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OZOLNIEKU NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA UZRUNA

Cienījamie Ozolnieku novada pašvaldības publiskā pārskata lasītāji,
Kopumā 2018.gadu vērtēju kā ļoti aktīvu un pozitīvu. Ir paveikti ieplānotie novada
teritorijas labiekārtošanas darbi, remontdarbi pašvaldības iestādēs un īstenoti vairāki būvniecības
projekti.
Gada laikā, iespējams, nepamanāmākie, bet ļoti būtiski ir ikdienas saimnieciskie darbi,
piemēram, pašvaldības ielu un ceļu uzturēšana un kopējā novada teritorijas sakopšana. Ielu un
ceļu ikdienas uzturēšanā virskārtas atjaunošanai izmantojam jaunu tehnoloģiju, kas sniedz labu
rezultātu ilgākam laika periodam. Tas ir daudz ekonomiskāks risinājums vidējā plānošanas
termiņā.
Apsveicami ir 2018.gadā paveiktie nozīmīgie darbi kultūras, sporta un veselības
veicināšanas jomā, organizējot daudzveidīgus pasākumus visos novada ciemos, katrai vecuma
un interešu grupai. Esam realizējuši sapni par savas Ozolnieku Sporta skolas attīstību, tādējādi
veicinot gan bērnu fizisko sagatavotību, gan iespēju startēt augstāka mēroga sacensībās.
Ir uzbūvēts tilts ar gājēju celiņu Garozā pie pamatskolas, uzbūvēts centralizētā ūdensvada
atzars Ozolniekos līdz Aizupēm. Dalbes ciemā un Emburgas ciemā no jauna uzbūvētas ielu
apgaismojuma līnijas. Ar jaunām konstrukcijām ir papildināti visu ciemu bērnu rotaļu laukumi.
Izveidoti ielu vingrošanas laukumi. Iedzīvotājiem svarīga ir vides sakārtotība novadā kopumā un
būtiski ir noasfaltētie ceļi novada ciemos.
Ozolnieku novada pašvaldībai izdevās no valsts iegūt īpašumā 64 ha meža teritoriju, kurā
ir izveidota esošā Slēpošanas trase Ozolniekos. Šo un Ozolnieku kalnam pieguļošo teritoriju
esam nosaukuši par “Mežaparka” projektu, kura ietvaros ir paredzēts pilnveidot vidi aktīvam
dzīves veidam, kā ziemas tā vasaras sezonās, veidojot Ozolniekus kā aktīvu un kustīgu dzīves
vidi visai ģimenei.
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs Dainis Liepiņš
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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 izveidojušies vairāki ciemi – Ozolnieki, Iecēni, Brankas, 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.
Līdz 2018.gada beigām Ozolnieku novada teritorijā kopumā reģistrēti 778 komersanti.
No jauna reģistrēti 43 uzņēmumi, savukārt likvidēti – 497. Lielākie uzņēmumi nodarbināto
skaita ziņā bija SIA “Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs” ar 442 nodarbinātajiem,
SIA “DINEX LATVIA” ar 335 nodarbinātajiem un SIA “Nordic Homes” ar 142
nodarbinātajiem.
Pēc apgrozījuma lielākie uzņēmumi Ozolnieku novadā 2018.gadā bija SIA “DINEX
LATVIA”, SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, SIA “POLIURS”, SIA
“Nordic Homes”, SIA “TORGY BALTIC” no tiem lielākais gada apgrozījums bija uzņēmumam
SIA “Nordic Homes”.
Ozolnieku novadu par savas uzņēmējdarbības attīstības teritoriju izvēlas arī citu novadu
uzņēmumi, paplašinot vai pārceļot savu uzņēmējdarbību uz Ozolniekiem.
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Katram novada uzņēmējam ir iespēja līdzdarboties Ozolnieku novada uzņēmēju biedrībā,
tādējādi kopā risinot Ozolnieku novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem aktuālus un nozīmīgus
jautājumus.
Ozolnieku novadā deklarēto 10 705 iedzīvotāju vidū ir gan latvieši, gan krievi, gan
ķīnieši, gan indieši, gan libānieši, gan lietuvieši, gan igauņi. Salīdzinot pieejamos Iedzīvotāju
reģistra datus, secināms, ka pēdējā gada laikā iedzīvotāju skaits ir pieaudzis.
1. tabula
Ozolnieku novada iedzīvotāju skaita, dzimstības un mirstības rādītāju izmaiņas
Gads

Skaits

Dzimušo
skaits

2013
2014
2015
2016
2017
2018

10 482
10 628
10 698
10 575
10 622
10 705

115
117
120
121
117
119

Mirušo skaits
(t.sk. citās pašvaldībās un SAC
“Zemgale” deklarētie iemītnieki)
188 (100)
190 (92)
228 (147)
227 (143)
204 (110)
177 (92)

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 mītiskais 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.
1. attēls
Ozolnieku novada ģerbonis
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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.
2. attēls
Ozolnieku novada logo

OZOLNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS JURIDISKAIS STATUSS
Pašvaldības nosaukums:

Ozolnieku novada dome

Reģistra Nr. vieta un datums:

10.10.2003. LR Valsts Ieņēmumu dienests
Nr. 90001623310
Stadiona iela 10, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads,

Juridiskā adrese:

LV- 3018
Pārskata periods:

01.01.2018. - 31.12.2018.

Priekšsēdētājs:

Dainis Liepiņš

Priekšsēdētāja vietnieks:

Guntars Akmentiņš

Izpilddirektors:

Andulis Židkovs
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OZOLNIEKU NOVADA PĀRVALDES STRUKTŪRA
3. attēls
Ozolnieku novada pārvaldes struktūra 2018.gada decembrī
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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.
Ozolnieku novada domes darbu vadīja 2017.gada 16.jūnija domes sēdē par Ozolnieku
novada domes priekšsēdētāju ievēlētais Dainis Liepiņš.
2018. gadā notika 13 domes sēdes, pieņemot 257 domes lēmumus, kā arī noturētas 42
komiteju 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
Ozolnieku pagastā un Cenu pagasta Brankās, Salgales pagasta Emburgā un Garozā, kā arī
Jaunpēterniekos. Pārējos Cenu pagasta iedzīvotājus ar komunālajiem pakalpojumiem līdz
28.08.2018. uz koncesijas līguma pamata, nodrošināja SIA „Āne EP”, pēc minētā datuma – SIA
„Ozolnieku KSDU”.
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
2018.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 2018.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 komfortabla 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 un tās pakļautībā darbojas četras
nodaļas – Izglītības, Jaunatnes lietu, Veselīga dzīvesveida un sporta, kā arī Kultūras nodaļas.
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, 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 Juridiskā un iepirkumu daļa.
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
to, 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”.
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VISPĀRĒJIE VADĪBAS DIENESTI
Lēmējvaras un izpildvaras uzturēšanas izdevumi 2018.gadā sastādīja 846 469 eiro, kas
ir 6% no kopējiem budžeta izdevumiem. 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.
INFORMĀCIJA PAR PAVEIKTO IZGLĪTĪBAS NOZARĒ
Ozolnieku novada Izglītība nodaļa īsteno valsts un pašvaldības noteiktās funkcijas
izglītības jomā. Ozolnieku novadā darbojas četras skolas (Garozas pamatskola, Salgales
pamatskola, Teteles pamatskola, Ozolnieku vidusskola) un piecas pirmsskolas izglītības iestādes
(“Pūcīte”, ”Bitīte”, ”Zīlīte”, ”Saulīte”, ”Saliņa”), no kurām viena (“Saliņa”) ir privātā pirmsskolas
izglītības iestāde. Tāpat darbojas Salgales Mūzikas un mākslas skola, Ozolnieku Mūzikas skola,
Ozolnieku Sporta skola un divi jauniešu centri (Ozolniekos un Ānē).
Izglītības iestāžu un struktūrvienību uzturēšanai 2018. gadā izlietoti – 5 725 549 eiro.
2018.gadā novada izglītības iestādēs strādāja vidēji 292 pedagogi, pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādes apmeklēja 700 bērni, skolās mācījās 971 skolēns, Mūzikas un mākslas skolās
izglītību apguva 225 audzēkņi, Sporta skolā 163 audzēkņi. Izglītības nodaļas pārraudzībā ir arī
pedagoģiski medicīniskās komisijas, kura izvērtē bērnu spējas un piešķir speciālās izglītības
programmas kodu, darbs.
Visās izglītības iestādēs ir nodrošināts plašs izglītības programmu skaits, interešu izglītība
un atbalsta personāls, tiek atbalstīta un īstenota mūžizglītība. Rūpējoties par kvalifikācijas celšanu,
pedagogiem tiek nodrošināta iespēja apmeklēt tālākizglītības kursus – 2018.gadā pedagogi
apmeklējuši “Speciālās izglītības kursi”, ”Bērnu tiesību aizsardzība pedagogiem”, bet skolotāju
palīgi – ”Bērnu tiesību aizsardzība”. Gatavojoties jaunā mācību satura ieviešanai, izglītības iestāžu
vadītāji un pedagogi tiek iepazīstināti un apmācīti kompetenču pieejā balstīta mācību procesa
organizēšanā. Ozolnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” piedalās
jaunā mācību satura aprobācijā, kā ietvaros regulāri organizē un uzņem pārējos novada pedagogus
pieredzes apmaiņā savā iestādē.
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2018.gadā Ozolnieku novada pašvaldība atbalstīja vecākus, kuru bērni netiek nodrošināti
ar vietu pirmsskolas izglītības iestādē, maksājot pabalstu 80 eiro apmērā vai arī nodrošinot
līdzfinansējumu privātas pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēšanai 238,24 eiro (bērniem no
1,5-4 gadu vecumam) vai 163,03 eiro (5-6 gadu vecumam) apmērā, tāpat pašvaldība nodrošināja
bezmaksas ēdināšanu bērniem pašvaldības un privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs un
pašvaldības skolās skolēniem no 5. līdz 12. klasei.
2018.gadā 7.septembrī tika atklāta Ozolnieku Sporta skola. Sporta skolā aicināts trenēties
ikviens bērns un jaunietis sākot no 5 gadu vecuma savām spējām atbilstošā sporta veidā.
2018/2019. mācību gadā treniņu grupās Sporta skolā uzņemti 163 audzēkņi ar iespēju trenēties
futbolā, volejbolā, florbolā, vieglatlētikā un airēšanas slalomā.
2018.gadā Ozolnieku novada pašvaldība organizēja vairākus nozīmīgus pasākumus
izglītības jomā. Mācību gada noslēgumā jau trešo gadu pēc kārtas norisinājās Ozolnieku novada
centīgāko skolēnu, mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu un sporta sacensību uzvarētāju
godināšanas pasākums. Pirmo gadu skolnieku godināšana notika neformālā gaisotnē “Picu ballītē”
brīvdabas pasākumā pie Garozas pamatskolas. Ozolnieku novada pašvaldības Atzinības rakstus
saņēma 102 novada skolēni.
Jūnijā notika 1.vecāku konference, uz kuru tika aicināti novada bērnu un pusaudžu vecāki,
vecvecāki un pedagogi, lai pārrunātu viņus interesējošus jautājumus izglītības jomā, kā arī
piedalītos izglītojošās lekcijās pieredzējušu psihologu vadībā. Pēc nodarbībām apmeklētājiem bija
iespēja piedalīties diskusijās un sniegt priekšlikumus izglītības iestāžu darbā.
Vasarā Ozolnieku novada pašvaldība rīkoja izglītojošu ekskursiju un nometni novada
pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem, kuri uzrādījuši augstus mācību sasniegumus,
demonstrējuši labu un teicamu uzvedību, pierādījuši savu līdzdalību un motivāciju piedalīties
dažādās ārpusskolas aktivitātēs novada un plašākā mērogā. Ekskursijā uz Šauļiem tika vesti 39
skolēni 3.-6.klašu grupā no visām novada vispārējās izglītības iestādēm. Uz jauno mūziķu
meistarklasi – radošo nometni devās 4 Ozolnieku mūzikas skolas audzēkņi. Bet 7.-12.klašu
skolēniem tika piedāvāta iespēja piedalīties kādā no jau pieteiktajām izglītības nometnēm Latvijā,
trīs skolēniem tika apmaksāta dalība nometnē “Albatross”, pieciem – “Kukaburra” un vienam
līdzfinansēta sporta nometne.
Oktobrī vairāk nekā 120 Ozolnieku novada skolu 9. - 12.klašu jaunieši piedalījās
Ozolnieku Tautas namā Karjeras konferencē „Būvē savu karjeru pats”. Decembrī, ziemas
brīvlaikā, vairāk nekā 150 skolēni no visām Ozolnieku novada skolām kopā aizvadīja radošu un
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aktīvu dienu Ozolnieku Sporta skolā, kopā ar sporta darba organizatoriem un radošo darbnīcu
vadītājiem.
INFORMĀCIJA PAR JAUNATNES JOMĀ PAVEIKTO
2018.gadā Ozolnieku novadā valsts un pašvaldības noteiktās funkcijas darbā ar jaunatni
īstenoja Jaunatnes lietu nodaļa. Vasaras vidū tika veiktas strukturālas izmaiņas, pēc kurām
Ozolnieku novadā aktīvi darbojās divi Bērnu un jauniešu iniciatīvu centri – Ānē un Ozolniekos.
Tika izvirzītas jaunas atrašanās vietai pielāgotas funkcijas, kur Ānes jauniešu centrs darbojas ar
sociāla rakstura novirzienu, savukārt Ozolnieku Jauniešu centrs veido visu novada jauniešu
tikšanās vietu.
Jaunatnes lietu nodaļas kopējais budžets 2018.gadā bija 82 419 eiro, ietverot darbinieku
atlīdzības, preču un pakalpojumu izmaksas un pamatkapitālu veidojošās izmaksas.
Gads iesākās ar Ānes bibliotēkas un trenažieru zāles iekātošanu, kur jaunieši gan kā
palīgi, gan paši saviem spēkiem veidoja savu vidi. Tika izveidotas regulāras ikmēneša aktivitātes
– ēdiena gatavošanas mācības, kino vakari, angļu valodas nodarbības, fotografēšanas un video
filmēšanas nodarbības, radošās darbnīcas, foto un zīmējumu izstādes, teātra nodarbības,
iedvesmu stāstu vakari, kuros pie jauniešiem viesojās dažādu profesiju pārstāvji, ļaujot teorētiski
ielūkoties darba ikdienā, kā arī viesi dalījās padomos un pieredzē.
Jaunieši aktīvi veica brīvprātīgo darbu visa gada garumā, iesaistoties Sporta skolas
atklāšanas pasākuma organizēšanā, skolotāju dienas organizēšanā un citos lielos un mazos
pasākumos gan sporta, gan izglītības, gan kultūras jomās. Jaunieši ir filmējuši un veidojuši
vairākus video – novēlējumus Latvijai simtgades svētkos, pasākumu video atskatus u.c.
2018.gadā izveidota sadarbība ar Sporta kompleksu ,,Mālzeme'', Zemgales NVO centru,
Jelgavas novada jauniešu mentori Kristīni Kodi, Dobeles novada jauniešiem un Latvijas
Universitātes studentiem.
Organizēti arī lielāki pasākumi – ,,Jauniešu diena'' – 2018.gada par tēmu “Karnevāls”,
jaunieši paši veidoja dienas scenāriju, dekorācijas, uzrunāja atbalstītājus un muzikālo grupu
“Carnival Youth”. Norisinājās arī “Jauniešu Forums'', kur jaunieši pirmo reizi tikās ar novada
politiskajiem spēkiem un domes darbiniekiem, lai risinātu viņus interesējošus jautājumus.
2018.gada ietvaros jaunatnes darbinieki kopā ar novada jauniešiem aktīvi iesaistījās
Jaunatnes politikas valsts programmas projekta ,,Aktīva Jauniešu dome darba ar jaunatni
sistēmas atbalstam'' Nr.2-25/19 īstenošanā. Pateicoties projektam jaunieši devās apmaiņas
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braucienos uz Jelgavas novadu un Dobeli, kur dalījās pieredzē ar citu Latvijas jauniešu ikdienas
dzīvi. Projekta ietvaros tika izveidots Jauniešu domes nolikums, sadarbībā ar LLU profesoru
J.Pavulēnu.
INFORMĀCIJA PAR PAVEIKTO KULTŪRAS NOZARĒ
Kultūras nodaļas darbības mērķis ir sekmēt kultūras procesu attīstību, nodrošinot
iedzīvotājiem daudzveidīgu, plašu un kvalitatīvu kultūras pieejamību visā Ozolnieku novadā.
Ozolnieku novada kultūras nodaļā ietilpst Ozolnieku Tautas nams, Ānes kultūras nams,
Salgales kultūras darba organizators, Muzeja krājuma glabātājs, Ozolnieku Centrālā bibliotēka,
kā arī pārējās novada bibliotēkas – Ānes, Garozas, Vainu un Centrālās bibliotēkas ārējais
apkalpošanas punkts Emburgā.
Kopumā Ozolnieku novadā 2018.gada laikā notikušas 134 norises, no tiem 92 bezmaksas
pasākumi, kopējais norišu apmeklētāju skaits – 18355 novada iedzīvotāji un viesi.
2. tabula
2018. gadā noorganizēto pasākumu statistika un kultūras pasākumu norises
Norišu saturs, formas

Maksas - norišu Maksas norises skaits
apmeklētāji

Bezmaksas - norišu Bezmaksas norises skaits
apmeklētāji

Valsts / tradicionālie
svētki

18

8416

Informatīva /
izglītojoša norise

6

370

5

270

Lekcija

8

300

5

63

Amatieru koncerts

2

68

17

1303

Profesionāļu koncerts

3

400

7

1360

Amatieru izrāde

8

278

6

695

Profesionāļu izrāde

6

453

1

80

Amatieru izstāde

20

1870

Profesionāļu izstāde

3

880

7

752

2

150

1

50

Izklaides sarīkojums

5

297

Literārs pasākums
Kinoizrāde

4

300

Bibliotēku darbība
2018.gadā visas 4 novada bibliotēkas tika atkārtoti akreditētas vietējas nozīmes
bibliotēku statusā LR Kultūras ministrijā. Bibliotēku struktūrās tika veiktas izmaiņas –
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vismazākā bibliotēka pārveidota par ārējo apkalpošanas punktu, tomēr iedzīvotājiem saglabāti 5
bibliotekāro pakalpojumu sniegšanas punkti. Aizvadītajā gadā bibliotēku krājums papildināts ar
1 541 jaunu grāmatu, no tām 1 421 iegādātas par pašvaldības līdzekļiem, bet 120 saņemtas kā
dāvinājumi. Prioritāte bija lasīšanas veicināšanas pasākumi bērniem, iesaistoties lasīšanas
veicināšanas programmā un organizējot „Pūcēnu skolas” pirmsskolas vecuma bērniem visās
novada bibliotēkās. Latvijas simtgade tika atzīmēta katrā bibliotēkā ar literatūras izstādēm un
aktivitātēm: patriotu nedēļā kopā ar PII „Zīlīte” un „Bitīte” grupām izzinot vēstures lappuses un
grābjot lapas pie brīvības cīņu pieminekļa novadā, apmeklējot ievērojamus novadniekus pirms
Valsts svētkiem u.c. Tika aizsākta jauna tradīcija – bibliotēku nedēļa aprīlī, organizējot “Mazos
grāmatu svētkus”.
Kā katru gadu novada bibliotēkas aktīvi iesaistījās Eiropas digitālās nedēļas un
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumos. 2018.gada pavasarī Centrālās bibliotēkas vecākā
bibliotekāre Inga Buholca bija nominēta LBB balvai „Gada bibliotekārs Zemgalē”. Ānes
bibliotēkā aktivitātes saistītas gan ar lasīšanas popularizēšanu, gan arī savu iedzīvotāju
pašapziņas celšanu, organizējot vietējo iedzīvotāju rokdarbu izstādes un saglabājot rokdarbu
tradīcijas.
3. tabula

Bibliotēku darba galvenie rādītāji
Lasītāju skaits

Apmeklējums

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

Ozolnieku novada centrālā bibliotēka

861

912

11772

10306

20842

19731

16196

16694

Ārējais apkalpošanas punkts

116

110

2908

2015

4167

3312

4889

3602

Ānes bibliotēka

300

313

5085

4846

7086

6509

6269

6654

Vainu bibliotēka

259

245

2667

2839

6264

6450

7993

7973

Garozas bibliotēka

225

229

3189

3094

4229

3882

5350

5124

Kopā 5 bibliotēkās

1761

1809

25621

23100

42588

40824

40697

40047

Izsniegums

Krājums

Bibliotēka
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Amatiermākslas kolektīvi
2018.gadā Ozolnieku Tautas namā darbojās 9 amatiermākslas kolektīvi. 5 no tiem
piedalījās XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos – jauktais koris “Līga”,
senioru deju kopa “Ozolnieki”, Ozolnieku novada amatierteātris, sieviešu vokālais ansamblis
“Madara” un vokālais ansamblis “Procesā”. Senioru deju kopa “Ozolnieki” ieguva 2.labāko
vērtēju starp Latvijas senioru deju kolektīviem un iespēju piedalīties vienā no nozīmīgākajiem
Dziesmu un Deju svētku koncertiem “Vēl 100 gadu dejai” Arēnā Rīga. Sieviešu vokālais
ansambli “Madara” iekļuva Latvijas vokālo ansambļu konkursa finālā, kurš norisinājās KMC
Mazajā Ģildē, un ieguva 2.vietu. Dziesmu nu Deju svētku ietvaros ansamblis “Procesā”
piedalījās ansambļu sadziedāšanās pasākumā Vecrīgā un Ozolnieku novada amatierteātris ņēma
dalību svētku amatierteātru programmā Vērmanes dārzā ar Ā.Alunāna izrādi “Bagāta brūte”.
Bērnu muzikālajam teātrim “Nianse” 2018.gads bija apbalvojumiem bagāts. Ansamblis
ieguva 1.vietu konkursos “Nāc sadziedāt” Rīgā un “Dziesmu virpulī” Valmierā, kā arī ieguva
3.vietu LTV1 jauno izpildītāju konkursa “Balss pavēlnieks” finālā. “Nianse” izcīnīja Grand Prix
konkursā “Enģeļu balsis” Šauļos.
2018.gadā Tautas namā darbību uzsāka arī Jauniešu teātra studija, kurā jauniešiem ir
iespēja apgūt aktiermeistarības un citas uzstāšanās prasmes.
Ozolnieku vidusskolā darbojās Kultūras nodaļas atbalstīta bērnu un jauniešu folkloras
kopa “Knipati”, kuri piedalījās simtgades Dziesmu un deju svētkos.
Ānes Kultūras namā 2018.gadā sekmīgi darbojās Laumas Zeltiņas vadītais Eiropas un
netradicionālo deju kolektīvs “Čaukstenes”. Nama telpas izmantojis arī Ānes jauniešu
amatierteātris, kuru vada režisore Mārīte Vasele.
Salgales pagastā aktīvi darbojās senioru deju kopa “Garroze”, Garozas
gleznošanas studija bērniem un pieaugušajiem, kuru vada māksliniece Anna Kaltigina.
2018.gadā tika sarīkotas 5 izstādes. Radoši var darboties floristikas pulciņā “Saulessvece”.
Jaunsvirlaukas un Salgales pagastu apvienotais koris “Svīri” piedalījās XXVI Vispārējos latviešu
Dziesmu un Deju svētkos.
Finanšu ieguldījumi
Pateicoties piešķirtajiem finanšu līdzekļiem tika nodrošināta Kultūras nodaļas darbība,
atbilstoši tās mērķiem un pamatfunkcijām. Kultūras aktivitāšu organizēšanai izlietoti aptuveni
89 000 EUR (izrādes, koncerti, brīvdabas pasākumi un citi mākslinieciski pakalpojumi, reklāma,
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atrakciju noma, tehnisko aprīkojumu noma – skatuves, deju grīdas, skaņu, gaismu iekārtas, telpu
un brīvdabas pasākumu noformējums). Lielākais finanšu ieguldījums – 32 000EUR Ozolnieku
novada svētku organizēšanai.
Vērienīgākie pasākumi – Baltā galdauta svētki, Lieldienas, Muzeju vakars, Līgo
pasākumi, Ozolnieku novada svētki, 100gades Zaļumballe un Valsts svētku svinības
18.novembrī.
2018.gadā Ozolnieku Tautas namā tika iegādāti 6 LED prožektori ar aprīkojumu par 2
008, 60 EUR skatuves darbības nodrošināšanai. Iegādātas digitālās klavieres par summu 1
100,00 EUR

amatierkolektīvu mēģinājumiem un pasākumu vajadzībām. Uzšūti jauni

koncerttērpi jauktajam korim “Līga” par summu 3 440,00 EUR un Garozas deju kopai
“Garrozes” par 999,42EUR.
INFORMĀCIJA PAR PAVEIKTO SPORTA NOZARĒ
Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļas pārraudzībā līdz augustam bija divas sporta
bāzes: Ozolnieku Sporta centrs un sporta komplekss “Mālzeme”, kā arī Veselīga dzīvesveida un
sporta nodaļas sporta organizatori Emburgā un Garozā, kā arī volejbola treneris.
Sporta un veselīga dzīvesveida nozares uzturēšanas izdevumus 2018. gadā veidoja šādas
komponentes: Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļas budžets 172 929 eiro, Ozolnieku Sporta
centra budžets 307 700 eiro, Sporta kompleksa “Mālzeme” budžets 69 509 eiro. Finansiālais
atbalsts sportistiem saskaņā ar „Nolikumu par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai
Ozolnieku novadā” un atsevišķiem Ozolnieku novada domes lēmumiem, sasniedzis 7 897,86
eiro.
2018.gadā tika izveidoti jauni ielu vingrošanas rīki un rotaļu laukumi un piesaistīts
Eiropas finansējums Veselīga dzīvesveida veicināšanai. Lai veicinātu Ozolnieku iedzīvotāju
vidū aktīvu dzīvesveidu rudens un ziemas mēnešos tika nodrošināta bezmaksas slidošana
Ozolnieku novadā deklarētajiem iedzīvotājiem reizi nedēļā, kā arī daudzas citas aktivitātes tika
veidotas sadarbībā ar Veselīga dzīvesveida veicināšanas projektu.
Kā viena no Ozolnieku novada prioritātēm sportā ir bērnu un jauniešu iesaistīšana
sportiskajās aktivitātēs, nodrošinot bezmaksas nodarbības dažādās vecuma grupās: vispārējā
fiziskajā sagatavotībā, futbolā, boksā, karatē un volejbolā.
2018.gadā kā viens no būtiskākajiem attīstības virzieniem bija Sporta skolas dibināšana
Ozolnieku novadā. Sporta skolas darbību uzsāka 2018.gada 1.septembrī, īstenojot gan
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profesionālās ievirzes, gan interešu izglītības programmas, piemēram: profesionālā ievirzes
programma vieglatlētikā, florbolā, volejbolā, futbolā un airēšanā, kas pēc sabiedrības
pieprasījuma bija aktuālas.
Izstrādāti jauni konceptuāli noteikumi par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai
Ozolnieku novadā. Jaunā noteikumu redakcija paredz atsevišķu Sporta laureātu godināšanas
pasākumu Ozolnieku novada iedzīvotājiem, kas sevi pierādījuši piedaloties dažādās sportiskajās
aktivitātēs. Pirmais sporta laureātu godināšanas pasākums notika 2019.gada sākumā.

Ozolnieku sporta centrs
Ozolnieku Sporta centra (tagad Ozolnieku Sporta skolas) sporta bāze iedzīvotājiem
pieejama katru dienu no plkst. 7.00-22.00, izņemot svētku dienas. Gada laikā atjaunots
nolietotais inventārs stadionā, regulāri notiek pļaušanas darbi un citi uzturēšanas darbi –
līdzinātas bedres futbola laukumam, tapots un veltnēts zāliens divos laukumos. Novada svētku
vajadzībām sagatavots stadions, nokrāsotas skatītāju tribīņu sēdvietas, atjaunotas strītbola
laukuma līnijas, atjaunoti grozi, kā arī pievestas smiltis pludmales volejbola laukumiem.
Atjaunots skeitparks. Veselības taka un Slēpošanas trase, sniega periodā ar burānu iebraukta
trase slēpošanai. Veikts skatītāju tribīņu sektora (griestu, sienu) kosmētiskais remonts, kā arī
jaunu stendu uzstādīšana un noformēšana tribīnēs.
Sporta komplekss “Mālzeme”
Sporta komplekss “Mālzeme” (SKM) ir atvērts 6 dienas nedēļā, un ik nedēļu to apmeklē
350-400 sportistu. Nodarbības pārsvarā sākas 15.00 un notiek līdz 21.00. Sporta bāzes
apmeklētāji pamatā ir no tuvākajām apdzīvotajām vietām – Ānes, Teteles, Garozas, Brankām.
SKM telpās veikts kosmētiskais remonts ģērbtuvēm un visos gaiteņos. Izdarīti visi
nepieciešamie uzturēšanas remontdarbi lielajā sporta zālē, trenažieru zālē, stadionā un pirts,
baseina zonā.
Emburga, Salgales pamatskola
Salgales pamatskolas sporta zālē notiek dažādas aktivitātes visas nedēļas garumā no
pirmdienas līdz piektdienai. Vietējiem iedzīvotājiem sporta zāle ir pieejamo no plkst. 19.00 –
21.00.
Sporta zālē veikti visi nepieciešamie uzturēšanas remontdarbi lielajā sporta zālē,
trenažieru zālē. Iepirkts sporta inventārs. Pie skolas tiek būvēts āra sporta komplekss.
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Garozas trenažieru zāle
Garozas pakalpojuma centrā “Eži” iedzīvotājiem ir pieejama trenažieru zāle no
pirmdienas līdz piektdienai. Garozas Pamatskolas sporta zālē tiek rīkotas sporta aktivitātes no
19.00- 21.00, kas ir pieejamas vietējiem iedzīvotājiem, kā arī nedēļas nogalēs ir pieejama disku
golfa trase.
INFORMĀCIJA PAR KANCELEJAS UN PAKALPOJUMU CENTRU DARBU
Kanceleja nodrošina klientu apkalpošanu (klātienē, telefoniski, e-pastā), pašvaldībai
adresēto dokumentu pieņemšanu, reģistrāciju, atbildes vēstuļu gatavošanu savas kompetences
ietvaros, dokumentu izsniegšanu un nosūtīšanu pa pastu, 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.
Reģistrēti 3467 saņemtie dokumenti, 1367 nosūtāmie dokumenti, 156 rīkojumi, 750
līgumi, 667 izziņas, 25 pilnvaras, 56 atļaujas, 23 saistošie noteikumi, 36 iekšējie normatīvie akti.
31% no dokumentiem ir elektroniskie dokumenti. Vidēji tiek apstrādāti 26 dokumenti darbadienā.
Ir nodrošināta 13. Saeimas vēlēšanu organizēšana Ozolnieku novadā. Vēlēšanām izveidoti
4 vēlēšanu iecirkņi. Tajās piedalījās 3981 vēlētāji. Ozolniekos – 2488, Brankās - 641, Salgalē –
423, Ānē – 429.
2018.gadā protokolētas 13 Ozolnieku novada domes sēdes, 12 Attīstības un
tautsaimniecības pastāvīgās komitejas sēdes, 11 Izglītības, kultūras, veselīga dzīvesveida
veicināšanas pastāvīgās komitejas sēdes, 12 Finanšu pastāvīgās komitejas sēdes,

7 Sociālo

jautājumu komitejas sēdes. 294 Pašvaldības iepirkumu un izsoļu komisijas sēdes, 22 Deklarētās
dzīves vietas ziņu anulēšanas komisijas sēdes – 52 personām anulētas ziņas par deklarēto dzīves
vietu. Klātienē deklarētas 141 personas.
Ar Latvijas Nacionālo arhīvu saskaņota uzziņu sistēma par 2010.-2015.gadu, t.sk. valsts
glabāšanā nodoti elektroniskie dokumenti par 2015.gadu.
Pasūtītas preces 49915,00 eiro apmērā (kancelejas preces 22752,00 eiro, saimniecības
preces 19454,00 eiro, pastmarkas 5597,00 eiro un ūdens 2112,00 eiro)
Citi 2018.gadā paveiktie darbi:
1. Ieviesta dokumentu pārvaldības sistēmā LIETVARIS, ieviešanas ietvaros:
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1.1. uzdevumi pašvaldības darbiniekiem un iestāžu vadītājiem, kā arī lietvežiem tiek
nodoti tikai elektroniski;
1.2. Ozolnieku novada pašvaldība un tās iestādes ir pārgājušas uz elektronisku
savstarpējo saraksti (iekšējo dokumentu bezpapīra saraksti);
1.3. visu iestāžu vadītājiem ir nodrošināti elektroniskie paraksti;
1.4. nodrošināta e-adreses pieslēgšana pašvaldībai un visām tās iestādēm.
2. Pašvaldība un visas tās iestādes ir pieslēgtas Vienotajai Valsts arhīvu informācijas
sistēmai, visās iestādēs, kurām bija nepieciešams saskaņojums, ir ar Latvijas Nacionālo arhīvu
saskaņotas lietu nomenklatūras.
3. Sagatavota Dokumentu pārvaldības kārtība (ieviesta vienota visam novadam), ieviestas
vienotas iestāžu veidlapas, vienotas iesniegumu veidlapas privātpersonām, kā arī vienotas
dokumentu aprites procedūras, piemēram, skaidras naudas saņemšanai un nodošanai.
4. Sniegti priekšlikumi Ministru kabineta noteikumu projektam “Dokumentu izstrādāšanas
un noformēšana”, kā arī dalība saskaņošanas sanāksmē. Tāpat sniegti priekšlikumi Arhīvu likuma
grozījumiem.
INFORMĀCIJA PAR DZIMTSARAKSTU NODAĻAS DARBU
Dzimtsarakstu nodaļa ir finansiāli un saimnieciski Ozolnieku novada domei pakļauta
iestāde, kas atrodas LR Tieslietu ministrijas pārraudzībā un strādā TM Dzimtsarakstu
departamenta metodiskā vadībā, veicot pašvaldībai deleģēto funkciju – civilstāvokļa aktu
reģistrāciju. Dzimtsarakstu nodaļas izdevumi tiek iekļauti pārvaldes jeb vispārējo vadības
dienestu izdevumos.
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4. tabula

Ozolnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētie civilstāvokļa akti
Dzimšanas reģistru skaits
t.sk., bez ziņām par tēvu
t.sk., ar paternitātes atzīšanu
Reģistrēto laulību skaits
t.sk. baznīcā
t.sk., ar ārvalstu pilsoņiem
Reģistrēto laulību skaits pirms 18 gadu vecuma
Laulību reģistru skaits, kas papildināti ar atzīmi par
laulības šķiršanu
Miršanas reģistru skaits
Īpašu miršanu skaits
Reģistros izdarīto papildinājumu skaits
Atkārtoti izdoto apliecību skaits
t.sk., dzimšanas
t.sk., laulības
t.sk., miršanas

No 2018.

gadā Ozolnieku novada

2016.gads
121
8
40
76
1
4
1
32

2017. gads
117
5
47
107
8
1
13

2018.gads
119
3
39
68
2
7
14

227
36
21
19
1
1

205
26
37
38
2
1

177
22
31
31
-

Dzimtsarakstu

nodaļā reģistrētajiem 119

jaundzimušajiem 54 ir zēni, 65 meitenes. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu reģistrēto
jaundzimušo skaits Ozolnieku novadā ir palielinājies par 2 jaundzimušajiem. Kopumā Ozolnieku
novadā 2018.gadā deklarēti 134 jaundzimušie, proti, Ozolnieku pagastā dzīvesvietas deklarētas
55 jaundzimušajam, Cenu pagastā 59 un Salgales pagastā 20 jaundzimušajiem. Ozolnieku
novadā vērojama arī pozitīva tendence, ka ģimenes kļūst kuplākas un pieaug to ģimeņu
īpatsvars, kuriem ir ceturtais, piektais un pat sestais un septītais bērns. Pirmie bērni dzimuši 32
māmiņām, otrie bērni - 46 māmiņām, trešie - 25, ceturtie - 8, piektie - 4, sestais bērns ir vienai
māmiņai, un pat 7 – trīs māmiņām. Pozitīva ir arī tendence, ka arvien vairāk bērnu dzimst
laulībā. Laulībā dzimuši 77 bērni, atzīta paternitāte 39 bērniem, 3 gadījumi, kad dokumentos nav
ieraksta par bērna tēvu.
Populārākie bērnu vārdi Ozolnieku novadā zēniem: Kristaps, Roberts, Olivers, divi vārdi
doti četriem zēniem. Populārākie vārdi meitenēm Annija, Anna un Emīlija, divi vārdi doti
četrām meitenēm. Deklarējot mazuli Ozolnieku novadā, vecāki aizpildīja iesniegumu
pašvaldībai vienreizēja materiālā atbalsta saņemšanai: par pirmo bērnu - 80,00 eiro, par otro
bērnu 160,00 eiro, par trešo bērnu 290,00 eiro, par ceturto bērnu 430,00 eiro, par katru nākošo
bērnu pabalsta apmērs palielinās par 150,00 eiro. Pabalstos bērna piedzimšanas gadījumā
izmaksāti 22190,00 eiro.
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2018. gadā Ozolnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 68 laulības. No tām 12
laulības, kad abi jaunlaulātie deklarēti Ozolnieku novadā, 14 laulības, kad viens no
jaunlaulātajiem deklarēts Ozolnieku novadā, 42 laulības, kad abi jaunlaulātie deklarēti citās
pašvaldībās.
Pirmo reizi laulībā stājušies 43 pāri, kur abi stājas pirmajā laulībā, kā arī 7 vīrieši un 3
sievietes laulībā stājās pirmo reizi. Otro reizi laulību reģistrējušas 10 pāri, kur abi laulībā stājas
otro reizi, kā arī 4 vīrieši un 7 sievietes. Trešo reizi laulājušies 2 pāri, kā arī 1 vīrietis un 3
sievietes. Ceturto reizi salaulājies viens vīrietis. Laulībā stājušos vīriešu vidējais vecums ir 36,24
gadi, sieviešu – 34,72 gadi. Vecākais līgavainis 81 gadus vecs, vecākajai līgavai - 78 gadi.
Piecpadsmit gadījumos katrs laulātais palika savā uzvārdā, piecos gadījumos sieviete
savam uzvārdam pievienoja vīra uzvārdu, vienā gadījumā no abu uzvārdiem veidoto saliktu
uzvārdu pieņēma abi laulātie, viena gadījumā vīrs savam uzvārdam pievienoja sievas uzvārdu..
Piecas laulību reģistrācijas notika ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām.
Par Ozolnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā veiktajiem civilstāvokļa aktu reģistriem,
papildinājumu izdarīšanu, uzvārdu maiņu un atkārtotajām civilstāvokļa reģistrācijas apliecībām
2018.gadā ir iekasēta valsts nodeva 1345,00 eiro. Pēc domes lēmuma, par sniegtajiem maksas
pakalpojumiem iekasēti 1516,00 eiro.
INFORMĀCIJA PAR SALGALES PAGASTA PĀRVALDES DARBU
Salgales pagasta pārvalde organizē novada domes izdoto saistošo noteikumu un citu
normatīvo aktu izpildi, atbild par Salgales pagasta budžeta sastādīšanu, kā arī organizē attīstības
programmas projekta un teritorijas plānojuma projekta sagatavošanu.
Salgales pagasta pārvaldes funkciju nodrošināšanai 2018.gadā iztērēti 440 543 eiro.
2018.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 2-3 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 10 bērni tika
nodarbināti pagasta skolu un citu teritoriju labiekārtošanā, malkas sagatavošanā un citos darbos.
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2018.gadā tika pievērsta liela uzmanība pagasta teritorijas, bet sevišķi tūrisma un atpūtas
vietu labiekārtošanai. Līdz ar tilta pār Iecavas upi pie Garozas pamatskolas atjaunošanu, tika
atjaunots un labiekārtots gājēju celiņš uz Garozas ciemu. Turpinājās darbi Garozas un Emburgas
pastaigu takās, kā arī atpūtas zonā pie Lielupes Emburgas ciemā.
Kā jau katru gadu, arī 2018.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, 2018.gadā papildus tika strādāts pie ceļu
apauguma noņemšanas un krūmu pļaušanas.
Sabiedrības informēšanas uzlabošanai pagasta teritorijā tika uzstādīti vairāki ziņojumu
stendi.
INFORMĀCIJA PAR ATTĪSTĪBAS UN PROJEKTU DAĻAS DARBU
Attīstības un projektu daļas funkciju nodrošināšanai 2018.gadā iztērēti 111 343 eiro.
Turpinājās projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstīšana Ozolnieku novada
Cenu pagastā” īstenošana, kur projekta II kārtas ietvaros tika veikta Cenu pagasta Raubēnu
ciema Akmeņu un Rubeņu ceļu pārbūve – seguma nomaiņa, ielu apgaismojuma un sabiedriskā
transporta pieturvietu izbūve, kā arī ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve šo ielu sarkano
līniju robežās. Plānots, ka būvdarbi ekspluatācijā tiks nodoti 2019.gadā. Projekta kopējās
izmaksas –2,082 milj. eiro, no kurām Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF)
līdzfinansējums – 1,589 milj. eiro, Valsts budžeta līdzfinansējums – 0,045 milj. eiro, un 0,448
milj. eiro pašvaldības finansējums.
ELFLA (Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai) finansētajam projektu
konkursam lauku ceļu sakārtošanai 2018.gadā tika iesniegts projekts „Ozolnieku novada Cenu
pagasta ceļa "Ņurdas-Mucenieki" pārbūve”, kura ietvaros tiks veikta ceļa apauguma noņemšana,
ceļa profilēšana, seguma izbūve, grāvju rakšana/tīrīšana, caurteku remonts/izbūve, un citi darbi.
Projekta kopējās izmaksas paredzētas 237,7 tūkst. eiro, no kurām 142 tūkst. eiro – ELFLA
finansējums. Projekta īstenošana uzsākta 2018.gadā, darbus plānots pabeigt līdz 2019.gada
30.augustam.
2018.gada pavasarī tika apstiprināts Lauku atbalsta dienesta LEADER programmā
pašvaldības iesniegtais projekts „Apgaismojuma izbūve Ozolnieku Veselības takā”. Projekta
ietvaros veselības takā tika uzstādīti 11 LED gaismekļi. Apgaismojuma izbūves darbus par 15
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972 eiro veica SIA “Elektromontāžas serviss”, no tiem ELFLA līdzfinansējums – 9 000 eiro.
Paredzēts ka Veselības takas labiekārtošana turpināsies 2019.gadā.
2018.gadā Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) izsludinātajā konkursā, aktivitātē
„Publisko ūdeņu pārvaldība” tika iesniegts projekts „Lielupes krasta posmu attīrīšana Ozolnieku
novada teritorijā”. Projekta ietvaros attīrīti 5 Lielupes krasta posmi novada teritorijā, katrā no
tiem ~30 m platā joslā veicot dūņu un niedru norakšanu un smilts slāņa uzbēršanu, tādējādi
veicinot novada teritorijā esošo dabas resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu to apsaimniekošanu un
sekmējot publiski pieejamu atpūtas teritoriju izveidi vietējiem iedzīvotājiem un upes tūristiem.
Projekta kopējās izmaksas – 16 617,79 eiro, no tām LVAF finansējums – 8 784 eiro.
2018.gada nogalē tika iesniegts projekts „Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra
izveide Ozolnieku novada Ānē”, kura ietvaros ēkā Celtnieku ielā 12, Ānē, Cenu pagastā, tiks
veidots Daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs, izvietojot tajā Dienas aprūpes centru
pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas – Silto smilšu
terapijas kabinetu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Projekts tiek īstenots Zemgales
plānošanas reģiona izstrādātā deinstitucionalizācijas (DI) plāna ietvaros, un pakalpojumus
paredzēts nodrošināt ne tikai novada, bet arī kaimiņu pašvaldību klientiem. Projektu paredzēts
īstenot 2019.gadā.
Pašvaldība ir iesaistījusies 2 biedrības „Lauku partnerība „Lielupe”” iesniegto
starpteritoriālo projektu īstenošanā, kuru mērķis ir veicināt tūrisma attīstību: projekta “Lielupes
atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” ietvaros tiks
izveidots maršruts Lielupes ūdenstūristiem, kā arī Lielupes krastos novada teritorijā tiks
uzstādītas 4 pontonu laipas un informācijas stendi. Projekta „Tūrisms kopā” ietvaros izstrādāta
Pierīgas novadu tūrisma attīstības stratēģija, kopēja interaktīva tūrisma karte, kā arī veikta
novadu gidu apmācība. Abu projektu aktivitātes turpināsies 2019.gadā.
2018.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 tiek nodrošināti sociālās rehabilitācijas un aprūpes
pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un atbalsta grupas personām ar garīga
rakstura traucējumiem. Tika īstenots projekts “Slimību profilakses un veselības veicināšanas
pasākumi Ozolnieku novadā”, kura mērķis ir saglabāt un uzlabot Ozolnieku novada iedzīvotāju
(jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju) veselību un
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novērst nevienlīdzību veselības jomā, īstenojot mērķtiecīgus veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumus tādās jomās kā 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 (ESF). Projektu ieviešana
turpināsies arī 2019.gadā.
2018.gadā īstenoti /uzsākti vairāki projekti izglītības jomā:
1) Erasmus+ programma: īstenots jauniešu apmaiņas projekts „On Stage Goes Off
Stage”, kura ietvaros novada jauniešu grupa piedalījās neformālo izglītības metožu apguvē
Bulgārijā,

pilnveidojot

komunikācijas,

komandas

veidošanas

prasmes,

mācoties

par

improvizācijas un sociālā teātra metodes pielietošanas iespējām jaunatnes darbā; īstenots
jauniešu apmaiņas projekts Evropa Poje Skupaj” (Eiropa dzied kopā), kura ietvaros jaunieši
devās uz Slovēniju piedalīties projekta aktivitātēs kultūras un mūzikas jomā; Uzsākts īstenot
jaunatnes darbinieku mobilitātes projekts “FOREVER - For Entrepreneurship, Volunteering and
Employability Results”, kura ietvaros Ozolniekos plānots organizēt 6 dienu apmācību jaunatnes
darbiniekiem, jauniešu līderiem, izglītotājiem un brīvprātīgajiem, jauniešu centru un jaunatnes
organizāciju pārstāvjiem un citiem par uzņēmējdarbības un brīvprātīgā darba saistību ar jauniešu
nodarbinātības un karjeras iespēju attīstīšanu. Apmācību ietvaros dalībnieki apgūs jaunas
metodes un rīkus, kā palīdzēt jauniešiem aktīvāk iesaistīties vietējās kopienas aktivitātēs un
projektos, kuru mērķis ir panākt uzņēmējdarbības iniciatīvas un/vai iesaistīt jauniešus
brīvprātīgajā darbā, tādējādi paaugstinot jauniešu nodarbinātības iespējas un līmeni. Uzsākts
projekts „Skolotāju lietpratības un mijiedarbības prasmju attīstīšana”, ko īsteno Ozolnieku
vidusskola; Turpinās starpskolu stratēģiskās partnerības projekts “Promoting Art”, ko īsteno
Salgales pamatskola sadarbībā ar partneriem no Bulgārijas, Igaunijas, Polijas, Slovākijas un
Portugāles.
2) 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); “Nodarbināto personu
profesionālās kompetences pilnveide” (mērķis: Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo
kompetenci,

lai

laikus

novērstu

darbaspēka

kvalifikācijas

neatbilstību

darba

tirgus

pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu);
“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (mērķis: nodrošināt Latvijas izglītības
pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu
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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). Šo projektu ieviešana turpināsies 2019.gadā.
3) Uzsākts Nordplus Jauniešu izglītības programmas projekts “Back to the Nature for
sustainable Future” (Dabas aizsardzība ilgtspējīgai nākotnei), ko īsteno Ozolnieku vidusskola
sadarbībā ar partneriem no Lietuvas, Zviedrijas, Dānijas. Šī projekta mērķis ir motivēt skolēnus
domāt par dabas aizsardzību un aktualizēt vides jautājumus.
2018.gadā tika organizēts ikgadējais pašvaldības finansētais konkurss „Es zinu, varu un
daru", kur tika iesniegti 13 projekti par kopējo summu 11 170,69 eiro, no kuriem apstiprināti tika
12, bet īstenoti 11 projekti par kopējo summu 8 905,41 eiro. 2 projektus īstenoja Salgales
pagasta, bet 9 projektus Cenu pagasta iedzīvotāji – 4 projekti Ānes ciemā, pa 2 projektiem
Dalbes un Branku ciemos un 1 projekts Jaunpēternieku ciemā. Īstenojot vienu no projektu
konkursa galvenajām prioritātēm „publiski pieejamas dzīves telpas sakopšana, labiekārtošana"
ir labiekārtotas vairākas novada teritorijas – Jaunatnes ielā Ānē, starp daudzdzīvokļu mājām Nr.3
un Nr.5 izbūvēts bruģēts gājēju celiņš, pie daudzdzīvokļu mājas Celtnieku ielā 2 pabeigta
stāvlaukuma izbūve, pie daudzdzīvokļu mājas „Virši" Jaunpēterniekos uzstādīti soliņi un
atkritumu tvertnes, kā arī uzlabots 300 m gara koplietošanas ceļa posma segums pie Švāgariem
Salgales pagastā. Ar interesantām un noderīgām idejām šogad 2 projektus pieteica Dalbes ciema
iedzīvotāji, kuru rezultātā, pašu spēkiem izveidojot gaumīgu koka nožogojumu, labiekārtots
atkritumu šķirošanas konteineru laukums, kā arī izgatavoti un pie mājas „Apšulejas" un Ozolu
ielas sākumā uzstādīti 2 grāmatu apmaiņas punkti, jeb „Brīvās bibliotēkas". 2 projektus
iesniedza un īstenoja biedrība „Tuvu" sadarbībā ar SIA UPPE – pabeigta pagājušajā gadā iesāktā
skvēra barikāžu dalībnieku piemiņai „Brīvības gaisma" izveide, kā arī iegādāts projektors un
ekrāns izglītojošu semināru un atbalsta pasākumu nodrošināšanai biedrības mērķa grupai –
sociāli mazaizsargātiem iedzīvotājiem, bērniem, jauniešiem u.c.
INFORMĀCIJA PAR SAIMNIECĪBAS DAĻAS DARBU
Saimniecības daļa organizē un veic darbus, kas attiecas uz pašvaldības ielu un ceļu
uzturēšanu, teritorijas labiekārtošanu, mājokļu apsaimniekošanu, kapu apsaimniekošanu un
nodarbinātību.
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Saimniecības daļas funkciju nodrošināšanai 2018.gadā iztērēti 2 860 477 eiro.
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Pašvaldības ceļu apsaimniekošanas aktivitātes 2018.gadā.
Iedalītās Valsts mērķdotācijas 2018.gadam 213,084 eiro gadā ceļu fonda līdzekļi
izmantoti autoceļu ikdienas uzturēšanai:


Sniega tīrīšana un slīdamības novēršana 22%



Ceļu planēšanas darbi

14%



Grants uzbēršanas darbi

41%



Asfaltbetona seguma bedrīšu remonts

18%



Celazīmju iegāde un uzstādīšana

2%



Ceļa nomaļu appļaušana

3%

Pašvaldības līdzekļu apgūšana
1.

Lauku fonda ietvaros notiek grants ceļa atjaunošana Cenu pag. autoceļš “Ņurdas -

Mucenieki”
2.

Veikti 3,5km. grants seguma atjaunošanas darbi par kopējo izmaksu 41000 eiro.

3.

Veikta asfalta seguma atjaunošana, noņemot apauguma kārtu un iestrādājot jaunu

dolomīta šķembu kārtu ar izmaksu 42000 eiro.
4.

Atjaunoti 4,6km. asfaltbetona seguma ceļu un ielu posmi ar izmaksām 255000

eiro.
Lielākie objekti


Autoceļš “Brankas – Tiltiņi” posms līdz Jaunzemju kapiem 2,5km, kas izmaksāja

149000 eiro


Spartaka iela Ozolniekos 0,78km ar izmaksu 16000 eiro



Jelgavas iela Ozolniekos 0,60km ar izmaksu 15700 eiro



Ausekļa iela Brankas 0,39km. ar izmaksu 36000 eiro



Iecavas iela Brankas 0,20km. ar izmaksu 34200 eiro
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Rūpējoties par drošības noteikumu ievērošanu, nodrošināta Valsts normatīvo aktu
prasību izpilde darba aizsardzības un ugunsdrošības jomā. Uzturēta efektīva darba aizsardzības
un ugunsdrošības vadības sistēma Ozolnieku novada pašvaldībā un uzraudzīts atbildīgo
amatpersonu darbs pašvaldības pakļautībā esošās iestādēs. Nodrošināta esošo tehniskās
apsardzes un ugunsdrošības resursu un materiālo līdzekļu uzturēšana un tehniskā stāvokļa
periodiskā pārbaude. Organizēta ikgadējā darba vides risku vērtēšana un periodiskās obligātās
veselības pārbaudes. Nodrošināta dalība Apvienotās Civilās aizsardzības komisijas darbā t.sk.
piedalīšanās vairākās mācībās un paraugdemonstrējumos ar VUGD u.c. atbildīgo valsts dienestu
speciālistu piedalīšanos.
Sadarbībā ar Jelgavas reģionālo vides pārvaldes (JRVP) un pašvaldības policiju ir
organizēta konstatēto vides piesārņojumu gadījumu novēršana un vainīgo personu identificēšana,
kā arī administratīvās atbildības ierosināšana. Pamatojoties uz JRVP pieprasījumu ir nodrošināta
pašvaldības administratīvajā teritorijā izvietoto ražošanas uzņēmumu saimnieciskās darbības
pārbaude un atzinumu sniegšana atļaujas saņemšanai A un B grupas piesārņojošas darbības
veikšanai.
INFORMĀCIJA PAR BŪVVALDES DARBU
Būvvalde kontrolē būvniecības procesu Ozolnieku novada administratīvā teritorijā,
pārrauga un kontrolē vides objektu izvietošanu, zemes ierīcību, vides vizuālās kvalitātes prasību
ievērošanu, koordinē un pārrauga teritorijas plānojuma, detālplānojumu īstenošanu un veic ar
būvniecības jautājumiem saistītus citus uzdevums.
Būvvaldes funkciju nodrošināšanai 2018.gadā iztērēti 101 268 eiro.
2018.gadā Būvvaldē saņemti un reģistrēti 372 iesniegumi, papildus 30 Ozolnieku novada
administrācijas pāradresētie; izskatīti un saskaņoti 16 reklāmas uzstādīšanas iesniegumi; sniegtas
149 rakstiskas atbildes; būvatļauju saņemšanai iesniegti 130 būvprojekti; izskatītas 104
būvniecības ieceres (kurām nav jāizsniedz būvatļauja); izsniegtas 77 būvatļaujas sekojošiem
objektiem: 45 dzīvojamām mājām, 2 viesu mājām, 2 biroja ēkām, 1 sporta ēkai, 30 saimniecības
ēkām, 1 noliktavai, 8 ražošanas ēkām, 8 ceļiem, 24 inženierbūvēm, 8 meliorācijas būvēm;
akceptēti 120 būvprojekti; akceptētas 176 būvniecības ieceres, ekspluatācijā pieņemti 62 objekti;
izskatīti un akceptēti 22 zemes ierīcības projekti. Notikušas 48 Būvvaldes sēdes, sagatavoti 132
atzinumi par būves pārbaudēm, 10 no tiem ar patvaļīgas būvniecības pazīmēm; sagatavoti 16
administratīvo pārkāpumu protokoli.
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Būvvalde, papildus tiešo funkciju izpildei, aktīvi piedalījusies pašvaldības attīstības
jautājumu risināšanā, pašvaldības objektu plānošanas darbā, Ozolnieku novada Teritorijas
plānojuma izstrādē.
INFORMĀCIJA PAR PAŠVALDĪBAS POLICIJAS DARBU
Ozolnieku novads ir sadalīts četros iecirkņos – Ozolnieki, Brankas, Āne un Salgale, katrs
inspektors strādā nozīmētajā iecirknī. Ņemot vērā, ka Branku iecirknis platības ziņā ir ļoti liels,
nepieciešamības gadījumā šim iecirknim tiek piesaistīts papildus inspektors.
Pašvaldības policijas funkciju nodrošināšanai 2018.gadā iztērēti 133 741 eiro.
2018.gadā Pašvaldības policijas rīcībā bija trīs automašīnas, kas tiek lietotas ikdienas
darbam, patrulēšanai pēc apstiprināta grafika un aizturēto likumpārkāpēju pārvadāšanai. Viena
no automašīnām ir speciāli aprīkota atbilstoši valsts standarta prasībām un tai piešķirts operatīvā
transporta statuss.
Ozolnieku novadā esošajās pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības
iestādēs bērniem nolasītas lekcijas ar mērķi iepazīstināt viņus ar Ozolnieku novada pašvaldības
policiju un viņas darbu.
Darbinieki nodrošināti ar funkcionāliem un labiem darba apstākļiem (darba telpām,
formastērpiem, speciāliem līdzekļiem, u.c.), kas nav mazsvarīgs faktors darba ražīguma
paaugstināšanā.
2018.gadā paveiktie darbi darba efektivitātes uzlabošanā:


atjaunoti nolietotie speclīdzekļi



ieviests Pašvaldības policijas centralizētais dežūrtelefons



iegādāts alkometrs



iegādāts dzīvnieku čipu lasītājs



iegūts pieslēgums mobilajai aplikācijai MOBB APP, kas ļauj veikt datu pārbaudi no

mobilā telefona


iegūta piekļuve vairākām informācijas datu bāzēm ( LDC, PMLP datu bāzes )



tiek kontrolēta ceļu satiksmes noteikumu ievērošana
LLU veterinārmedicīnas mazo dzīvnieku patversmē nogādāti:



13 suņi



13 kaķi
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1 stirna
Jelgavas pilsētas medicīniskajā atskurbtuvē tika nogādātas:



17 personas



4 personas, kas alkohola reibuma stāvoklī vadīja automašīnu
2018.gadā Ozolnieku novada Pašvaldības policijā dienesta pienākumus pildīja:



4 inspektori



2 vecākie inspektori, no kuriem viens inspektors pildīja Pašvaldības policijas priekšnieka

pienākumus.
5.tabula
Pašvaldības policijas darba pārskats 2017. un 2018.gadiem
Administratīvo pārkāpumu protokoli
Iesniegumi no fiziskām personām
Iesniegumi no juridiskām personām
Brīdinājuma protokoli
Priekšraksti
Par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu sastādītie
protokoli – lēmumi

2017.g.
106
55
203
58
32

2018.g.
177
123
166
95
107

_

209

6.tabula
Visbiežāk pārkāptie Ceļu satiksmes noteikumu panti
CSN149.10pants 7.daļa (stāvēšanas laika neievērošana)
CSN 149.10panta 5.daļas 11.punkts (apstāšanās, stāvēšana 326.ceļa zīme)
CSN 149.10panta 5.daļas 4.punkts (traucē gājēju vai citu transporta līdzekļu
pārvietošanos)
CSN 149.31panta 8.daļa (invalīdu stāvvieta)
CSN Anulētie protokoli

70 gab.
67 gab.
17 gab.
12 gab.
17 gab.
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INFORMĀCIJA PAR SOCIĀLĀ DIENESTA DARBU
Sociālā dienesta funkciju nodrošināšanai 2018.gadā iztērēti 777 082 eiro.
Ozolnieku novada Sociālajā dienestā 2018.gadā tika saņemti 1175 personu iesniegumi,
t.sk. 1031 iesniegums sociālajai palīdzībai un 143 sociālajiem pakalpojumiem. Par trūcīgām
atzītas 98 ģimenes t.i. 210 personas, par maznodrošinātām atzītas 143 ģimenes t.i. 245 personas.
Laika periodā no 01.01.2018.-30.12.2018. Ānes higiēnas centrā tika sniegts 591
pakalpojums, t.i. veļas mazgāšana, žāvēšana, dušas pakalpojums. Pieprasītākais pakalpojums
trūcīgajiem novada iedzīvotājiem ir veļas mazgāšana (211 reizes) un dušas pakalpojums (120
reizes). Salīdzinot ar 2017.gadu Ānes higiēnas centra apmeklētāju skaits nedaudz samazinājies,
kas izskaidrojams ar Ozolnieku novada trūcīgo personu (ģimeņu) materiālā stāvokļa
uzlabošanos.
Novada iedzīvotājiem bija pieejami ģimenes psihoterapeita pakalpojumi, kurus
2018.gadā izmantoja 11 ģimenes t.sk 2 pusaudži, kopā 96 konsultāciju stundas. Veicot sociālo
darbu ar ģimenēm un bērniem, liela nozīme ģimenes sociālās situācijas izvērtēšanai psihologu
veiktām konsultācijām. 2018.gadā psiholoģiskās diagnostikas pakalpojumi bērniem ar mācīšanās
grūtībām tika sniegti 23 novada bērniem un saņemti atzinumi. Par aizdomām par iespējamo
vardarbību pie psihologa uz izpēti nosūtīti 17 bērni un 7 pieaugušie.
2018.gadā par Valsts līdzekļiem, pēc Sociālā dienesta nosūtījuma, psihosociālo palīdzību
kā vardarbībā cietušiem Dobeles novada Atbalsta centrā saņēma 16 novada bērni un viens bērna
pavadonis.
2018.gadā sociālie darbinieki ģimenēm ar bērniem

organizēja un vadīja vecāku

apmācību grupas “Bērnu emocionālajā audzināšanā” un “Ceļvedis audzinot pusaudzi”.
Izveidojusies cieša sadarbība ar NVO Biedrība “TUVU”, kura sniedza atbalstu, atļaujot izmantot
biedrības telpas vecāku apmācību grupu nodarbībām, kā arī sniedzot atbalstu telpu remontam
trūcīgām un maznodrošinātām ģimenē, sarūpējot mēbeles un saimniecībā nepieciešamās lietas.
Tika organizēta apmācību grupa “Bērnu emocionālajā audzināšanā” PII “Pūcīte” pedagogiem un
darbiniekiem.
Lai veicinātu vecāku prasmju attīstību, tika piesaistīti divi ģimenes asistenti, kuru
pakalpojumus saņēma trīs ģimene ar bērniem. Viena ģimene 6 mēnešus, divas 3 mēnešus.
Ozolnieku novada iedzīvotājiem bija iespēja izmantot izglītojošu programmu “Atbalsts
attīstībai skolā”, kuru vadīja sociālā pedagoģe 2018.gadā notikusi 1 konsultācija, uzņemta 1
filma un notikusi 1 analīzes sesija.
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Programmā “Atbalsts attīstībai ģimenē” piedalījušās 3 ģimenes, sniegtas 3 konsultācijas,
uzņemtas 5 videofilmas, notikušas 5 analīzes sesijas.
Ozolnieku novada nepilngadīgo likumpārkāpumu profilakses darbs 2018.gadā notika ar
11 bērniem. Sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas ietvaros tika slēgtas 3
profilakses lietas, bet iekārtotas 9 jaunas lietas. Gada beigās likumpārkāpumu profilakses darba
uzskaitē atradās 9 bērni.
2018.gadā Sociālais dienests administrēja pašvaldības pabalstus daudzbērnu
ģimenēm:


pabalsts vakcinācijai - 25 iesniegumi,



pabalsts briļļu iegādei - 22 iesniegumi,



pabalsts mācību līdzekļu iegādei - 129 iesniegumi,



pabalsts profesionālās ievirzes vai interešu izglītības programmu dalības maksas segšanai 28 iesniegumi.
2018.gadā noslēgti 5 uzņēmuma līgumi par aprūpi mājās vientuļiem novada

iedzīvotājiem. Dienesta rīcībā esošā informācija ļauj prognozēt, ka pieprasījums pēc šī
pakalpojuma turpmāk pieaugs.
2018.gadā Sociālās aprūpes centrā „Zemgale” ievietoti 5 novada iedzīvotāji, kuriem daļu
uztura maksas sedz Ozolnieku novada pašvaldība.
Valsts apmaksātiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem sagatavoti un nosūtīti
dokumenti uz Sociālās integrācijas valsts aģentūru 27 personām. Darba ekspertīzes un ārstu
komisijai, kas nosaka invaliditātes cēloņus un pakāpi, pastāvīgu vai ilgstošu darbaspējas zudumu
vai darbaspēju stipru samazināšanos sakarā ar slimību, veikti 68 izvērtējumi.
7.tabula
Sociālo pabalstu finansiālais izlietojums
Sociālie pabalsti, tai skaitā:
Pabalsti veselības aprūpei naudā
Pabalsti medikamentu iegādei
Pabalsts zobārstniecības pakalpojumiem

2016

2017

2018

297411

529 815

554 825

10 071

12 334

10 377

396

196

232

0

329

616

Brīvpusdienas skolā

488

19

0

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā krīzes situācijā

570

1 405

800

Sociālās garantijas bāreņiem naudā

3 988

4 564

3 440

Sociālās garantijas audžuģimenēm naudā

5 010

3 600

3 696

Garantētā minimālā ienākuma pabalsts naudā

7 521

7 329

4 979
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Pabalsts kurināmā iegādei

31 779

30 388

17 005

9 666

15 087

15 301

27 391

16 114

1 899

2 068

2 524

21 632
0

15 095

7 695

Samaksa par pārējiem sociālajiem pakalpojumiem

6 747

10 458

Bērna piedzimšanas pabalsts

26 553

23 120

22 190

7 840

10 037

11 790

6 040
128 588

6 890

5 910

294 034

342 899

3 972

3 727

2 077

10 980

9 930

12 690

390
0

0

240

Ēdināšanas izdevumi privātajās PII

32 102

39 749

Pabalsts ārkārtas situācijā

871

1 405

800

2 560
6 420

2 190

2 018

8 760

10 990

Pabalsts vakcinācijai

962

1 379

963

Pabalsts briļļu iegādei

809

1 359

1 027

Pabalsts aizbildņiem

5 733

6 195

6 065

Pabalsts aizgādņiem

1 350

1 650

1 830

485

485

350

Pabalsts komunālo pakalpojumu segšanai
Transporta izdevumu kompensācijas

837

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie
maksājumi iedzīvotājiem naudā
Samaksa par bērnu uzturēšanos sociālās aprūpes centrā

Apbedīšanas pabalsts
Pabalsts cienījamu vecumu sasniegušajam novada iedzīvotājam /virs 75
gadiem/
Pabalsts sakarā ar vietas nenodrošināšanu PII
Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai
Braukšanas maksas atvieglojumi pensionāriem no 80 gadu vecuma Ozolnieku
novadā
Dāvanu kartes trūcīgo ģimeņu bērniem mācību līdzekļu iegādei

Pabalsts Ozolnieku novada politiski represētajām personām un nacionālās
pretošanās kustības dalībniekiem
Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei

Pabalsts Černobiļas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem

2018.gadā Ozolnieku novada Sociālais dienests turpināja aktīvu līdzdarbību Labklājības
Ministrijas un Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos 2 projektos - Deinstitucionalizācijas
projektā “Atver sirdi Zemgalē” un "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" divās
projekta aktivitātēs – supervīzijas sociālajiem darbiniekiem un apmācības par sociālo darbu ar
pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.
Deinstitucionalizācijas projektā sadarbībā ar Zemgales Plānošanas reģionu, tika attīstīti
sabiedrībā balstīti pakalpojumi, lai nodrošinātu pēc iespējas vairāk bērniem un pilngadīgajām
personām ar veselības traucējumiem dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē.

Nepieciešamie

pakalpojumi tika izvērtēti jau 2016. un 2017. gados, bet 2018. gadā tika realizētas gan grupu
nodarbības pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējiem, gan noslēgti septiņi uzņēmuma līgumi
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par aprūpi mājās bērniem ar funkcionāliem traucējumiem par lietderīga brīvā laika pavadīšanu
un iespējamu atelpas brīdi vecākiem.
Ozolnieku novada Sociālais dienests ir izrādījis arī iniciatīvu sadarbībai ar Resursu
centru „ZELDA”, lai nodrošinātu pēc iespējas plašāku atbalsta un resursu sistēmu pilngadīgām
personām ar garīgiem traucējumiem.
INFORMĀCIJA PAR BĀRIŅTIESAS DARBU
Ozolnieku novada Bāriņtiesa ir aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas sniedz
Civillikumā paredzētajos gadījumos palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, veic mantojuma
apsardzību, izdara apliecinājumus un pilda citas Bāriņtiesu likumā noteiktās funkcijas.
Bāriņtiesas funkciju nodrošināšanai 2018.gadā iztērēti 49 560 eiro.
Ozolnieku novada bāriņtiesas (turpmāk – bāriņtiesa) lietvedībā 2018.gadā atradās 440
lietas (bērnu skaits - 581), tai skaitā 90 aktīvas lietas (bērnu skaits - 92).
Bāriņtiesā 2018.gadā tika ierosinātas 31 administratīvās lietas (bērnu skaits - 38)
un pieņēmusi 51 lēmumu:


Par bērnu mantas pārvaldību -9



Par pārtraukto aizgādības tiesību atņemšanu un atjaunošanu -11



Atzinumu sniegšana pēc tiesas pieprasījuma - 4



Adopcijas lietās -3



Aizbildnības lietās -10



Par bērnu ievietošanu vai aprūpes izbeigšanu ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas
institūcijā -3



Par viesģimenes statusa piešķiršanu -1



Par audžuģimenes statusa piešķiršanu -1



Par bērnu ievietošanu audžuģimenē -1



Par aizgādņa iecelšanu pilngadīgai rīcībnespējīgai personai – 5.
Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 17.pantā noteikto bāriņtiesa sadarbojas ar citām

bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes
un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm, lai nodrošinātu bērna vai
aizgādnībā esošas personas tiesību un interešu aizstāvību un informē pašvaldības sociālo
dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna
attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība.
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Bāriņtiesa informējusi Valsts Policiju par fizisku, emocionālu vardarbību pret bērniem
13 ģimenēs.
Bāriņtiesa informējusi pašvaldības sociālo dienestu par 5 ģimenēm.
Pārtrauktas aizgādības tiesības 7 personām par 8 bērniem.
Ar tiesas spriedumu aizgādības tiesības atņemtas 3 personām par 4 bērniem.
Ārpusģimenes aprūpē

uz 2018.gada 31.decembri atradās 30 nepilngadīgi bērni, tai

skaitā:


aizbildnībā – 24



ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā – 5



audžuģimenē – 1.
2018.gadā iecelti 4 aizbildņi, kuru aizbildnībā nodoti 6 nepilngadīgi bērni.
Bāriņtiesu likuma 50.pants paredz, ka bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma sniedz

atzinumus, kas nepieciešami šādos gadījumos:


lai noteiktu kārtību, kādā izmantojamas saskarsmes tiesības un tiesības uzturēt personiskas
attiecības un tiešus kontaktus ar bērnu



viena vecāka atsevišķas aizgādības noteikšanai



aizgādības tiesību atņemšanai un atjaunošanai



paternitātes atzīšanai vai apstrīdēšanai



citos Civilprocesa likumā paredzētajos gadījumos.
Bāriņtiesa piedalījusies 24 Zemgales rajona tiesas un Daugavpils tiesas sēdēs atzinuma

sniegšanai atsevišķās aizgādības noteikšanai,

ikdienas aizgādības noteikšanai, saskarsmes

tiesību

aizgādības

izmantošanas

kārtības

noteikšanai,

tiesību

atņemšanai,

adopcijas

apstiprināšanai, personas atzīšanai par rīcības nespējīgu un aizgādnības nodibināšanu.
Bāriņtiesa sagatavojusi un iesniegusi tiesā prasības pieteikumus par aizgādības tiesību
atņemšanu vecākiem, kuri nenodrošina savu bērnu aprūpi un uzraudzību.
Bāriņtiesā 2018.gadā saņemts un izskatīts 132 iesniegums, saņemtas 349 vēstules,
nosūtītas 565 vēstules.
Civillikumā paredzētajos gadījumos Ozolnieku novada bāriņtiesa sniedz palīdzību
mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un
pilda citus Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumu.
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Bāriņtiesas izdarīto apliecinājumu skaits 2018.gadā saskaņā ar apliecinājumu reģistrā
izdarītajiem ierakstiem – 273; iekasētā valsts nodeva – 2651,14 eiro (divi tūkstoši seši simti
piecdesmit viens eiro un 14 centi).
INFORMĀCIJA PAR SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA „ZEMGALE” DARBU
SAC „Zemgale” funkciju nodrošināšanai 2018.gadā iztērēti 2 000 734 eiro.
2018.gadā centrs sniedza pakalpojumus 262 klientiem ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas nodaļās un 18 klientiem īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas nodaļā. 2018.gadā kopumā noslēgti 82 līgumi par īslaicīgās aprūpes nodaļas
rehabilitācijas pakalpojumiem.
2018.gadā centrs veica pašvērtējumu un uzstādīja mērķus turpmākajam darbam pie
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas. 2018.gadā pabeigta visa centra korpusu aprīkošana ar
kvarca lampām – uzstādītas vēl septiņas kvarca lampas gaisa dezinfekcijai (2000,00 eiro).
Iekārtots podologa kabinets (6000,00 eiro). Centrs iegādājās 2 mobilos pacēlājus (3930,00 eiro),
15 pret izgulējumu matračus (1500,00 eiro), 6 pacientu galdiņus, 8 pārvietojamos tualetes
krēslus, 3 dušas ratiņus, pozicionēšanas palagus un citu pozicionēšanas inventāru, fizioterapijas
kušeti un inventāru ārstnieciskajai vingrošanai par kopējo summu 5548,00 eiro.
2018.gadā veikti labiekārtošanas darbi starp B un C korpusiem (29886,05 eiro), garāžas
remonts (11 939,77 eiro), pašu spēkiem veikts 6 klientu istabiņu, 3 korpusu gaiteņu un vienas
darba telpas remonts (5450,00 eiro – materiālu izmaksas). Ieviesta centrālā durvju slēgšanas
sistēma (1700,06 eiro). 2018.gadā centrs iegādājies 3 jaunus datorus, printeri, televizoru zālei un
fotoaparātu par kopējo summu 3472,50 eiro. 2018.gadā izveidota Centra mājas lapa
www.saczemgale.lv (400,00 eiro). Iegādāta grīdas mazgājamā mašīna ar mazgāšanas līdzekļu
dozēšanas sistēmu, kura ļauj būtiski samazināt izdevumus par mazgāšanas līdzekļiem (4340,27
eiro). Centrā uzstādīta mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu dozēšanas sistēma, kura ir droša
lietošanā un ļauj ietaupīt līdzekļus. Iegādāta jauna automašīna (18700,00 eiro) un gulošo
pacientu transportēšanas rati (1459,00 eiro).
2018.gadā uzsākuši darbu podologs, ārsta palīgs, divi sociālie rehabilitētāji, vēl viens
sociālais darbinieks un remontstrādnieks. Centra aprūpētājiem paaugstināja savu kvalifikāciju
pirmās palīdzības sniegšanā, ergonomikā un pozicionēšanā. Piedaloties VUGD pārstāvjiem, tika
veiktas praktiskās centra klientu evakuācijas mācības.
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Lai izpildītu Ministru kabineta 2000.gada 12.decembra Noteikumu N. 431 prasības,
centrs 2018.gadā ir samazinājis 14 gultas vietas.
2018.gadā turpinājies darbs pie debitoru parādu atgūšanas. Tiesā celtas 18 personām par
kopējo parādu summu 11119,63 eiro. No tām 6 izpildītas par kopējo summu 2246,61 eiro.
Noslēgtas 9 vienošanās par terminētu parādu atmaksu kopsummā par 8262,18 eiro. No tām 3
pilnībā izpildītas kopsummā par 1677,90 eiro.
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PAŠVALDĪBAS BUDŽETS UN TĀ IZPILDE
Ozolnieku novada pašvaldības budžets 2018.gadam tika apstiprināts 2018.gada
18.janvāra Domes sēdē ar saistošajiem noteikumiem Nr.3/2018 “Par Ozolnieku novada
pašvaldības budžetu 2018.gadam”.
PAMATBUDŽETA IZPILDE
Pamatbudžeta ieņēmumi
Kopējie 2018.gada pamatbudžeta ieņēmumi sastāda 14 458 004 eiro, kas ir 98% no
pašvaldības kopējiem ieņēmumiem.
Pamatbudžeta ieņēmumus veido:


nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis par
zemi, ēkām un mājokļiem;



nenodokļu ieņēmumi – ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma, valsts un pašvaldības
nodevas, naudas sodi un sankcijas, ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas;



maksas pakalpojumi – ieņēmumi no pašvaldības saimnieciskās darbības;



transferti- ieņēmumi no valsts un citu pašvaldību budžetiem, kas paredzēti noteiktu mērķu
īstenošanai.
4.attēls
Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra
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Nodokļu ieņēmumi 2018.gadā ir sastādījuši 8116107 eiro, kas ir par 3% vairāk kā
2017.gadā, nenodokļu ieņēmumi ir 236188 eiro, kas ir par 11% mazāk kā 2017.gadā, ieņēmumi
no maksas pakalpojumiem 2018.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu ir palielinājušies par
5% un kopā tie sastāda 1579346 eiro, savukārt transfertu ieņēmumi ir samazinājušies par 8% tie sastāda 4526363 eiro.
8.tabula
Pamatbudžeta ieņēmumu dinamika 2015. – 2018.gads, EUR
2018.
2015.

2016.

2017.
Izpilde

Nodokļu
ieņēmumi

6 673 170

7 062 294

7 903 492

t.sk. Iedzīvotāju
ienākuma
nodoklis

5 854 059

6 243 945

6 973 228

t.sk. Nekustamā
īpašuma
nodoklis

819 111

818 349

Izpilde
2018/2017, EUR

Izpilde
2018/2017, %

8116107

212 615

102.69

7088095

114867

101.65

1028012

97748

110.51

236188

-31393

88.27

930 264

Nenodokļu
ieņēmumi

109 005

161 854

267 581

Maksas
pakalpojumi un
citi
pašu
ieņēmumi

1 207 333

1 382 203

1 482 472
1579346

96874

106.53

Transferti

2 433 142

2 936 776

4 911 322

4526363

-384959

92.16

Kopā

10 422 650

11 543 127

14 564 867

14458004

-106 863

99.27

Nenodokļu

ieņēmumu

samazinājums

2018.gadā

salīdzinājumā

ar

2017.gadu

izskaidrojams ar faktu, ka 2017.gadā tika aprēķinātas soda naudas vairāk kā 60 tūkst. eiro
apmērā par līgumsaistību neizpildi. 2018.gadā šāda veida maksājumi netika aprēķināti.
Savukārt transfertu maksājumi ir samazinājušies, jo 2018.gadā noslēdzās gandrīz 2milj.
vērts projekts “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Raubēnos”, transfertus šī projekta
ietvaros Centrālā finanšu un līgumu aģentūra avansā jau bija ieskaitījusi 2017.gadā.
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Pamatbudžeta izdevumi
2018.gadā pamatbudžeta izdevumi Ozolnieku novada pašvaldībā ir sastādījuši 14106295
eiro. Par pamatbudžeta līdzekļiem ir nodrošināta visu pašvaldības iestāžu darbība, visu
pašvaldības funkciju un kapitālieguldījumu plāna realizācija.
5.attēls
Pamatbudžeta izdevumu struktūra pa ekonomiskajām kategorijām
[KATEGORIJAS
NOSAUKUMS]

pamatkapitāla
[PROCENTUĀL
veidošana
Ā VĒRTĪBA]
16%
subsīdijas un
dotācijas
0%

transferti
2%
atlīdzība
49%

preces un
pakalpojumi
28%

6.attēls
Pamatbudžeta izdevumu sadalījums atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Vispārējie
valdības
dienesti
7%

Sociālā
aizsardzība
20%

[KATEGORIJAS
NOSAUKUMS]
[PROCENTUĀLĀ
VĒRTĪBA]
[KATEGORIJAS
NOSAUKUMS]
[PROCENTUĀLĀ
VĒRTĪBA]

Ekonomiskā
darbība
2%

Izglītība
40%
Atpūta,
kultūra, sports
6%

2018.gadā budžeta lielāko daļu – 40% jeb 5712270 eiro Ozolnieku novada pašvaldība ir
tērējusi izglītībai, 24% jeb 3384228 eiro ir iztērēti teritoriju un mājokļu uzturēšanai, kas sevī
ietver gan zāles pļaušanu, gan teritorijas labiekārtošanas pasākumus – rotaļu laukumu
ierīkošanu, zaru zāģēšanu, ielu apgaismojuma nodrošināšanu, kapsētu uzturēšanu, atkritumu
savākšanu, pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanu. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem
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2018.gadā pašvaldība ir veikusi ievērojamus ieguldījumus ielu un ceļu kārtējā remontā.
Pagājušajā gadā ielu un ceļu kārtējam remontam ir iztērēti 2.8 % no pamatbudžeta kopējiem
izdevumiem jeb 396811 eiro.
2840213 eiro jeb 20% no pamatbudžeta izdevumiem ir izlietoti sociālajai aizsardzībai,
kas sevī ietver gan izdevumus sociālās aprūpes centra “Zemgale” uzturēšanai, gan Sociālā
dienesta un Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai. Sociālajos pabalstos vien 2018.gadā pašvaldība
ir iztērējusi 647354 eiro, kas ir par gandrīz 40000 eiro vairāk kā 2017.gadā.
Vispārējiem valdības dienestiem, kas sevī ietver arī 13.Saeimas vēlēšanu izdevumus un
aizņēmumu maksas apkalpošanas izdevumus pašvaldība ir iztērējusi 929061 eiro.
Atpūtai, kultūrai un sportam iztērēti 6% no kopējiem 2018.gada pamatbudžeta
izdevumiem jeb 878893 eiro.
Ekonomiskajai darbībai jeb Attīstības daļas un Ozolnieku novada pašvaldības Būvvaldes
vajadzībām ir iztērēti 212611 eiro.
Sabiedriskajai kārtībai un drošībai jeb Pašvaldības policijai un Dzimtsarakstu nodaļai
iztērēti 149019 eiro.
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9.tabula
Pamatbudžeta izdevumu dinamika 2015. – 2018.gads, EUR
Rādītāju
nosaukums

2018
2015

2016

2017
Izpilde

Izpilde 2018/2017,
EUR

Izpilde
2018/2017,
%

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Vispārējie
valdības dienesti

603883

674243

714342

929061

214719

130.06

Sabiedriskā
kārtība un
drošība

151 788

153 686

149 887

149019

-868

99.42

Ekonomiskā
darbība

91 740

97 975

219 934

212611

-7323

96.67

Pašvaldības
teritoriju un
mājokļu
apsaimniekošana

1 575 886

2 332 999

2 693 953

3384228

690275

125.62

Atpūta, kultūra
un reliģija

695 472

776 849

791 335

878893

87558

111.06

Izglītība

5 322 455

5 581 867

5 584 908

5712270

127362

102.28

Sociālā
aizsardzība

2 134 275

2 170 261

2 912 674

2840213

-72461

97.51

Kopā

10 575 499

11 787 880

13 067 033

14106295

1039262

107.95

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Atlīdzība

5 568 280

5 974 068

6 603 471

6881557

278 086

104.21

Preces un
pakalpojumi

2 791 649

3 006 579

3 194 656

3947914

753258

123.58

Subsīdijas un
dotācijas

10 338

21 426

16 283

26336

10053

161.74

Procentu
izdevumi

2 190

1 678

109

0

-109

0.00

1 527 854

1 975 387

2 302 507

2284310

-18197

99.21

Sociālie pabalsti

324 182

405 523

608 921

647353

38432

106.31

Transferti

351 006

403 219

341 111

318825

-22286

93.47

10 575 499

11 787 880

13 067 058

14106295

1039237

107.95

Pamatkapitāla
veidošana

Kopā
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SPECIĀLAIS BUDŽETS UN ZIEDOJUMI
Speciālais budžets
Speciālā budžeta ieņēmumi sastāda 2% no kopējiem Ozolnieku novada pašvaldības
ieņēmumiem. 2018.gadā tie bija 358282 eiro.
Speciāla budžeta ieņēmumus veido dabas resursu nodoklis par resursu ieguvi un vides
piesārņojumu un Valsts budžeta transferti autoceļu uzturēšanai.
7.attēls
Speciālā budžeta ieņēmumi
DRN par dabas
resursu ieguvi un
vides
piesārņojumu;
145 199 EUR

Valsts budžeta
transferti
autoceļu
uzturēšanai;
213 084 EUR

Kopējie Speciālā budžeta izdevumi 2018.gadā sastāda 279909 eiro, no tiem 270078 eiro
izlietoti autoceļu ikdienas uzturēšanai – vasarā ceļu greiderēšanai, iesēdumu un bedru labošanai,
ziemā tīrīšanai un apstrādāšanai ar pretslīdes materiāliem. 9830 eiro izlietoti plūdu aizsardzības
sūkņu stacijas remontam.
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10.tabula
Speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu dinamika 2015. – 2018.gadiem
Ieņēmumi kopā
t.sk. transferti
autoceļu uzturēšanai
t.sk. dabas resursu
nodoklis
Izdevumi kopā
t.sk.transferti
autoceļu uzturēšanai
t.sk. dabas resursu
nodoklis

2015

2016

2017

2018

297 229

324 255

332 223

358 282

191 937

207 066

207 066

213 084

103 292

114 596

124 264

145 198

355 462

325 423

198 034

279 908

211 015

208 156

140 604

270 078

142 021

114 729

56 712

9 830

Ziedojumi
2018.gadā Ozolnieku novada pašvaldība saņēmusi ziedojumus 7803 eiro apmērā. Lielākā
daļa jeb 7053 eiro ir ziedoti un izlietoti Ozolnieku vidusskolas kora braucienam uz Beļģiju,
pārējie līdzekļi ir ziedoti un izlietoti Ozolnieku novada svētku organizēšanai.
Bez naudas līdzekļiem, Ozolnieku novada pašvaldība no fiziskām un juridiskām
personām ir saņēmusi arī ziedojumus naturālā veidā.
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11.tabula
Ziedojumu un dāvinājumu saraksts
Dāvinājuma
vērtība
EUR

Dāvinājuma mērķis

25000

Teritoriju
un
apsaimniekošana

mājokļu

6082.80

Teritoriju
un
apsaimniekošana

mājokļu

68450

Teritoriju
un
apsaimniekošana

mājokļu

63300

Teritoriju
un
apsaimniekošana

mājokļu

11000

Teritoriju
un
apsaimniekošana

mājokļu

Projekta materiāli

400

Ozolnieku novada Centrālā
bibliotēka

40003622109

Latvijas
ģērbonis

35.26

50008079401

Grāmatas

60

Grāmatas

25.40

Ozolnieku novada Centrālā
bibliotēka

Grāmatas

290

Ozolnieku vidusskola

Lasītāju dāvinājums

Grāmatas

232.74

Ozolnieku novada Centrālā
bibliotēka

Lasītāju dāvinājums

Grāmatas

26.59

Vainu bibliotāka

Lasītāju dāvinājums

Grāmatas

161.35

Ānes bibliotāka

Lasītāju dāvinājums

Grāmatas

10

Jaunpēternieku bibliotēka

Lasītāju dāvinājums

Grāmatas

46

Jaunpēternieku bibliotēka

Lasītāju dāvinājums

Grāmatas

63.30

Ozolnieku vidusskola

Marimbas

30

Ozolnieku mūzikas skola

Metronoms
elektroniskais

10

Ozolnieku mūzikas skola

Ziedotāja-dāvinātāja
nosaukums

Reģistrācijas Nr.

G.R.B.investīcijas,SIA

50103156471

G.R.B.investīcijas,SIA

50103156471

G.R.B.investīcijas,SIA

50103156471

G.R.B.investīcijas,SIA

50103156471

G.R.B.investīcijas,SIA

50103156471

Latvijas
bibiotēkas
biedrība

50008034971

SAKRET SIA
Lauku bibliotēku atbalsta
biedrība

Nacionālās
atbalsta

Juridiskas
dāvinājums

personas

Jānis Roze ,SIA

Fiziskas
dāvinājums
Fizisku
dāvinājums

40003080915

personas
personu

kopā

Saņemtā dāvinājuma
nosaukums
Meliorācijas
grāvis
974.8m Kastaņu un
Mika ielās, Ozolniekos
Ielas drenāža 283.83m
Kastaņu un Mika ielās,
Ozolniekos
Ūdensvads
Ū1
1132.44m Kastaņu un
Mika ielās, Ozolniekos
Kanalizācija
K1
1056m Kastaņu un
Mika ielās, Ozolniekos
Lietus kanalizācija K2
135m Kastaņu un
Mika ielās, Ozolniekos

valsts

Ozolnieku novada Centrālā
bibliotēka
Ozolnieku novada Centrālā
bibliotēka

175223.44

ILGTERMIŅA AIZŅĒMUMI
Uz 2018.gada sākumu aizņēmumu summa sastādīja 2 356 031 eiro. 2018.gadā jauni
aizņēmumi netika saņemti. Uz gada beigām aizņēmumu kopsumma sastāda 2 147 455 eiro.
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12.tabula
Ilgtermiņa aizņēmumi
Aizdevējs

B
Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

Valsts kase

Parāds uz
Aizņēmuma
pārskata perioda
apkalpobeigām
šanas izdevumi
(2.+3.+5.+
no gada sākuma
7.+9.)

Mērķis

Parakstīšanas
datums

Atmaksas
termiņš

Aizņēmuma
līguma
summa

Parāds uz
pārskata gada
sākumu

Samazinājums
no gada sākuma

D

E

F

1

2

5

13.02.2015

20.02.2018

29 450

3 682

-3 682

0

6

21.07.2015

20.07.2018

104 154

31 248

-31 248

0

55

21.07.2015

20.07.2018

46 031

13 812

-13 812

0

24

24.09.2015

20.09.2018

115 861

34 761

-34 761

0

61

24.11.2015

20.11.2022

92 745

92 745

-14 633

78 112

174

24.11.2015

20.11.2022

22 762

22 762

-3 594

19 168

43

24.11.2015

20.11.2025

241 478

241 478

-23 358

218 120

456

07.12.2015

20.12.2018

213 255

77 548

-77 548

0

141

24.11.2015

20.11.2020

12 530

10 032

-3 344

6 688

19

Ozolnieku VSK remontam
Gājēju ietve no Saules līdz Ausekļa
ielai
Ozolnieku novada PII investīciju
projektam
Kopielas seguma un ielas
apgaismojuma izbūve

07.06.2016

18.06.2018

6 490

2 596

-2 596

0

4

11.07.2016

20.06.2023

46 750

46 750

0

46 750

89

11.07.2016

20.06.2023

41 700

41 700

0

41 700

79

26.08.2016

20.08.2023

163 300

163 300

0

163 300

309

Salgales PS ēdnīcas telpu remontam

26.08.2016

20.08.2023

18 700

18 700

0

18 700

36

31.08.2016

20.08.2023

36 127

36 127

0

36 127

69

25.10.2016

20.10.2026

198 540

198 540

0

198 540

376

PII Saulīte aktu zāles atjaunošana
Bruģēta laukuma pie Teteles PS
izbūve
Ūdensvada, saimnieciskās un lietus
kanalizācijas tīklu izbūve
Celtniecības ielā

25.10.2016

20.10.2021

37 026

37 026

0

37 026

70

25.10.2016

20.10.2021

29 594

29 594

0

29 594

57

25.10.2016

20.10.2026

152 380

152 380

0

152 380

288

Zemgales ielas seguma atjaunošana

25.10.2016

20.10.2026

131 502

129 506

0

129 506

246

26.06.2017

20.06.2024

225 190

225 190

0

225 190

362

30.06.2017

20.06.2024

188 873

188 873

0

188 873

358

26.06.2017

21.06.2022

32 650

20 280

0

20 280

39

Pašvaldības autonomo funkciju
veikšanai nepieciešamā transporta
iegādei
Projekta"Gājēju celiņa, kas atrodas
Rīgas ielā Ozolniekos, Ozolnieku
pagastā, Ozolnieku novadā,
būvniecība" īstenošanai
Projekta "Automašīnu stāvvietu,
kas atrodas Parka un Kastaņu ielās,
Ozolniekos, Ozolnieku pagastā,
Ozolnieku novadā, būvniecības
darbi" īstenošanai
Projekta "Ozolnieku novada
pašvaldības izglītības iestāžu
investīciju projekts" īstenošanai
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
Projekta "Ozolnieku vidusskolas
labiekārtošanas darbi" īstenošanai
"Prioritārā investīciju projekta
īstenošanai"
"Ozolnieku novada pašvaldības ceļu
un ielu investīciju projekta"
īstenošanai
"PII Zīlīte teritorijas labiekārtošanas
projekta" īstenošanai

Ozolnieku novada izglītības iestāžu
labiekārtošanas darbi
Konteinera tipa katlu mājas izbūve

Izglītības iestāžu investīciju projektu
īstenošanai
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
izbūve, Rubeņu un Akmeņu ceļu
pārbūve
Autoceļa P100 Jelgava-Dalbe un
Eglaines/Skolas ielas krustojuma
izbūve

11

12

Valsts kase

izglītības iestāžu investīciju projekts

28.07.2017

20.07.2024

111 155

111 155

0

111 155

210

Valsts kase

Apgaismojuma izbūve Ozolnieku
slēpošanas trasē

31.07.2017

20.07.2024

65 347

65 347

0

65 347

124

Valsts kase

Lietus kanalizācijas tīklu,
apgaismojuma un ielas kanalizācijas
izbūve Saules ielā Ozolniekos

28.07.2017

20.07.2024

70 773

70 773

0

70 773

134

Valsts kase

Ceļu un ielu labiekārtošanas
investīciju projektu īstenošanai

22.11.2017

20.11.2024

x

x

x

x

290 126

290 126

0

290 126

441

2 724 489

2 356 031

-208 576

2 147 455

4 270
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PAŠVALDĪBAS GALVOJUMI
Kopējais Ozolnieku novada pašvaldības galvojumu apmērs uz 2018.gada sākumu
sastādīja 3 041 735 eiro, kur lielāko daļu sastāda galvojums SIA “Ozolnieku KSDU” ūdens
ieguves ietaišu, notekūdeņu attīrīšanas ietaišu un kanalizācijas tīklu izbūvei, šķeldas katlumājas
un siltumtīklu izbūvei, pārējie ir galvojumi fiziskām personām studiju kredīta saņemšanai.
13.tabula
Pašvaldības galvojumu apmērs

Aizdevējs

Mērķis

Aizņēmējs

Parakstīšanas
datums

Atmaksas
termiņš

Galvojuma
līguma
summa

Neatmaksātā
Neatmaksātā
summa, kurai nav
summa, kurai nav
iestājies
Galvotā
iestājies
Samazinājums
maksāšanas
aizņēmuma
maksāšanas
no gada sākuma
termiņš (uz
līguma summa
termiņš (uz
pārskata perioda
pārskata gada
beigām)
sākumu)
(3.+4.+6.+8.+10.)

Swedbank

Studiju kredīts

Fiziska persona

21.11.2005

15.05.2020

1 878

1 878

211

-115

96

Swedbank

Studiju kredīts
Ūdens ieguves,
sagatavošanas un
uzglabāšanas ietaišu
izbūve, notekūdeņu
attīrīšanas ietaišu
izbūve, ūdens un
kanalizācijas tīklu
rekonstrukcija un
paplašināšana
Ozolnieku ciemā,
Ozolnieku novadā
Šķeldas katlumājas
izbūve ozolniekos
Siltumtīklu izbūve
ozolniekos

Fiziska persona

20.11.2009

30.06.2024

4 269

4 269

2 774

-2 303

471

SIA Ozolnieku
komunālās
saimniecības
daudznozatu
uzņēmums (SIA
Ozolnieku KSDU)

28.08.2013

25.08.2028

1 044 388

1 044 388

813 882

-62 709

751 173

SIA Ozolnieku KSDU

16.10.2015

27.09.2030

1 278 200

1 278 200

688 791

-39 200

649 591

SIA Ozolnieku KSDU

16.09.2015

27.09.2030

SEB banka

"SEB banka" AS
"SEB banka" AS

713 000

713 000

397 036

-22 512

374 524

3 041 735

3 041 735

1 902 694

-126 839

1 775 855

ILGTREMIŅA IEGULDĪJUMI
2018.gada beigās ilgtermiņa ieguldījumu kopsumma sastāda 29793429 eiro, kas ir par
619595 eiro vairāk kā pārskata gada sākumā.
Ilgtermiņa ieguldījumu palielinājumu galvenokārt veido:


pārējo nemateriālo ieguldījumu palielinājums 9450 eiro apmērā. No Zemgales plānošanas
reģiona bez atlīdzības saņemts pilngadīgu personu ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta
plāns



bioloģisko un pazemes aktīvu palielinājums 139078 eiro apmērā.

Bez atlīdzības no

Zemkopības ministrijas saņemta mežaudze “Mežaparks” 63.93 ha platībā


par 308340 eiro palielinājusies Ozolnieku novada pašvaldības līdzdalība radniecīgo
kapitālsabiedrību kapitālā. Kapitālsabiedrības SIA “Ozolnieku KSDU” pamatkapitālā veikts
mantiskais ieguldījums 307010 eiro apmērā, naudas ieguldījums 84455 eiro un atspoguļoti
kapitālsabiedrības 2018.gada finanšu zaudējumi
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par 30597 eiro palielinājusies līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā. Ozolnieku
novada pašvaldības asociētā kapitālsabiedrība (23.3% dalība) noslēgusi 2018.gadu ar 131319
eiro lielu peļņu.
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PERSONĀLS UN VADĪBAS PILNVEIDOŠANA
Ozolnieku novada pašvaldībā 2018.gadā, ieskaitot pedagoģisko personālu, strādāja vidēji
710 darbinieki.
Ozolnieku novada pašvaldības darbinieku amatus un iestāžu saimnieciskos amatus
klasificē atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajiem valsts un pašvaldību institūciju
amatu katalogam, nosakot amatu saimi un līmeni, nepārsniedzot Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikto maksimālo mēnešalgu.
Saskaņā ar apstiprināto pašvaldības amatu sarakstu 2018.gadā bija 137,77 amatu vietas.
Pašvaldības darbinieku sadalījumā atbilstoši vecuma grupām, jāatzīmē, ka vairāk kā puse
darbinieku ir vecumā līdz 50 gadiem. Vecuma grupā līdz 29 gadiem – 80 (11 %), 30-39 gadiem
– 151 (21 %), 40 – 49 gadiem – 154 (22 %), 50 – 61 gadam – 218 (31 %), no 62 un virs – 107
(15 %).
8.attēls
Darbinieku sadalījums atbilstoši vecuma grupām (%) 2018. gadā

15%

11%

Līdz 29 gadiem
21%

31%

30-39 gadi
40-49 gadi
50-61 gadi

22%

62 gadi un vairāk

Ozolnieku novada pašvaldības darbinieku profesionālās kompetences tika pilnveidotas
gan Latvijas Pašvaldību mācību centra un citu iestāžu organizētajos mācību semināros, kā arī
darbinieki piedalījās dažādos pieredzes apmaiņas pasākumos, kas nodrošināja darbinieku
izaugsmi un profesionālo pilnveidi.
Pašvaldības darbinieki ar augstāko izglītību ir 343, tai skaitā 126 darbiniekiem ir
maģistra grāds.
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9.attēls
Darbinieku sadalījums atbilstoši iegūtās izglītības līmenim
250
217
200
162
150

126

115
100
50

40

35

1
0
Pamata
izglītība

Vispārējā
vidējā

Vidējā
profesionālā

1 līmeņa
augstākā

Bakalaura
grāds

Maģistra
grāds

Doktora
grāds

Darbinieku sadalījumā atbilstoši darba stāža grupām, 230 darbiniekiem darba stāžs ir līdz
1 gadam (32 %), no 2 līdz 3 gadiem – 126 (18 %), 3-5 gadiem – 91 (13 %), 5-10 gadiem – 141
(20 %), un virs 10 – 123 (17 %).
10.attēls
Darbinieku darba stāžs gados Ozolnieku novada pašvaldībā (%) 2018. gadā

17%
32%

<1
2-3
3-5

20%

5-10
13%

18%

10<

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 3 līdz 5 gadiem – 3 darba dienas; *par darba stāžu
pašvaldībā no 5 līdz 10 gadiem – līdz 5 darba dienām; *par darba stāžu pašvaldībā vairāk par 10
gadiem – līdz 7 darba dienām; *par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos (steidzamu vai
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neparedzētu darba pienākumu veikšana) – līdz 2 darba dienām; *par darbu apstākļos, kas
noteikti Darba aizsardzības likuma 7.panta otrās daļas 1. un 2. punktā, – līdz 3 darba dienām.
Informācija par darbinieku stāžu pašvaldībā redzama 9. attēlā.
Darbiniekiem tiek iegādātas veselības apdrošināšanas polises (127 083 eiro prēmija par
polisi ar apdrošinājuma summu 213.33 eiro), papildus tiek kompensēti izdevumi redzes
pārbaudei un redzes korekcijas palīgierīču iegādei 70 eiro apmērā.
Darbiniekiem tiek izmaksāti pabalsti saistībā ar atvaļinājumu (summa 2018. gadā ir 86
507 eiro), kā arī par bērna piedzimšanu (summa 2018. gadā ir 4 489 eiro).
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KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Sabiedrisko attiecību un informācijas daļas funkciju nodrošināšanai 2018.gadā iztērēti
82 592 eiro.
Sabiedrisko attiecību jomā Ozolnieku novada pašvaldībā 2018.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”, mājas lapā: www.ozolnieki.lv un sociālo tīklu kontos Facebook.com un
Twitter.com.
Ozolnieku novada pašvaldībai ir svarīgi ne tikai informēt cilvēkus par novada
aktualitātēm, bet arī veidot komunikāciju ar iedzīvotājiem, noskaidrojot viņu viedokli un
vērtējumu par pašvaldībā notiekošo. Mājas lapas jautājumu un atbilžu sadaļā iedzīvotājiem
operatīvi tika sniegtas atbildes un skaidrojumi par 379 jautājumiem. Sadarbībā ar pašvaldības
iestādēm, gada laikā aktualitāšu sadaļā publicētas 1334 ziņas (balstoties uz mājas lapā publicēto
informāciju, gatavotas ziņas sociālajos tīklos). Nepieciešamības gadījumā, iedzīvotāju viedoklis
apzināts ar nedēļas jautājumu palīdzību, gada laikā saņemot atbildes uz 9 jautājumiem.
2018.gadā uzsākta pašvaldības mājas lapas vizuālā un saturiskā noformējuma
modernizācija, kas turpinās vēl 2019.gadā.
Oktobra beigās un novembra sākumā tika rīkotas Ozolnieku novada iedzīvotāju sapulces:
Ānē, Brankās, Emburgā, Garozā un Ozolniekos, kur kopumā piedalījās vairāk nekā 300 novada
iedzīvotāji. Iedzīvotājiem tika piedāvāta iespēja līdzdarboties novada dabas skatu fotografēšanā,
radot Ozolnieku novada kalendāru 2019.gadam, kur tika iekļautas novadnieku iesūtītās bildes.
Otro gadu novadnieki tika aicināti piedalīties konkursā “Radi gaismu novadam” – rotājot
savus namus Ziemassvētku noskaņās.
Ozolnieku novada iedzīvotāji ik mēnesi tiek uzrunāti ar pašvaldības izdevuma
„Ozolnieku Avīze” starpniecību, nodrošinot aktuālas un vērtīgas informācijas pieejamību, jo
īpaši tiem cilvēkiem, kuri savā ikdienā nelieto internetu. Pašvaldības izdevums tika drukāts
vienu reizi mēnesī laikā no janvāra līdz martam 3500 eksemplāru tirāžā, no aprīļa līdz maijam
3700 eksemplāru tirāžā, bet sākot no jūnija – 4200 eksemplāru mēnesī. 11 numuri bija 16 lpp
biezi, bet 1 numurs oktobra mēnesī – 24 lpp. Izdevumā galvenokārt atspoguļota informācija par
domes lēmumiem, tiek publicēti pieņemtie saistošie noteikumi un tajos veiktās izmaiņas, kā arī
kultūras, izglītības, sporta un citas aktualitātes.
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Ozolnieku novada pašvaldība ir aktīva un uz sadarbību vērsta pašvaldība, kas gatava
atsaukties dažādām idejām un piedalīties pasākumos, lai prezentētu savu novadu, stāstītu par
novada attīstību un smeltos pieredzi citu pašvaldību, organizāciju vai uzņēmumu paveiktajos
darbos.
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PIELIKUMI
1. SIA “OZOLNIEKU KSDU” VADĪBAS ZIŅOJUMS (uz 4 lpp.)
2. LĒMUMS PAR PUBLISKĀ PĀRSKATA APSTIPRINĀŠANU (uz 1 lpp.)
3. NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS (uz 3 lpp.)
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