
 

Uzraudzības ziņojums par attīstības programmas ieviešanu 2012/2013 gadā 

Attīstības programma ir pašvaldības vidēja termiņa (7 gadiem) attīstības plānošanas dokuments, kurā ir 

noteikta novada attīstības vīzija, attīstības prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi, un to sasniegšanai 

plānotie pasākumi tuvāko 3 gadu periodam. 

 

Ozolnieku novada pašvaldības attīstības programmas 2012.-2018.gadam (AP) izstrāde tika uzsākta ar 

2011.gada 3.marta domes sēdes lēmumu, programma apstiprināta 2012.gada 10.jūlija domes sēdē.   

 

AP izstrādes ietvaros Ozolnieku novada pašvaldība sevi ir definējusi kā sakārtotu un komfortablu dzīves 

telpu ar daudzveidīgu izglītības, kultūras un aktīvās atpūtas iespēju piedāvājumu – pievilcīga un droša 

dzīves vide, kur dzīvot un audzināt bērnus, uzsverot, ka novada galvenā vērtība ir cilvēks. 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. 

 

Definētās novada attīstības vīzijas sasniegšanai, attīstības programmā ir  izvirzītas 5 vidēja termiņa 

prioritātes (VP): 

VP1 - Cilvēkresursu attīstība, 

VP2 - Pašvaldības darba kvalitātes pilnveidošana, 

VP3 - Dzīves kvalitātes uzlabošana, 

VP4 - Sakārtota ceļu un inženierkomunikāciju tīklu infrastruktūra, 

VP5 - Atbalsts mazai un vidējai uzņēmējdarbībai. 

 

Vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanai  izvirzīti rīcības virzieni (RV), kuru īstenošanai ir noteikti vidējā 

termiņā risināmie uzdevumi (U), kam pakārtoti konkrēti pasākumi Investīciju plānā 2012.-2014.gadam. 

Investīciju plānā tiek ietvertas projektu idejas un pasākumi, kas nodrošina pašvaldības darbību atbilstoši 

AP izvirzītajām prioritātēm. Investīciju plānā paredzētas 2 veidu darbības: 

1) Atsevišķi, konkrēti projekti (piem. objekta būvniecība, jauniešu centra izveide, utml.) 

2) Darbības, kuru ieviešana turpinās (piem. inventāra, materiālu iegāde, ceļu uzturēšana, utml.). 

 

Attīstības programmā ir ietverti gan pašvaldībai ar normatīviem aktiem noteikti uzdevumi, gan iniciatīvas, 

kuru īstenošanu kā obligāti veicamu funkciju normatīvie akti nenosaka.   

Saskaņā ar AP noteikto programmas īstenošanas uzraudzības kārtību, ik gadu tiek izstrādāts ziņojums par 

programmas ieviešanu, ar mērķi noteikt mērķu un uzdevumu sasniegšanas progresu, konstatēt 

iespējamās novirzes un izdarīt secinājumus un izstrādāt ieteikumus par nepieciešamām darbībām mērķu 

sasniegšanai. Līdz ar to ikgadējam Attīstības programmas ieviešanas uzraudzības ziņojumam vairāk ir 

informatīvs un analītisks raksturs. Detalizētāks monitoringa ziņojums tiek gatavots par 3 gadu 

programmas ieviešanas periodu. 

 

Attīstības programmas ieviešanas progress  2012 – 2013.gadā 

(Detalizēta informācija par katra pasākuma progresu sk.pielikumā) 

 

VP1 - Cilvēkresursu attīstība 

Prioritātes ieviešanai Investīciju plānā 2012.-2014.gadam tika izvirzīti 18 uzdevumi, galvenokārt saistīti ar 

formālo un neformālo izglītību, tās piedāvājuma paplašināšanu,  aprīkojuma un infrastruktūras uzlabošanu 

izglītības nodrošināšanai.  No izvirzītajiem uzdevumiem 3 uzdevumi ir pabeigti, pārējo ieviešana turpinās -  

2013.gada janvārī tika atklāts jauniešu centrs Ānē, darbību uzsācis arī jauniešu iniciatīvu atbalsta punkts 



Branku pakalpojumu centrā; atbilstoši kvalificēta speciālista vadībā darbojas jaunsargu vienības Ozolnieku 

vidusskolā, Tetele un Garozā, regulāri tiek papildināts aprīkojums un inventārs novada izglītības iestādēs, 

kā arī veikti ieguldījumi šo iestāžu ēku remontiem un teritoriju labiekārtošanai. 

2014.gadā turpinās darbs pie izglītības attīstības programmas un motivācijas sistēmas izstrādes novada 

izglītības iestāžu darbiniekiem, darbu uzsāks jauniešu iniciatīvu atbalsta centrs Ozolniekos, u.c.. 

 

VP2 - Pašvaldības darba kvalitātes pilnveidošana 

Investīciju plānā 2012.-2014.gadam izvirzīti 7 uzdevumi, no kuriem 2 uzdevumi ir pabeigti, pārējo 

pasākumu ieviešana turpinās – 2012.gadā tika veikta pašvaldības administratīvās ēkas rekonstrukcija, ir 

izveidots jauns pašvaldības mājas lapas formāts ar plašākām interaktīvas saziņas iespējām ar 

iedzīvotājiem, tiek pilnveidots arī pašvaldības avīzes formāts.  

2014.gadā darbu pašvaldībā uzsāks iekšējais auditors, kas veiks pašvaldības iestāžu un struktūrvienību 

darbības izvērtējumu, uz kā pamata tiks izstrādāta un ieviesta kvalitātes vadības sistēma. 

 

VP3 - Dzīves kvalitātes uzlabošana 

Šīs prioritātes ieviešanai izvirzīti visvairāk – 28 uzdevumi. Uzdevumi saistīti ar sporta, kultūras, aktīvās 

atpūtas iespēju piedāvājuma un infrastruktūras nodrošināšanu novada iedzīvotājiem, kā arī sabiedriskās 

kārtības uzlabošanu, sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu 

novada iedzīvotājiem. Ir pabeigta novērošanas kameru uzstādīšana SAC „Zemgale”, kameras tiek 

uzstādītas Garozas pamatskolā, papildinātas Ozolnieku sporta centrā,  2014.gadā tiek uzsākts darbs pie 

mobilās brigādes izveides sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai, kā arī turpināti sociālo 

pakalpojumu centra telpu remontdarbi Ānē, u.c.. 

  

VP4 - Sakārtota ceļu un inženierkomunikāciju tīklu infrastruktūra 

Prioritātes īstenošanai izvirzītie uzdevumi saistīti ar pašvaldības ceļu un inženierkomuinikāciju 

apsaimniekošanu un infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu. Kopā tika izvirzīti 15 uzdevumi, no kuriem 

pabeigti ir 4 uzdevumi – rekonstruēts ielu apgaismojums Skolas ielā Ozolniekos, vairākām ielām uzlabots 

grants segums.  7 izvirzīto uzdevumu izpilde turpināsies 2014.gadā, finansējums plānā paredzēto 4  ielu 

remontam iekļaujams nākamo gadu budžetā, jo 2014.gadā prioritāri tiks remontētas pašvaldības ielas, 

kuras skar KSDU īstenotais Kohēzijas fonda ūdenssaimniecības projekts. 

 

VP5 - Atbalsts mazai un vidējai uzņēmējdarbībai 

Prioritātes ieviešanai tika izvirzīti 3 uzdevumi, no kuriem turpinās aktivitāte tūrisma nozares atbalstam – 

informācijas stendu, norādes zīmju izvietošana novadā. Novada tūrisma iespēju popularizēšana šobrīd 

notiek sadarbībā ar Jelgavas TIC, kā arī novada mājas lapā, un, nelielā tūrisma objektu piedāvājuma dēļ 

novadā, atsevišķas stratēģijas izstrāde pašlaik tiek vērtēta kā nelietderīga.  

2014.gadā sadarbībā ar Zemgales reģionālo enerģētikas aģentūru (ZREA) tiek izstrādāts projekts saules 

kolektora uzstādīšanai siltā ūdens nodrošināšanai  Ānes JIC. Pēc projekta īstenošanas tiks vērtēta 

kolektora uzstādīšana arī PII „Saulīte”. 

 

Secinājumi un ieteikumi 

 

Attīstības programmas uzdevums ir iezīmēt novada attīstības virzienus un mērķus 7 gadu periodam, kā arī, 

veicot programmas ieviešanas uzraudzību, sekot pašvaldības darba atbilstībai izvirzītajām prioritātēm.  

Vērtējot pašvaldības īstenoto pasākumu 2012./2013.gadā atbilstību Attīstības programmā izvirzītajām 

vidēja termiņa prioritātēm, konstatējams, ka 2012.-2013.gadā pabeigti 22 no izvirzītajiem 71 

uzdevumiem, pārējo pasākumu ieviešana turpinās 2014. gadā vai finansējumu paredzēts ietvert nākamo 

gadu budžetā. Līdz ar to secināms, ka pašvaldībā 2012.-2013. gados īstenotie pasākumi atbilst attīstības 

programmā izvirzītajām prioritātēm un tātad veicina programmā iezīmēto mērķu sasniegšanu.  



 

Lai arī turpmāk tiktu sekmīgi īstenotas Attīstības programmā izvirzītās prioritātes, ir svarīgi tās ņemt vērā, 

nākamiem gadiem plānojot pašvaldības budžetu, iepirkumu plānu, projektus, u.c.. Ieteikums – pašvaldības 

iestādēm un struktūrvienībām sastādot budžetu nākamajiem gadiem, budžeta plānā norādīt, kādas 

Attīstības programmā noteiktās prioritātes sasniegšanu tas veicina. 
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