldības pakalpojumu klāstu, sakārtotu vidi un uzņēmējiem labvēlīgus biznesa apstākļus. 

Uz 2020. gada 31. decembri pašvaldības saistību apmērs sastādīja 3 978 282 eiro, tajā skaitā 

pašvaldības aizņēmumu neapmaksātā daļa 2 468 827 eiro, pašvaldības galvojumu neapmaksātā daļa – 

1 509 455 eiro. 

Pašvaldības aizņēmumu apmērs atspoguļots 3. tabulā. 

3. tabula 

Pašvaldības aizņēmumu apmērs 

Aizdevējs Mērķis 
Parakstīšanas 

datums 

Atmaksas 

termiņš 

Neatmaksātā 

summa uz 

31.12.2020. 

Valsts 

kase 

Projekta “Saules ielas, 

Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, 

Ozolnieku novadā seguma 

atjaunošanas darbi un Gājēju 

celiņa no Ozolnieku Tautas 

nama līdz Meliorācijas ielai 2, 

Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, 

Ozolnieku novadā I kārtas 

rekonstrukcijas darbi” 

īstenošanai 

24.11.2015. 20.11.2022. 39 056 

Valsts 

kase 

Projekta “Ozolnieku 

vidusskolas labiekārtošanas 

darbi” īstenošanai 

24.11.2015. 20.11.2022. 9 584 

Valsts 

kase 

“Prioritārā investīciju projekta 

īstenošanai” 
24.11.2015. 20.11.2025. 155 800 

Valsts 

kase 

“PII Zīlīte teritorijas 

labiekārtošanas projekta” 

īstenošanai 

24.11.2015. 20.11.2020. 0 

Valsts 

kase 

Gājēju ietve no Saules līdz 

Ausekļa ielai 
11.07.2016. 20.06.2023. 27 500 

Valsts 

kase 

Ozolnieku novada PII 

investīciju projektam 
11.07.2016. 20.06.2023. 24 530 

Valsts 

kase 

Kopielas seguma un ielas 

apgaismojuma izbūve 
26.08.2016. 20.08.2023. 99 803 

Valsts 

kase 

Salgales PS ēdnīcas telpu 

remontam 
26.08.2016. 20.08.2023. 11 429 

Valsts 

kase 

Ozolnieku novada izglītības 

iestāžu labiekārtošanas darbi 
31.08.2016. 20.08.2023. 23 386 

Valsts 

kase 

Konteinera tipa katlu mājas 

izbūve 
25.10.2016. 20.10.2026. 164 328 

Valsts 

kase 

PII Saulīte aktu zāles 

atjaunošana 
25.10.2016. 20.10.2021. 16 456 

Valsts 

kase 

Bruģēta laukuma pie Teteles PS 

izbūve 
25.10.2016. 20.10.2021. 11 840 

Valsts 

kase 

Ūdensvada, saimnieciskās un 

lietus kanalizācijas tīklu izbūve 

Celtniecības ielā 

25.10.2016. 20.10.2026. 126 120 
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Valsts 

kase 

Zemgales ielas seguma 

atjaunošana 
25.10.2016. 20.10.2026. 107 184 

Valsts 

kase 

Izglītības iestāžu investīciju 

projektu īstenošanai 
26.06.2017. 20.06.2024. 185 458 

Valsts 

kase 

Ūdensapgādes un kanalizācijas 

tīklu izbūve, Rubeņu un 

Akmeņu ceļu pārbūve 

30.06.2017. 20.06.2024. 155 554 

Valsts 

kase 

Autoceļa P100 Jelgava–Dalbe 

un Eglaines/Skolas ielas 

krustojuma izbūve 

26.06.2017. 21.06.2022. 13 524 

Valsts 

kase 

Izglītības iestāžu investīciju 

projekts 
28.07.2017. 20.07.2024. 98 085 

Valsts 

kase 

Apgaismojuma izbūve 

Ozolnieku slēpošanas trasē 
31.07.2017. 20.07.2024. 57 660 

Valsts 

kase 

Lietus kanalizācijas tīklu, 

apgaismojuma un ielas 

kanalizācijas izbūve Saules ielā 

Ozolniekos 

28.07.2017. 20.07.2024. 62 460 

Valsts 

kase 

Ceļu un ielu labiekārtošanas 

investīciju projektu īstenošanai 
22.11.2017. 20.11.2024. 257 904 

Valsts 

kase 

Rīgas ielas gājēju celiņa 

pārbūve Ozolniekos 
19.08.2020. 20.08.2040. 87 230 

Valsts 

kase 

SAC “Zemgale” ēku 

energoefektivitātes pasākumi 
19.08.2020. 20.08.2040. 162 955 

Valsts 

kase 

Atpūtas ielas posma izbūve 

Ānē 
12.10.2020. 20.09.2040. 338 486 

Valsts 

kase 

Gājēju celiņa izbūve no 

autoceļa A8 līdz Branku 

ciemam 

12.10.2020. 20.09.2040. 181 500 

Valsts 

kase 

Gājēju kustības organizācija un 

auto stāvlaukuma izbūve 

autoceļa P100 un Iecavas 

krastmalas ielas piegulošajā 

teritorijā Ozolniekos, 

Ozolnieku novadā 

18.12.2020. 20.12.2040. 50 995 

x x x x 2 468 827 

 

2020. gadā Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai pašvaldībai radās iespēja 

saņemt aizņēmumus no Valsts kases, kas ļāva uzsākt un realizēt vairākus investīciju projektus, tādējādi 

atslogojot pašvaldības budžetu. 

Pašvaldības galvojumu apmērs atspoguļots 4. tabulā. 

4. tabula 

Pašvaldības galvojumu apmērs 

Aizdevējs Mērķis Aizņēmējs 
Parakstīšanas 

datums 

Atmaksas 

termiņš 

Neatmaksātā 

summa, kurai 

nav iestājies 

maksāšanas 

termiņš uz 

31.12.2020. 
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B D E F G 12 

Swedbank Studiju kredīts 
Fiziska 

persona 
21.11.2005. 15.05.2020. 123 

Swedbank Studiju kredīts 
Fiziska 

persona 
20.11.2009. 30.06.2024. 1 921 

SEB 

banka 

Ūdens ieguves, 

sagatavošanas un 

uzglabāšanas ietaišu 

izbūve, notekūdeņu 

attīrīšanas ietaišu 

izbūve, ūdens un 

kanalizācijas tīklu 

rekonstrukcija un 

paplašināšana 

Ozolnieku ciemā, 

Ozolnieku novadā 

SIA 

Ozolnieku 

komunālās 

saimniecības 

daudznozaru 

uzņēmums 

(SIA 

Ozolnieku 

KSDU) 

28.08.2013. 25.08.2028. 645 920 

SEB 

banka 

Šķeldas katlumājas 

izbūve Ozolniekos 

SIA 

Ozolnieku 

KSDU 

16.10.2015. 27.09.2030. 531 991 

SEB 

banka 

Siltumtīklu izbūve 

Ozolniekos 

SIA 

Ozolnieku 

KSDU 

16.09.2015. 27.09.2030. 329 500 

          1 509 455 

 

Ilgtermiņa ieguldījumu vērtība, salīdzinājumā ar 2019. gadu, ir samazinājusies, jo veikta 

nolietojumu normu korekcija pašvaldības ielām un ceļiem par laika periodu, kas ir senāks par 

2017. gadu. 

Ilgtermiņa ieguldījumu sastāvs atspoguļots 5. tabulā. 

 

5. tabula 

Ilgtermiņa ieguldījumu sastāvs 

Konta 

Nr. 

Nosaukums 2018. 2019. 2020. 

1000 Ilgtermiņa ieguldījumi 29 793 429 30 797 510 29 070 655 

1100 Nemateriālie ieguldījumi 48 483 68 990 53 145 

1110 Attīstības pasākumi un programmas 16 127 6 882 19 794 

1120 
Licences, koncesijas un patenti, preču 

zīmes un tamlīdzīgas tiesības 
10 535 16 896 15 661 

1130 Pārējie nemateriālie ieguldījumi 18 784 21 317 17 690 

1140 Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 0 23 895 0 

1180 
Avansa maksājumi par nemateriālajiem 

ieguldījumiem 
3 037 0 0 

1200 Pamatlīdzekļi 27 177 192 26 926 710 25 109 480 

1210 Zeme un būves 24 962 305 24 506 047 21 234 439 

1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 323 296 421 085 217 792 

1230 Pārējie pamatlīdzekļi 1 456 545 1 430 247 1 467 463 
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1240 
Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā būvniecība 
250 970 381 598 2 010 284 

1250 
Turējumā nodotie valsts un pašvaldību 

īpašumi 
0 3 949 1 824 

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 173 996 174 758 175 700 

1270 
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos 

pamatlīdzekļos 
4 737 0 0 

1280 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 5 343 9 026 1 978 

1300 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 1 835 725 2 244 708 2 211 756 

1310 
Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību 

kapitālā 
1 538 829 1 904 575 1 823 633 

1320 
Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību 

kapitālā 
296 896 340 133 388 123 

1400 Ilgtermiņa prasības 80 139 77 861 68 102 

1420 Pārējās ilgtermiņa prasības 80 139 77 861 68 102 

1500 Ieguldījuma īpašumi 651 890 1 479 241 1 628 172 

1510 Ieguldījuma īpašumi 651 890 1 479 241 1 628 172 

 

ZIEDOJUMI 

 

Pārskata periodā pašvaldība naudas ziedojumus nav saņēmusi. Ziedojumos ir saņemtas 

grāmatas no fiziskām personām, Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrības, Lauku bibliotēku 

atbalsta biedrības un Jelgavas Latviešu biedrības, kuru kopējā vērtība sasniedz 538 eiro. Ozolnieku 

Mūzikas skola no fiziskas personas ziedojumā ir saņēmusi kafijas aparātu 350 eiro vērtībā. 

 

PERSONĀLS UN VADĪBAS PILNVEIDOŠANA 

 

Ozolnieku novada pašvaldībā 2020. gadā, ieskaitot pedagoģisko personālu un tehniskos 

darbiniekus, strādāja vidēji 756 darbinieki. Saskaņā ar apstiprināto pašvaldības amatu sarakstu 

2020. gadā bija 167 amatu vietas.  

Ozolnieku novada pašvaldības darbinieku amatus un iestāžu saimnieciskos amatus klasificē 

atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajam valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogam, 

nosakot amatu saimi un līmeni, nepārsniedzot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likumā noteikto maksimālo mēnešalgu. Vairāk nekā puse jeb 57 % no visiem 

pašvaldības darbiniekiem ir vecumā līdz 50 gadiem, bet 43 % ir vecuma grupā no 50 un vecāki. 

Ozolnieku novada pašvaldības darbinieku profesionālās kompetences un prasmes tika 

pilnveidotas kā Latvijas Pašvaldību mācību centra, tā arī citu mācību iestāžu organizētajos mācību 

semināros un kursos. 426 jeb 57 % no pašvaldības darbiniekam ir augstākā izglītība, bet 330 jeb 43 % 

darbinieku ir vidējā vai profesionālā vidējā izglītība. 

Darbinieku sadalījumā, atbilstoši darba stāža grupām: 125 darbiniekiem darba stāžs ir līdz 

vienam gadam, no viena līdz pieciem – 312, no pieciem līdz desmit – 163, vairāk nekā 10 gadu stāžs 

– 156 darbiniekiem. 

Saskaņā ar Ozolnieku novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku darba samaksas un 

sociālo garantiju nolikumu darbiniekiem piešķir apmaksātu papildatvaļinājumu pēc šādiem kritērijiem: 

par darba stāžu pašvaldībā no trim līdz pieciem gadiem – trīs darba dienas; par darba stāžu pašvaldībā 

no pieciem līdz 10 gadiem – līdz piecām darba dienām; par darba stāžu pašvaldībā vairāk par 10 gadiem 
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– līdz septiņām darba dienām; par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos (steidzamu vai 

neparedzētu darba pienākumu veikšana) – līdz divām darba dienām; par darbu apstākļos, kas noteikti 

Darba aizsardzības likuma 7. panta otrās daļas 1. un 2. punktā, – līdz trim darba dienām. 

Ozolnieku novada pašvaldības iekšējie noteikumi paredz darbinieku veselības apdrošināšanu 

pēc pārbaudes laika beigām, kuru darba laiks ir vismaz 21 stunda nedēļā. 2020. gadā tam izlietoti 

200 219 eiro par 599 polisēm. Vienas personas apdrošinājuma summa bija 213,30 eiro. Darbiniekiem 

papildus tiek kompensēti izdevumi redzes pārbaudei un redzes korekcijas palīgierīču iegādei 70 eiro 

apmērā. 2020. gadā darbiniekiem ir izmaksāti atvaļinājumu pabalsti – 108 426 eiro apmērā, naudas 

balvas par bērna piedzimšanu – 6 563,50 eiro, kā arī sociālā rakstura pabalsti – 18 227 eiro. 

 

KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

 

Sabiedrisko attiecību jomā Ozolnieku novada pašvaldībā 2020. gads ir bijis orientēts uz tiešas 

un atklātas komunikācijas nodrošināšanu, publiskā tēla veidošanu un operatīvu aktuālās informācijas 

izplatīšanu medijos un pašvaldībai pieejamajos resursos – informatīvajā izdevumā “Ozolnieku Avīze”, 

mājaslapā: www.ozolnieki.lv un sociālo tīklu kontos Facebook.com, Twitter.com un Instagram. 

Ozolnieku novada pašvaldībai ir svarīgi ne tikai informēt cilvēkus par novada aktualitātēm, bet 

arī veidot komunikāciju ar iedzīvotājiem, noskaidrojot viedokli un vērtējumu par pašvaldībā notiekošo. 

Mājaslapas jautājumu un atbilžu sadaļā iedzīvotājiem operatīvi tika sniegtas atbildes un skaidrojumi 

uz 175 jautājumiem. Sadarbībā ar pašvaldības iestādēm, aktualitāšu sadaļā gada laikā publicētas 1 316 

ziņas (balstoties uz mājaslapā publicēto informāciju gatavotas ziņas sociālajos tīklos). Nepieciešamības 

gadījumā iedzīvotāju viedoklis tika apzināts ar aptauju palīdzību novada mājaslapā un interneta vietnē 

www.visidati.lv. 

Tāpat kā iepriekš, arī 2020. gadā turpinājās pašvaldības mājaslapas vizuālā un saturiskā 

noformējuma modernizācija. 

Pamatojoties uz Covid-19 ierobežojumiem, 2020. gadā nebija iespējams noorganizēt visas 

plānotās iedzīvotāju sapulces. 2020. gada oktobrī norisinājās trīs sapulces – Ānē, Brankās un Garozā. 

Nodrošinot pašvaldības reprezentācijas materiālu izstrādi, radīts īpašs Ozolnieku novada 

kalendārs 2021. gadam, iekļaujot tajā attēlus no vēstures arhīva un mūsdienām, tāpat nodrošināta 

reprezentācijas materiālu pasūtīšana dažādu pašvaldības tēlu popularizējošu pasākumu vajadzībām. 

Ozolnieku novada iedzīvotāji ik mēnesi tiek uzrunāti ar pašvaldības izdevuma “Ozolnieku 

Avīze” starpniecību, nodrošinot aktuālas un vērtīgas informācijas pieejamību, jo īpaši tiem, kuri nelieto 

internetu. Sākot ar jūniju, darbu pie izdevuma veidošanas pārtrauca redaktors, tika mainīts izdevuma 

koncepts, vizuālais noformējums, papīrs, kā arī maketētājs un iespiedējs. Pašvaldības izdevumu drukā 

vienu reizi mēnesī 4 200 eksemplāru tirāžā. 2020. gadā izdevuma pieci numuri bija uz astoņām 

lappusēm, trīs numuri uz 12, trīs numuri uz 16 un viens – uz 20 lappusēm. Izdevumā galvenokārt tiek 

atspoguļota informācija par domes lēmumiem, pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem un tajos 

veiktajām izmaiņām, kā arī kultūras, izglītības, sporta un citas aktualitātes. 

  

http://www.ozolnieki.lv/
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PIELIKUMI 

 

1. SIA “OZOLNIEKU KSDU” VADĪBAS ZIŅOJUMS (uz 4 lpp.) 

 

2. LĒMUMS PAR PUBLISKĀ PĀRSKATA APSTIPRINĀŠANU (uz 1 lpp.) 

 

3. NEATKARĪGĀ REVIDENTA ZIŅOJUMS (uz 4 lpp.) 

 


