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 ZIŅAS PAR OZOLNIEKU NOVADA PAŠVALD ĪBU 
 

Pašvaldības nosaukums OZOLNIEKU NOVADA DOME  

Pašvaldības juridiskā adrese STADIONA IELA 10, OZOLNIEKI , LV-3018 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90001623310; 10.10.2003. 

PVN maksātāja reģistrācijas Nr. LV  90001623310; 01.06.2004. 

Finansu gads 01.01.2008. – 31.12.2008. 

Ozolnieku novada dome 11 DEPUTĀTI  

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs MĀRIS AINĀRS  

Izpilddirektors JĀNIS KAŽOTNIEKS  

Galvenā grāmatvede BENITA JANMERE  

Teritorijas lielums 12863,2 HEKTĀRI  

Iedzīvotāju skaits 8388  

 

Novada administratīvā teritorija sastāv no sekojošām 2 teritoriālajām 
vienībām - Cenu pagasta un Ozolnieku pagasta. 

Novada administratīvais centrs atrodas 4 km no Jelgavas un 37 km no Rīgas  
Jelgavas rajona Ozolniekos, kas atrodas Jelgavas rajona ziemeļaustrumu daļā. Pēc 
Valsts zemes dienesta sniegtajiem datiem novada kopējā platība 2008.gada 
31.decembrī aizņēma 12 863,2 ha, no tiem Cenu pagasts aizņēma 12075,2 ha jeb 
93,9% % novada teritorijas, bet Ozolnieku pagasts aizņēma 788,0 ha jeb 6,1 % 
novada teritorijas. Ozolnieku novadā pēc LR Iedzīvotāju reģistra datiem 2008.gada 

31. decembrī bija 8388 iedzīvotāji. Iedzīvotāju blīvums - 65 cilvēks uz 1 km2. 
Nodokļu ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju 2008. gadā pēc naudas plūsmas principa - Ls 
382,14, pēc uzkrāšanas principa - Ls 379,15, attiecīgi 2007.gadā – Ls 321,07 un Ls 
321,78, palielinājums – Ls 61,07 jeb 19% un Ls 57,37 jeb 17,8%. 

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības 
lēmējorgāns – Ozolnieku novada dome. Pamatojoties uz 2005.gada 22.marta novada 
domes sēdes protokolu Nr.5, atkārtoti tika ievēlēts novada domes priekšsēdētājs Māris 
Ainārs. Ar sēdes protokolu Nr.6 Ozolnieku novada domē tika apstiprināts 
neatbrīvotais domes priekšsēdētāja vietnieks, apstiprināti 11 deputāti: 

   Māris Ainārs (domes priekšsēdētājs) 
 Guntis Rozītis (domes priekšsēdētāja vietnieks) 
 Maruta Seržāne 
 Alfr ēds Puriņš 
 Zeltīte Skrabe 
 Ilgvars Lecis 
 Vaira Mocebekere (deputāta pilnvaras izbeigtas 17.07.2008.) 
 Imants Stepēns (deputāta pilnvaras izbeigtas 17.07.2008.)  

  Rasma Skruļa 
 Rolands Baranovskis 
 Anita Bībere 

  Jānis Valerts (apstiprinātas deputāta pilnvaras 17.07.2008.)  
  Pēteris Veļeckis (apstiprinātas deputāta pilnvaras 17.07.2008.) 
 un izveidotas četras pastāvīgās komitejas: 

      Finanšu komiteja – 4 deputāti; 
      Sociālo lietu komiteja – 3 deputāti; 
      Izglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida veicināšanas 
      komiteja – 3 deputāti; 
      Attīstības un tautsaimniecības komiteja – 4 deputāti. 
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.Domes darba organizāciju nosaka LR likums „Par pašvaldībām” un 
Ozolnieku novada pašvaldības  2005.gada saistošie noteikumi Nr.6/2005 „Ozolnieku 
novada pašvaldības nolikums”, kas izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
24.pantu, apstiprināti ar Ozolnieku novada domes 2005.gada 18.augusta sēdes 
protokolu Nr.11 ar grozījumiem 13.10.2005. (protokols Nr.13), 10.11.2005. 
(protokols Nr.14) un 11.05.2006. (protokols Nr.5).  
 

Ozolnieku novada pašvaldības pārvaldes struktūra attēlota 4.lappusē. 
 

Pašvaldības domes darbs notiek sēdēs un pastāvīgajās komitejās. 2008. gadā 
notikušas 13 domes sēdes, t.sk. 1 ārkārtas sēde, 12 finanšu komitejas sēdes, 12 sociālo 
lietu komitejas sēdes, 12 izglītības, kultūras un veselīga dzīves veida veicināšanas 
komitejas sēdes un 13 attīstības un tautsaimniecības komitejas sēdes.  
 

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai Ozolnieku novada dome no 
deputātiem un Ozolnieku novada iedzīvotājiem izveidojusi sekojošas komisijas, kuru 
darbību reglamentē Ozolnieku novada domes apstiprināts nolikums: 

Dzīvojamo māju privatiz ācijas komisija - 5 cilvēku sastāvā; 
Novada vēlēšanu komisija - 9 cilvēku sastāvā; 
Iecirk ņa vēlēšanu komisija - 7 cilvēku sastāvā; 
Administrat īvā komisija – 5 cilvēku sastāvā; 
Pašvaldības iepirkuma komisija – 5 cilvēku sastāvā; 
Pašvaldības izsoles komisija – 5 cilvēku sastāvā; 
Pašvaldības ceļu fonda komisija – 3 cilvēku sastāvā; 
Administrat īvo aktu strīdu komisija – 4 cilvēku sastāvā. 

 
Domes pieņemto lēmumu izpildi, tās darba organizatorisko un tehnisko 

apkalpošanu nodrošina pašvaldības izpildorgāns – administrācija, kas sastāv no: 
Kancelejas; 
Grāmatvedības un finanšu daļas; 
Att īstības plānošanas daļas. 

 
Pašvaldības administrācijas darbu vada, iestāžu un struktūrvienību darbu 

koordinē domes izpilddirektors.  
 

Domes, tās komiteju, komisiju un darba grupu organizātorisko un tehnisko 
apkalpošanu nodrošina domes sekretāre. 

 

Pamatojoties uz Ozolnieku novada domes 2006.gada 08.jūnija sēdes protokola  
Nr.6 paragrāfu Nr.4 „Ozolnieku novada domes iekšējā revidenta nolikuma 
apstiprināšana”, pašvaldībā no 2006.gada 01.augusta darbu sākusi iekšējā revidente, 
lai: 

1) kontrolētu pašvaldības finansu līdzekļu izlietošanu atbilstoši  
apstiprinātajam budžetam un tāmēm; 

2) pārbaudītu pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrības vadītāju 
      un amatpersonu finansiālās darbības likumību; 
3) kontrolētu, vai pašvaldības finansu līdzekļi, kustamā un nekustamā manta  
      tiek apsaimniekota atbilstoši pašvaldības domes lēmumiem un iedzīvotāju 
      interesēm. 
No 2008.gada 29.decembra domes iekšējā revidente, pamatojoties uz Darba  

likuma 114.pantu „Darbinieka un darba devēja vienošanās”, izbeidza darba tiesiskās 
attiecības , savstarpēji vienojoties. 
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Domes izveidoto iestāžu tiesības, pienākumi un struktūra tiek noteikti saskaņā 
ar domes apstiprinātajiem iestāžu nolikumiem. 

Pašvaldības domes pakļautībā, atbilstoši tās apstiprinātajam nolikumam ir 
sekojošas iestādes un struktūrvienības: 
 
izglītības un pirmskolas mācību iestādes : 

 
Ozolnieku vidusskola; 
Teteles pmatskola ar muzeju „Laiki un likteņi”; 
Pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte”; 
Pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte”; 
Pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”ar filiāli Jelgavas ielā 35; 
Ozolnieku mūzikas skola. 

 
no pašvaldības budžeta finansētās iestādes un struktūrvienības: 

 
dzimtsarakstu nodaļa 
bāriņtiesa; 
Ozolnieku novada informācijas (INFO) cntrs; 
Ozolnieku novada muzejs; 
Branku datorcentrs; 
Būvvalde; 
Pašvaldības policija; 
Ozolnieku Tautas nams; 
Ānes kultūras nams; 
Ozolnieku novada Centrālā bibliotēka ar Vainu, Ānes un Jaunpēternieku 
fili ālēm; 
sporta komplekss „Mālzeme”; 
Ozolnieku sporta centrs; 
saimniecības daļa; 
sociālais dienests. 

 
Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību visiem iedzīvotājiem nodrošina 

pakalpojumu centri Brankās un Ānē. 
 

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja SIA "Ozolnieku KSDU".  
 

SIA „Ozolnieku KSDU” nodrošina novada iedzīvotājus ar komunālajiem 
pakalpojumiem Ozolnieku pagastā un daļēji Cenu pagastā. Pārējos Cenu pagasta 
iedzīvotājus ar komunālajiem pakalpojumiem, uz koncesijas līguma pamata nodrošina 
SIA „Āne EP”. 

Pašvaldība ir dalībniece šādās biedrībās (nodibinājumos): 
• Latvijas Pašvaldību Savienībā; 
• Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijā; 
• Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūrā   

 
2006.gadā izgatavoti Ozolnieku novada simbolikas – ģērboņa, karoga un 

vimpeļa grafiskie oriģināli, saskaņojot un apstiprinot tos Latvijas Republikas 
Heraldikas komisijā. 

Ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas 2006.gada 07.decembra lēmumu 
Nr.02.8.5./25 Ozolnieku novada ģērbonis reģistrēts ģērboņu reģistrā.  
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Pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem 1.tabulā redzama 

Ozolnieku novada iedzīvotāju darbspējas vecuma un dzimuma struktūras dinamika 
trīs gadu periodā, bet 2.tabulā redzama Ozolnieku novada bērnu vecuma un dzimuma 
struktūras dinamika trīs gadu periodā.   

     1.tabula 
 
Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībā 
 

 2006. 2007. 2008.. 
L īdz darbspējas vecumam, t.sk.  1201 1269 1344 
sievietes 582 624 662 
vīrieši 619 645 682 
Darbspējas vecumā, t.sk. 5209 5369 5485 
sievietes 2610 2693 2762 
vīrieši 2599 2676 2723 
Pēc darbspējas vecuma, t.sk. 1587 1571 1559 
sievietes 1030 1021 997 
vīrieši 557 550 562 

 
 

                                                                                                     2.tabula 
 
Bērnu vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībā 
 

         2006.         2007.        2008. 
Vecumā no 0-6 gadiem, t.sk. 488 523 643 
sievietes 247 248 321 
vīrieši 241 275 322 
Vecumā no 7-18 gadiem, t.sk. 1055 1034 1007 
sievietes 511 506 490 
vīrieši 544 528 517 
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              PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS 

 
 

3. tabula 
 
Pašvaldības nekustamā īpašuma novērt ējums pēc bilances vērt ības 31.decembrī 

(Ls) 
 

Rādītāji 2006 2007 2008 
Dzīvojamās ēkas 168101 196518 200355 
Nedzīvojamās ēkas 1501990 1877222 3234772 
Ceļi 6888681   
Transporta būves  6695069 6160871 
Zeme 415667 444169 3767629 
Citas celtnes un būves, 
tilti, izbūves 

 
445708 

 
 

 

Inženierbūves    358527 484178 
Pārējais nekustamais 
īpašums 

  
45707 

 
42837 

Kultivētie aktīvi un 
stādījumi 

  
461 

  

Meži 10058   
Pārējie bioloģiskie aktīvi  10464 10464 

Kopā 9430666 9627676 13901106 
 

 3.tabulā redzams, ka pārskata gadā pašvaldības nekustamā īpašuma bilances 
vērtība palielinājusies par Ls 4273430. Vērtības pieaugums skaidrojams ar to, ka 
īpašuma vērtība pieaugusi par Ls 4964084, t.sk. zemes vērtības palielinājums Ls 
3323460, bet samazinājusies par Ls 690654. 

 
  4. tabula 

 
Zemes sadalījums pēc īpašuma piederības 2008.gada 31.decembrī 

 
Īpašuma veids Platība (ha) Īpatsvars (%) 
Pašvaldības īpašumi 198 1,5 
Pašvaldības lietojumi 297 2,3 
Valsts un valsts institūciju īpašumi 2806 21,8 
Valsts pārvaldes lietojumi 3746 29,1 
     tai skaitā Valsts meža fonda zeme 6081 47,3 
Juridisko personu īpašumi 729 5,8 
Juridisko personu lietojumi 3 0 
Fizisko personu īpašumi 4957 38,5 
Fizisko personu lietojumi 127 1,0 
KOPĀ 12863 100,0 

 
 4.tabulā redzams novada zemes sadalījuma īpatsvars pēc īpašuma piederības. 
Vislielākais īpatsvars ir valsts pārvaldes lietojumiem, valsts un valsts institūciju  
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īpašumiem – 50,9%, t.sk. 47,3% Valsts meža fonda zemei un fizisko personu 
īpašumiem – 38,5%.     
  
 5. tabula 

Zemes sadalījums pēc lietošanas veida 2008.gada 31.decembrī 
 

Īpašuma veids Platība (ha) Īpatsvars (%) 
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 3735,8 29,0 
      no tās meliorēta 2957,2 23,0 
Mežu platības 6726,1 52,3 
Krūmāji 240,5 1,9 
Purvi 22,0 0,2 
Zem ūdeņiem 676,2 5,3 
Zem pagalmiem 526,6 4,1 
Zem ceļiem 457,2 3,5 
Pārējās zemes 478,8 3,7 
KOPĀ 12863,2 100,0 
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1.attēls. Zemes sadalījums pēc zemes lietošanas veida 2008.gada 31.decembrī 

(ha) 
 

  5.tabulā un 1.attēlā redzams, ka vislielāko platību novadā pēc zemes lietošanas 
veida aizņem mežu platības – 52,3% un lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 29,0%. 
 

6. tabula 
 

Zemes sadalījums pēc izmantošanas mērķa 2008.gada 31.decembrī 
 
Īpašuma veids Platība (ha) Īpatsvars (%) 
Lauksaimniecības zemes 5188,5 40,3 
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Mežsaimniecības zeme 6259,3 48,7 
Ūdens objektu zeme 184,9 1,5 
Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes 
zeme 

 
12,2 

 
0,1 

Individuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme  

 
499,9 

 
3,9 

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme 29,3 0,2 
Komercdarbības objektu apbūves zeme 35,7 0,3 
Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves 
zeme  

 
94,6 

 
0,7 

Ražošanas objektu apbūves zeme 120,2 0,9 
Satiksmes infrastruktūras objektu 
apbūves zeme 

 
407,5 

 
3,2 

Inženiertehniskās apgādes tīklu un 
objektu apbūves zeme 

 
31,1 

 
0,2 

KOPĀ 12863,2 100,0 
 
6. tabulā, kurā atspoguļots zemes sadalījums pēc izmantošanas mērķa, 

redzams, ka visvairāk novada zeme tiek izmantota mežsaimniecības vajadzībām – 
48,7 % un lauksaimniecības vajadzībām – 40,3%.   

 
7. tabula 

Pašvaldības aktīvi un pasīvi 2008.gadā (Ls) 
 
 Gada beigās Gada sākumā 
Aktīvi 15640884 11782886 
  Ilgtermiņa ieguldījumi 15199698 11187335 
  Apgrozāmie līdzekļi 441186 595551 
Pasīvi 15640884 11782886 
  Pašu kapitāls 15096737 11396029 
  Kreditori 544147 386857 

 

  

 7.tabulā redzamas pašvaldības aktīvu un pasīvu izmaiņas. Pēc cipariem 
secināms, ka pārskata gada beigās aktīvi un pasīvi palielinājušies par Ls 3857998 jeb 
33%.  
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PAMATBUDŽETA UN SPECI ĀLĀ BUDŽETA IE ŅĒMUMU UN IZDEVUMU 
IZPILDE 2008.GADĀ 

 
 Ozolnieku novada dome saskaņā ar pastāvošo likumdošanu organizēja budžeta 
izpildi, nodrošinot ieņēmumu daļas līdzekļu racionālu izlietošanu pašvaldības 
pastāvīgo funkciju izpildei. Budžeta izpildes gaitā tiek stingri ievērots likums „Par 
pašvaldību budžetiem” – budžeta izdevumi saimnieciskajā gadā nepārsniedz līdzekļu 
daudzumu, kuru veido attiecīgā gada budžetā paredzētie ieņēmumi kopā ar iepriekšējā 
gada budžeta līdzekļu atlikumu.  

PAMATBUDŽETA IE ŅĒMUMI 
 
 Ieņēmumus veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma 
nodoklis, nenodokļu ieņēmumi, transfertu ieņēmumi un budžeta iestāžu ieņēmumi. 
Pārskata gadā ieņēmumu kopsumma sasniedza Ls 4220114, kas ir par Ls 866374 jeb 
26% vairāk kā 2007.gadā. Pamatbudžeta ieņēmumu dinamika redzama 2.attēlā un   
ieņēmumu īpatsvars 2008.gadā redzams 3.attēlā. Ieņēmumu sastāvā vislielākais 
īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 72%. 4.attēlā redzams, ka iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis 2008.gadā pieaudzis par Ls 582789 jeb 23%. Attiecīgi  nekustamā 
īpašuma nodokļa dinamika redzama 5.attēlā, transfertu ieņēmumu dinamika -6.attēlā 
un ieņēmumu no budžeta iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu 
dinamika – 7.attēlā. 
          8.tabula 

Pamatbudžeta ieņēmumi (Ls) 
 

Kods Rādītāju nosaukums Izpilde 
2007. 

Izpilde 
2008. 

Plāns 
2009. 

 I. IEŅĒMUMI kopā 3353740 4220114 3684930 
 II. Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi kopā 2669080 3243011 2829388 
 III. Nodokļu ieņēmumi 2635658 3205410 2814848 

1 100 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2469617 3052406 2649920 
4 100 Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) 166041 153004 164928 
4 110 NĪN par zemi 70821 81238 86537 
4 120 NĪN par ēkām  95220 71766 78391 

 IV. Nenodokļu ieņēmumi 33422 37601 14540 
8 000 Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un 

īpašuma 
 

9847 
 

15364 
 

7000 
9 000 Valsts (pašvaldību) nodevas un 

Kancelejas nodevas 
 

9884 
 

5826 
 

5140 

9 400 Valsts  nodevas, kuras ieskaita 
pašvaldības budžetā 

 
2772 

 
2432 

 
2070 

9 500 Pašvaldības nodevas 7112 3394 3070 
10 000 Naudas sodi un sankcijas 3936 3025 2400 
12 000 Pārējie nenodokļu ieņēmumi 5188 5342  
13 000 Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) 

īpašuma pārdošanas un no nodokļu 
pamatparāda kapitalizācijas 

 
 

4567 

 
 

8044 

 
 
 

 V. Transfertu ieņēmumi 612106 897074 783821 
18 000 Valsts budžeta transferti 70210 168037 250613 
18 600 Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas 

izdevumu transferti no valsts budžeta 
 

45375 
 

168037 
 

250613 



 

                                                                  Ozolnieku novada pašvaldības 2008. gada publiskais pārskats 

 12 

  
18 610 Pašvaldību budžetā saņemtā valsts 

budžeta dotācija  
 

6075 
 

148878 
 

246113 
18 614 Dotācijas pašvaldībām par Eiropas 

Savienības politiku instrumentu 
līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu 
īstenošanu 

  
 

126707 

 

18 618 Dotācijas pašvaldībām nodarbinātības 
pasākumu veicināšanai 

 
6075 

 
5001 

 
4500 

18619 Pārējās dotācijas  17170  
18620 Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 7150 4340  
18 626  Mērķdotācijas pašvaldību apvienošanās 

projektu sagatavošanai un administratīvo 
teritoriju izpētei 

4000   
  

18 629 pārējās mērķdotācijas pašvaldībām 3150 4340  
18 690 Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie 

valsts budžeta iestāžu uzturēšanas 
izdevumu transferti 

 
32150 

 
14819 

 
 

18 710 Mērķdotācijas pašvaldību kapitālajiem 
izdevumiem   

 
20000 

 
 

 

18 800 Ieņēmumi pašvaldību budžetā Eiropas 
Savienības struktūrfondu finansēto 
projektu īstenošanai 

 
 

4835 

 
 
 

 

19 000 Pašvaldību budžetu transferti 541896 729037 533208 
19 210  Ieņēmumi izglītības funkciju 

nodrošināšanai 
 

28467 
 

26094 
 

25000 
19 300 Ieņēmumi no rajona padomēm 513429 702943 508208 
19 311 izglītības funkciju nodrošināšanai no 

valsts dotāciju un mērķdotāciju sadales 
 

512933 
 

702943 
 

508208 
19 319 Pārējo valsts budžeta dotāciju un 

mērķdotāciju sadales ieņēmumi  
 

496 
 
 

 

 VI. Ieņēmumi no budžeta iestāžu 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un 
citi pašu ieņēmumi  

 
 

72554 

 
 

80029 

 
 

71721 
21 350 Maksa par izglītības pakalpojumiem 505 1240 1620 
21 370 Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un 

kancelejas pakalpojumiem 
 

1546 
 

172 
 

145 
21 380 Ieņēmumi par nomu un īri 65536 71573 65211 
21 390 Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu 

maksas pakalpojumiem 
 

3390 
 

3755 
 

3240 
21 420 Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš 

neklasificētie ieņēmumi 
 

465 
 
 

 
370 

21 490 Citi iepriekš neklasificētie maksas 
pakalpojumi un pašu ieņēmumi 

 
1112 

 
3289 

 
1135 

 Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts 
(-) 

 
-764536 

 

 
-104567 

 

 
-194473 

 Finansēšana 764536 104567 194473 
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2. attēls. Pamatbudžeta ieņēmumu dinamika (Ls) 
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3. attēls. Pamatbudžeta ieņēmumu īpatsvars 2008. gadā (%)  
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4. attēls. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dinamika (Ls) 
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NĪN par zemi NĪN par ēkām un būvēm
 

  
5. attēls. Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) dinamika (Ls) 

 
 
 .   
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6. attēls. Transfertu ieņēmumu dinamika (Ls) 
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7. attēls. Ieņēmumu no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem 
 un citu pašu ieņēmumu dinamika (Ls) 
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PAMATBUDŽETA IZDEVUMI 
 
 
 Izdevumi dalās sekojoši: 

 atbilstoši funkcionālajām kategorijām; 
 atbilstoši ekonomiskajām kategorijām. 

 Pārskata gadā izdevumu kopējā summa bija Ls 4324681, kas pārsniedza 
2007.gada izdevumus par Ls 552289. Sīkāka informācija par 2008.gada izdevumiem 
redzama 9.tabulā. Lielākais īpatsvars pēc funkcionālajām kategorijām pieder izglītībai 
– 45%, bet pēc ekonomiskajām kategorijām lielākais īpatsvars pieder atlīdzībai - 42% 
un pamatkapitāla veidošanai – 30%.        

 

9.tabula 
 

Pamatbudžeta izdevumi (Ls) 
 
Kods Rādītāju nosaukums IZPILDE 

2007. 
IZPILDE 

2008. 
PLĀNS 
2009. 

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 
01 000 Vispārējie valdības dienesti 431621 581375 507673 
03 000 Sabiedriskā kārtība un drošība 61341 66654 66963 
04 000 Ekonomiskā darbība 42919 69284 67195 
06 000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 
 

636327 
 

669292 
 

555323 
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 351912 853211 421216 
09 000 Izglītība 2126388 1944437 2024503 
10 000 Sociālā aizsardzība 121884 140428 236530 
 KOPĀ  3772392 4324681 3879403 

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 
1000 Atlīdzība 1359805 1834417 1696671 
2000 Preces un pakalpojumi 518312 674842 759980 
4000 Procentu izdevumi 8070 5320 3730 
5000 Pamatkapitāla veidošana 1551785 1314866 718167 
6000 Sociālie pabalsti 44723 65821 158400 
7000 Uzturēšanas izdevumu transferti, 

dotācijas  un mērķdotācijas 
pašvaldībām uzturēšanas 
izdevumiem, pašu resursi, 
starptautiskā sadarbība 

 
 

289631 

 
 

429375 

 
 

542355 
 
 

8000 Zaudējumi no valūtas kursa 
svārstībām   

 
66 

 
40 

 
100 

 KOPĀ 3772392 4324681 3879403 
  
 8.attēlā sniegta pamatbudžeta izdevumu dinamika, pēc kuras redzams, ka 
izdevumiem ir tendence ar katru gadu pieaugt. 
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8. attēls. Pamatbudžeta izdevumu dinamika (Ls) 
 

Detalizēta informācija par izdevumu īpatsvaru 2008.gadā atbilstoši 
funkcionālajām kategorijām redzama 9.attēlā. 
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9. attēls. Pamatbudžeta izdevumu īpatsvars 2008. gadā (Ls) 
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              SPECIĀLĀ BUDŽETA IE ŅĒMUMI UN IZDEVUMI 
 

 
10. tabula 

 
                 Speciālā budžeta izpilde (Ls) 
 
Rādītāji IZPILDE 

2007 
IZPILDE 

2008 
PLĀNS 

2009 
Atlikums uz gada sākumu 73244 93410 121715 

Ieņēmumi 
Speciālais budžets 206891 243189 128158 
      Privatizācijas fonda līdzekļi 18899 8921 5120 
      Dabas resursu nodoklis 11847 19213 17020 
      Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi 175962 214900 105878 
      Pārējie speciālā budžeta līdzekļi 183 155 140 
Ziedojumi un dāvinājumi 53562 121419 123010 
Kopā 260453 364608 251168 

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 
Speciālais budžets 189483 214484 202498 
     Pašvaldības teritoriju un mājokļu  
     apsaimniekošana 

 
184668 

 
211931 

 
202458 

     Izglītība 4815 2553 40 
Ziedojumi un dāvinājumi 50804 104819 144416 
    Atpūta,kultūra un reliģija 48398 104819 144416 
    Izglītība 2406   
Kopā 240287 319303 346914 

 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 
Speciālais budžets 189483 214484 202498 
    Atlīdzība 21 22 40 
    Preces un pakalpojumi  175172 191778 88069 
    Pamatkapitāla veidošana 4290 22684 114389 
    Aizdevumi  10000 17000  
Ziedojumi un dāvinājumi 50804 104819 144416 
    Preces un pakalpojumi 49464 104819 144416 
    Pamatkapitāla veidošana 1340   
Kopā 240287 319303 346914 
Atlikums uz gada beigām 93410 121715 25969 

 
 
 10.tabulā un 10.attēlā redzama detalizēta speciālā budžeta izpilde. Pēc tabulā 
un attēlā redzamiem cipariem varam secināt, ka arī speciālā budžeta ieņēmumiem un 
izdevumiem ir tendence pieaugt. 2008.gadā ieņēmumi palielinājušies par Ls 104155 
jeb 40% un izdevumi attiecīgi par Ls 79016 jeb 33%.   
 Ievērojami palielinājušies ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi – par Ls 67847   
un izdevumi – par Ls 54015, kas izskaidrojams ar saņemtajiem ziedojumiem no 
juridiskām personām volejbola komandas „Biolar/Ozolnieki” finansiālam atbalstam 
saskaņā ar noslēgtajiem ziedojuma līgumiem – Ls 96400.   
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10. attēls. Speciālā budžeta, ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu dinamika (Ls) 
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VISPĀRĒJIE VALD ĪBAS DIENESTI 

 

 

 Ozolnieku novada dome organizē pašvaldības pastāvīgo funkciju izpildi, kā arī 
likumos noteiktajos gadījumos veic pienākumus, kas saistīti ar novada izglītības, 
sociālās palīdzības, kultūras iestāžu metodisku palīdzību.  
 

 

Tāpat kā daudzus iepriekšējos 
gadus, arī aizvadītajā gadā kā  
prioritāros pašvaldības darbības 
virzienus var minēt: 
izglītība; 
iedzīvotāju sociālā aizsardzība; 
sabiedriskās kārtības un 
drošības nodrošināšana; 
novada infrastruktūras 
uzlabošana.  

 
11.attēls. Domes ēka pēc 2008.gadā veiktās vecā 
korpusa rekonstrukcijas 
 

 

Pēc Ozolnieku novada domes kancelejas reģistriem 2008.gadā saņemti 1772  
un nosūtīti 1376 dokumenti, saņemti 152 iesniegumi, izsniegtas 775 izziņas, 
deklarētas 618 personas, izdeklarēta 331 persona, pirmsskolas izglītības iestādēs rindā 
uzņemti 230 bērni un noslēgti 462 līgumi saimnieciskās darbības nodrošināšanai. 
Reģistru dinamika attēlota trīs gadu griezumā 11.tabulā. 
  
          11.tabula  
             

Reģistru dinamika Ozolnieku novada domes kancelejā 
 

                         2006.       2007.                    2008. 
Saņemti dokumenti 1228 1600 1772 
Nosūtīti dokumenti 1240 1129 1376 
Saņemti iesniegumi 1234 1433 1152 
Izsniegtas izziņas 1052 889 775 
Deklarētas personas 678 633 618 
Izdeklarētas personas   331 
Noslēgti līgumi 175 209 462 
PII rindā uzņemti bērni, t.sk. 122 164 230 
      PII „Bitīte” 24 32 43 
      PII „Saulīte” 21 32 45 
      PII „Zīlīte” 77 100 142 
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Valsts deleģēta funkcija, kas jāveic pašvaldībai, ir civilstāvokļa aktu – laulību, 
dzimšanas un miršanas reģistrācija, kuru Ozolnieku novada pašvaldībā veic  
Ozolnieku novada domes Dzimtsarakstu nodaļa, kura izveidota ar  Ozolnieku novada 
domes 2003.gada 14.augusta sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.3, 9.§), reorganizējot 
Ozolnieku un Cenu pagastu dzimtsarakstu nodaļas. Pēc Ozolnieku novada domes  
Dzimtsarakstu nodaļas datiem reģistrēti sekojoši civilstāvokļa akti: 
 

12.tabula 
 

Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto civilstāvokļa aktu dinamika 
 

 2007. 2008. 

Dzimšanas reģistru skaits 89 104 
Dzimšanas reģistru skaits bez ziņām par bērna tēvu 3 4 
Dzimšanas reģistru skaits ar paternitātes atzīšanu 33 38 
Dzimšanas reģistru skaits ar paternitātes noteikšanu 
(pamatojoties uz tiesas spriedumu) 

2 - 

Reģistrēto laulību skaits 63 76 
T.sk. ar ārvalstnieku  3 6 
Laulība reģistrēta pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas  1 
Kāzu jubileju svinīgas ceremonijas 1  
Saīsināts laulības izsludināšanas laiks  2 
Laulības reģistru skaits, kuros izdarīta atzīme par 
laulības šķiršanu 

14 10 

Miršanas reģistru skaits 157 159 
Īpašu miršanas gadījumu reģistrācijas skaits          1 - 
Reģistru ierakstos izdarīto papildinājumu un labojumu 
skaits 

6 10 

Izdoto atkārtoto apliecību skaits 27 21 
Uzvārda maiņa 5 5 
Bērnu uzvārda maiņa 3 - 
Veikta sarakste ar fiziskām un juridiskām personām 290 302 

 
  

 Par Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem civilstāvokļa aktiem pārskata gadā 
iekasēta valsts nodeva Ls 522, 2007.gadā – Ls 433. Par sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem iekasēts Ls 1356, 2007.gadā – Ls 1121.  
 Būtiska darba sastāvdaļa ir darbs ar arhīviem – ieraksta maiņas apliecībās, 
labojumi, papildinājumi, kā arī atkārtotu apliecību izsniegšana. Pēc 2005. gada martā 
veiktajām izmaiņām Civillikumā, kas nosaka, ka laulība var tikt noslēgta jebkurā 
dzimtsarakstu nodaļā, pieaudzis laulāties gribētāju skaits, kas nav Ozolnieku novada 
iedzīvotāji. 2008.gadā reģistrētas 76 laulības, t.sk. novada iedzīvotāji reģistrēti 34  
gadījumos, citu pašvaldību iedzīvotāji – 42 gadījumos. Laulību ceremonijas notiek 
Brankās laulību zālē. Pēc vēlēšanās iespējams arī atzīmēt kāzu jubilejas – sudraba, 
zelta, dimanta u.c. 
 Viens no izdevumu posteņiem atbilstoši funkcionālajām kategorijām pie 
vispārējiem valdības dienestiem ir postenis ar klasifikācijas kodu 01.831 „Vispārēja 
rakstura transferti no pašvaldību budžeta citu pašvaldību budžetam”, kas parāda, cik 
liela summa katru gadu tiek ieturēta no Ozolnieku novada pašvaldības budžeta citu 
pašvaldību uzturēšanai (skatīt 12.attēlu). Pēc attēla redzams, kā šie izdevumi 
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pieauguši četru gadu laikā. Par Ls 81814 jeb 80 % palielinājušies izdevumi 
2007.gadā, bet par Ls 121329 jeb 66% pieauguši šie atskaitījumi, ja salīdzina 2007. 
un 2008.gadu. Samazinājums 2009.gadā izskaidrojams ar finansiālajām problēmām 
valstī, kā rezultātā samazinājies iedzīvotāju ienākuma nodoklis par 13,2%, bet 
atskaitījumi citu pašvaldību uzturēšanai samazinājušies par 35,5%.  
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 12.attēls. Pašvaldības budžeta dotācijas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas    
      fondam  dinamika (Ls) 
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13. attēls. Pamatbudžeta izdevumu vispārējiem valdības dienestiem dinamika 
(Ls) 

 
Pēc 13.attēla redzams, kāda bijusi izdevumu dinamika četru gadu laikā 

vispārējiem valdības dienestiem. 
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SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA 
 

 

 

 

 

        Par sabiedrisko kārtību novadā rūpējas 
Ozolnieku novada pašvaldības policija, kura sastāv 
no pašvaldības policijas priekšnieka un trīs 
pašvaldības policijas inspektoriem.   

 

 

 

 

 

 

 

 

        13.tabula 
 

Pašvaldības policijas darbību raksturojošo rādītāju dinamika 
 

 
2007. 2008. 

Pieņemti un izskatīti iesniegumi 209 219 
Sastādīti:   
administratīvo pārkāpumu protokoli 76 59 
brīdinājuma protokoli 64 76 
Priekšraksti 63 69 
Iekasēts naudas sods, ko uzliek pašvaldības policija 
saskaņā ar Ozolnieku sabiedriskās kārtības noteikumiem 
(Ls)                                            

966 580 

 
Ozolnieku novads sadalīts trīs iecirkņos, kas nozīmēti katram inspektoram. 

2008.gadā tika izstrādāts un apstiprināts jauns Ozolnieku novada Pašvaldības 
policijas nolikums, kas paredz lielākas Pašvaldības policijas pilnvaras un nosaka 
Pašvaldības policijas darbinieku atšķirības zīmes. Darbinieku fiziskās sagatavotības 
uzlabošanai regulāri notiek nodarbības Ozolnieku sporta centra trenažieru zālē. 
Pašvaldības policijas darbinieki noklausījušies un ieguvuši apliecības par „Klaiņojošo 
suņu un kaķu kontroli, humānas izķeršanas principu un ievietošanu patversmēs” 
kursu. Pārskata gada beigās  Ānes iecirkņa inspektors tika pie jaunām darba telpām – 
Ānes kultūras namā. 

Pamatojoties uz 2007.gada 22.oktobra operatīvā līzinga līgumu Nr.17240, 
Pašvaldības policijas rīcībā ir automašīna Dacia MCV, kas tiek lietota ikdienas 
darbam, patrulēšanai pēc apstiprināta grafika un aizturēto likumpārkāpēju 
pārvadāšanai. Automašīna, kas pārskata gadā speciāli aprīkota atbilstoši valsts 
standarta prasībām un tai piešķirts operatīvā transporta statuss, redzama 14.attēlā.  

2008.gadā nogādātas Jelgavas Pašvaldības policijas medicīniskā atskurbtuvē 
40 personas, mājās - 15 personas, kas patstāvīgi nevar pārvietoties, ātrās medicīnas 
brigādēm - 8 personas un Jelgavas Pilsētas un rajona valsts policijas pārvaldē - 18 
personas. Sniegts atbalsts Jelgavas Pilsētas un rajona valsts policijas pārvaldei - 46 

14.attēls.Dacia MCV aprīko- 
             jums atbilstoši valsts 
             standartam  
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gadījumos un Ozolnieku pašvaldības  iestādēm un struktūrvienībām - 54 gadījumos. 
Nodota informācija  Valsts policijai par noziedzīgiem nodarījumiem un citiem 
likumpārkāpumiem 20 gadījumos. Saskaņā ar grafiku veikta patrulēšana (tajā skaitā 
nakts stundās) 112 reizes.  

2008.gadā Pašvaldības policija nodrošinājusi sabiedrisko kārtību pasākumos, 
ko organizējusi Ozolnieku novada dome un tās iestādes un struktūrvienības.    
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            15. attēls. Pamatbudžeta izdevumu sabiedriskajai kārt ībai un drošībai 
dinamika (Ls) 

 
 Kā redzams 15.attēlā, sabiedriskajai kārtībai un drošībai pārskata gadā izlietoti 
Ls 66654, kas ir par Ls 5313 jeb 9% vairāk kā 2007.gadā. 
 

 
 
 
 
 
 

BĀRIŅTIESA 
 

 

 
Ar bērnu tiesību vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu 

aizsardzību pašvaldībā nodarbojas Ozolnieku novada bāriņtiesa, kas ir novada 
pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kura Civillikumā 
paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par 
mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likumā 
noteiktos uzdevumus. 14.tabulā redzami tās darbību raksturojošie rādītāji aizvadītajos 
divos gados. 
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14. tabula 
   
                         Bāri ņtiesas darbību raksturojošo rādītāju dinamika 

 
 2007. 2008. 

Izskatītas lietas                                                               56 34 
Pieņemtas jaunas lietas 26 11 
Izpildītas notariālās darbības 604 296 
Ar bāriņtiesas lēmumu atņemtas 
aprūpes tiesības uz nepilngadīgajiem 
bērniem  

 
5 

 
2 

Atjaunotas aprūpes tiesības un 
atgriezti bērni ģimenē 

 
1 

 
3 

Aizbildņi 25 20 
Aizbildnībā atrodas /bērni/  31 24 

 
Pavisam bāriņtiesā lietvedībā ir 233 aktīvās lietas. Vislielāko īpatsvaru kopējo 

lietu skaitā sastāda aizbildnības lietas /56/, aprūpes tiesību atņemšanas lietas /59/, 
bērnu un citu rīcībnespējīgu personu mantas pārvaldīšanas lietas /34/. 2008.gadā 
izveidotas 10 kontroles lietas, tas ir lietas par ģimenēm, kurās netiek pietiekami 
nodrošināta bērnu attīstība un audzināšana. Apstiprināta viena adopcija uz ārzemēm.    
 Sadarbojoties ar Ozolnieku novada sociālo dienestu, tiek veikts nopietns darbs 
ar sociāli nelabvēlīgajām ģimenēm. Palielinās to gadījumu skaits, kad veiksmīga 
sociālā darba rezultātā, bāriņtiesai nav nepieciešams pieņemt kādu vecāku tiesību 
ierobežojošu lēmumu. 
 Pārskata periodā Bērnu un ģimenes lietu ministrija veikusi bāriņtiesas 
uzdevumu izpildes pārbaudi, bet Latvijas valsts arhīvu Ģenerāldirekcija veikusi 
bāriņtiesas arhīva un lietvedības uzraudzības pārbaudi. 
 Pārskata gadā pašvaldības kasē iemaksāta valsts nodeva par apliecinājumiem 
un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesā Ls 1790 apmērā. Bāriņtiesas funkciju 
nodrošināšanai un uzturēšanai 2008.gadā izlietoti Ls 20705, kas ir par Ls 3605 jeb 
21% vairāk kā 2007.gadā.  
 
   

 
EKONOMISK Ā DARBĪBA 

 

 

Pie ekonomiskās darbības izdevumiem, saskaņā ar izdevumu klasifikāciju 
atbilstoši funkcionālajām kategorijām, Ozolnieku novada pašvaldībā pieskaitāmi 
vispārēji nodarbinātības izdevumi, būvvaldes un projektu daļas izdevumi. 

2008.gadā darba tirgus administrēšanai izlietoti Ls 6776 un projektu daļas 
izdevumiem izlietoti Ls 10068     

  Ozolnieku novada domes iestāde, kas domes noteikto pilnvaru ietvaros veic 
pašvaldības kompetencē esošās funkcijas būvniecības, plānošanas un novada vizuālā 
noformējuma jomā, ir Ozolnieku novada būvvalde.  

2008.gadā Ozolnieku novada būvvaldē saskaņoti 228 dažādi projekti, kas ir 
par 27% mazāk kā 2007.gadā ( 312 dažādi projekti), tai skaitā: 

 26 Ozolnieku novada pašvaldības objekti, (no tiem 10 nodoti 
ekspluatācijā,       5 daļēji realizēti); 

 11 apliecinājuma kartes vienkāršotai renovācijai/rekonstrukcijai; 
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   2 detālplānojumi, (tāpat kā 2007.gadā tika apstiprināti 2 
detālplānojumi); 

 18 zemes sadales projekti, (kas ir par  71%  mazāk kā 2007.gadā 
(63projekti)). 

2008.gadā  izsniegti: 
 99 plānošanas un arhitektūras uzdevumi, kas ir par 48% mazāk kā 

2007.gadā (192 PAU); 
 8 darba uzdevumi detālplānojuma izstrādei; 
 30 darba uzdevumi zemes sadalei; 
 19 atzinumi par lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformāciju. 

2008.gadā  izsniegtās  būvatļaujas: 
 Dzīvojamām mājām kopā 48,  tai skaitā: 

- daudzdzīvokļu mājām - 2; 
- viena dzīvokļa mājām kopā - 40, tajā skaitā jaunām 28, 

rekonstrukcijai (renovācijai) - 12; 
- dārza mājām -  4; 
- dzīvokļu pārbūvei agrāk uzceltās mājās - 2. 

 
 Nedzīvojamām ēkām kopā 25,  tajā skaitā: 

- viesnīcai un līdzīga tipa ēkai - 1; 
- rūpnieciskās ražošanas ēkām un noliktavām - 7; 
- pašizklaides, izglītības ēkai - 1; 
- saimniecības ēkām - 16; 

 
 Inženierbūvēm kopā 18,  tai skaitā: 

- ielām un ceļiem -  4; 
- cauruļvadiem, sakaru un elektropārvades līnijām - 9; 
- citām inženierbūvēm - 5. 

 
Kopā 2008.gadā izsniegta 91 būvatļauja. 2008.gadā ekspluatācijā 

pieņemti 100 objekti, kas ir par 48% mazāk kā 2007.gadā (148). 
2008.gadā par patvaļīgu būvniecību un atkāpēm no saskaņotajiem projektiem 

ir sastādīti 4 administratīvie protokoli un kopējā pieprasītā soda nauda par 
izdarītajiem pārkāpumiem sastāda 300 latus. 

Izvērtējot iepriekšējo trīs gadu rādītājus pēc izsniegtajiem plānošanas un 
arhitektūras uzdevumiem, saskaņotajiem projektiem, izsniegtajām būvatļaujām un 
ekspluatācijā pieņemtajiem objektiem, varam secināt (skat.tabulu Nr.15), ka salīdzinot 
ar iepriekšējiem gadiem būvniecības aktivitātes Ozolnieku novadā 2008.gadā stipri 
samazinājušās.  

 
 15. tabula  

 
Būvvaldes darbību raksturojošo rādītāju dinamika 

 

Gads Izsniegtie 
PAU 

Saskaņotie 
projekti 

Izsniegtās 
būvatļaujas 

Ekspluatācijā 
pieņemtie objekti 

2006 213 417 286 168 
2007 192 312 214 148 
2008 99 228 91 100 
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2008.gadā iesniegtie un realizētie projekti: 
 
„Rota ļu laukuma ierīkošana Aizupēs” 

Ierīkots bērnu rotaļu laukums Aizupēs, bijušajā dārzkopības sabiedrības 
teritorijā. Kopējās projekta izmaksas - 3249.72 lati, no kurām 2249.72 lati - 
pašvaldības finansējums, Bērnu un ģimenes lietu ministrijas(BĢLM) l īdzfinansējums 
ir 1000 latu. 
„Fizisko aktivit āšu pieejamības paplašināšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 
Ozolnieku sporta centrā” 
 Rekonstruēta trenažieru zāle un iegādāti trīs specializētie trenažieri cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām Ozolnieku novada Sporta centrā. 
Kopējās projekta izmaksas – Ls 12714,19, no kurām Ls 5814,19 pašvaldības 
finansējums un Ls 6900 Izglītības ministrijas  Sporta pārvaldes piešķīrums.   
„Sadzīves notekūdeņu bioloģisko attīr īšanas iekārtu uzstādīšana Ozolnieku 
novada Branku ciemā - 2.kārta” 
 

 
 Izbūvēta sadzīves notekūdeņu 
bioloģiskās attīrīšanas sistēma 
Ozolnieku novada Branku ciemā, 
Iecavas upes labajā krastā, uzstādot 
autonomu sadzīves notekūdeņu 
bioloģisko attīrīšanas iekārtu (BAI) 
ar ražību 105 m3/dnn. 
Kopējās projekta izmaksas -  Ls 
92462, no kurām Ls 73970 
pašvaldības finansējums un Ls 18492 
– Latvijas Vides aizsardzības 
fonda(LVAF) finansējums.  

  
 
 
 
 Darbojas, bet nav nodota ekspluatācijā 2008.gadā izbūvētā bioloģiskās 
attīrīšanas iekārta Brankās Iecavas upes kreisajā krastā (LVAF l īdzfinansējums Ls 
31850). 
 
2008./2009. gadā iesniegtie projekti: 
 
 Satiksmes ministrijā, Eiropas reģionālā attīstības fonda(ERAF)  
līdzfinansējuma saņemšanai - projekts „Skolas ielas renovācija satiksmes drošības 
uzlabošanai Ozolnieku novadā”.  

Izglītības un zinātnes ministrijā, Eiropas reģionālā attīstības fonda(ERAF)  
līdzfinansējuma saņemšanai - projekts „Kvalitat īvai dabaszinātņu programmu 
apguvei atbilstošas materiāli tehniskās bāzes pilnveide Ozolnieku novada 
vidusskolā”. 

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātā, Eiropas 
reģionālā attīstības fonda(ERAF)  līdzfinansējuma saņemšanai - projekts  „Ozolnieku 
novada izglītības iestāžu informatizācija”.  

16.attēls.Sadzīves notekūdeņu bioloģiskā 
attīr īšanas iekārta Brank ās, Iecavas upes 
labajā krastā    
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Izglītības un zinātnes ministrijā, Eiropas reģionālā attīstības fonda(ERAF)  
līdzfinansējuma saņemšanai - projekts „Ozolnieku vidusskolas telpu piemērošana 
izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem”.  

Zemgales reģionālā lauksaimniecības pārvaldē, Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai(ELFLA) līdzfinansējuma saņemšanai – projekts „Tautas nama 
rekonstrukcija un gājēju-veloceliņa izbūve Ozolnieku novadā”. 
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    17.attēls. Ekonomiskās darbības pamatbudžeta izdevumu dinamika 
(Ls) 

 
 17.attēlā redzama ekonomiskās darbības nodrošināšanai izlietoto pašvaldības 
līdzekļu dinamika, pēc kuras var spriest , ka pieaug ekonomiskai darbībai izlietoto 
līdzekļu daudzums – 2008.gadā tie palielinājušies par Ls 26365 jeb 61%. 
 
  

PAŠVALDĪBAS TERITORIJU UN M ĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA 
 

 

 

Saimniecisko nodrošinājumu pašvaldībā un no pašvaldības budžeta finansētās 
iestādēs un struktūrvienībās, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanu un 
koordinētu transporta līdzekļu izmantošanu organizē un nodrošina saimniecības daļa. 

Pārskata gadā veiktas dažādas aktivitātes augstāk minēto funkciju veikšanai un 
tās ir sekojošas: 

1. Teritorijas sakopšana, uzturēšana: 
Visā periodā ir veikts darbs pie teritorijas sakopšanas apdzīvotajās vietās (Ozolnieki, 
Āne, Tetele, Brankas, Dalbe, Jaunpēternieki) t.i.: 

- sniega tīrīšanas darbi no gājēju ietvēm un trotuāriem; 
- zālāju pļauja un apstādījumu kopšana; 
- teritorijas atbrīvošana no kritušajām lapām, to kompostēšana; 
- košumkrūmu kopšana, mitruma režīma uzturēšana; 
- koku, krūmu vainagu kopšana un veidošana; 
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     2. Iepirkumi: 
Izstrādāta iepirkumu dokumentācija pašvaldības iestāžu vajadzību nodrošināšanai 
sekojošām preču grupām un iepirkumiem: 

- Būvmateriāli; 
- Saimniecības preces; 
- Kancelejas preces; 
- Naftas produkti; 
- Veļas mazgātavas pakalpojumi; 
- Ozolnieku vidusskolas un Teteles pamatskolas skolnieku pārvadājumi 

2008/2009. mācību gadā; 
- Pasažieru pārvadājumi Ozolnieku novada pašvaldības iestādēs; 
- Ozolnieku novada iestāžu elektroietaišu apkalpošana; 
- Ozolnieku novada apsardzes un ugunsdzēsības iekārtu apkalpošana. 

Veikta iestāžu sistemātisko iepirkumu pieprasījumu apkopošana un  iesniegšana 
piegādātājiem, koordinēta preču centralizēta piegāde atbilstoši līgumu nosacījumiem. 

3. Transports un tehniskie līdzekļi: 
- veikta pašvaldības iestāžu transporta pieprasījumu izskatīšana, nodrošināta to 

izpilde, koordinēta transporta līdzekļu racionāla izmantošana; 
- veikta transporta līdzekļu degvielas uzpilde, izmantošanas uzskaite, darba 

plānošana, ceļazīmju – pilnvaru izsniegšana; 
- koordinēta skolēnu pārvadāšana saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem un 

atbilstoši noteiktajam grafikam; 
- uzraudzīts transporta līdzekļu vispārējais tehniskais stāvoklis, to aprīkojuma 

nodrošinājums un plānoto tehnisko apkopju norise; 
- koordinēta tehnisko līdzekļu izmantošana, organizēts to savlaicīgs remonts un  

uzturēšana tehniskā kārtībā; 
- veikta degvielas centralizēta sagāde un izsniegšana pamatojoties uz 

pieprasījumiem. 
4. Būvniecība: 

- apkopota un sistematizēta informācija par plānotajiem būvniecības darbiem 
pašvaldības iestādēs; 

- koordinēts būvniecības objektu tāmju sagatavošanas un izstrādes process 
atbilstoši pašvaldības iestāžu iepirkumu plānam; 

- izstrādātas tehniskās specifikācijas būvniecības darbu veikšanai pašvaldības 
iestādēs; 

- sagatavota un iesniegta dokumentācija iepirkumu komisijai, saistībā ar cenu 
aptaujas norisi būvniecības darbu veikšanai; 

- organizētas centralizētas iepazīšanās ar būvniecības objektiem dabā, pieaicinot 
potenciālos pretendentus; 

- izskatīti iesniegtie piedāvājumi, izvērtēta to atbilstību prasībām un 
noteiktajiem darbu apjomiem; 

- sadarbībā ar pašvaldības būvvaldi sekots darbu izpildei, ņemta dalība objektu 
pieņemšanas komisiju darbā, sastādīti defektēšanas un apsekošanas akti; 
5. Pašvaldības ēkas uzturēšanas darbi: 

- veikta darba kabinetu un koplietošanas telpu sistemātiska uzkopšana un 
uzturēšana atbilstoši sanitārajām un higiēnas normām; 

- nodrošināta kopšanas līdzekļu periodiska iegāde, sekots to racionālai 
izmantošanai; 

- organizēta iepirkumu procedūra remontdarbu veikšanai, kā arī uzraudzīts to 
norises process sekojošos objektos: 

- domes darbinieku darba telpu rekonstrukcija (6 darba vietas); 
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- kāpņu telpas remonts. 
6. Gājēju celiņu rekonstrukcija un apgaismojuma ierīkošana: 
Organizēta iepirkumu procedūra remontdarbu veikšanai, kā arī uzraudzīts to 
norises process sekojošos objektos: 

- Gājēju celiņa izbūve Ozolniekos, Parka ielā; 
- Gājēju celiņa izbūve Brankās, Parka ielā 4; 
- Gājēju celiņa posma izbūve Ozolniekos, Rīgas ielā; 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

- Gājēju celiņa apgaismojuma izbūve, Brankās, Spartaka ielā; 
- Gājēju celiņa apgaismojuma izbūve, Ānē, Celtnieku un Jaunatnes ielās; 
- Gājēju celiņa apgaismojuma izbūve Ozolniekos, Rīgas ielā; 
- Zemgales ielas apgaismojuma izbūve, Brankās; 
- Upes ielas apgaismojuma izbūve, Brankās; 
- V1068 posma apgaismojuma izbūve, Brankās; 
- Tilta ielas apgaismojuma izbūve Cenu pagastā. 

7. Bērnu rota ļu laukumu izveide un labiekārtošana: 
- Organizēta iepirkumu procedūra iepirkumu veikšanai, kā arī uzraudzīts to 

norises process sekojošos objektos: 
- Āne – 1 kompl. 
- Ozolnieki (Aizupes) – 1 kompl. 

- Veikta iepriekš uzstādīto un funkcionējošo bērnu rotaļu laukumu uzturēšana, 
veikts nepieciešamais remonts.  
8. Citu pašvaldības objektu labiekārtošana un remontdarbi: 
Ņemta dalība iepirkumu procedūras norisē iepirkumu veikšanai, kā arī 

uzraudzīts to norises process sekojošos objektos: 
- Ānes Kultūras nama rekonstrukcija (t.sk. inženiertehnisko tīklu izbūve un 

rekonstrukcija t.i. elektroapgāde, siltumapgāde un ūdensapgāde). 
     9. Pašvaldības ceļu apsaimniekošana 
- Sniega tīrīšana, ceļu un ielu slīdamības novēršana ziemas periodā;                                            
- Ceļu planēšanas darbi = 900 pārgājiena/kilometric; 
- Grants seguma ceļu nodiluma kārtas atjaunošana =1130m3; 
-  Asfaltbetona seguma ceļu bedrīšu remonts =284 tonnas; 
-  Tika veikti jauna asfaltbetona seguma uzklāšanas darbi 300 m garam Skolas  

        ielas posmam Tetelē. Ūdens atvades sistēma un asfalta sakārtošana tika   
        veikta Skolas un Vidus ielas posmiem Ozolniekos un Celtnieku ielas   
        posmam Ānē;  

- Lai paaugstinātu satiksmes drošību un uzlabotu ceļa ūdens atvadi tika veikta  
       mehanizēta ceļu nomaļu appļaušana = 240 pārg/km; 

- Veikta caurteku rekonstrukcija autoceļos:    
        „Skuju skolas pārbrauktuve - Misas tilts” 

 
18.attēls. Gājēju celiņa 
posma izbūve Rīgas ielā  
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        „ Melderi – Vilciņi” 
        „Tiltiņi – Tamuļi” 

- Ceļa sāngrāvja tīrīšana un caurteku aizsērējuma skalošana autoceļa „Ganību 
ceļš – Jaunstrautiņi” posmam – redzama 19.attēlā. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Satiksmes drošības uzlabojumi: 
       Uzstādīti ātruma ierobežojuma vaļņi  - 6gb; 
       Uzstādītas jaunas vai nomainītas vecās ceļa zīmes - 50gb. 

10. Kapu saimniecība 
- Jaunzemju kapsētas paplašināšanas projekta realizācija (Izmaksas Ls 20700); 
- Ziemas periodā veikta bojāto un veco koku izzāģēšana Dalbes un Mušķu 

   kapsētās (Izmaksas Ls 3145); 
- Veikta žoga elementu izgatavošana un uzstādīšana Teteles kapsētā. Kopējais 

garums 690 m (Izmaksas Ls 12657); 
- Izgatavots un uzstādīts zvanu tornis Mušķu kapsētā – redzams 20.attēlā 

(Izmaksas Ls.1947); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Talka Jaunzemju kapsētā - iestādītas 120 tūjas; 
- Sistemātiski tiek slēgti jauni un pārslēgti iepriekšējo gadu kapu vietas zemes 

nomas līgumi - 2008.gadā noslēgti 219 līgumi: 
                        Teteles kapsētā                -  37 
                        Jaunzemju kapsētā          -   46 
                        Dalbes kapsētā                - 126 
                        Skrabu kapsētā                -     8 
                        Mušķu kapsētā                -     2 

 
20.attēls.Zvanu tornis 
Mušķu kapsētā  

 
19.attēls.Sāngrāvja pārt īr īšana un 
aizsērējušu caurteku skalošana 
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- Kapsētas atkritumu savākšanai un transportēšanai uzstādīti 6gb. 7,0m3 
            atkritumu konteineri – Dalbes kapsētā 3gb, Teteles kapsētā 2gb un Jaunzemju 
kapsētā 1gb, kā rezultātā likvidējas neestētiska izskata atkritumu kaudzes. 

2006.gadā tika uzsākta kapu vietas nomas līgumu slēgšana un reģistrēšana 
saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.11/2006 „Grozījumi Ozolnieku novada 
domes saistošajos noteikumos Nr.3/2004 „Ozolnieku novada kapsētu uzturēšanas 
noteikumi”, kuri apstiprināti Ozolnieku novada domes 2006.gada 13.jūlija lēmumu 
Nr.5&, protokols Nr.7. 2006.gadā tika noslēgti 11, 2007.gadā 360 un 2008.gadā 219 
kapu vietas nomas līgumi. Ozolnieku novadā ir 5 atvērtās kapsētas, 1 daļēji slēgta un 
5 slēgtas kapsētas.     

Galvenie saimniecības daļas darbību raksturojošie skaitļi redzami 16.tabulā. 
 
             16.tabula 
 
     Pašvaldības teritoriju un mājok ļu apsaimniekošanas izdevumu dinamika 
 

Izlietots latos 2007. 2008. 
Tautsaimniecība 609528 617820 
Kapu saimniecība 23178 51472 
Teritori ālā plānošana 3621 - 

Pavisam kopā 636327 669292 
 

 

Aizvadītajā gadā novada teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izlietoti Ls 
669292, kas ir par Ls 32965 jeb 5% vairāk kā 2007.gadā. 
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               21.attēls. Pašvaldības teritoriju un mājok ļu apsaimniekošanas izdevumu   
        dinamika (Ls) 

 
           Novadā viens no finansiāli un darba ziņā ietilpīgākajiem procesiem ir ceļu un 
ielu sakārtošana. 2008.gadā izlietots Ls 210840 autoceļu fonda līdzekļi, kas ir par Ls 
95864 jeb 83% vairāk kā 2007.gadā. 
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ATPŪTA, KULT ŪRA UN RELIĢIJA 

 
 
 

Par iedzīvotāju garīgo labklājību un 
talantu izkopšanu gādā Ozolnieku Tautas 
nams, kas atrodas vēsturiskā 1939. gadā celtā 
ēkā, kas toreiz celta kā Ozolnieku pagastmāja.  
Pārskata gadā tajā un novadā noorganizēti 86 
pasākumi, tajā skaitā regulāras izstādes 
Tautas nama telpās un mākslinieciskās 
pašdarbības kolektīvu izbraukumu koncerti un 
izrādes. Kā vienmēr, Tautas nama darbība 
bija vērsta uz pakalpojumu daudzveidību, 
pieejamību un  kvalitātes nodrošināšanu. 

22.attēls.Ozolnieku Tautas nams, 
zem kura jumta mājvietu ieguvusi 
arī Ozolnieku mūzikas skola  
 Sarīkojumu reklāmai ieviesām jauninājumu – pasākumu informatīvās 
skrejlapas, kuras tika nogādātas Ozolnieku novada iedzīvotāju pastkastītēs (katru 
mēnesi 3000 eksemplāru). Aizvadītajā gadā TN piedāvāja Ozolnieku novada 
iedzīvotājiem iespējas baudīt sarīkojumu dažādību: 

 6  Valsts un tradicionālie svētki (900 apmeklētāji) 
 3 Informatīvās un izglītojošās norises (90 apmeklētāji) 
 8 Koncerti (amatieru un profesionāļu) (450 apmeklētāji) 
 7 Izrādes (amatieru un profesionāļu) (300 apmeklētāji) 
 7 Izstādes  
 12 Izklaides sarīkojumi (650 apmeklētāji) 
 9 Kino seansi (450 apmeklētāji) 
 5 Tematiskas pensionāru pēcpusdienas (130 apmeklētāji) 
 30 Mākslinieciskās pašdarbības izbraukumu koncerti un izrādes 

  
 2008. gada Tautas nama darbības prioritātes – XXIV Vispārējie latviešu 
Dziesmu un XIV Deju svētki (5. – 12. jūlijs) un Latvijas valsts 90. gadadienas svinības. 

Dziesmu un deju svētkos dalību 
ņēma Ozolnieku Tautas nama 
pašdarbības kolektīvi: jauktais koris 
„L īga”  (32 dalībnieki), deju grupa 
„Zemgaļi” (22 dalībnieki) un senioru 
deju kopa „Ozolnieki” (24 dalībnieki). 
Lai kolektīvi izcīnītu iespēju piedalīties 
svētkos, bija jāveic grūts sagatavošanās 
posms – repertuāra apguve, tērpu 
atjaunošana un izgatavošana, 
piedalīšanās rajona un republikas 
skatēs, kā arī kolektīvu sadraudzības 
koncerti Ozolniekos un citur republikā. 

  
 

23.attēls.Ozolnieku novada 
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi 
Dziesmu un deju svētku gājienā  
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Koris „Līga” un Ozolnieku TN deju kolektīvi „Zemgaļi” un „Ozolnieki” 
pagājušajā gadā intensīvi gatavojās Dziesmu un deju svētkiem, apvienojot spēkus ar 
rajona kolektīviem koncertos: „Ceļā uz Dziesmu un deju svētkiem”, kā arī veiksmīgi 
startējot rajona deju un koru kolektīvu skatēs.  

Koris „Līga” – vienīgais Jelgavas 
rajonā –  pieņēma izaicinājumu un 
pieteica sevi skatēs kā „A” grupas 
kori, kas nozīmē pienākumu apgūt 
visu Dziesmu svētku repertuāru 
pilnībā, no salīdzinoši vienkāršām 
tautasdziesmu apdarēm līdz ļoti 
sarežģītiem komponistu jaunrades 
darbiem. Skatēs iegūtie punkti bija 
nozīmīgs kora darba rezultātu 
apliecinājums, stimuls izvirzīt 
arvien augstākus mērķus 
nākamajām darbības sezonām.  

 
 
 
Rajona deju kolektīvu skatē senioru deju kopa „Ozolnieki” ieguva 1.pakāpes 

apbalvojumu, kā arī deju grupa „Zemgaļi” parādīja augstus rezultātus.  
Ozolnieku novads svētkos sevi parādīja spilgti un pārliecinoši. Tika izgatavoti 

jauni tautas tērpi, nodrošināts svētku gājiena vizuālais noformējums un sniegts 
atbalsts transporta un saimnieciskajiem izdevumiem svētku laikā.  

Lepojamies ar Tautas nama mākslinieces Ilzes Ungures veikumu -  scenogrāfijas 
izveidei Doma laukumam un skatuvei senioru deju koncertam, pūtēju Dižkoncertam 
Dziesmu un deju svētku laikā. 

Tautas nama kolektīvs ir gandarīts par Valsts svētku jubilejas pasākumu 
organizēšanas rezultātiem. Augusta mēnesī iesākās ceļš uz svētkiem:  

Lukturu iedegšanas akcija „Gaismas tilti” uz Ozolnieku tilta pulcēja negaidīti 
lielu iedzīvotāju skaitu, iededzot lāpas un vienojot kopējā dziesmu skandēšanā; 

Tautas namā un Ānes sporta centrā tika īstenots latviešu filmas „Rīgas sargi” 
kinoprojekts, demonstrējot filmu bez maksas visiem Ozolnieku novada iedzīvotājiem, 
tajā skaitā 3 seansi skolu jaunatnei; 

Svinīgu svētku brīdi radīja koncertuzvedums „Tā Latvija, kas manā sirdī…”, 
simboliski vēlreiz izdzīvojot Valsts neatkarības pasludināšanas vēsturisko notikumu. 
Uzvedumā dalību ņēma visi Tautas nama mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi un 
pūtēju viesorķestris. Kvalitāti nodrošināja veiksmīgs amatierteātra režisores Daces 
Vilnes scenārijs un režija. 

Visa gada laikā notikusi aktīva sadarbība ar Pensionāru padomi, palīdzot 
noorganizēt pensionāru pēcpusdienas, gatavojot reklāmas un mākslinieciskos 
priekšnesumus.  

Ozolnieku Tautas namā, sadarbojoties ar Jelgavas rajona padomes Kultūras un 
interešu izglītības centru, notikuši rajona skolu darbinieku un skolu jaunatnes 
sadraudzības pasākumi, konkursi un semināri. 

Šajā sezonā aktīva sadarbība notika ar Neatkarīgo teātri „TT” un radošo režisori 
– horeogrāfi Rūtu Nordmani. Skatītāju vērtējumam tika nodotas trīs profesionālas 
izrādes, saņemot atzinīgas atsauksmes. 

24.attēls.Jauktais koris „L īga” Dziesmu un 
deju svētku gājienā 
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Izklaides pasākumi izcēlās ar kvalitatīvu un populāru muzikālo grupu 
uzstāšanos, piemēram, grupa „Lauku muzikanti”, „Tequila band”, „Klaidonis”&Aina 
Poiša u.c.  

Plaši apmeklēti bija brīvdabas pasākumi – Lieldienas, Līgo svētki un Zinību 
diena. „Lieldienu lustes” izdevās krāšņas, veiksmīgi apvienojot tautiskās tradīcijas ar 
mūsdienu izklaides elementiem un ekstrēmām norisēm, interesi izraisot ne tikai 
mazuļos, bet arī pusaudžos un jauniešos. 
Otro gadu organizējot „Zinību dienu”, pārliecinājāmies par ģimenes pasākuma 
lietderību, uzrunājot katru pirmklasnieku individuāli.  

2008. gada jaunumi kolektīvos un kursos, kas guvuši iedzīvotāju atbalstu un 
interesi: bērnu tautiskais deju kolektīvs (3 – 6 gadi, vadītāja  - M. Skrinda), darbojas 
Branku PII „Bitīte” audzēkņi, mākslas pulciņš „Krāsu pasaka” (5 – 13 gadi, vadītāja I. 
Ungure), bērnu attīstošās nodarbības bēbīšu skolā „Mazulis” (3mēn. – 3 gadi, kopā ar 
vecākiem, vadītāja S. Grasmane).   
Tautas namā radošo darbu stabili turpina kopā 10 kolektīvi (tajā skaitā 7 
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi un 3 maksas kolektīvi): 

 Senioru tautisko deju kolektīvs ”Ozolnieki”; 
 Vidējās paaudzes deju grupa ”Zemgaļi”; 
 Jauktais koris „Līga”; 
 Amatierteātris; 
 Bērnu un jauniešu muzikālais teātris „Nianse”; 
 Bērnu dramatiskais pulciņš; 
 Mākslas pulciņš „Krāsu pasaka” (5-13 gadi); 
 Bērnu attīstošās nodarbības bēbīšu skolā ”Mazulis” (3 mēn. – 3 gadi,  
 kopā ar vecākiem);  
 Bērnu tautisko deju kolektīvs (3 – 6 gadi); 
 Astropsiholoģijas kursi; 
 Vēderdeju pulciņš.     
 Pārskata gadā Tautas nama izmaksas bija Ls 134830, no kurām 

kapitālieguldījumiem izlietoti Ls 17588 - tika izremontēta tualete 2.stāvā, veikts 
kosmētiskais remonts deju zālē, daļēji nomainīti logi, papildināta materiāli tehniskā 
bāze un inventārs. 

Tautas nama telpas tiek izīrētas izglītojošu un atpūtas pasākumu 
organizēšanai, kā rezultātā 2008.gadā saņemts Ls 3625, par biļetēm uz dažādiem 
pasākumiem saņemts Ls 2435 un par amatierteātra viesizrādēm saņemts Ls 120.  
 

 
 
 
 
 

25.attēls.Ānes kultūras nams 
pirms rekonstrukcijas   

26.attēls.Ānes kultūras nams pēc 
rekonstrukcijas  
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2008.gada 29.decembrī parakstīts Ānes kultūras nama rekonstrukcijas darbu 
nodošanas – pieņemšanas akts par kopējo summu Ls 492334, 16.decembrī nodota 
ekspluatācijā siltumapgādes sistēma par Ls 51565. Pārskata gadā kopā kultūras nama 
rekonstrukcijai un uzturēšanai izlietoti Ls 469004. 1.decembrī darbu uzsāka Ānes 
kultūras nama direktors.  
 27.un 28.attēlā redzams rekonstruētais Ānes kultūras nams no iekšpuses. Lai 
pasākumus šajā kultūras iestādē varētu apmeklēt arī cilvēki ar kustību traucējumiem, 
ierīkots lifts, kas redzams 27.attēlā.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
        29. attēls. Pamatbudžeta izdevumu dinamika atpūtai un kultūrai (Ls) 

 
      
 
 
 
 
 
 
 

27.attēls.Lifts Ānes kultūras namā  28.attēls. Ānes kultūras nama zāle 
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   Novada iedzīvotājiem ir plašas iespējas garīgi pilnveidoties 4 bibliotēkās. 
Pārskata gadā bibliotēkās reģistrēti - 1244 lasītāji, 15267 apmeklējumi, 32983 
izsniegumi. Izsniegumu skaits palielinājies par 422 vienībām. Detalizēti ar bibliotēku 
rādītājiem var iepazīties 17.tabulā. 
 

 
17. tabula 

Novada bibliotēku darba rādītāji 
 

Bibliot ēka Lasītāju skaits Apmeklējumu 
skaits 

Izsniegumu 
skaits 

Fonds, gab. 

 2007. 2008 2007. 2008. 2007. 2008. 2007. 2008. 
Ozolnieku 743 750 9287 9308 19135 19583 13151 13507 
Vainu 237 220 3248 3233 8156 8551 7166 7405 
Ānes 183 210 1722 1714 3195 2651 5454 4595 
Jaunpēternieku 68 64 1030 1012 2075 2198 3337 3928 
Kopā 1231 1244 15287 15267 32561 32983 29108 29435 

 
Metodisko un konsultatīvo vadību profesionālajos jautājumos nodrošina 

Ozolnieku novada centrālā bibliotēka. Tiek realizēta kopīgi izstrādāta krājuma 
komplektēšanas politika un kopumā vienota bibliotēku sistēma novadā. 

2008. gads - vērienīgu pārmaiņu gads bibliotēkām. Bibliotēku attīstības 
projekta „Trešais tēva dēls” uzstādījums – „Nākotne ir sākusies” attiecināms gan uz 
lietotāju iespējām izmantot interneta resursus, iegūt nepieciešamo informāciju, gan uz 
bibliotēkas darbinieku profesionālo kapacitāti. Novada bibliotēku lietotāju ieguvums 
bibliotēku attīstības projektā „Trešais tēva dēls” – jauna datortehnika - papildus 
līdzšinējiem - katrā bibliotēkā saņemti vēl 3-7 jauni datori lietotājiem, katrā bibliotēkā 
krāsu multifunkcionālā iekārta, centrālajā bibliotēkā saņemta arī jaudīga 
multifunkcionālā iekārta A3 formāta izdrukām, kopēšanai. Visās bibliotēkās pieejams 
bezvadu internets. Bezmaksas interneta nodrošināšanai saņemta valsts dotācija Ls 
4340,- apjomā. Darbinieki ieguvuši jaunas zināšanas, spēj sniegt kvalitatīvākas 

konsultācijas lietotājiem, 
pārvalda dažādus informācijas 
meklēšanas rīkus, jo gada pirmajā 
pusē katrs bibliotēkas darbinieks 
papildinājis zināšanas 3 nedēļu 
profesionālās pilnveides kursos. 
Gada nogalē domes sēdē 
prezentēta bibliotēku attīstības 
koncepcija. 

2008. gada nogalē Ānes 
bibliotēka ieguva jaunas, gaišas, 
atbilstošas telpas Ānes kultūras 
nama 1.stāvā, kas uzlabo 
bibliotēkas pieejamību.  

  
 
  
 
 
 

 
30.attēls. Ānes bibliotēka gaida savus 
lasītājus jaunajās telpās 
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         18.tabula 

Ozolnieku novada bibliotēku izmaksas 
 

 
Bibliotēka 

Pašvaldības finansējums 
krājuma komplektēšanai 

Bibliotēkas izmaksas 

 Kopā  Uz 1 lasītāju Kopā  Uz 1 lasītāju 
 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 
Ozolnieku 3773 5523 5,08 7,36 30125 38041 37,47 47,44 
Vainu 1998 2332 8,43 10,6 8636 10992 36 42,07 
Ānes 1032 1465 5,64 6,97 7296 6887 39,47 45,55 
Jaunpēternieku 589 1603 8,66 25,05 8402 9565 112,86 107,61 
  
 Viens no galvenajiem bibliotēku raksturojošiem skaitliskajiem rādītājiem – 
lasītāju skaits. Vērtējot šo kritēriju – 2 bibliotēkas atbilst viena darbinieka bibliotēkai, 
centrālā bibliotēka ar 3 kvalificētiem nozares speciālistiem atbilst centrālās 
bibliotēkas parametriem, bet viena bibliotēka – tās atrašanās vietas dēļ (novada 
nomale) ir ļoti maza bibliotēka, kuru grūti vērtēt jebkādā kategorijā. 

Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai katrai bibliotēkai ir 
pietiekams un atbilstošs pilnvērtīgai bibliotēku darbībai. 

Krājuma papildināšanai saņemti arī dāvinājumi-nozīmīgākais ir Trimdas 
literatūras – 85 eksemplāru dāvinājums no Milvoku Latviešu Ev. Lut. Sv.Trīsvienības 
draudzes biedrības „Talcinieki Latvijai”. 
 Gada laikā realizēts Centrālās bibliotēkas un Vainu bibliotēkas kopīgs projekts 
Valsts Kultūrkapitāla fonda kultūras programmā ‘’Lasīšanas veicināšana’’  
apakšprogrammā “Pirmā tikšanās ar bibliotēku” , 50 novada bērni 3-5 gadu vecumā 
aicināti kopā ar vecākiem apmeklēt bibliotēkas. 

Nozīmīgākās aktivitātes 2008.gadā: 
 28.aprīlī Bibliotēku nedēļas laikā Ozolnieku vidusskolā kopā ar Ozolnieku 

vidusskolas bibliotēku organizēta vidusskolēnu tikšanās ar Latvijas 
Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju 
nodaļas vadītāju Baibu Holmu, Valsts aģentūras «Kultūras informācijas 
sistēmas» un akcijas «Trešais tēva dēls» pārstāvi Kristīni Pabērzu. Šajā 
pasākumā neliela prezentācija sagatavota par Ozolnieku novada bibliotēkām. 

 „Latvija otrajā pasaules karā”  07.05.2008. Novada muzejā- pasākumu 
apmeklēja 42 dalībnieki (pasākuma organizators –centrālā bibliotēka) 

 05.09.2008. organizēta novada bibliotēku darbinieku un lasītāju piedalīšanās 
Jelgavas rajona Grāmatu svētkos Svētes pagastā. 

 „Oskara Kalpaka bataljons” – LR 90. gadu jubilejai veltīta Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas sagatavota unikālu materiālu literatūras izstāde (Informācija par 
izstādi laikrakstā „Zemgales Ziņas”) 10.11.-10.12.2008. 

 Vainu bibliotēkā – regulāri pasākumi PII „Bitīte”  bērniem, zīmējumu 
konkurss „Apsveikums Latvijas jubilejā” 

 Vainu bibliotēkā 2 tējas pēcpusdienas dāmām, kas veltītas Mātes dienai un 
„garšīgām receptēm” 

 Ānes bibliotēkā – zīmējumu konkursi bērniem „Mana jaungada eglīte” un 
„Ziedi māmiņai” , pasākums PII „Saulīte” bērnu iesaistīšanai par lasītājiem. 

 Ānes bibliotēkā – vecākās paaudzes mērķauditorijai – pārrunas par 
grāmatām pie tējas tases. 

 Jaunpēternieku bibliotēkā- sacensības novusā bērniem un jauniešiem, 
zīmēšanas konkurss „Mana mīļākā rotaļlieta” u.c. 
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 Ozolnieku centrālā bibliotēka kopā ar Ozolnieku muzeju organizēja Ozolnieku 
iedzīvotāja Trīszvaigžņu ordeņa kavaliera Voldemāra Birznieka atmiņu- 
dzīvesstāsta fiksēšanu, pierakstot un diktofonā fiksējot stāstījumu vairāku 
dienu laikā augustā- septembrī; 

      Centrālajā bibliotēkā sadarbībā ar Ev. Lut. Dalbes draudzi sagatavots materiāls  
      par Ozolnieku novada ievērojamām personām – skolotājiem, kultūras 
      darbiniekiem pirmās Latvijas brīvvalsts laikā un 50-90 gados. Materiālu  
      pilnībā izmantoja Dalbes draudzes mācītājs Arnis Bergmanis LR 90 gadu 
      jubilejas ieskaņas dievkalpojumā 10.11.2008. Ideja par dievkalpojuma sasaisti  
      ar LR jubileju un Ozolnieku novadu pieder centrālajai bibliotēkai. 

  
Ozolnieku novada centrālā bibliotēka kopš 2002. gada darbojas ar bibliotēku 

informācijas sistēmu ALISE, veido elektroniskas - internetā atrādītas datubāzes. 
Bibliotēkas elektroniskais katalogs aptver 78,6% bibliotēkas fonda. Pārējās 
bibliotēkas bibliotekārā darba procesi nav automatizēti. 

Vidējais darba dienu skaits gadā 240 ( Ozolnieku bibliotēkā), 1 darbinieka 
bibliotēkās darba dienu skaits gadā 220 (Vainu, Ānes un Jaunpēternieku). Vidējais 
apmeklējumu skaits dienā bibliotēkās sekojošs: 
Ozolnieku centrālajā - 38,7; 
Vainu             - 14,7; 
Ānes              -   7,8; 
Jaunpēternieku          -   4,7 
 

Ozolnieku

Vainu

Ānes

Jaunpēternieku

 
 

   31.attēls. Bibliotēkas vidējais apmeklējums dienā 2008.gadā 
 
 



 

                                                                  Ozolnieku novada pašvaldības 2008. gada publiskais pārskats 

 40 

111961

91299

49287

175099

122354

54459

619943

167782

65486

Kult ūras pasākumi

Sporta pasākumi

Bibliot ēkas

Izpilde 2006. Izpilde 2007. Izpilde 2008.
 

 
32.attēls. Pamatbudžeta izdevumu dinamika atpūtai un kultūrai (Ls) 

 
 Bez dažāda veida izglītošanās iespējām , Ozolnieku novada iedzīvotājiem ir 
dotas iespējas aktīvi nodarboties ar sportu. Iekārtota „Veselības  taka” Ozolniekos, 
kur iespējams gan vienkārši pastaigāties, gan nodarboties ar sportu svaigā gaisā. 
Pieejama arī slēpošanas un BMX trase. Ozolnieku ezerā darbojas ūdens slēpošanas 
trošu sistēma, kas ir pirmā tāda sistēma Baltijā. Trošu sistēma ļauj slēpot arī ziemā uz 
ledus. No 2008.gada 30.maija ledus hallē „OZO” iespējams nodarboties ar ledus 
sporta veidiem visa gada garumā. 
 Cenu pagastā kā Ozolnieku novada domes struktūrvienība atrodas sporta 
komplekss „Mālzeme”. Aizvadītā gada laikā sporta kompleksā tika rīkotas tuvcīņas 
nodarbības, organizētas volejbola, basketbola, galda tenisa nodarbības, ziemas 
peldēšana, futbola, aerobikas, pilates (vingrinājumu metode-sabalansēts un veselīgs 
ķermenis), klasiskās vēderdejas un PII „Saulīte” sporta stundas. Rīkoti tematiski 
vakari (Lieldienās, Mātes dienā) un atpūtas vakari pensionāriem.  
 Saskaņā ar apmeklētāju reģistrācijas žurnāla ierakstiem, gadā bijuši 8233 
apmeklētāji, kas ir par 998 apmeklētājiem vairāk kā 2007.gadā. Pārskata gadā sporta 
kompleksa izmaksas bija Ls 21660, kas ir par Ls 1476 jeb 7% vairāk kā 2007.gadā. 
Saņemtie ieņēmumi par telpu nomu - Ls 3084.   
 Ozolnieku pagastā kā Ozolnieku novada domes struktūrvienība darbojas 
„Ozolnieku sporta centrs”, kura pamatdarbības mērķis – sniegt pakalpojumus veselīga 
dzīvesveida, labsajūtas un fizisko spēju uzlabošanai. Sporta centrā darbojas sekojošas 
sporta grupas – taekwando, orientēšanās un volejbols – bērniem, volejbols 
(amatieriem, veterāniem un meistarkomandai), futbols un basketbols (novada izlase) – 
jauniešiem,  ratiņbasketbols, vingrošana – pieaugušajiem, skrējēju klubs – visiem 
vecumiem. Individuālām nodarbībām pastāvīgi pieejama trenažieru zāle un galda 
teniss.  
  Novada volejbola meistarkomanda ”Biolars/Ozolnieki” ir izc īnījusi sudrabu 
Latvijas Volejbola kausā un turpina cīņu Schenker līgas finālspēlēs par 1.-3.vietu. Pēc 
starptautiskiem noteikumiem sagatavotas un organizētas volejbola virslīgas spēles 
Schenker Līgā un Nacionālajā Līgā, Latvijas Kausā, kā arī Latvijas Olimpiādes 
kvalifikācijas spēles. Pēc Skrējēju kluba iniciatīvas, organizēti skriešanas seriāli 
„Ielūdz Ozolnieki” septiņās kārtās un „Ozolnieku Apļi-08” trīsdesmit sešās kārtās, kā 
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arī Tradicionālais Ozolnieku rudens pusmaratons 21,09 km distancē. Uzņemtas 
Latvijas invalīdu sporta spēles ar valsts prezidenta Valda Zatlera līdzdalību, Jelgavas 
rajona un pilsētas skolu sacensības vieglatlētikā un futbolā bērniem, vieglatlētikas 
sacensības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, divas suņu izstādes, astoņi Šitika futbola 
skolas starptautiski turnīri bērniem, Bokio čempionāti, vieglatlētika un mācību 
treniņnometnes ratiņbasketbolā invalīdiem, Latvijas regbija izlases komandai, 
Latvijas Hokeja jauniešu komandai, SK „Rīga”, kā arī futbola U-21 un Olimpiskās 
futbola izlases mācību treniņnometnes, Latvijas čempionāts virves vilkšanā u.c. 
 Gada laikā veikta sporta zāles sienu  pārkrāsošana, grīdas krāsošana un 
lakošana, veselības centra grīdas lakošana, stadiona tribīņu sienas noklāšana, tribīņu 
nojumes priekšējās daļas pārkrāsošana. Pie ieejas stadionā izveidoti jauni soliņi 
skatītājiem.  
 Aizvadītajā gadā sporta centra labiekārtošanas, uzturēšanas un darbinieku 
atalgojuma izmaksas bija Ls 115546, kas ir par Ls 37795 jeb 49% vairāk kā 
2007.gadā. Ar telpu īri tika atpelnīti Ls 36132, kas atviegloja sporta centra izdevumus 
par 31%.  
 Kā trešā vieta, kurā notiek aktīva sportošana, noteikti jāmin 2005.gada 
15.jūnijā ekspluatācijā nodotā Ozolnieku vidusskolas sporta un aktu zāle, kurā notiek 
sporta stundas vidusskolas skolēniem no 1.-12.klasei, divas sporta grupas – sporta 
pulciņš 1.-4.klasei un volejbola sekcijas 2 grupas 4.-12.klasei, kurās darbojas 
galvenokārt skolas bērni. Aizvadītajā gadā zāles uzturēšanai izlietoti Ls 22436, kas ir 
par Ls 4250 jeb 23% vairāk kā 2007.gadā. 
 Pārskata gadā virves vilcēju klubs „Ozoli” izcīnīja 1. vietu pasaules 
čempionātā Gēteborgā, Latvijas kausā – 1. vietu, Latvijas čempionātā – 2. vietu. 
 Volejbola komanda Biolar/Ozolnieki Latvijas čempionātā izcīnija 3. vietu, 
Latvijas kausā – 2. vietu, „ Schenker” līgā – 4. vietu.  

Hokeja komandai „Monarhs/Ozolnieki” Latvijas atklātajā virslīgas čempionātā 
– 2. vieta. 

Hokeja klubs „Ozolnieki” cīnās Baltijas hokeja līgas Zemgales reģionā. 
Mūsu volejbolisti VK „Ozolnieki” iespēlējuši finālā un cīnās par medaļām 

Latvijas amatieru līgas čempionātā. 
Futbola komanda „Ozolnieki” Latvijas 2.līgas Zemgales čempionātā – 3. vieta. 
Ozolnieku novada komandas regulāri piedalās Jelgavas rajona čempionātā. 
Basketbolā vīriešiem - 1. vieta, volejbolā sievietēm, vīriešiem – 1. vieta, 

dambretē – 1. vieta, orientēšanās sportā – 1. vieta, „Zoles” spēlē – 1. vieta, futbolā – 
1. vieta, vieglatlētikas krosā – 1. vieta, zemledus makšķerēšanā – 2. vieta. 
Kopvērtējumā Ozolnieku novadam – 1 vieta. 

Titulētākie Ozolnieku jaunie sportisti: 

Klāvs Lisovskis 
 

BMX sportā 3. vieta Latvijas čempionātā, Eiropas 
čempions, Pasaules čempionātā – 2. vieta 

Kaspars Vērnieks Moto Triālā Latvijas čempions, Baltijas čempions 
Jānis Krūmiņš Orientēšanās sportā Pasaules čempionātā stafetē – 5. vieta, Eiropas 

čempionātā – 21 vieta, Latvijas čempionātā – 
2. vieta 

Ritvars Karpikovs  Latvijas čempionātā stafetē – 2. vieta 
Tomass Andersons  Latvijas čempionātā stafetē – 2. vieta 
 

41. Skolēnu sporta spēļu kopvērtējumā Ozolnieku vidusskola izcīnīja 2. vietu. 
„A” grupas jaunieši, jaunietes basketbolā Jelgavas rajonā - 1. vieta. 
”D” grupas meitenes basketbolā Jelgavas rajonā – 1. vieta. 



 

                                                                  Ozolnieku novada pašvaldības 2008. gada publiskais pārskats 

 42 

Kā neatņemamas sporta dzīves sastāvdaļas arī aizvadītajā gadā jāmin 
Ozolnieku novada domes rīkotie pasākumi visiem novada iedzīvotājiem – Velotūre 
2008 un Novada sporta spēles 2008. Ar Ozolnieku novada domes finansiālu un 
organizatorisku  atbalstu novada sportisti katru gadu rīko Sporta svētkus, kur tiekas 
gan sportisti, gan novada iedzīvotāji. 

Pavisam sporta atbalstam novadā 2008.gadā tika izlietoti Ls 167782, kas ir par 
Ls 45428 jeb 37% vairāk kā iepriekšējā gadā. 
  

 
 
                                  33.attēls.Ikgadējā Ozolnieku velotūre 2008 
 

  IZGL ĪTĪBA 
 

Par jaunās paaudzes izglītošanu Ozolnieku novadā rūpējas piecas izglītības 
iestādes, ar sekojošu audzēkņu un skolēnu skaitu: 

19. tabula 
  Audzēkņu un skolēnu skaita dinamika  
 

 2007.  2008.  
Pirmsskolas izglītības 
iestādēs 

  

„Bit īte” 58 58 
„Z īlīte” 158 152 
„Z īlīte” fili āle  70 
„Saulīte” 81 79 
Teteles pamatskolā 213 193 
Ozolnieku vidusskolā 433 431 
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Lai nodrošinātu skolēnu nokļūšanu uz augstāk minētajām skolām, noslēgts 
līgums ar SIA „Migar” par vairāku maršrutu apkalpošanu. Aizvadītajā gadā skolēnu 
pārvadāšanai novada teritorijā izlietoti Ls 37206, segti transporta izdevumi skolēniem 
par summu Ls 13944. 

Kā prioritāte pašvaldībā vienmēr ir bijusi izglītība. Kā pierādījums tam daži 
raksturojoši skaitļi par pašvaldības līdzekļu izlietojumu izglītībai: 

 
20. tabula 

Izglītības izdevumu dinamika 
 

Izdevumi latos 2007.  2008. 
Pirmsskolas izglītības 
iestādēs 

 
1152711 

 
732227 

Vispārējās izglītības 
iestādēs 

 
775010 

 
980327 

Pārējai izglītībai 198667 231883 
Pavisam kopā 2126388 1944437 

 
2008.gadā kopējie izdevumi izglītībai samazinājušies par Ls 181951 jeb 8,6% 

mazāk kā 2007.gadā. Kā redzams 16.tabulā, tad samazinājums saistīts ar izdevumu 
samazinājumu par Ls 420484 pirmsskolas izglītības iestādēs, jo lielākā daļa 
izdevumu, kas saistīti ar „Ozolnieku vidusskolas ēkas (sākumskolas) rekonstrukciju” 
samaksāti 2007.gadā.   No pašvaldības kopējiem izdevumiem, izglītībai 2008.gadā 
izlietoti 45%. 

 
 
 
Palielinoties pieprasījumam pēc vietām pirmsskolas izglītības iestādēs,  2006.gadā 
tika veikts būvprojekts „Ozolnieku vidusskolas ēkas (sākumskolas) rekonstrukcijas 
tehniskais projekts”. Būvprojekta izstrādi veica SIA „Komunāļprojekts Jelgava” par 
summu Ls 10175. Par skolas rekonstrukciju 2007.gada 31.maijā tika noslēgts līgums 
ar SIA „Rimts”. 2008.gada 25.aprīlī tika parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts par 
rekonstrukcijas darbu nodošanu ekspluatācijā. Objektā „Ozolnieku vidusskolas ēkas 
(sākumskolas) rekonstrukcija” pavisam izlietoti Ls 730861, bet tās aprīkojumam un 
mācību procesa nodrošināšanai pārskata gadā izlietoti Ls 34227, kā rezultātā ar 
2008.gada 01.septembri darbību sākusi PII „Zīlīte” fili āle, Jelgavas ielā 35, 
Ozolniekos, kurā darbojas 4 grupas 5 un 6 gadīgajiem bērniem ar 80 vietām. Iestādē 
strādā 11 pedagogi un 5 tehniskie darbinieki. Filiāles darbības nodrošināšanai 
pārskata gadā izlietoti Ls 141202.   

34.attēls.PII „Z īlīte” fili āles 
Mūzikas un sporta zāle pirms 
rekonstrukcijas   

35.attēls. PII „Z īlīte” fili āles 
Mūzikas un sporta zāle pēc 
rekonstrukcijas 
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                            36.attēls. Viena no PII „Zīlīte” fili āles grupiņām 
 Būtisks jaunums PII „Zīlītē” un tās filiālē – pedagogi sāka izmantot vācu 
pedagoga Fr.Frēbeļa darba metodes. Ar pašvaldības atbalstu mūsu pedagogi devās uz 
Erfurtes bērnudārzu „Rūķu zeme” Vācijā gūt pieredzi, gan pie sevis uzņēma viesus no 
Vāczemes. Pēc aktīva darba pirmsskolas izglītības iestāde 2008.gada oktobrī saņēma  
Fr.Frēbeļa starptautiskās akadēmijas sertifikātu. Kā apliecinājums teiktajam ir 
piešķirtais sertifikāts, kas ir pirmais un vienīgais Latvijā un tas redzams 37.attēlā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
  37.attēls.Fr.Frēbeļa sertifikāts 
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 Šo metožu ieviešanas pamatā – uzmanība veltīta bērnu praktiskai apmācībai 
un pašapkalpošanās iemaņu attīstībai, darbs pakārtots idejai, ka cilvēks attīstās ar 
galvu, rokām un sirdi. Vācu pedagogs Fr.Frēbelis uzskatīja, ka bērna pirmsskolas 
audzināšanai ir ļoti liela un izšķiroša nozīme visas sabiedrības pilnveidē. Fr.Frēbelis 
teicis „Cilvēka prātam ir nepieciešams materiāls, lai caur darbību to attīstītu. 
Audzināšanā pirmajā vietā ir gudrs un radošs pieaugušais, kurš dod nepieciešamo 
materiālu bērna izaugsmei”. Fr. Frēbelis ir pirmais pedagogs, kurš nācis pie atziņas, 
ka cilvēka radīšanas un veidošanas tieksmei nav jāliek šķēršļi, bet gan jāļauj bērna 
iekšējai būtībai brīvi un radoši izpausties. Viņš izstrādāja didaktiskās rotaļlietas, kas 
jau 1836.gadā tika ražotas rūpnieciski. Slavens Fr.Frēbeļa apgalvojums, ka katrai 
bērna audzināšanas pakāpei ir sava jēga, savi attīstības likumi. un Fr.Frēbelis saka „ 
Vēro savu darbu, un tu redzēsi, kas un kāds tu esi. Darbā personība gūst dzīves 
piepildījumu un jēgu”. Tā kā bērna darbs ir viņa rotaļa, šo viņa frāzi var tulkot arī kā 
bērna „Es” apliecināšu ar rotaļas palīdzību. Viena no Fr. Frēbeļa metodēm ir papīra  
durstīšana, kas attīsta koncentrēšanās spējas, rokas un pirkstu sīko muskulatūru, 
acumēru, orientēšanās spēju plaknē, taustes sajūtas. Individuāli darboties sāk ar šo 
metodi 2-3 gadu vecumā. Papīra durstīšanas rezultāts skatāms 38.attēlā.   
 

         

           38.attēls. Papīra durstīšanas rezultāts 
  

 
Kā idejas autors šo metožu ieviešanā jāmin Jelgavas rajona Izglītības 

pārvaldes vadītājs Uldis Gāle, kā rezultātā rajona Izglītības pārvaldei un Ozolnieku 
novadam izveidojās sadarbība ar „Jugendsocialwerk” organizāciju (Jaunatnes sociālo 
lietu organizācija) Vācijā. 
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 Pārskata gadā Ozolnieku vidusskolā ar jauno mācību gadu notikusi direktores  
maiņa, bet gada izskaņā nomainījās arī direktora vietnieks saimnieciskajā darbā. 
 Ozolnieku vidusskola ir Jelgavas rajona Ozolnieku novada izglītības iestāde.  
Skola dibināta 1846. gadā - kā Ozolmuižas skola. 1987.gadā uzcelta jaunā skolas ēka, 
darbu sāk vidusskola.  
 Vīzija – Mūsdienīga, atvērta un konkurētspējīga skola. 
 Misija - Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas 
nodrošina vispārējās pamatizglītības un vidusskolas mērķu sasniegšanu, radot 
konkurētspējīgu personību. 
 Skolā tiek realizēta: 

 Vispārējās pamatizglītības programmu (kods 21011111) 2008. gadā apguva 
354 skolēni, 

 Vispārizgl ītojošo vidējās izglītības programmu (kods 31011011) 2008. gadā 
apguva 77 skolēni, 

 Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar speciālām 
vajadzībām, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē (A un B līmenis), (kods 
21015811) 2008. gadā apguva 1 skolēns, 

 Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē (kods 21015311) 
2008. gadā apguva 1 skolēns. 

Skolā 2008. gadā strādā 39 pedagogi: 
 ar vidējo pedagoģisko izglītību – 1 skolotājs, 
 ar augstāko pedagoģisko izglītību – 36 skolotāji, 
 ar citu augstāko izglītību – 2 skolotāji, 
 ar maģistra grādu pedagoģijā – 2 skolotāji. 

Skolā 2008. gadā strādā 13 tehniskie darbinieki. 

Skolēni aktīvi piedalās rajona olimpiādēs, sporta pasākumos un konkursos, 
kuros gūti labi panākumi: 

Rajona olimpiādēs: 
1. vieta - 

- 3.kl. Edgars Bļodnieks – matemātikas olimpiāde (sk. Everita Strakša); 
- 9.kl. Maija Andersone – latviešu valodas un literatūras olimpiāde (sk. Elga 

Hāze); 
- 9.kl. Maija Andersone – mājturības un tehnoloģiju olimpiāde (sk. Gunta 

Andersone); 
- 9.kl. Viesturs Šērs – mājturības un tehnoloģiju olimpiāde (sk. Dainis 

Šantars). 
2. vieta - 

- 1.kl. Uga Tauriņš – matemātikas olimpiāde (sk. Solveiga Skrebele); 
- 9.kl. Liene Pelēce – bioloģijas olimpiāde (sk. Lilita Brizga); 
- 10.kl. Zenta Broka – ģeogrāfijas olimpiāde (sk. Aina Krūmiņa). 

3. vieta - 
- 2.kl. Toms Briģis – matemātikas olimpiāde (sk. Valda Hāze); 
- 6.kl. Ronalds Tračums – sociālo zinību olimpiāde (sk. Lolita Meinharde); 
- 6.kl. Jēkabs Folkmanis – informātikas olimpiāde (sk. Ainārs Kākers); 
- 7.kl. Kristina Hveženko – ģeogrāfijas olimpiāde (sk. Aina Krūmiņa); 
- 8.kl. Toms Medjānos – matemātikas olimpiāde (sk. Inta Balode); 
- 9.kl. Maija Andersone – vēstures olimpiāde (sk. Aina Ezergaile); 
- 9.kl. Liene Pelēce – ķīmijas olimpiāde (sk. Lolita Meinharde); 
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- 9.kl. Elza Kalniņa – mājturības un tehnoloģiju olimpiāde (sk. Gunta 
Andersone); 

- 11.kl. Laura Šaliņa – ģeogrāfijas olimpiāde (sk. Aina Krūmiņa); 
Atzin ība 

- 9.kl. Lāsma Medjānova – fizikas olimpiāde (sk. Viktors Pomarņevskis); 
- 10.kl. Zenta Broka – fizikas olimpiāde (sk. Viktors Pomarņevskis). 

Sportā: 
- basketbolā „D” grupa zēni – 2. vieta; 
- basketbolā ”D” grupa meitenes – 1. vieta; 
- basketbolā „C” grupa zēni – 2. vieta; 
- basketbolā „C” grupa meitenes – 2. vieta; 
- basketbolā „B” grupa meitenes – 2. vieta; 
- basketbolā „A” grupa jaunieši – 1. vieta; 
- basketbolā „A” grupa jaunietes – 1. vieta. 
- futbolā – 2. vieta. 
- Jelgavas pilsētas rīkotajā „ Lielā balva” naudas prēmija Ls 200,00 

inventāra iegādei. 
Rudens krosā: 

- Kristīne Gaile – 2. vieta (800m); 
- Ieva Gaile – 3. vieta (800m); 
- Ritvars Karpikovs – 2. vieta (2000m); 
- Filips Gundars Buncis – 3. vieta (1000m). 

Konkursos un skatēs: 
- Vislatvijas Eseju maratonā – 1. vieta. 
- Jelgavas rajona skolēnu publiskās runas konkursā „Dažāda pasaule un es 

tajā” – 2. vieta. 
- Konkursā „Zvirbulis-2008” – 1. un 2. pakāpes diploms. 
- Vokālo ansambļu novada skatē „ Balsis” – 1. pakāpes diploms. 
- Konkursā „Es Latvijas pilsonis” – 1. vieta. 
- Zemgales eseju konkursā „Mans Latvijas pilsonis” – atzinība. 
- Ozolnieku novada konkursā „Ozolniekos – ozola spēks”.  
- Konkursā „Jaunie Rīgas sargi”. 
- Konkursā „Esi drošs” – 1. vieta. 
- Jelgavas rajona zinātniski pētniecisko darbu skatē – 1. vieta. 
- Floristu pulciņa izstādē „ Lapu spēles” Ozolnieku t. n. 

Skolā darbojas Skolas padome un Skolēnu dome. 

Skolēni papildus mācību darbam savas spējas attīsta ārpusskolas un ārpusklases 
pulciņos. 

Skola 2008. gadā piedāvāja interešu izglītības programmas: 
 koris – 1. – 4. klasei, 5. – 12. klasei; 
 tautiskās dejas – 1.- 4.klasei; 
 vizuālās mākslas pulciņš 1. – 12. klasei; 
 sporta pulciņš 1. – 12. klasei; 
 muzeja pulciņš – 5. – 12. klasei; 
 retorikas pulciņš – 5. – 9. klasei; 
 floristikas pulciņš – 1. - 12. klasei. 

 
Skolā izveidojušās savas tradīcijas: 

 1.septembris – Zinību diena 
 Dzejas dienas 
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 Gadskārtējās izstādes 
 Skolotāju dienas atzīmēšana 
 Latvijas Republikas dibināšanas dienas atzīmēšana skolā 
 Advente un Ziemassvētku koncerts  
 Ziemassvētku svinības skolotājiem  
 Karnevāls 
 Valentīna diena 
 Žetonu vakars 12.klasei 
 Pēdējā zvana svētki 
 Izlaidumi 
 Absolventu salidojumi 

Skolas prioritātes 2008. gadā: 
1. Jaunā pamatizglītības standarta realizēšana. 
2. Praktisko pētniecisko darbības prasmju apguves nodrošināšana mācību procesā. 
3. Kvalitatīva skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana. 
4. Skolēnu interešu un spēju plānota attīstīšana un virzīšana, ievērojot katra 
individualitāti. 
5. Skolēnu veselībai labvēlīga mikroklimata un fiziskās vides izveide. 
6. Mācību līdzekļu nodrošināšana dabaszinātņu, matemātikas, mājsaimniecības un 
informātikas programmu praktiskās daļas izpildei. 
7. Mācību procesa pārraudzība, īpaši pārejas posmu klasēs.  

Skolā veiktie saimnieciskie darbi: 
 Skolas mazās zāles remonts un skolas ēdnīcas koridora remonts 

(elektroinstalācija, iekārtie griesti, grīdas segums), 
  Skolas „B” korpusa elektroinstalācijas renovācija ieskaitot projektēšanas 

darbus. Iekārto griestu ierīkošana, elektroinstalācijas nomaiņa, ugunsdrošības 
signalizācijas devēju pārvietošana skolas „B” korpusa otrajā stāvā un pārejā uz 
pirmskolas iestādes filiāli. 

 Kabinetos 213; 214; 215; 216; 217; 218 un pārejā uz pirmskolas iestādes filiāli 
grīdas seguma maiņa. 

 Iegādātas mēbeles - direktora vietnieka saimnieciskajā jomā, direktores 
vietnieces audzināšanas jomā jaunajās telpās, bibliotēkai, skolas muzeja telpai. 

Skolas īpašie sasniegumi: 
 Skolai sava interneta mājas lapa – www.ozolniekuvsk.lv 
 Interneta pieslēgums lokālā tīklā. 
 Skolai ir savas vienotas dienasgrāmatas. 

 
Piedalīšanās projektos un pasākumos: 
 Latvijas Republikas bērnu un ģimenes lietu ministrijas, Jelgavas rajona 
padomes projekti „Bērniem draudzīga skola”, „Mūsu skolotājs”, „Manai skolai 
nozīmīgie skolotāji”, „Lauki – manas mājas”. 

 Olimpiskās komitejas rīkotajā konkursā „Sportiskākā klase”- saņēma atzinības 
apliecinājumu par komandas garu un aizrautību konkursā. 

 „Zelta zivtiņas” čempionātā: 
- uzrakstīja projektu; 
- tika pusfinālā, kas notika Dobelē; 
- klases projekts tika novērtēts ar Ls 300,00 lielu balvu sporta 

inventāra iegādei. 
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 Latvijas Republikas konkursā „Kas pagātni pētī, tas nākotni svētī” – 3. vieta. 
 Latvijas Republikas konkursā „Latvija un Jānis Čakste”- 2. vieta un atzinība. 
 Latvijas Republikas konkursā Iededzies par Latviju! „Nākamie -90” – atzinība. 
 

Ozolnieku novadā darbojas arī Teteles pamatskola, kurā 2008.gadā  
mācījās 195 skolēni: latviešu plūsmā -115, krievu plūsmā – 80. Skolēnu trūkuma dēļ 
ir apvienotas krievu plūsmā 5. un 6. klases, bet nav 7.klases. 
 Skolā sekmīgi darbojas skolas padome un skolēnu pašpārvalde. Skolēni 
piedalās rajona, republikas un starptautiskos vizuālās mākslas konkursos ar 
godalgotām vietām. Viena skolas futbola komanda piedalījās republikas 
finālsacensībās. 
 Lai motivētu skolēnus mācībām, skolā izveidota morālā un materiālā 
stimulēšanas sistēma. Tās pilnveidošanai palīdz Monreālas „Daugavas Vanagu” 
nodaļa un bijušie skolas absolventi – brāļi Biruļi. 
 Turpinās skolas un tās apkārtnes labiekārtošana. Tika veikta iekšējā un ārējā 
ūdensvada renovācija un daļējs kanalizācijas cauruļu remonts. Aizvadītā gada vasarā 
tika veikts vienas kāpņu telpas remonts. Bibliotēkas mācību grāmatu fonds tika 
papildināts par Ls 3400. 
  

2008.gadā turpināja augt un attīstīties, 2007.gada vasarā dibinātā profesionālās  
ievirzes izglītības iestāde - Ozolnieku mūzikas skola, sniedzot lielisku iespēju novada 
bērniem attīstīt savas muzikālās un radošās spējas uz vietas Ozolniekos. 2008./2009. 
mācību gadā, 12 pedagogu vadībā iespējams apgūt jau septiņu mūzikas instrumentu 
spēli (klavieres, akordeons, vijole, čells, trompete, saksofons un sitaminstrumenti). 
Izveidots koris.  

Audzēkņi guvuši pirmo uzstāšanās pieredzi, sniedzot muzikālus 
priekšnesumus Ozolnieku Tautas namā, novada pirmsskolas izglītības iestādēs 
„Z īlīte” , „Bit īte” , kā arī Ozolnieku novada domē. Nozīmīgākais gada notikums - 
koncerts „Ne tikai bungas…”, kurā līdztekus mazajiem sitaminstrumentu spēles 
audzēkņiem muzicēja izcili Latvijas mūziķi  - R. Zaļupe, R. Petrauskis, A. Vintuks un 
A. Jalaņeckis. 

Ievērojami finansu līdzekļi tika ieguldīti materiāli tehniskās bāzes veidošanā - 
iegādātas jaunas akustiskās klavieres, akordeoni, pūšamie instrumenti un stīgu 
instrumenti. Tiek papildināts nošu fonds un pilnveidots mācību līdzekļu klāsts.  
Iegādāta nepieciešamā biroja tehnika - kopētājs, dators un printeris. Izremontēta un 
iekārtota skolotāju istaba. Pārskata gadā skolas kopējie izdevumi bija Ls 56051, tajā 
skaitā mūzikas instrumenti iegādāti par Ls 21069.  
Skolas kolektīva darbu atzinīgi novērtējusi LR Izglītības un Zinātnes ministrija, 
akreditējot skolu uz 6 gadiem, tādējādi iegūts valsts finansējums - mērķdotācijas 
pedagogu algām 2009. gadā. Audzēkņu skaits uz 2008. gada 31.decembri – 35. 
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39. attēls. Pamatbudžeta izdevumu dinamika novada izglītības iestādēs (Ls) 
 

2006.gada 07.martā darbību uzsākušajā Ozolnieku novada Informācijas 
(INFO) centrā iespējams izmantot 7 datorus ar interneta pieslēgumu, izdrukāt, kopēt 
(A4 formāts) un ieskenēt materiālus. Centra uzdevums ir vākt informāciju, kā arī 
informēt novada iedzīvotājus un viesus par novada uzņēmumiem un iestādēm, 
aktuāliem tūrisma un atpūtas objektiem, notikumiem kultūras un sporta jomā. Šo 
uzdevumu aktīvai popularizēšanai un izpildei, pārskata gada nogalē tika uzsākts darbs 
pie novada mājas lapas www.ozolnieki.lv pārveides un aktualizēšanas. 2008.gadā datori 
izmantoti 2181 reizi. 
 Novada vēstures un pazīstamu novadnieku apzināšanai un popularizēšanai  
Ozolnieku novada Informācijas (INFO) centra telpās pārskata gadā ar 2008.gada 
17.janvāra domes lēmumu apstiprināta Ozolnieku novada muzeja veidošana. 
2008.gada 12.jūnijā apstiprināts muzeja nolikums. Nolikums izstrādāts un saskaņots 
sadarbībā ar Ģ.Eliasa Vēstures un mākslas muzeja direktori Gitu Grasi. Izstrādāti 
pamatdokumenti muzeja darbībai. 
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Gada laikā ir izvērsts darbs materiālu apzināšanai un savākšanai muzeja 
vajadzībām. Ir noorganizētas tikšanās ar 8 Ozolnieku novada vecajiem iedzīvotājiem, 
kuri šeit dzimuši un auguši, kā arī strādājuši Ozolnieku uzņēmumos un iestādēs. Īpaša 
pateicība par atbalstu muzeja darbībā izsakāma Leonam Lecim, Voldemāram 
Birzniekam, Intai Grantai, Arvīdam Cimmermanim, Ilmāram Jurim Bērziņam, 
Pēterim Sprūdam, Zinai Minkevicai, Alfrēdam Puriņam, Kārlim Ūderam, Jānim 
Melderim u.c., kuri 2008. gadā atbalstījuši muzeja veidošanu ar dažāda veida 
materiāliem un atmiņām par dzīvi un darbu Ozolniekos. Sākta materiālu apstrāde un 
dokumentēšana. Līdz 2009. gada 27. martam paredzēts izstādīt iegūtos materiālus 
pastāvīgā ekspozīcijā „Ozolnieku cilvēki pirms 90, 80, 70, 60, 50… gadiem”.  
Paralēli materiālu vākšanai no Ozolnieku cilvēkiem materiāli 2008. gada otrā pusē  
apzināti arī Ģ.Eliasa Vēstures un mākslas muzejā un Latvijas Valsts vēstures arhīvā. 
Jelgavas muzejā apzināti 26 materiāli par Ozolnieku novada vēsturi, bet vēstures 
arhīvā veikts 41 izraksts par Ozolnieku pagasta padomes un valdes vēlēšanām un 
darbību 20. gadsimta 20. un 30. gados.  

2007. gada beigās darbību sākušais datoru centrs Brankās piemērots 
apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. Pārskata gadā visvairāk centru apmeklēja 
skolēni un pusaudži. Pārsvarā izmantoja interneta resursus - informācijas iegūšanai 
mācībām, bet skolēni biežāk spēļu spēlēšanai. Pieaugušie apmeklēja, lai iegūtu 
informāciju no reklāmu mājas lapām un veiktu norēķinus internetbankās. Reti tika 
izmantotas printēšanas un kopēšanas iespējas.  

 
 
 
 
 

                          40.attēls. Sāk veidoties Ozolnieku novada muzejs   
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SOCIĀLĀ AIZSARDZ ĪBA 
 

Par maznodrošinātajiem iedzīvotājiem novadā rūpējas sociālais dienests. 
21.tabulā atspoguļoti galvenie sociālo pabalstu veidi un to dinamika 

 
 

21. tabula 
Pašvaldības izsniegto sociālo pabalstu veidi un to dinamika 

 
 2007. 2008. 

Sociālo palīdzību saņēmušo iedzīvotāju skaits 1112 1321 
Pabalstiem izlietots latos                                            44723 65821 
t.sk. GMI /garantētais minimālais iztikas 
līmenis/          

449 464 

apbedīšanas pabalsts                                             5345 5920 
pabalsts stihiskas nelaimes gadījumā                   1369 1476 
bērnu ēdināšanai skolās un PII                             3799 4868 
dzīvokļa pabalsti un apkures nodrošināšanai      14267 23770 
medicīnas pakalpojumu segšanai                          2106 4945 
bērnu izglītībai un audzināšanai                            6690 12300 
bāreņiem pastāvīgas dzīves uzsākšanai  2710 4100 
sodu izcietušām personām                                         80 210 
Citiem mērķiem 7908 7768 
Aprūpei mājās (izlietots latos)                                             623 623 
Sociālo dzīvokļu remontam (izlietots latos)       31839 3878 
Par saņemtajiem sociālās aprūpes un 
rehabilitācijas pakalpojumiem ( izlietots 
latos)                             

 
14365 

 
27047 

 
 

 
 

41.attēls. Sociālie pabalsti 2008.gadā (Ls) 
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34. attēlā redzams, ka vislielākais īpatsvars starp sociālajiem pabalstiem ir 
materiālajam pabalstam par īri un komunālajiem pakalpojumiem – 36%.   
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42. attēls. Pamatbudžeta izdevumu dinamika sociālajai aizsardzībai (Ls) 
 
            Pavisam pārskata gadā sociālajai aizsardzībai izlietoti Ls 140428, kas ir par 
Ls 18544 jeb 15% vairāk kā 2007.gadā. 
 Pārskata gadā sociālajā dienestā tika iekārtotas 15 sociālā riska ģimeņu lietas,  
no kurām divas ir izpētes lietas, kas salīdzinājumā ar 2007.gadu, ir par 6 lietām 
vairāk. Patreiz vērojams sociālā riska ģimeņu skaita pieaugums. Sociālā riska ģimeņu 
problēmas ir multiplas (daudzveidīgas) – bezdarbs, ģimenes nestabilitāte, 
alkoholisms, vardarbība, pusaudžu deviance (neiekļaušanās vispārējās uzvedības 
normās) – tas nozīmē, ka darbā ar ģimeni tiek iesaistīta profesionāļu komanda.     
 No 2008.gada maija Ozolnieku novada pašvaldības iedzīvotājiem, 
sadarbojoties ar sociālo dienestu, ir pieejami ģimenes psihoterapeita pakalpojumi. 
Ieviestais pakalpojums ir būtisks atbalsts gan pašvaldības iedzīvotājiem, gan sociālā 
dienesta darbiniekiem darbā ar iedzīvotāju ģimenēm. 
 2008.gada novembrī Ozolnieku novada domes sēdē tika apstiprināts „Rīcības 
plāns darbā ar bērnu Ozolnieku novadā”. Rīcības plāna ieviešana ir nozīmīga, jo 
veicina sadarbību starp institūcijām – novada izglītības iestādēm, sociālo dienestu, 
pašvaldības policiju, administratīvo komisiju, bāriņtiesu un nosaka kārtību kādā 
attiecīgās institūcijas strādā ar skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpējiem un 
noziedzīgiem nodarījumiem. 
 Aizvadītajā gadā  Ozolnieku novada sociālais dienests sāka sadarboties ar 
klīniskajām psiholoģēm Ivetu Baškevicu un Ilvu Jermacāni, lai veiktu bērnu 
psiholoģisko izpēti. Pieciem  Ozolnieku novada skolēniem samaksu par vizīti pie 
klīniskā psihologa sedza pašvaldība.        

Novada teritorijā atrodas Sociālās aprūpes centrs “Zemgale” ar 250 
iemītniekiem , kas ir galvenais sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzējs, ar kuru 
sadarbojas novada sociālais dienests. Centrs tiek finansēts no Jelgavas rajona 
padomes budžeta. 2008.gadā centrā ievietotas 17 personas, kuriem starpību starp 
pensijas apmēru un uzturēšanās maksu sedz Ozolnieku novada dome. Bez šīm 
personām SAC „Zemgale” dzīvo Ozolnieku novada cilvēki, par kuriem maksā 
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ģimenes apgādnieki. Līdz ar uzturmaksas palielināšanos, rodas problēmas ar sociālās 
aprūpes centra iemītnieku radiniekiem, kuri vairs nespēj segt izdevumu starpību. 
 Par mājas aprūpi noslēgti līgumi ar divām personām, kurām Ozolnieku novada 
dome veica samaksu par aprūpi mājās. Nosacīti mājas aprūpi veic sociālais darbinieks 
katru otrdienu astoņiem vientuļiem pensionāriem un invalīdiem, pievedot pārtikas 
produktus, sadzīves priekšmetus, veļu uz veļas mazgātavu un no tās un 
medikamentus. Perspektīvē domas ir par mobilās brigādes izveidi, pilnvērtīgākas 
aprūpes veikšanai.    

 
 
 
 

NOVADA ATT ĪSTĪBAS IESPĒJAS 
  
 
Ozolnieku novada teritorijas plānojums 2006...2018.gadam nodrošina Ozolnieku 
novada plānveidīgu attīstību, maksimāli ievērtējot iedzīvotāju intereses, nodrošinot 
attīstības procesa tiesiskumu un sabalansētību. 
Realizējot teritoriālo reformu, 2007.gadā Ozolnieku novada domē tika pieņemts 
lēmums paplašināt esošo pašvaldību, apvienojoties ar Sidrabenes pagastu. Lai 
apvienošanās process būtu veiksmīgāks un maksimāli izdevīgs abām pašvaldībām, 
2008.gadā izstrādāts apvienošanās projekts. Faktiskā apvienošanās varētu notikt 
2009.gada otrajā pusē. 
Galvenā Ozolnieku novada pašvaldības prioritāte ir izglītības sistēmas pilnveidošana. 
Šajā sakarā notiek pedagogu sistemātiska kvalifikācijas paaugstināšana, skolu un 
pirmsskolas izglītības iestāžu materiāli tehniskās  bāzes uzlabošana un modernizācija. 
Blakus Ozolnieku vidusskolai, vecajā pamatskolas korpusā izveidota pirmsskolas 
izglītības iestādes „Zīlīte” fili āle, kur kopš 2008.gada 1.septembra mācās Ozolnieku 
novada 5 un 6-gadīgie bērni, tādā veidā dodot iespēju atslogot esošās pirmsskolas 
izglītības iestādes „Zīlīte” un „Bitīte”, kā arī dodot iespēju šajās mācību iestādēs 
uzņemt papildus audzēkņus. 
Novadā akreditēta jauna mācību iestāde - Ozolnieku mūzikas skola. 
Pārējās mācību iestādēs notiek regulāra darbība ēku energoefektivitātes 
paaugstināšanā: pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” ierīkota zemes siltumsūkņa 
apkures sistēma, pirmsskolas izglītības iestādei „Bitīte” izstrādāts ēkas siltināšanas 
projekts, ko plānots realizēt 2010.gadā, pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” 
jaunajam korpusam nomainīta daļa logu un salabots jumts. 
Teteles pamatskolā realizēts iekšējās ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcijas projekts. 
Ozolnieku vidusskolas sporta zālē ierīkota gaisa mitrināšanas sistēma, kas turpmāk 
nodrošinās zālē optimālus klimata parametrus. 
Turpmākās mācību iestāžu attīstības nodrošināšanai izstrādāti tehniskie projekti: 
Ozolnieku vidusskolas un Teteles pamatskolas sporta laukumu rekonstrukcija, 
pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” teritorijas labiekārtošana, Ozolnieku 
vidusskolas saimniecības ēkas rekonstrukcija, Ozolnieku vidusskolas sporta zāles 
apskaņošana. 
Otrās Ozolnieku novada attīstības programmas prioritātes „Ozolnieku novada 
ilgtspējīga un līdzsvarota attīstība” ietvaros 2008.gadā tika veikts ievērojams darbs 
Ozolnieku novada Branku ciema kanalizācijas sistēmu atjaunošanā, jo iepriekšējā 
sistēmu apsaimniekotāja darbības rezultātā iekārtas bija nolaistā stāvoklī. Lai novērstu 
vides piesārņošanu ar sadzīves notekūdeņiem, Brankās 2008.gadā tika realizēts 
tehniskais projekts esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu aizstāšanai ar divām 
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konteinertipa bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām. Abu projektu realizācijai piesaistīti 
Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzekļi. 
Lai nodrošinātu iedzīvotājus ar ES prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni un sadzīves 
notekūdeņu savākšanu, turpinās darbs pie Ozolnieku ciema ūdenssaimniecības 
attīstības projekta realizācijas un 2009.gada maijā paredzēta tehniskā projekta 
pieņemšana. Paralēli minētajam projektam rit darbs arī pie Branku un Dalbes ciemu 
ūdenssaimniecības attīstības projektu izstrādāšanas. 
Lai uzlabotu satiksmes drošību Ozolnieku novada teritorijā, 2008.gadā daļēji realizēts 
Rīgas ielas Ozolniekos gājēju- riteņbraucēju celiņa un tā apgaismojuma projekts, bet 
tā izstrādi, piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus, paredzēts pabeigt 2009.gada rudenī. 
Satiksmes drošības uzlabošanai Ozolnieku un Ānes ciemos uz ielām uzstādīti 6 
ātrumu ierobežojošie vaļņi. Renovēti vairāki gājēju celiņi, kas nodrošinās drošu gājēju 
pārvietošanos novada teritorijā. Veikta ielu apgaismojuma modernizācija Cenās, 
Brankās, Ānē un Ozolniekos. Izstrādāts tehniskais projekts satiksmes drošības 
uzlabošanai Skolas ielā Ozolniekos, šobrīd projekts ir iesniegts izvērtēšanai ES 
struktūrfondu līdzekļu piesaistīšanai. 
Veselības veicināšanas principu ieviešana novadā notiek rīkojot regulārus un 
tradicionālus sporta pasākumus, velosipēdu braucienus, sporta svētkus un citus 
tematiskos sporta un kultūras pasākumus. Uzlabotas iespējas nodarboties ar dažādiem 
sporta veidiem visās lielākajās novada apdzīvotajās vietās, papildus izveidoti arī 
bērnu rotaļu laukumi daudzstāvu dzīvojamo māju rajonos visā novada teritorijā. 
Pabeigts atpūtas parka izveidošanas skiču projekts. Turpinās Ozolnieku sporta centra 
rekonstrukcija un pielāgošana invalīdu vajadzībām, bet 2008.gadā vietējie uzņēmēji 
nodevuši ekspluatācijā mākslīgā ledus halli pie Ozolnieku sporta centra. 
Jau kopš 2003.gada novada teritorijā tiek būvēti jauni dzīvojamie rajoni un 
infrastruktūra tajos, tādā veidā nodrošinot ar mājokļiem gan esošos, gan potenciālos 
novada iedzīvotājus. Iedzīvotāju skaits Ozolnieku novadā šī iemesla dēļ pieaudzis jau 
līdz 8388 cilvēkiem. Pašvaldības mērķis ir nodrošināt savus iedzīvotājus ar 
kvalitatīviem dzīves apstākļiem un sakārtotu infrastruktūru. Izbūvēti jauni ciemati 
Ozolniekos aiz Ozolnieku vidusskolas, Ozolnieku ciema centrā un ziemeļu daļā, kā 
arī starp Ozolnieku un Branku ciemiem un Ānē. Sadarbībā ar privātajiem uzņēmējiem 
uzsākti darbi piecu daudzstāvu dzīvojamo māju būvniecībai uz pašvaldībai piederošas 
zemes Ozolniekos Saules ielas rajonā. 
Kultūras infrastruktūras attīstīšanai un modernizēšanai, kā arī kvalitatīvu un pieejamu 
kultūras pakalpojumu nodrošināšanai pabeigts Ānes kultūras nama rekonstrukcijas 
projekts. Jaunajās telpās izvietota bibliotēka, policijas iecirknis, speciālists iedzīvotāju 
pieņemšanas jautājumos, kā arī kultūras darbinieki. Ozolnieku Tautas namam turpinās 
tehniskā projekta izstrāde jumta, fasādes un ventilācijas sistēmas rekonstrukcijai. 
Projekta realizācijai plānots piesaistīt ES struktūrfondu līdzekļus un to paredzēts 
pilnībā pabeigt līdz 2010.gada novembrim. 
Ozolnieku novada pašdarbības kolektīvi aktīvi piedalījušies Vispārējos Latvijas 
Dziesmu un deju svētkos Rīgā. 
Aktīvi darbojas bibliotēkas Ozolniekos, Ānē, Jaunpēterniekos un Brankās. Projektu 
konkursa rezultātā Ozolnieku novada centrālā bibliotēka ieguvusi Integrētu 
informācijas sistēmu "Alise", kas izmainīja tradicionālos bibliotekāros darba 
procesus. Kopš 2002. gada jūlija jauno grāmatu apraksti tiek veidoti elektroniskā 
formā. Uzsākta arī elektroniska datu apmaiņa ar Jelgavas Zinātnisko bibliotēku. Kopš 
2007.gada internets pieejams visās novada bibliotēkās. Bibliotēkas pakalpojumu 
pieejamības uzlabošanai tiek izstrādāts Ozolnieku centrālās bibliotēkas telpu 
rekonstrukcijas un lifta projekts. Uzsācis darbu arī Ozolnieku novada muzejs. 
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Lai sekmētu katra Ozolnieku novada iedzīvotāja un uzņēmuma iesaistīšanos novada 
attīstībā, vēlmi būt savas dzīves vietas patriotam, tiek uzturēta un pilnveidota 
Ozolnieku novada pašvaldības interneta mājas lapa, kā arī izdota Ozolnieku Avīze, 
kur regulāri reizi mēnesī tiek atspoguļotas svarīgākās norises gan Ozolnieku novada 
domē, gan arī pašvaldības iestādēs un pašvaldībā kopumā tādā veidā popularizējot 
Ozolnieku novada tēlu. Avīzi iespējams lasīt arī internetā. Ozolnieku novada domes 
un komiteju sēdēs var piedalīties jebkurš novada iedzīvotājs un viesis, tādā veidā reāli 
piedaloties pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā. 
Regulāru starptautisku sporta pasākumu rīkošana nes Ozolnieku novada pašvaldības 
slavu arī ārpus Latvijas robežām. 
Ozolnieku novada kontrolējamu un plānveidīgu attīstību nodrošina 2007.gadā 
apstiprinātais Ozolnieku novada teritorijas plānojums, kas nomainījis Ozolnieku 
pagasta un Cenu pagasta teritorijas plānojumus. Jauni izstrādātais plānojums jau kopš 
tā izstrādāšanas sākuma 2005.gadā dažādās redakcijās vairākas reizes izgājis 
sabiedrisko apspriešanu, tādā veidā nodrošinot iedzīvotāju un uzņēmumu līdzdalību tā 
izstrādāšanā un pilnveidošanā. Jaunajā dokumentā ieplānotas vairākas industriālās 
teritorijas, kas paredzētas ražošanas uzņēmumu attīstības veicināšanai. Sakarā ar to, 
ka gan Ozolnieku novada dome, gan Sidrabenes pagasta padome pieņēmušas lēmumu 
apvienoties vienotā Ozolnieku novadā, plānots, ka 2010.gadā tiks uzsākta jaunā 
novada teritorijas plānojuma izstrādāšana. 
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ILGTERMI ŅA FINANSU IEGULD ĪJUMI  

 
22.tabula 

Ilgtermi ņa finansu ieguldījumi (Ls) 
 

 31.12.2007. 31.12.2008. 
 386155 546370 
 

Ozolnieku novada dome ir simtprocentīga kapitāla daļu turētāja Ozolnieku 
komunālās saimniecības daudznozaru uzņēmumā SIA “Ozolnieku KSDU”. 
Līdzdalība SIA “Ozolnieku KSDU” kapitālā 31.12.2007. bija Ls 386155. 

 
23.tabula 

L īdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā (Ls) 
 

 31.12.2007. 31.12.2008. 
SIA "OZOLNIEKU KSDU" 386155 546370 

 
24. tabula 

Norēķini par aizņēmumiem un saistībām 
 

Rādītāju nosaukums 31.12.2007. 31.12.2008. 
 113512 88890 
Ilgtermiņa aizņēmumi kopā 88890 77779 
Ilgtermiņa aizņēmums no Valsts Kases  
(Ozolnieku vidusskolas sporta-aktu 
zāles būvniecībai) 

 
 

88890 

 
 

77779 
Īstermiņa aizņēmumi kopā 24622 22222 
Īsterm.aizņēm. no Valsts kases 
(Ozolnieku  vidusskolas sporta-aktu 
zāles projektēšanai) 

 
 

2400 

 
 
- 
 
 

Īstermiņa aizņēmums no Valsts kases  
(Ozolnieku vidusskolas sporta-aktu 
zāles būvniecībai) 

 
 

22222 

 
 

22222 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


