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ZIĽAS PAR OZOLNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBU

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

01.01.2009. – 31.12.2009.

Ozolnieku novada dome

15 DEPUTĀTI

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs

MĀRIS AINĀRS

Izpilddirektors

PĒTERIS VEĻECKIS

Galvenā grāmatvede

BENITA JANMERE

Teritorijas lielums

28619,5 HEKTĀRI

Iedzīvotāju skaits

10468

Novada administratīvā teritorija sastāv no sekojošām 3 teritoriālajām
vienībām – Ozolnieku pagasta, Cenu pagasta un Sidrabenes pagasta.
Novada administratīvais centrs atrodas 4 km no Jelgavas un 37 km no Rīgas
Ozolniekos. Pēc Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas sniegtajiem
datiem novada kopējā platība 2009.gada 31.decembrī aizľēma 28619,5 ha, no tiem
Ozolnieku pagasts aizľēma 788,2 ha jeb 2,8% novada teritorijas, bet Cenu pagasts
aizľēma 12082,1 ha jeb 42,2% novada teritorijas un Sidrabenes pagasts aizľēma
15749,2 ha jeb 55% novada teritorijas.
Ozolnieku novadā pēc LR Iedzīvotāju reģistra datiem 2009.gada 31. decembrī
bija 10468 iedzīvotāji, no tiem Ozolnieku pagastā – 3961, Cenu pagastā – 4620 un
Sidrabenes pagastā – 1887. Iedzīvotāju blīvums - 36 cilvēki uz 1 km2.
Nodokļu ieľēmumi uz 1 iedzīvotāju 2009. gadā pēc naudas plūsmas principa Ls 268,00, pēc uzkrāšanas principa - Ls 274,70, attiecīgi 2008.gadā – Ls 351,47 un Ls
310,91, samazinājums – Ls 83,47 jeb 24% un Ls 36,21 jeb 12%.
Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības
lēmējorgāns – Ozolnieku novada dome, kas:
1. pieľem lēmumus;
2. nosaka pašvaldības institucionālo struktūru;
3. lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par
kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un
pārvaldes uzdevumu izpildi;
4. izstrādā un izpilda pašvaldības budţetu;
5. atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu
izlietojumu saskaľā ar Ozolnieku novada domes kontroles sistēmu.
Pamatojoties uz 2009.gada 01.jūlija novada domes sēdes protokolu Nr.8,
lēmumu Nr.1 atkārtoti tika ievēlēts novada domes priekšsēdētājs Māris Ainārs un uz
lēmumu Nr.3 par Ozolnieku novada domes priekšsēdētāja vietniekiem ievēlēti
Ozolnieku novada domes deputāti Jānis Vīgants (neatbrīvotais priekšsēdētāja
vietnieks) un Guntis Rozītis (atbrīvotais priekšsēdētāja vietnieks).
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Atbilstoši „Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu
likumam”, domē ievēlēti 15 deputāti.
Māris Ainārs (domes priekšsēdētājs)
Jānis Vīgants (domes priekšsēdētāja vietnieks)
Guntis Rozītis (domes priekšsēdētāja vietnieks)
Maruta Serţāne
Zeltīte Skrabe
Ilgvars Lecis
Dina Štelmahere
Rasma Skruļa
Gundars Liepa
Sandris Miļūns
Anita Bībere
Ģirts Neija
Lolita Meinharde
Rolands Baranovskis
Arvīds Račinskis
Ar Ozolnieku novada domes 2009.gada 01.jūlija ārkārtas sēdes protokola Nr.9
lēmumu Nr.2 apstiprinātas novada domes pastāvīgās komitejas un komiteju locekļu
ievēlēšana. No ievēlētajiem 15 deputātiem izveidotas četras patstāvīgās komitejas:
Finanšu komiteja – 6 locekļu sastāvā;
Sociālo jautājumu komiteja – 5 locekļu sastāvā;
Izglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida veicināšanas
komiteja – 6 locekļu sastāvā;
Attīstības un tautsaimniecības komiteja – 6 locekļu sastāvā.
Domes darba organizāciju nosaka LR likums „Par pašvaldībām” un Ozolnieku
novada pašvaldības 2009.gada saistošie noteikumi Nr.27/2009 „Ozolnieku novada
pašvaldības nolikums”, kas izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 1.punktu, 24.pantu un 45.pantu, apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2009.gada 13.oktobra sēdes protokola Nr.13, lēmumu Nr.3 un saistošie noteikumi
Nr.33/2009 „Grozījumi Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos
Nr.27/2009”, kas apstiprināti ar 2009.gada 8.decembra sēdes protokola Nr.15 lēmumu
Nr.1.
Pašvaldības domes darbs notiek sēdēs un pastāvīgajās komitejās. 2009 gadā
notikušas 13 domes sēdes un 3 ārkārtas domes sēdes, 12 finanšu komitejas sēdes, 12
sociālo jautājumu komitejas sēdes, 12 izglītības, kultūras un veselīga dzīves veida
veicināšanas komitejas sēdes un 12 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:
Novada vēlēšanu komisija - 9 cilvēku sastāvā;
Iecirkľa vēlēšanu komisijas - 7 cilvēku sastāvā;
Administratīvā komisija – 5 cilvēku sastāvā;
Pašvaldības iepirkuma komisija – 5 cilvēku sastāvā;
Pašvaldības izsoles komisija – 5 cilvēku sastāvā;
Apbalvošanas komisija – 3 cilvēku sastāvā;
Ārkārtas situācijas komisija – 3 cilvēku sastāvā;
Represēto personu stāvokļa izvērtēšanas komisija – 3 cilvēku sastāvā;
Ētikas komisija – 3 cilvēku sastāvā;
Pašvaldības ceļu fonda komisija – 3 cilvēku sastāvā;
Administratīvo aktu strīdu komisija – 4 cilvēku sastāvā.
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Ozolnieku novada domes izpildorgāns ir pašvaldības administrācija, kura
nodrošina domes pieľemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un
tehnisko apkalpošanu un tā sastāv no:
Kancelejas;
Grāmatvedības un finanšu daļas;
Attīstības plānošanas daļas;
Saimniecības daļas.
Pašvaldības administrācijas darbu vada, iestāţu un struktūrvienību darbu
koordinē domes izpilddirektors. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 11.punktu un 68.panta pirmo daļu ar Ozolnieku novada domes 2009.gada
01.jūlija ārkārtas sēdes protokola Nr.9 lēmumu Nr.3 apstiprināta Pētera Veļecka
iecelšana novada izpilddirektora amatā.
Domes, komiteju, komisiju un darba grupu tehnisko apkalpošanu nodrošina
izpilddirektors un domes sekretāre.
Domes izveidoto iestāžu un struktūrvienību tiesības, pienākumi un
struktūra tiek noteikti saskaņā ar domes apstiprinātajiem iestāžu un
struktūrvienību nolikumiem.
Pašvaldības domes padotībā atbilstoši tās apstiprinātam nolikumam
ir šādas iestādes un struktūrvienības:

no pašvaldības budţeta finansētās iestādes :
Ozolnieku vidusskola;
Garozas pamatskola ar pirmsskolas grupu;
Salgales pamatskola ar pirmsskolas grupu;
Teteles pmatskola ar muzeju „Laiki un likteľi”;
pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte”;
pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte”;
pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”;
Ozolnieku Mūzikas skola;
Salgales mūzikas skola;
pašvaldības policija;
Ozolnieku novada informācijas centrs-muzejs;
Branku datorcentrs;
Ozolnieku Tautas nams;
Ānes kultūras nams;
sporta komplekss „Mālzeme”;
Ozolnieku sporta centrs;
Sociālās aprūpes centrs „Zemgale”.
Ozolnieku novada Centrālā bibliotēka ar Vainu, Ānes, Jaunpēternieku un
Garozas filiālēm.
no pašvaldības budţeta finansētās struktūrvienības:
dzimtsarakstu nodaļa
bāriľtiesa;
būvvalde;
sociālais dienests.
Ozolnieku novada pašvaldības pārvaldes struktūra attēlota 6.lappusē.
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OZOLNIEKU NOVADA PĀRVALDES STRUKTŪRA
L Ē M Ē J V A R A

NOVADA DOME

FINANŠU
KOMITEJA

SOCIĀLO JAUTĀJUMU

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN

KOMITEJA

VESELĪGA DZĪVESVEIDA
VEICINĀŠANAS KOMITEJA

DOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJS

DOMES KOMISIJAS






NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJA



PAŠVALDĪBAS IZSOLES

ATTĪSTĪBAS UN
TAUTSAIMNIECĪBAS
KOMITEJA

IECIRKĽA VĒLĒŠANU KOMISIJAS
ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA
PAŠVALDĪBAS IEPIRKUMA
KOMISIJA

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA
VIETNIEKI

KOMISIJA




APBALVOŠANAS KOMISIJA



REPRESĒTO PERSONU
STĀVOKĻA IZVĒRTĒŠANAS
KOMISIJA




ĒTIKAS KOMISIJA

ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS
KOMISIJA

ADMINISTRATĪVO AKTU STRĪDU
KOMISIJA

I Z P I L D V A R A

IZPILDDIREKTORS

NO PAŠVALDĪBAS BUDŢETA FINANSĒTĀS
IESTĀDES

KANCELEJA

GRĀMATVEDĪBAS
UN FINANŠU DAĻA






ATTĪSTĪBAS
PLĀNOŠANAS
DAĻA








SAIMNIECĪBAS
DAĻA










OZOLNIEKU VIDUSSKOLA
GAROZAS PAMATSKOLA AR PIRMSSKOLAS GRUPU
SALGALES PAMATSKOLA AR PIRMSSKOLAS GRUPU
TETELES PAMATSKOLA AR MUZEJU "LAIKI UN
LIKTEĽI"
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „SAULĪTE”
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "BITĪTE"
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "ZĪLĪTE"
OZOLNIEKU MŪZIKAS SKOLA
SALGALES MŪZIKAS SKOLA
OZOLNIEKU NOVADA INFORMĀCIJAS CENTRSMUZEJS
BRANKU DATORCENTRS
PAŠVADĪBAS POLICIJA
OZOLNIEKU TAUTAS NAMS
ĀNES KULTŪRAS NAMS
OZOLNIEKU NOVADA CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA AR
VAINU, ĀNES, JAUNPĒTERNIEKU UN GAROZAS
FILIĀLĒM
SPORTA KOMPEKSS “MĀLZEME”
OZOLNIEKU SPORTA CENTRS
SOCIĀLAIS APRŪPES CENTRS „ZEMGALE”

NO PAŠVALDĪBAS
BUDŢETA FINANSĒTĀS
STRUKTŪRVIENĪBAS






DZIMTSARAKSTU
NODAĻA
BĀRIĽTIESA

BŪVVALDE
SOCIĀLAIS DIENESTS

SIDRABENES PAGASTA
PĀRVALDE

BRANKU
PAKALPOJUMU
CENTRS
ĀNES PAKALPOJUMU
CENTRS
GAROZAS
PAKALPOJUMU
CENTRS
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Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās
vienībās nodrošina šādi pakalpojumu centri un pagasta pārvalde:
Sidrabenes pagasta pārvalde;
Branku pakalpojumu centrs;
Ānes pakalpojumu centrs;
Garozas pakalpojumu centrs.
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
SIA "Ozolnieku KSDU";
SIA „Jelgavas rajona slimnīca”.
Pašvaldība ir dalībniece šādās biedrībās (nodibinājumos):
Latvijas Pašvaldību savienība;
Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācija;
Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūras biedrība.
Novada iedzīvotājus ar komunālajiem pakalpojumiem nodrošina SIA
„Ozolnieku KSDU” un uz koncesijas līguma pamata SIA „Āne EP”.
2006.gadā izgatavoti Ozolnieku novada simbolikas – ģērboľa, karoga un
vimpeļa grafiskie oriģināli, saskaľojot 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 ģērboľu reģistrā.
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
Līdz darbspējas vecumam, t.sk.
sievietes
vīrieši
Darbspējas vecumā, t.sk.
sievietes
vīrieši
Pēc darbspējas vecuma, t.sk.
sievietes
vīrieši

2007.
1569
773
796
6572
3253
3319
1897
1224
673

2008.
1344
662
682
5485
2762
2723
1559
997
562

2009.
1682
845
837
6773
3359
3414
1895
1201
694
2.tabula

Bērnu vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībā
Vecumā no 0-6 gadiem, t.sk.
sievietes
vīrieši
Vecumā no 7-18 gadiem, t.sk.
sievietes
vīrieši

2007.
641
301
340
1312
643
669
7

2008.
766
381
385
1272
621
651

2009.
812
417
395
1236
596
640
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PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS

3. tabula
Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums pēc bilances vērtības 2009.gada
31.decembrī (Ls)
Rādītāji
Dzīvojamās ēkas
Nedzīvojamās ēkas
Transporta būves
Zeme
Inţenierbūves
Pārējais nekustamais
īpašums
Bioloģiskie aktīvi
Kopā

2007
457652
2152543
6755616
455710
358527

2008
456539
3499351
6200313
3867890
484178

2009
516637
3582667
5785777
3855238
492346

49964
10464
10240476

46403
10464
14565138

80030
10360
14323055

3.tabulā

redzams, ka pārskata gadā pašvaldības nekustamā īpašuma bilances
vērtība samazinājusies par Ls 242083. Vērtības samazinājums skaidrojams ar to, ka
īpašuma vērtība pieaugusi par Ls 185209, bet samazinājusies par Ls 427292.
4. tabula
Zemes sadalījums pēc īpašuma piederības 2009.gada 31.decembrī
Īpašuma veids
Pašvaldības rīcībā nodotā zeme
Valsts pārvaldes rīcībā nodotā zeme
tajā skaitā Valsts meţa zeme
Juridisko personu rīcībā nodotā zeme
Fizisko personu rīcībā nodotā zeme
Zemes reformas pabeigšanai
KOPĀ

Platība (ha)
712
11094
10288
2085
14711
17
28619

Īpatsvars (%)
2,5
38,8
35,9
7,3
51,4
100,0

4.tabulā redzams novada zemes sadalījuma īpatsvars pēc īpašuma piederības.
Vislielākais īpatsvars ir fizisko personu rīcībā nodotai zemei – 51,4% un valsts
pārvaldes rīcībā nodotai zemei – 38,8%, t.sk. 35,9% Valsts meţa zemei.
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5. tabula
Zemes sadalījums pēc lietošanas veida 2009.gada 31.decembrī
Īpašuma veids
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme
Meţi
Krūmāji
Purvi
Zem ūdeľiem
Zem pagalmiem
Zem ceļiem
Pārējās zemes
KOPĀ

Platība (ha)
11378,0
13033,9
421,8
154,6
1072,9
754,5
780,4
1023,4
28619,5

Purvi

Īpatsvars (%)
29,0
52,3
1,9
0,2
5,3
4,1
3,5
3,7
100,0

154,6

Krūmāji

421,8

Zem pagalmiem

754,5

Zem ceļiem

780,4

Pārējās zemes

1023,4

Zem ūdeľiem

1072,9

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme

11378

Meţi

13033,9
0

2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

1.attēls. Zemes sadalījums pēc zemes lietošanas veida 2009.gada 31.decembrī
(ha)
5.tabulā un 1.attēlā redzams, ka vislielāko platību novadā pēc zemes lietošanas
veida aizľem meţi – 52,3% un lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 29,0%.
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6. tabula
Zemes sadalījums pēc izmantošanas mērķa 2009.gada 31.decembrī
Īpašuma veids
Lauksaimniecības zeme
Meţsaimniecības zeme
Ūdens objektu zeme
Derīgo izrakteľu ieguves teritorijas
Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme

Platība (ha)
16142,8
10503,0
348,7
83,3
34,7

Īpatsvars (%)
56,4
36,7
1,2
0,3
0,1

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme
Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme
Komercdarbības objektu apbūves zeme
Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme

492,6
47,6
39,9
94,5

1,7
0,2
0,1
0,4

Raţošanas objektu apbūves zeme
Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme
Inţeniertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves
zeme
KOPĀ

126,8
667,0

0,4
2,3

38,6
28619,5

0,2
100,0

6. tabulā, kurā atspoguļots zemes sadalījums pēc izmantošanas mērķa,
redzams, ka visvairāk novada zeme tiek izmantota lauksaimniecības vajadzībām –
56,4 % un meţsaimniecības vajadzībām – 36,7%.

7. tabula
Pašvaldības aktīvi un pasīvi 2009.gadā (Ls)
Gada beigās
17123572
16050858
1072714
17123572
16611663
511909

Aktīvi
Ilgtermiľa ieguldījumi
Apgrozāmie līdzekļi
Pasīvi
Pašu kapitāls
Kreditori

Gada sākumā
16622000
16068156
553844
16622000
15910370
711630

7.tabulā redzamas pašvaldības aktīvu un pasīvu izmaiľas. Pēc cipariem
redzams, ka pārskata gada beigās aktīvi un pasīvi palielinājušies par Ls 501572 jeb
3%.

10
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PAMATBUDŢETA UN SPECIĀLĀ BUDŢETA IEĽĒMUMU UN IZDEVUMU
IZPILDE 2009.GADĀ

Ozolnieku novada dome saskaľā ar pastāvošo likumdošanu organizēja budţeta
izpildi, nodrošinot ieľēmumu daļas līdzekļu racionālu izlietošanu pašvaldības
pastāvīgo funkciju izpildei. Budţeta izpildes gaitā tiek stingri ievērots likums „Par
pašvaldību budţetiem” – budţeta izdevumi saimnieciskajā gadā nepārsniedz līdzekļu
daudzumu, kuru veido attiecīgā gada budţetā paredzētie ieľēmumi kopā ar iepriekšējā
gada līdzekļu atlikumu.
PAMATBUDŢETA IEĽĒMUMI
Ieľēmumus veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma
nodoklis, nenodokļu ieľēmumi, transfertu ieľēmumi un budţeta iestāţu ieľēmumi.
Pārskata gadā ieľēmumu kopsumma sasniedza Ls 5678614, kas ir par Ls 342290 jeb
6% mazāk kā 2008.gadā. Pamatbudţeta ieľēmumu dinamika redzama 2.attēlā un
ieľēmumu īpatsvars 2009.gadā redzams 3.attēlā. Ieľēmumu sastāvā vislielākais
īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 45,6%. 4.attēlā redzams, ka iedzīvotāju
ienākuma nodoklis 2009.gadā samazinājies par Ls 810456 jeb 24% salīdzinājumā ar
iepriekšējo gadu. Attiecīgi nekustamā īpašuma nodokļa dinamika redzama 5.attēlā,
transfertu ieľēmumu dinamika -6.attēlā un ieľēmumu no budţeta iestāţu sniegtajiem
pakalpojumiem un citu pašu ieľēmumu dinamika – 7.attēlā.
8.tabula
Pamatbudţeta ieľēmumi (Ls)
Kods

1 100
4 100
4 110
4 120
8 000
9 000
9 400
9 500
10 000
12 000
13 000

Rādītāju nosaukums

Izpilde
2008.
I. IEŅĒMUMI kopā
6020877
II. Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 3647655
kopā
III. Nodokļu ieņēmumi
3595170
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
3402062
Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN)
193108
NĪN par zemi
119780
NĪN par ēkām
73328
IV. Nenodokļu ieņēmumi
52485
Ieľēmumi no uzľēmējdarbības un
īpašuma
15364
Valsts
(pašvaldību)
nodevas
un
kancelejas nodevas
6327
Valsts
nodevas,
kuras
ieskaita
pašvaldības budžetā
2933
Pašvaldības nodevas
3394
Naudas sodi un sankcijas
3377
Pārējie nenodokļu ieľēmumi
19373
Ieľēmumi no valsts (pašvaldības)
īpašuma pārdošanas un no nodokļu
pamatparāda kapitalizācijas
8044
11

Izpilde
2009.
5678587
2834548

Plāns
2010.
5133745
3173755

2805465
2591606
213859
135976
77883
29083

3155605
2926085
229520
161877
67643
18150

11750

7105

5785

6135

2545
3240
5205
3943

2535
3600
4810
100

2400
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18 000
18 600

18 610
18 614

18 617

18 618
18 619
18 620
18 629
18 640

18 690

18 800

19 000
19 210
19 230
19 250
19 300
19 311
19 329

21.300

21 359
21 379

21 380
21 390

V. Transfertu ieņēmumi
1853787
Valsts budţeta transferti
707534
Pašvaldību
budţetā
saľemtie
uzturēšanas izdevumu transferti no 338366
valsts budţeta
Pašvaldību budžetā saņemtā valsts
budžeta dotācija
206520
Dotācijas pašvaldībām par Eiropas
Savienības politiku instrumentu
līdzfinansēto projektu un (vai)
126707
pasākumu īstenošanu
No Kultūras ministrijas budžeta
programmas pārskaitītā dotācija
pagasta pamatbudžetam
56926
Dotācijas pašvaldībām nodarbinātības
pasākumu veicināšanai
5001
Pārējās dotācijas
17886
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem
5240
pārējās mērķdotācijas pašvaldībām
3150
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
477421
Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie
valsts budžeta iestāžu uzturēšanas
izdevumu transferti
Pašvaldību budžetā saņemtie valsts
budžeta transferti Eiropas Savienības
struktūrfondu finansēto projektu
īstenošanai
Pašvaldību budţetu transferti
Ieņēmumi izglītības funkciju
nodrošināšanai
Ieņēmumi sociālās palīdzības funkciju
nodrošināšanai
Pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām
Ieņēmumi no rajona padomēm
izglītības funkcijas nodrošināšanai no
valsts dotāciju un mērķdotāciju sadales
Pārējo funkciju nodrošināšanai
pašvaldībām no rajona padomju
līdzekļiem
VI. Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieľēmumi
Ieľēmumi no budţeta iestāţu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieľēmumi
Pārējie ieľēmumi par izglītības
pakalpojumiem
Ieľēmumi par pārējo dokumentu
izsniegšanu un pērējiem kancelejas
pakalpojumiem
Ieľēmumi par nomu un īri
Ieľēmumi par pārējiem budţeta iestāţu
12

2178183
902867

1396863
1065863

841116

931721

590202

194660

149228

672132

67761

1976

33925

62953

61751

134142

1146253

1275316

331000

26094

95027

96000

163054
720
956385

236901

235000

956385

689026

18353

943388

254362
519435

665856

563127

5844

3249

560957
5939

172

110

110

72656

79576

103973
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21 391
21 393
21 394
21 399
21 490

sniegtajiem maksas pakalpojumiem
Maksa par personu uzturēšanos sociālās
aprūpes iestādēs
Ieņēmumi par biļešu realizāciju
Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem
pakalpojumiem
Citi ieņēmumi par maksas
pakalpojumiem
Citi iepriekš neklasificētie maksas
pakalpojumi un pašu ieľēmumi
Ieľēmumu pārsniegums (+) vai deficīts
(-)
Finansēšana

579610

450935

128752

555038
2979

446800
3035

17912

17199

270051

4394

1100

3289

3311

2170

146337
-146337

-625724
625724

-444798
444798

6020877

7000000
6000000

437474

5678587
5133745

4889635

5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
Izpilde 2007.

Izpilde 2008.

Izpilde 2009.

Plāns 2010.

2. attēls. Pamatbudţeta ieľēmumu dinamika (Ls)

NĪN par zemi
2%

Maksas pakalpojumi
un citi pašu ieņēmumi
12%

NĪN par ēkām
1%
Nenodokļu ieņēmumi
1%

Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis
46%

Transfertu ieņēmumi
38%

3. attēls. Pamatbudţeta ieľēmumu īpatsvars 2009. gadā (%)

13

Ozolnieku novada pašvaldības 2009. gada publiskais pārskats
3402062
3500000

2926085

2751281

2591606

3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
Izpilde 2007.

Izpilde 2008.

Izpilde 2009.

Plāns 2010.

4. attēls. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dinamika (Ls)

180000

161877

160000

135976

140000
120000

119780
105200

97738

100000

77883

73328

67643

80000
60000
40000
20000
0
Izpilde 2007.

Izpilde 2008.
NĪN par zemi

Izpilde 2009.

Plāns 2010.

NĪN par ēkām

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

.
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2178183

2500000
1853787
2000000
1486889

1396863

1500000

1000000

500000

0
Izpilde 2007.

Izpilde 2008.

Izpilde 2009.

Plāns 2010.

6. attēls. Transfertu ieľēmumu dinamika (Ls)

665856
700000
563127
600000
500000

519435

386747

400000
300000
200000
100000
0
Izpilde 2007.

Izpilde 2008.

Izpilde 2009.

Plāns 2010.

7. attēls. Ieľēmumu no budţeta iestāţu sniegtajiem maksas pakalpojumiem
un citu pašu ieľēmumu dinamika (Ls)
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PAMATBUDŢETA IZDEVUMI
Izdevumi dalās sekojoši:
atbilstoši funkcionālajām kategorijām;
atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.
Pārskata gadā izdevumu kopējā summa bija Ls 5052863, kas samazinājusies
par Ls 1114351 jeb 18%, salīdzinājumā ar 2008.gadu, bet 2010.gadā plānota
izdevumu palielināšanās par Ls 525680 jeb 10% pret 2009.gadu. Sīkāka informācija
par 2009.gada izdevumiem redzama 9.tabulā un 8.attēlā. Lielākais īpatsvars pēc
funkcionālajām kategorijām pieder izglītībai – 47,8%, bet pēc ekonomiskajām
kategorijām lielākais īpatsvars pieder atlīdzībai – 53,7% un precēm un
pakalpojumiem – 24,3%.
9.tabula
Pamatbudţeta izdevumi (Ls)
Kods

01 000
03 000
04 000
06 000
07 000
08.000
09 000
10 000

1000
2000
4000
5000
6000
7000

8000

Rādītāju nosaukums

IZPILDE IZPILDE
2008.
2009.
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Vispārējie valdības dienesti
660478
501428
Sabiedriskā kārtība un drošība
66654
67565
Ekonomiskā darbība
94765
59167
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
839563
484469
Veselība
2705
2246
Atpūta, kultūra un reliģija
884431
333149
Izglītība
2494774
2416273
Sociālā aizsardzība
1123844
1188566
KOPĀ
6167214
5052863
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Atlīdzība
2971225
2713684
Preces un pakalpojumi
1261138
1226347
Procentu izdevumi
6487
5831
Pamatkapitāla veidošana
1379722
495072
Sociālie pabalsti
94550
149021
Uzturēšanas izdevumu transferti,
dotācijas un mērķdotācijas
pašvaldībām uzturēšanas
454052
462842
izdevumiem, pašu resursi,
starptautiskā sadarbība
Zaudējumi no valūtas kursa
svārstībām
40
66
KOPĀ
6167214
5052863

16

PLĀNS
2010.
325442
70254
56915
786684
426670
2728652
1183926
5578543
2244062
1225287
101
1490257
323787

294949

100
5578543
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6167214

7000000

5578543

5288533

6000000

5052863

5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
Izpilde 2007.

Izpilde 2008.

Izpilde 2009.

Plāns 2010.

8. attēls. Pamatbudţeta izdevumu dinamika (Ls)
Detalizēta informācija par izdevumu
funkcionālajām kategorijām redzama 9.attēlā.

īpatsvaru

2009.gadā

atbilstoši

Veselība 0,2
Ekonomiskā darbība

1,1

Sabiedriskā kārtība un
drošība

1,3

Atpūta, kultūra un reliģija
Pašvaldībasteritorijuun
mājokļuapsaimniekošana
Vispārējie valdībasdienesti

6,6

9,6

9,9

Sociālā aizsardzība

23,5

Izglītība

47,8

9. attēls. Pamatbudţeta izdevumu īpatsvars 2009. gadā (Ls)
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SPECIĀLĀ BUDŢETA IEĽĒMUMI UN IZDEVUMI

10. tabula
Speciālā budţeta izpilde (Ls)
Rādītāji

IZPILDE
IZPILDE
2008
2009
Atlikums uz gada sākumu
107667
134524
Ieľēmumi
Speciālais budţets
280099
185467
Privatizācijas fonda līdzekļi
8921
21000
Dabas resursu nodoklis
56070
47583
Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi
214900
113115
Pārējie speciālā budžeta līdzekļi
208
3769
Ziedojumi un dāvinājumi
121619
53352
Kopā
401718
238819
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Speciālais budţets
253042
219057
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
250489
219057
Izglītība
2553
Ziedojumi un dāvinājumi
104819
74055
Atpūta,kultūra un reliģija
104819
73855
Sociālā aizsardzība
200
Kopā
357861
293112
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Speciālais budţets
253042
219057
Atlīdzība
22
Preces un pakalpojumi
226928
89425
Pamatkapitāla veidošana
26092
129504
Aizdevumi
17000
Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām
attiecībā uz speciālā budţeta
ieľēmumiem
128
Ziedojumi un dāvinājumi
104819
74055
Preces un pakalpojumi
104819
73870
Pamatkapitāla veidošana
185
Kopā
357861
293112
Atlikums uz gada beigām
134524
80231

PLĀNS
2010
80231
137617
2630
48113
86604
270
2900
140517
216945
216945
3803
3803
220748
216945
59457
157488

3803
3283
520
220748
0

10.tabulā un 10.attēlā redzama detalizēta speciālā budţeta izpilde. Pēc tabulā
un attēlā redzamiem cipariem varam secināt, ka arī speciālā budţeta ieľēmumiem un
izdevumiem ir tendence samazināties. 2009.gadā ieľēmumi samazinājušies par Ls
162899 jeb 40% un izdevumi attiecīgi par Ls 64749 jeb 18%.
Ievērojami samazinājušies ziedojumu un dāvinājumu ieľēmumi – par Ls
68267
un izdevumi – par Ls 30764, kas izskaidrojams ar nesaľemtajiem
ziedojumiem no juridiskām personām - volejbola komandas „Biolar/Ozolnieki”
finansiālam atbalstam.
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21000
8921
18899

Privatizācijas fonda līdzekļi

47583
56070
43664

Dabas resursu nodoklis

113115

Autoceļu (ielu) fonda
līdzekļi

214900
175962
3769
208
823

Pārējie speciālā budžeta
līdzekļi

53352

Ziedojumi un dāvinājumi

121419
53562

0

50000

100000
2007.

150000
2008.

200000

250000

2009.

10. attēls. Speciālā budţeta, ziedojumu un dāvinājumu ieľēmumu dinamika (Ls)
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VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI
Ozolnieku novada dome organizē pašvaldības pastāvīgo funkciju izpildi, kā arī
likumos noteiktajos gadījumos veic pienākumus, kas saistīti ar novada izglītības,
sociālās palīdzības, kultūras iestāţu 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. Ozolnieku novada domes ēka
Pēc Ozolnieku novada domes kancelejas reģistriem 2009.gadā saľemti 1748
un nosūtīti 1404 dokumenti, saľemti 1242 iesniegumi, izsniegtas 937 izziľas,
deklarētas 590 personas, izdeklarētas 399 personas, t.sk. mirušas 153 personas,
pirmsskolas izglītības iestādēs rindā uzľemti 182 bērni un noslēgts 361 līgums
saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Reģistru dinamika attēlota trīs gadu griezumā
11.tabulā.
11.tabula
Reģistru dinamika Ozolnieku novada domes kancelejā
Saľemti dokumenti
Nosūtīti dokumenti
Saľemti iesniegumi
Izsniegtas izziľas
Deklarētas personas
Izdeklarētas personas
Noslēgti līgumi
PII rindā uzľemti bērni, t.sk.
PII „Bitīte”
PII „Saulīte”
PII „Zīlīte”

2007.
1600
1129
1433
889
633
209
164
32
32
100

2008.
1772
1376
1152
775
618
331
462
230
43
45
142

2009.
1748
1404
1242
937
590
399
361
182
32
31
119

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
20
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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

Dzimšanas reģistru skaits
Dzimšanas reģistru skaits bez ziľām par bērna tēvu
Dzimšanas reģistru skaits ar paternitātes atzīšanu
Dzimšanas reģistru skaits, kas papildināti sakarā ar
adopciju, t.sk. uz ārvalstīm
Dzimšanas reģistru skaits ar paternitātes noteikšanu
(pamatojoties uz tiesas spriedumu)
Reģistrēto laulību skaits
t.sk. Ozolnieku novada iedzīvotāji
t.sk. baznīcā
t.sk. ar ārvalstnieku
Laulība reģistrēta pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas
Saīsināts laulības izsludināšanas laiks
Kāzu jubileju svinīgas ceremonijas
Laulības reģistru skaits, kuros izdarīta atzīme par
laulības šķiršanu
Miršanas reģistru skaits
t.sk. no Sociālās aprūpes centra „Zemgale”
Īpašu miršanas reģistrācijas gadījumu skaits
Reģistru ierakstos izdarīto papildinājumu un labojumu
skaits
Izdoto atkārtoto apliecību skaits
Uzvārda maiľa
Bērnu uzvārda maiľa
Veikta sarakste ar fiziskām un juridiskām personām

2008.

2009.

127
6
51

120
3
46
1

2
85
34
5
7
1
2

72
28
1
3
2
1
2

12

10

183
1

174
72
1

10
29
5
3
302

13
35
4
2
339

Par Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem civilstāvokļa aktiem pārskata gadā
iekasēta valsts nodeva Ls 508, 2008.gadā – Ls 550. Par sniegtajiem maksas
pakalpojumiem iekasēts Ls 1084, 2008.gadā – Ls 1356.
Būtiska darba sastāvdaļa ir darbs ar arhīviem – ieraksta maiľas apliecībās,
labojumi, papildinājumi, kā arī atkārtotu apliecību izsniegšana. Pēc 2005. gada martā
veiktajām izmaiľām Civillikumā, kas nosaka, ka laulība var tikt noslēgta jebkurā
dzimtsarakstu nodaļā, pieaudzis laulāties gribētāju skaits, kas nav Ozolnieku novada
iedzīvotāji. 2009.gadā reģistrētas 72 laulības, t.sk. novada iedzīvotāji reģistrēti 28
gadījumos, citu pašvaldību iedzīvotāji – 44 gadījumos. Laulību ceremonijas notiek
Brankās laulību zālē un Emburgā Sidrabenes pagasta pārvaldes zālē. Pēc vēlēšanās
iespējams arī atzīmēt kāzu jubilejas – sudraba, zelta, dimanta u.c.
Viens no izdevumu posteľiem atbilstoši funkcionālajām kategorijām pie
vispārējiem valdības dienestiem ir postenis ar klasifikācijas kodu 01.831 „Vispārēja
rakstura transferti no pašvaldību budţeta pašvaldību budţetam”, kas parāda, cik liela
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summa katru gadu tiek ieturēta no Ozolnieku novada pašvaldības budţeta citu
pašvaldību uzturēšanai. 12. attēlā redzama šo izdevumu dinamika četru gadu laikā.
Samazinājums 2009.gadā izskaidrojams ar finansiālajām problēmām valstī, kā
rezultātā samazinājies iedzīvotāju ienākuma nodoklis par 24%, bet atskaitījumi citu
pašvaldību uzturēšanai samazinājušies par 35%.
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12.attēls. Pašvaldības budţeta dotācijas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fondam dinamika (Ls)
13.attēlā redzams, kāda bijusi izdevumu dinamika četru gadu laikā vispārējiem
valdības dienestiem. Plāna samazinājums par Ls 175986 jeb 35% skaidrojams ar to,
ka LR Administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā, apvienojoties ar
Sidrabenes pagastu, kurš saľēma dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda,
netiek veikti iedzīvotāju ienākuma nodokļa atskaitījumi pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fondam. Plānotie izdevumi vispārējiem valdības dienestiem
samazinājušies arī tāpēc, ka pārskata gadā tika dzēsti aizľēmumi no Valsts kases un
līdz ar to vairs nav jāveic procentu maksājumi Valsts kasei.
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13. attēls. Pamatbudţeta izdevumu vispārējiem valdības dienestiem
dinamika (Ls)
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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, bet ar 2010.gada 15.februāri no četriem pašvaldības policijas
inspektoriem. Ozolnieku novads ir sadalīts četros iecirkľos, katram inspektoram ir
nozīmēts iecirknis. 2009.gadā tika veiktas izmaiľas Ozolnieku novada sabiedriskās
kārtības noteikumos un Ozolnieku novada suľu un kaķu turēšanas noteikumos, lai
izstrādātie noteikumi nedublētu LR Administratīvo pārkāpumu kodeksu un citus
normatīvos aktus.
Darbinieku fiziskās sagatavotības uzlabšanai regulāri notiek nodarbības sporta
centra Ozolnieku trenaţieru zālē. 2009.gadā pašvaldības policijas darbinieki
piedalījušies semināros par „Administratīvo pārkāpumu procesu” un „Administratīvo
lietu izskatīšanu tiesā” un ieguvuši apliecības par minēto kursu noklausīšanos.
Darbinieki nodrošināti ar funkcionāliem un labiem darba apstākļiem (darba telpām,
formastērpiem, speciāliem līdzekļiem u.c.), kas nav mazsvarīgs faktors darba
raţīguma paaugstināšanā.
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 ir speciāli aprīkota atbilstoši valsts standarta prasībām un
tai piešķirts operatīvā transporta statuss.
2009. gadā Pašvaldības policijā reģistrēti 170 iesniegumi, kas ir mazāk kā
2008. gadā(219), kas liecina par policijas darba efektivitātes pieaugumu darbā ar
pārkāpumiem un to profilaksi.
Par daţādiem pārkāpumiem sastādīti 62 administratīvo pārkāpuma protokoli,
kas ir nedaudz vairāk kā 2008. gadā (59). Attiecīgi par alkoholisko dzērienu lietošanu
un atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieľu un godu
19 administratīvā pārkāpuma protokolus (turpmāk - APP), saistībā ar Ozolnieku
novada saistošo noteikumu neievērošanu 6 APP, par bērna aprūpes pienākumu
nepildīšanu 6 APP, personām kas izdarījušas sīko huligānismu 3 APP, dzīvošana bez
pases vai bez deklarētas dzīvesvietas 1 APP, obligāto zemes aizsardzības pasākumu
nepildīšanu 10 APP, būvniecības noteikumu neievērošanu 15 APP, ļaunprātīgu
nepakļaušanos policijas darbinieku likumīgam rīkojumam vai prasībai 2 APP.
Salīdzinot ar 2008. gadu samazinājies pārkāpumu skaits, kas saistīts ar alkohola
lietošanu, bet stipri pieaudzis pārkāpumu skaits, kas saistīti ar būvniecības normu
neievērošanu, no 3 APP 2008. gadā līdz 15 APP 2009.gadā un pieaudzis to
pārkāpumu skaits , kas saistīti ar obligāto zemes aizsardzības pasākumu neizpildīšanu.
Sakarā ar daţādiem pārkāpumiem sastādīti 48 brīdinājuma protokoli ( attiecīgi
76 brīdinājuma protokoli 2008.g.)
Saistībā ar Ozolnieku novada saistošiem noteikumiem par teritorijas
neuzturēšanu kārtībā sastādīti 100 priekšraksti ( 2008.g.-69).
2009.gadā nogādātas:
Jelgavas Pašvaldības policijas medicīniskā atskurbtuvē - 27 personas
Mājās, kas patstāvīgi nevar pārvietoties
- 18 personas
Ātrās medicīniskās palīdzības brigādēm
- 16 personas
Jelgavas PR VPP
- 24 personas
Sniegts atbalsts :
Jelgavas PR VPP
- 53 gadījumos
Domes iestādēm un struktūrvienībām
- 48 gadījumos
Informācijas nodošana Valsts policijai par noziedzīgiem
nodarījumiem un citiem likumpārkāpumiem
- 25 gadījumos
Saskaľā ar grafiku veikta patrulēšana
- 118 reizes
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2009. gadā Pašvaldības policija nodrošinājusi sabiedrisko kārtību pasākumos, kurus
organizējusi Ozolnieku novada dome ( Jāľi, Lieldienas, sporta pasākumi u.c. ), kā arī
pasākumos, kurus organizējušas Ozolnieku novada iestādes ( izlaidumi, diskotēkas,
Jaungada pasākumi, u.c. ).
Pašvaldības policijas darbība skaitļos skatāma 13.tabulā.
13.tabula
Pašvaldības policijas darbību raksturojošo rādītāju dinamika

Pieľemti un izskatīti iesniegumi
Sastādīti:
administratīvo pārkāpumu protokoli
brīdinājuma protokoli
Priekšraksti
Iekasēts naudas sods, ko uzliek pašvaldības policija
saskaľā ar Ozolnieku sabiedriskās kārtības noteikumiem
(Ls)

2008.

2009.

219

170

59
76
69

62
48
100

580

235

14.attēlā atspoguļota pašvaldības izdevumu sabiedriskajai kārtībai un drošībai
dinamika četru gadu laikā, kur redzams, ka izdevumi sabiedriskajai kārtībai un
drošībai ar katru gadu pieaug.
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14. attēls. Pamatbudţeta izdevumu sabiedriskajai kārtībai un
drošībai dinamika (Ls)
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BĀRIĽTIESA
Ar bērnu tiesību vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu
aizsardzību pašvaldībā nodarbojas Ozolnieku novada bāriľtiesa, 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 Bāriľtiesu likumā
noteiktos uzdevumus.
Līdz 2009.gada 11.augustam darbojās Ozolnieku novada bāriľtiesa, kuras
darbības teritorijā ietilpa Ozolnieku un Cenu pagasts. Atsevišķi savu darbību veica
Sidrabenes pagasta bāriľtiesa, kuras darbības teritorija bija Sidrabenes pagasts. Pēc
Sidrabenes pagasta pievienošanas, ir viena Ozolnieku novada bāriľtiesa, kuras
darbības teritorijā ietilpst Ozolnieku, Cenu un Sidrabenes pagasts.
Ozolnieku novada bāriľtiesa 2009. gadā izskatījusi 67 lietas un pieľēmusi
lēmumus. Lietvedībā 2009. gadā pieľemtas 80 jaunas lietas, t.sk. 45 no Sidrabenes
pagasta bāriľtiesas.
Pavisam bāriľtiesā lietvedībā ir 352 aktīvās lietas. Vislielāko īpatsvaru kopējo lietu
skaitā sastāda aizbildnības lietas (81), aprūpes tiesību atľemšanas lietas (83), bērnu un
citu rīcībnespējīgo personu mantas pārvaldīšanas lietas (59), sniegti atzinumi pēc tiesu
pieprasījuma (42)
Viena persona atzīta par adoptētāju un notikuši divi adopcijas procesi,
turpmāk dota iespēja augt ģimenē 3 bērniem. Apstiprināta viena adopcija uz
ārzemēm. Pieaudzis to gadījumu skaits, kad bāriľtiesai jāizšķir strīdi un jāpieľem
lēmumi par saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību vienam no vecākiem laulības
šķiršanas lietās.
Daudz laika bāriľtiesa velta pārrunām un izskaidrošanas darbam ģimenēs. Sarunās ar
vecākiem tiek noskaidroti un precizēti vecāku pienākumi un tiesības. Radusies iespēja
atjaunot bērnu aprūpes tiesības vecākiem un dot iespēju bērniem atgriezties ģimenē.
Bāriľtiesa sniegusi konsultācijas un palīdzējusi noformēt prasības pieteikumus
vecākiem bērnu tiesību aizsardzībai tiesā.
Par bāriľtiesas veiktajām darbībām divu gadu periodā liecina skaitļi, kas
apkopoti 14.tabulā.
14. tabula
Bāriľtiesas darbību raksturojošo rādītāju dinamika
Izskatītas lietas
Pieľemtas jaunas lietas
Izpildītas notariālās darbības
Ar bāriľtiesas lēmumu atľemtas
aprūpes tiesības uz nepilngadīgajiem
bērniem /personu skaits/
Atjaunotas aprūpes tiesības un
atgriezti bērni ģimenē /personu skaits/
Aizbildľi
Aizbildnībā atrodas

2008.
61
22
369

2009.
67
80
397

5

11

3
21
24

3
27
32

Pārskata gadā pašvaldības kasē iemaksāta valsts nodeva par apliecinājumiem
un citu funkciju pildīšanu bāriľtiesā Ls 1381.20. apmērā. Bāriľtiesas funkciju
nodrošināšanai un uzturēšanai 2009.gadā izlietoti Ls 26782.
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EKONOMISKĀ DARBĪBA

Pie ekonomiskās darbības izdevumiem saskaľā ar izdevumu klasifikāciju
atbilstoši funkcionālajām kategorijām, Ozolnieku novada pašvaldībā pieskaitāmi
vispārēji nodarbinātības izdevumi, būvvaldes un projektu daļas izdevumi.
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.
2009.gadā Ozolnieku novada būvvaldē saskaľoti 176 daţādi projekti,
kas ir par 24% mazāk kā 2008.gadā ( 288 daţādi projekti):
Ozolnieku novada pašvaldības objekti
(no tiem 3 nodoti ekspluatācijā, 3 daļēji realizēti)
Apliecinājuma
kartes
vienkāršotai
renovācijai/rekonstrukcijai
Vienģimeľu dzīvojamās ēkas /jaunas/
Vienģimeľu dzīvojamo ēku rekonstrukcija
Dārza mājas un saimniecības ēkas
Detālplānojumi
Zemes sadales projekti
Citi
Kopā:

16
11
20
9
17
6
14
83
176

2009.gadā izsniegti:
Plānošanas un arhitektūras uzdevumi
(kas ir par 3 mazāk kā 2008.gadā - 99 PAU)
Darba uzdevumi detālplānojuma izstrādei
Darba uzdevumi zemes ierīcībai
Atzinumi par lauksaimniecībā izmantojamās zemes
transformāciju

96
1
14
9
Kopā:

120

Kopā:

38
11
4
53

2009.gadā izsniegtās būvatļaujas:
Dzīvojamām mājām:
Viena dzīvokļa mājas jaunas
Viena dzīvokļa mājas rekonstrukcija/ renovācija
Dārza / vasaras mājas
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Nedzīvojamām ēkām:

Rūpnieciskās raţošanas ēkas un noliktavas
Sabiedriskās ēkas
Tirdzniecības ēkas / sabiedriskā ēdināšana
Saimniecības ēkas
Kopā:

3
1
2
11
17

Inţenierbūvēm:
Ielas un ceļi
Tilti
Inţenierbūves / inţeniertīkli
Kopā:
Pavisam kopā:
kas ir par 8 mazāk kā 2008.gadā (91)

5
2
6
13
83

2009.gadā ekspluatācijā pieľemti objekti:
Dzīvojamās mājas jaunascitasDārza mājas
Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Raţošanas objekti, noliktavas
Saimniecības ēkas
Inţenierkominikāciju objekti
Sabiedriskās celtnes
Citi objekti
Ceļi un laukumi
Kopā:
kas ir par 18 mazāk kā 2008.gadā (100)

40
5
1
1
5
9
10
2
5
4
82

2009.gadā lielākie ekspluatācijā pieľemtie objekti:
Ozolnieku novada pašvaldības objekti
PII „Saulīte” siltumapgāde;
PII „Saulīte” teritorijas labiekārtošana
Rīgas ielas gājēju – veloceliľš, Ozolniekos
Asfalta seguma atjaunošanas darbi Skolas ielā, Ozolniekos
Sadzīves notekūdeľu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas
Garozas pamatskolas sporta zāles rekonstrukcija
Citi objekti
7. Gāzes regulēšanas stacija „Jelgava -2” rekonstrukcija
8. Noliktavas ēka (SIA „TAND JELGAVA”)
9. Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja „Aizupes”
10. Dārzeľu – kartupeļu noliktava „Melnstrauti”
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ls
71 200
36 778
51 600
132 732
85 456
122 624
341 000
4 266 000
4 845 100
766 406

2009.gadā Ozolnieku novada būvvaldei ir notikušas 52 sēdes, kurās kopā
izskatīti 219 jautājumi.
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Pārskata gadā par patvaļīgu būvniecību un atkāpēm no saskaľotajiem
projektiem ir sastādīti 16 administratīvie protokoli.
Izvērtējot iepriekšējo četru gadu rādītājus pēc izsniegtajiem plānošanas un
arhitektūras uzdevumiem, saskaľotajiem projektiem, izsniegtajām būvatļaujām un
ekspluatācijā pieľemtajiem objektiem, varam secināt, ka salīdzinot ar iepriekšējiem
gadiem būvniecības aktivitātes Ozolnieku novadā 2009.gadā nedaudz, bet tomēr
samazinājušās.
Ľemot vērā ekonomisko situāciju valstī, vēl apjomīgāks būvniecības tempu
kritums paredzams arī 2010. gadā, par to liecina 2009. gada beigās un 2010. gada
sākumā saľemto būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumu – uzskaišu karšu skaits.
Sakarā ar grozījumiem likumdošanā, iespējams, palielināsies ekspluatācijā nododamo
ēku skaits.
Svarīgākās būvniecības attīstības tendences Ozolnieku novadā:
joprojām turpinās privātā dzīvojamā sektora gazifikācijas darbi;
regulāri turpinās pašvaldības izglītības iestāţu telpu remontdarbi;
uzsākta tehnisko projektu izstrāde pašvaldības izglītības iestāţu ēku
energoefektvitātes paaugstināšanai;
turpina realizēt izstrādātos pašvaldības izglītības iestāţu ēku rekonstrukciju un
teritoriju labiekārtošanas projektus;
turpina veikt novada teritorijas labiekārtošanas darbus;
turpinājās aizsāktā rūpnieciskās raţošanas objektu projektēšana, rekonstrukcija
un būvniecība;
joprojām turpinās individuālo dzīvojamo māju projektēšana, rekonstrukcija un
būvniecība;
turpinās nekustamo īpašumu zemes ierīcības projektu izstrāde, mazāk
teritoriju detālplānojumu izstrāde.
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Īstenotie projekti 2009.gadā
1. „Sadzīves notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas iekārtu uzstādīšana Ozolnieku
novada Branku ciemā”

Lai sakārtotu vides aizsardzības jautājumus, kā arī pārtrauktu Iecavas upes un
apkārtējās vides piesārľošanu ar sadzīves notekūdeľiem Ozolnieku novada Cenu
pagasta Branku apbūves zonā Iecavas upes kreisajā krastā, Ozolnieku novada dome
realizēja vides projektu „Sadzīves notekūdeľu bioloģisko attīrīšanas iekārtu
uzstādīšana Ozolnieku novada Branku ciemā” spiedvada un autonomu bioloģisko
attīrīšanas iekārtu izbūvei.
Darbu faktiskās izmaksas
bija 85 455,54 LVL, no tām pašvaldības
līdzfinansējums– 53 605,54 LVL, Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējums –
LVL 31 850 LVL.
2. „Pieminekļa „Piemineklis kritušajiem karavīriem” restaurācija”
Veikti Pieminekļa restaurācijas/konservācijas darbi saskaľā ar izstrādāto metodiku –
veikta Pieminekļa virsmas attīrīšana, šuvju restaurācija, virsmas aizsargapstrāde, kā
arī kāpľu restaurācija, kā rezultātā ir atjaunots Pieminekļa vizuālais estētiskais
veidols, uzlabota pieminekļa aizsardzība pret nelabvēlīgajiem apkārtējās vides un
klimatiskajiem apstākļiem.
Darbu faktiskās izmaksas: kopā – LVL 4961,80, no tām pašvaldības
līdzfinansējums – LVL 2961,80, Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) finansējums –
LVL 2000.

15.attēls. Piemineklis kritušajiem karavīriem – pirms restaurācijas

16.attēls. Piemineklis kritušajiem karavīriem – pēc restaurācijas
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Uzsākti projekti 2009.gadā, īstenošana turpinās 2010.gadā:
1. „Kvalitatīvai dabaszinātľu programmu apguvei atbilstošas materiāli
tehniskās bāzes pilnveide Ozolnieku novada vidusskolā”
Projekta ietvaros 2009.gadā veikti dabaszinību (ķīmijas, bioloģijas, fizikas) un
matemātikas kabinetu un to laboratorijas telpu remontdarbi, iegādātas mēbeles šo
mācību priekšmetu specifiskā aprīkojuma un tehnoloģiju ērtai izvietošanai, 2010.
gadā tiks iegādāti skolēnu soli šiem kabinetiem, kā arī mūsdienu prasībām atbilstošs
šo mācību kabinetu aprīkojums un mācību metodiskie līdzekļi - iekārtas, piederumi,
aprīkojums, instrumenti, uzskates materiāli, u.c., kā arī tiks ierīkotas 25 darbavietas
darbam ar datoru.
Projekta plānotās izmaksas: kopā - LVL 102 584, t.sk. Eiropas reģionālā attīstības fonda
(ERAF) finansējums LVL 83633, valsts finansējums Ls 2952, pašvaldības līdzfinansējums –
LVL 15999.
Projektu paredzēts īstenot līdz 2010.gada 31.decembrim.

2. „Ozolnieku vidusskolas telpu piemērošana izglītojamiem ar funkcionāliem
traucējumiem”
Skolas infrastruktūras pielāgošanai personām ar funkcionāliem traucējumiem, projekta
ietvaros 2009.gadā ir veikti sekojoši darbi:
1. skolas 1.stāva mācību kabinetu un palīgtelpu (tualešu, medicīnas kabineta) durvju nomaiľa,
lai telpās patstāvīgi varētu iekļūt personas ar kustību traucējumiem;
2. durvju nomaiľa skolas 1.stāva koridoros un koridoru remonts;
3. tualešu remonts ar speciālo invalīdu tualešu izbūvi;
4. medicīnas kabineta remonts, BAIC telpas remonts;
5. pacēlāja izbūve uz ēkas otro stāvu,
6. piebraucamā celiľa, pandusa (uzbrauktuves), un ieejas mezgla izbūve pie vispārējās
izglītības iestādes, lai nodrošinātu iekļūšanu pacēlājā, kā arī ērtu iekļūšanu un izkļūšanu no
ēkas.
2010.gadā tiks veikti analogi remontdarbi skolas 2.stāvā, tādējādi tiks nodrošināta personu ar
funkcionāliem traucējumiem pārvietošanās un iekļūšana visās skolas telpās.
Projekta plānotās izmaksas: kopā LVL 98 392, t.sk. Eiropas reģionālā attīstības fonda
(ERAF) finansējums LVL 83633, valsts finansējums Ls 2952, pašvaldības līdzfinansējums –
LVL 11 807.

Projektu paredzēts īstenot līdz 2010.gada 30.septembrim.
3. „Tautas nama rekonstrukcija un gājēju-veloceliľa izbūve Ozolnieku novadā”
Projekta ietvaros 2009.gadā ir uzsākta Ozolnieku Tautas nama jumta seguma
rekonstrukcija un nomaiľa ar pārseguma siltināšanu, kā arī uzsākta gājēju velosipēdistu celiľa posma izbūve gar Rīgas ielu no Ziedoľa ielas līdz Skolas ielai.
Projektu paredzēts īstenot līdz 2010.gada 1.jūlijam.
Projekta plānotās izmaksas: kopā LVL 67 907,41, t.sk. Eiropas lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) un Valsts budţeta finansējums LVL - 37116,02, pašvaldības
līdzfinansējums – LVL 30791,39.
4. „Energoefektivitātes paaugstināšana Ozolnieku novada izglītības iestādēs” (noslēgts
līgums 2009.gadā, īstenošana tiks uzsākta 2010.gadā)
Lai samazinātu oglekļa dioksīda emisiju, siltumenerģijas patēriľu un panāktu maksimālu
izmaksu efektivitāti, projekta ietvaros Ozolnieku novada divās pirmsskolas izglītības
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iestāţu ēkās („Saulīte” - 1444 m2 un „Bitīte” – 530,4 m2) ir plānots īstenot sekojošus
energoauditā norādītos pasākumus:

1.ēku fasādes siltināšanu;
2.pagraba pārseguma siltināšanu;
3.durvju nomaiľu;
4.logu nomaiľu;
5.jumta pārseguma siltināšanu;
6.ventilācijas sistēmas rekonstrukciju.
Projekta plānotās izmaksas: kopā LVL 190 260,09, t.sk. Klimata pārmaiľu finansu
instrumenta (KPFI) finansējums LVL 138889,89, pašvaldības līdzfinansējums – LVL
51370,20.
Projektu paredzēts īstenot līdz 2010.gada 1.decembrim.

Iesniegti projekti izskatīšanai 2009.gadā:
1. „Ozolnieku novada izglītības iestāţu informatizācija”
Projekta ietvaros paredzēta datoru, interaktīvo tāfeļu iegāde Teteles, Sidrabenes un Salgales
pamatskolām un lokālo tīklu izveide Sidrabenes un Salgales pamatskolās.
Kopējās plānotās projekta izmaksas: kopā - LVL 15 992,03, t.sk. ERAF finansējums LVL
13 593,23, Valsts budţeta finansējums – LVL 2 398,80.
2. „Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra izveide Ozolnieku novada

Tetelē”
Projekta ietvaros paredzēts izveidot Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centru
pie Teteles pamatskolas esošajās izglītības centra telpās, veicot to vienkāršotu
rekonstrukciju un iegādājoties nepieciešamo telpu aprīkojumu. Rekonstruējot telpas,
tiks nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.
Kopējās plānotās projekta izmaksas: kopā - LVL 79212, t.sk. ERAF finansējums LVL
67 330, pašvaldības līdzfinansējums – LVL 11 882.

2009.gadā darba tirgus administrēšanai izlietoti Ls 7079, projektu daļas
izdevumiem izlietoti Ls 7211 un būvvaldes funkciju nodrošināšanai un uzturēšanai
izlietoti Ls 44877.
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17.attēls. Ekonomiskās darbības pamatbudţeta izdevumu dinamika (Ls)
17.attēlā redzama ekonomiskās darbības nodrošināšanai izlietoto pašvaldības
līdzekļu dinamika.
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PAŠVALDĪBAS TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA

Saimniecisko nodrošinājumu pašvaldībā un no pašvaldības budţeta finansētās
iestādēs un struktūrvienībās, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanu un
koordinētu transporta līdzekļu izmantošanu organizē un nodrošina saimniecības daļa.
Pārskata gadā veiktas daţādas 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, trotuāriem un autobusu pieturām,
apledojuma novēršana, apstrāde ar pretslīdes materiāliem;
- zālāju pļauja un apstādījumu kopšana;
- teritorijas atbrīvošana no kritušajām lapām, to kompostēšana;
- košumkrūmu kopšana, mitruma reţīma uzturēšana;
- koku, krūmu vainagu kopšana un veidošana.
2. Iepirkumi:
2.1.Izstrādāta ikgadējo iepirkumu dokumentācija pašvaldības iestāţu vajadzību
nodrošināšanai sekojošām preču grupām un iepirkumiem:
 Būvmateriāli (noslēgts līgums ar SIA „Būvmateriālu veikals Pilsēta”);
 Saimniecības preces (noslēgts līgums ar SIA „Kanclers”);
 Kancelejas preces (noslēgts līgums ar SIA „Kanclers”);
 Naftas produkti (noslēgts līgums ar SIA „Neste-Oil”);
 Veļas mazgātavas pakalpojumi (noslēgts līgums ar SIA „Bauskas sadzīves
pakalpojumi”);
 Dzeramā ūdens piegādēm (noslēgts līgums ar SIA „VENDEN”);
 Paklāju un telpu kopšanas inventāra noma (noslēgts līgums ar SIA „EPS”);
 Ugunsdzēsības iekārtu apkalpošana (noslēgts līgums ar SIA „Latakva”);
 Ozolnieku vidusskolas un Teteles pamatskolas skolnieku pārvadājumi
2009/2010. mācību gadā (noslēgts līgums ar SIA „Auto-Migar”);
 Pasaţieru pārvadājumi Ozolnieku novada pašvaldības iestādēs (noslēgts
līgums ar SIA „LUX”);
 Ozolnieku novada iestāţu elektroietaišu apkalpošana (noslēgts līgums ar
SIA „Mītava-Elektra”);
 Ozolnieku novada apsardzes un ugunsdzēsības iekārtu apkalpošana
(noslēgts līgums ar SIA „BSS Security Service”);.
2.2.Veikta iestāţu sistemātisko iepirkumu pieprasījumu apkopošana un
iesniegšana piegādātājiem, koordinēta preču centralizēta piegāde atbilstoši
līgumu nosacījumiem.
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3. Transports un tehniskie līdzekļi:
3.1.veikta pašvaldības iestāţu transporta pieprasījumu izskatīšana, nodrošināta to
izpilde, koordinēta transporta līdzekļu racionāla izmantošana;
3.2.veikta transporta līdzekļu degvielas uzpilde, izmantošanas uzskaite, darba
plānošana, ceļazīmju – pilnvaru izsniegšana;
3.3.koordinēta skolnieku pārvadāšana saskaľā ar noslēgtā līguma nosacījumiem
un atbilstoši noteiktajam grafikam;
3.4.uzraudzīts transporta līdzekļu vispārējais tehniskais stāvoklis, to aprīkojuma
nodrošinājums un plānoto tehnisko apkopju norise;
3.5.koordinēta tehnisko līdzekļu izmantošana, organizēts to savlaicīgs remonts un
uzturēšana tehniskā kārtībā.
3.6.veikta degvielas centralizēta sagāde, izsniegšana pamatojoties uz
pieprasījumiem kā arī degvielas patēriľa dokumentācijas sagatavošana.
4. Būvniecība:
4.1.apkopota un sistematizēta informācija par plānotajiem būvniecības darbiem
pašvaldības iestādēs;
4.2.koordinēts būvniecības objektu tāmju sagatavošanas un izstrādes process
atbilstoši pašvaldības iestāţu iepirkumu plānam;
4.3.izstrādātas tehniskās specifikācijas būvniecības darbu veikšanai pašvaldības
iestādēs;
4.4.sagatavota un iesniegta dokumentācija iepirkumu komisijai, saistībā ar cenu
aptaujas norisi būvniecības darbu veikšanai;
4.5.organizētas centralizētas iepazīšanās ar būvniecības objektiem dabā, pieaicinot
potenciālos pretendentus;
4.6.izskatīti iesniegtie piedāvājumi, izvērtēta to atbilstību prasībām un
noteiktajiem darbu apjomiem;
4.7.sadarbībā ar pašvaldības būvvaldi sekots darbu izpildei, ľemta dalība objektu
pieľemšanas komisiju darbā, sastādīti defektēšanas un apsekošanas akti.
5. Pašvaldības domes ēkas uzturēšanas darbi:
5.1. veikta darba kabinetu un koplietošanas telpu sistemātiska uzkopšana un
uzturēšana atbilstoši sanitārajām un higiēnas normām;
5.2. nodrošināta kopšanas līdzekļu periodiska iegāde, sekots to racionālai
izmantošanai;
5.3. veikti remontdarbi pagrabstāvā un garāţā, iekārtota inventāra uzglabāšanas
noliktava.
6. Darba aizsardzība, ugunsdrošība, CA aizsardzība:
6.1. izstrādāts darba aizsardzības plāns, veikta tā plānveida realizācija;
6.2. veiktas darbinieku periodiskās instruktāţas atbilstoši darba drošības
noteikumu prasībām;
6.3. izstrādāts Ozolnieku novada Civilās aizsardzības plāns, iesniegts apvienotā
plāna izstādei sadarbībā ar Jelgavas pilsētu un novadu.
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7. Citu pašvaldības objektu labiekārtošana un remontdarbi:
7.1. Veikta iepriekš uzstādīto un funkcionējošo bērnu rotaļu laukumu uzturēšana,
organizēts nepieciešamais remonts.
8. Pašvaldības ceļu apsaimniekošana:
8.1. Sniega tīrīšana, ceļu un ielu slīdamības novēršana ziemas periodā;
8.2. Ceļu planēšanas darbi - 430 pārgājiena/kilometri;
8.3. Grants seguma ceļu nodiluma kārtas atjaunošana -150m3;
8.4. Asfaltbetona seguma ceļu bedrīšu remonts -150 tonnas;
8.5. Tika veikti Skolas ielas rekonstrukcijas darbi ar jauna asfaltbetona seguma
uzklāšanu visā tās garumā;
8.6. Lai paaugstinātu satiksmes drošību un uzlabotu ceļa ūdens atvadi tika veikta
mehanizēta ceļu nomaļu appļaušana - 300 pārg./km;
8.7.Veikta caurteku rekonstrukcija un novadgrāvja pārtīrīšana Ziedoľu ielā
Ozolniekos;
8.8. Satiksmes drošības uzlabojumi - uzstādītas jaunas vai nomainītas vecās ceļa
zīmes - 50gab.;
8.9.Veikts asfaltbetona seguma remonts 3 tiltiem.

18.attēls. Rit Skolas ielas rekonstrukcijas darbi
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9. Kapu saimniecība:
9.1. Pārskata gadā tika veikti tikai elementāri kapu apsaimniekošanas darbi;
9.2. Talkas laikā Jaunzemju kapos iestādītas 110 tūjas;
9.3. Sistemātiski tiek slēgti jauni un iepriekšējo gadu kapu vietas zemes nomas
līgumi - 2009.gadā noslēgti 97 līgumi:
Teteles kapi
- 46
Jaunzemju kapi
- 26
Dalbes kapi
- 21
Skrabu kapi
- 2
Mušķu kapi
- 2
2006.gadā tika uzsākta kapu vietas nomas līgumu slēgšana un reģistrēšana
saskaľā 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, 2008.gadā 219 un
2009.gadā 97 kapu vietas nomas līgumi. Sakarā ar novada paplašināšanos Ozolnieku
novadā ir 12 atvērtās kapsētas, 1 daļēji slēgta un 5 slēgtas kapsētas.
Galvenie saimniecības daļas darbību raksturojošie skaitļi:
Izlietots latos
2009.gadā
Tautsaimniecība
471149
Kapu saimniecība
13320
Pavisam kopā
484469

2008.gadā
788091
51472
839563

Pārskata gadā novada teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izlietoti Ls
484469, kas ir par Ls 355094 jeb 42% mazāk kā 2008.gadā. 20.attēlā redzama šo
izdevumu dinamika četru gadu periodā.
Pēc Ozolnieku novada paplašināšanās 2009.gada 01.jūlijā, radās
nepieciešamība uz, Ozolnieku novada teritoriju šķērsojošiem, valsts autoceļiem
uzstādīt astoľas ceļa zīmes „Ozolnieku novads”. Viena no šīm ceļa zīmēm redzama
19.attēlā.

19.attēls. Uz valsts autoceļa „Upmaļi-Cīruļi”
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Saskaľā ar noslēgto sadarbības līgumu starp Ozolnieku novada domi un
Nodarbinātības valsts aģentūru, aizvadītā gada septembra beigās projekta
„Bezdarbnieka Darba praktizēšana ar stipendiju 100 latu apmērā” ietvaros darbu
uzsāka bezdarbnieki stipendiāti, kuri tika nodarbināti daţādos darbos un daţādās
pašvaldības iestādēs.
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20.attēls. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumu
dinamika (Ls)
Novadā viens no finansiāli un darba ziľā ietilpīgākajiem procesiem ir ceļu un
ielu sakārtošana. Mērķdotācija pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem 2009.gadā saľemta
Ls 113115 apmērā, kas ir par Ls 101785 jeb 47% mazāk kā 2008.gadā.

36

Ozolnieku novada pašvaldības 2009. gada publiskais pārskats

ATPŪTA, KULTŪRA 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.
2009.gada 17.novembrī reizē ar Latvijas
Republikas 91.dzimšanas dienu tika atzīmēta
šīs ēkas 70.gadadiena.
Kā vienmēr, Tautas nama darbība bija vērsta
uz pakalpojumu daudzveidību, pieejamību un
kvalitātes nodrošināšanu.
21.attēls.Ozolnieku Tautas nams,
zem kura jumta mājvietu ieguvusi
arī Ozolnieku mūzikas skola
2009. g Ozolnieku Tautas nama darbību stipri ietekmēja sareţģītā ekonomiskā
situācija Latvijā, līdz ar to arī novadā. Pirmie gada mēneši līdz pat Lieldienām
aizritēja, strādājot lielā taupības reţīmā. Veidojot kultūras piedāvājumu iedzīvotājiem,
bija jārēķinās ne tikai ar cilvēku pieprasījumu un vēlmēm, bet arī ar iedzīvotāju
maksātspēju un Ozolnieku novada domes finansiālajām iespējām.
Neskatoties uz daudzajām problēmām, Tautas nams var lepoties ar paveikto:
 7 Valsts un tradicionālie svētki – 1680 apmeklētāji;
 26 informatīvās un izglītojošās norises – 540 apmeklētāji;
 14 koncerti (amatieru un profesionāļu) – 900 apmeklētāju;
 15 izrādes (amatieru un profesionāļu) – 675 apmeklētāji;
 15 izklaides sarīkojumi – 900 apmeklētāji;
 11 tematiski pasākumi (pensionāru pēcpusdienas, balles, profesiju
svētki u.c.) - 705 apmeklētāji;
 9 izstādes - 2600 apmeklētāji;
 4 akcijas (labdarības, tirdziľi u.c.) – 350 apmeklētāji;
 31 amatiermākslas kolektīvu izbraukumu koncerti, izrādes,
piedalīšanās skatēs.
Jaunums Tautas nama darbības virzienos – personības attīstības kursi un
lekcijas:
- Sokrata Tautskolas lekciju cikls „Piedošanas mācība”, lektore E. Rudzāte,
(lekciju pamatuzdevums bija palīdzēt cilvēkiem izzināt sevi, pārvarēt grūtības,
uzlabot veselību, sasniegt garīgā līdzsvara un apmierinātības sajūtu ar dzīvi);
- Kursi „Sevis harmonizēšana”, vadītājas dziedniece I. Lilenfeldes un astroloģe
A. Ţuravska;
- Reiki garīgās prakses seminārs, skolotāja E. Vēja, (interesenti varēja iepazīties
ar reiki un smelties iedvesmu stabilitātei un mieram ar sevi un apkārtējo
dzīvi);
- Lekciju cikls „Cilvēka ceļš pa dzīvi”, lektore A. Līvmane;
- Praktiskās nodarbības „Enerģija, harmonija un veselība”, vadītājs Latvijas
Austrumu vingrošanas prezidents, cigun un tai cjuan instruktors dr. I.
Kudrjavcevs, (dalībnieki apguva atveseļošanās un pret novecošanās prakses
elementus).
Interese par izglītojošiem pasākumiem ir devusi pārliecību par nepieciešamību arī
turpmāk organizēt lekcijas un diskusijas par mūsdienīgām, aktuālām tēmām.
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2009. gada sezonā regulāri kultūras pasākumus veidojām ar pašu radošajiem spēkiem
– 5 stabiliem amatiermākslas kolektīviem. Īpaša loma šiem kolektīviem ir latviešu
tradīciju saglabāšanā, iedzīvināšanā un attīstībā.
Spilgtākās uzstāšanās brīvdabas pasākumos – Lieldienās, Līgo svētkos un Valsts
svētku svinībās.
Līgo svētkos koncertuzvedumā „Jāľu diena lepna nāca” kolektīvi uz brīvdabas
skatuves apvienojās R. Blaumaľa lugas „Skroderdienas Silmačos” notikumu izspēlē
D. Vilnes reţijā. Zaļumballē pirmo reizi tika uzstādīta līdzena deju grīda.
Par notikumu kultūras dzīvē kļuva Valsts svētku sarīkojums „Laikmetu grieţos..”,
veltīts Latvijas 91. gadadienai un Ozolnieku TN ēkas 70. dzimšanas dienai. Vēstures
ratu veiksmīgi grieza mūsu kolektīvi – aktierspēle, dejas, dziesmas, fotoprojekcijas
lieliski atainoja Ozolnieku novada vēsturi no senajiem muiţnieku laikiem līdz pat
šodienai. Skatītāju interese tika noturēta līdz izskaľas notij. Veiksmīgo scenāriju
nodrošināja mūsu reţisore D. Vilne. Pasākums sniedza lielu gandarījumu un pieredzi,
kā var saistoši attēlot vēsturiskus faktus un liecības. Lielisks pasākuma papildinājums
bija izveidotā izstāde par Tautas nama ēkas un kultūras dzīves norišu vēsturi,
sadarbībā ar Ozolnieku novada Informācijas centru, muzeju un Ozolnieku novada
centrālo bibliotēku.
Vasaras mēnešos TN darbība tika vērsta uz piedāvājumu bērniem un
jauniešiem, mērķtiecīgi un interesanti pavadīt brīvo laiku:
- Brīvdabas atrakciju dienas;
- Radošais rīts bērniem „Piedzīvosim Jāľus”;
- Sitamo instrumentu meistarklase pie G. Lintiľa un „Drum’s Clinic” un
Ozolnieku mūzikas skolas audzēkľu koncerts;
- Vasaras „Salsas deju klubiľš” u.c.
Atšķirībā no citiem gadiem, aizvadītajā vasarā Tautas nama telpās nenotika remonts,
un līdz ar to bija iespēja izmantot skatītāju zāli, katru mēnesi izrādot vienu
amatierteātra izrādi.
Par ievērojamu notikumu un tradīciju jau 3. gadu pārvēršas 1. septembris –
Zinību diena. Novada visu skolu pirmklasniekus kopā ar vecākiem Ozolniekos
Veselības takā sagaidīja pārsteigumi kopā ar Vinniju Pūku, Trusīti, Sivēnu un Ēzelīti Ī
– a, Jāľu pļaviľā mazie varēja piedalīties sporta spēlēs, rotaļās un mieloties piknikā.
Paldies skolu administrācijām par sadarbību un vēlmi kopā atzīmēt šos svētkus!
Pirmo reizi organizējot Eiropas kultūras mantojuma dienas 2009. – „Latvijas
brīvības cīľas 1919.” pie Vareļu pieminekļa Garozā, Tautas nama administrācija guva
jaunu pieredzi, sadarbojoties ar Aizsardzības ministriju, pieminekļu aizsardzības
biedrību un Sidrabenes pagasta vadību. Šis pasākums izvērtās par nopietnu,
emocionālu, patriotisku jūtu audzināšanas stundu. Prieks bija par lielo dalībnieku
skaitu un sadarbību ar novada skolām.
Šī pasākuma reţisore R. Barona šo tēmu „Latvijas brīvības cīľām 90” turpināja
Lāčplēša dienā pie Brīvības cīnītāju pieminekļa pret bermontiešiem pie Skuju skolas.
Scenārijs tika balstīts uz vēstures faktiem par cīľām Ozolniekos un Jelgavā.
No atpūtas un izklaides sarīkojumiem jāizceļ:
- Sieviešu dienas svētku balle ar grupu „Tērvete”;
- Harija Ozola & Santas Zapackas 5 gadu radošās darbības jubilejas
koncerts;
- Jelgavas Jaunā teātra izrāde Ţ. P. Sarts „Aiz slēgtām durvīm”;
- Cirka „Arino” izrāde;
- Neatkarīgā teātra ,,Kabata,, izrāde Z. Zunde ,,Trīs grašu omlete,,;
- Rajona skolotāju dienas svinības;
- Ziemassvētku sarīkojums bērniem ,,Daudz laimes Ziemas
svētkos,,;
- Gadumijas pasākums.
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Aktīva sadarbība notikusi ar Pensionāru padomi, palīdzot noorganizēt
pensionāru pēcpusdienas, 8.marta svinības, Ziemassvētku sarīkojumu ,,Ziemassvētku
roze”, gatavojot reklāmu un mākslinieciskus priekšnesumus.
Ozolnieku Tautas namā, sadarbojoties ar Jelgavas rajona padomes kultūras un
interešu izglītības centru, notikuši rajona skolu darbinieku un skolu jaunatnes
pasākumi, konkursi, semināri.
Stabila sadarbība, izstāţu organizēšanā, izveidojusies ar Ozolnieku vidusskolas
floristikas darbnīcu ,,Ziedu laiva”, Jelgavas Tautas gleznošanas studiju, Jelgavas
mākslas skolu. Skatītāju vērtējumam tika piedāvātas 9 izstādes.
Tautas nama amatiermākslas kolektīvu nozīmīgākās aktivitātes:
 Jauktā kora „Līga” dalība Starptautiskā garīgās mūzikas festivālā „Sudraba
zvani” Daugavpilī, E. Dārziľa konkursā Rīgā un Baltijas ceļa 20 . gadu atceres
pasākumā.
 Senioru deju kopas „Ozolnieki” dalība Republikas jaunrades deju skatē
Valmierā (3. vieta), Vislatvijas senioru deju kolektīvu salidojumā Kuldīgā un
Starptautiskajā senioru radošo apvienību koncertā Dzintaru koncertzālē;
 Bērnu un jauniešu muzikālā teātra „Nianse” dalība popmūzikas festivālā
Klaipēdā (1. vieta jaunākajā vecuma grupā, Grand Prix vidējā vecuma grupā),
panākumi festivālos un konkursos Jelgavā („Baltā kaza”),Siguldā, Ogrē,
Tukumā, 5 gadu jubilejas svinības ar izrādi „Saldā pasaka”.
 Vidējās paaudzes deju grupas „Zemgaļi” piedalīšanās Kanādas latviešu XIII
Dziesmu un deju svētkos;
 Amatierteātra dalība Zaļenieku teātra 125. gadu jubilejā, festivālā „Teātru
karuselis” Saldus Druvā, viesizrāde Mākslas darbinieku namā Rīgā u. c.
Pārskata gadā Tautas nama izmaksas bija Ls 95534, kas ir par Ls 39296 mazāk
kā 2008.gadā /Ls 134830/, no kurām kapitālieguldījumiem izlietoti Ls 18807.
Tautas nama telpas tiek izīrētas izglītojošu un atpūtas pasākumu
organizēšanai, kā rezultātā 2009.gadā saľemts Ls 2130, par biļetēm uz daţādiem
pasākumiem saľemts Ls 2979, par amatierteātra viesizrādēm saľemts Ls 260.
Mīļi aicināti apmeklēt Ozolnieku Tautas nama pasākumus 2010. gadā!
Ar 2008.gada decembri, skaistā un
renovētā ēkā, savu darbību uzsāka Ānes
kultūras nams, kas piemērots arī cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām.
Pirmajā stāvā jaunās telpās pirmo gadu
aizvadījusi Ānes bibliotēka, Ānes pašvaldības
policijas iecirknis un Ānes pakalpojumu
centrs. Pārskata gada 1.decembrī aizsākās
2.darba gads kultūras nama direktoram.

22.attēls. Ānes kultūras nams
Pirmais un galvenais uzdevums bija daţādu tehnisku jautājumu
risināšana. Tika ierīkota ēkas signalizācija, internets, telefona līnija un video
novērošana (kas sevi jau ne reizi vien ir attaisnojusi). Tika sakārtota kultūras nama
apkārtne – atjaunots ziľojumu stabs, uzstādīti soliľi un atkritumu urnas. Nozāģēts
savu mūţu nodzīvojis koks fasādes priekšā, tā vietā izveidota puķu dobe.
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Izsludinot iepirkumu kultūras iestāde iegādājās kvalitatīvus un interjeram
atbilstošus krēslus (100 gab.) Tika projektēti un pasūtīti arī galdi (20 gab.), akcentu
liekot uz to izturību – galdu kājas metinātas kā izturīgs metāla karkass. Iegādāts arī
mūzikas centrs un proţektori.
Lai realizētu daţādus kultūras pasākumus bija nepieciešamas afišas un biļetes,
kuras veiksmīgi izgatavotas sadarbībā ar „Jelgavas tipogrāfiju”. Tajās iestrādāts Ānes
Kultūras nama logotips, kurā iekļauts ķieģeļu mūra fragments, tādējādi vēstot par
Ānes ciemata vēsturisko izcelsmi.

Papildus tādiem tradicionālajiem svētkiem kā Lieldienas, Līgo un
Ziemassvētki, kultūras nams organizē ikmēneša balles, koncertus un citus pasākumus.
Kultūras nama telpas saviem mēģinājumiem izmanto muzikantu grupa „Fortis”, bet
deju soli ciemata iedzīvotājiem māca A.Ekmanis.
Drīzumā kultūras nama skatuve tiks aprīkota ar priekškaru un kulisēm, kas
pavērs iespēju aicināt ciemos kādu teātra izrādi vai cirku.
Diemţēl jāatzīst, ka joprojām daļai ciemata iedzīvotāju vārds „kultūra” ir
svešvārds. Ľemot vērā sekmīgo sadarbību ar pašvaldības policiju, ceram uz situācijas
uzlabošanos.
Pārskata gadā Ānes kultūras nama darbības nodrošināšanai un uzturēšanai
izlietoti Ls 24597.
Sidrabenes pagastā kultūras dzīvi vada kultūras darbiniece. Pagastā darbojas
sekojoši pašdarbības kolektīvi: Sidrabenes un Jaunsvirlaukas pagastu apvienotais
koris „Svīri”, dramatiskais kolektīvs, bērnu sporta deju klubs „Lielupe” un sieviešu
retrodeju kolektīvs „Garroze”. Aktīvi pagastā darbojas Salgales draudze. Katru nedēļu
baznīcā notiek Bībeles pulciľš, kurā piedalās ap 40 pagasta skolas un pirmsskolas
vecuma bērni.

65154
Bibliotēkas

76281
63944

121760
S porta pasākumi

167782
122354

146235
Kultūras pasākumi

640368
191150

Izpilde 2007.

Izpilde 2008.

Izpilde 2009.

23.attēls. Pamatbudţeta izdevumu dinamika atpūtai un kultūrai (Ls)
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Novada iedzīvotājiem ir plašas iespējas garīgi pilnveidoties 5 publiskajās
bibliotēkās - Ozolnieku novada centrālajā, Ānes, Garozas, Jaunpēternieku un Vainu.
Pārskata gadā bibliotēkās reģistrēti - 1590 lasītāji, 28316 apmeklējumi, 40374
izsniegumi. Izsniegumu skaits palielinājies par 2223 vienībām. Detalizēti ar
bibliotēku rādītājiem var iepazīties 15.tabulā.
Minētās iestādes sniedz kvalitatīvus informācijas pakalpojumus ikvienam.
Laikā, kad iedzīvotāji ar minimāliem līdzekļiem vēlas papildināt savas zināšanas,
attīstīt intelekta līmeni, gūt dvēseles mieru baudot izklaides literatūru, bibliotēku loma
arvien pieaug, iedzīvotāji novērtē bibliotēku sniegto pakalpojumu kvalitāti.
Sabiedrības pieprasījums pēc bibliotēku informācijas novadā audzis
ģeometriskā progresijā. Ozolnieku novada centrālajā bibliotēkā krasi palielinājies
bibliotēkas lietotāju skaits, bibliotēka apmeklēta par 20% bieţāk kā iepriekšējā gadā,
izmantots par 3,5 tūkstošiem iespiedvienību vairāk kā iepriekšējā gadā. Mēnesī
bibliotēkā iegrieţas vairāk kā tūkstotis apmeklētāju. Tie ir augstākie rādītāji
bibliotēkas pastāvēšanas laikā. Būtisks darba kvalitātes uzlabojums centrālajai
bibliotēkai – automatizētas lasītāju apkalpošanas uzsākšana 2009. gada martā.
Bibliotēkas skaitliskie rādītāji, profesionālais līmenis un bibliotēkas automatizācija
apliecina spēju konkurēt ar augstāka līmeľa bibliotēkām valstī.
Visu novada bibliotēku galvenie darbības rādītāji palielinājušies salīdzinot ar
iepriekšējo gadu.
15.tabula
Novada bibliotēku galvenie darbības rādītāji
Bibliotēka

Lasītāju skaits

Apmeklējumu

Izsniegumu

skaits

skaits

Fonds, gab.

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

Ozolnieku

750

825

9308

11080

19583

23040

13507

13191

Vainu

220

222

3233

3686

8551

6862

7405

7771

Ānes

210

252

1714

3733

2651

3225

4595

3484

Jaunpēternieku

64

89

1012

1272

2198

2573

3928

4453

Garozas

212

202

8422

8545

5168

4674

5322

5419

Kopā:

1456

1590

23689

28316

38151

40374

34757

34318

Lasītāju aktivitātes pieauguma iemesls- ekonomiskā situācija un vēlme iegūt
nepieciešamo informāciju pēc iespējas lētāk. Bibliotēku pamatpakalpojumi-grāmatu
izsniegšana, interneta izmantošana ir bez maksas. Ik dienas tiek konsultēti lietotāji
datora un interneta izmantošanā, sniegta palīdzība nepieciešamās literatūras
meklēšanai citu bibliotēku elektroniskajos katalogos, izmantotas citu bibliotēku
veidotās datubāzes. Visās bibliotēkās pieejamas datubāzes Letonika un NAIS,
Ozolnieku bibliotēkā arī Lursoft laikrakstu bibliotēka- tā ir iespēja meklēt Latvijā
izdoto laikrakstu pilntekstus elektroniski. Visvairāk šo pakalpojumu izmanto studenti,
bet reizēm arī pensionāri iegūst nepieciešamo rakstiľu par vajadzīgo tematu
elektroniski.
Ozolnieku un Garozas bibliotēku apmeklētība liecina par augstu bibliotēku lietotāju
aktivitāti novada centrā un Sidrabenes pagasta Garozā.
Lasītāju skaits palielinājies novada centrā, Jaunpēterniekos, Ānē. Ozolnieku apkārtnē
palielinājies iedzīvotāju skaits, jo attīstās dzīvojamais fonds. Ānes bibliotēka gadu
41

Ozolnieku novada pašvaldības 2009. gada publiskais pārskats

uzsāka jaunās renovētās telpās, kuras pieejamas arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
jaunās telpas piesaistījušas lielāku lasītāju uzmanību.
Jaunpēternieku bibliotēkā iegādāts pietiekami grāmatu un abonēti atbilstoši
periodiskie izdevumi, lai piesaistītu lielāku lasītāju uzmanību. Tomēr Jaunpēternieku
bibliotēkas lasītāju skaits vēl arvien ir ļoti mazs.
Ozolnieku novada centrālās bibliotēkas lietotājiem pieejams savs elektroniskais
katalogs no 2 interneta pieejas punktiem (JZB un Ozolnieku tīmekļa vietnēm) jebkurā
diennakts laikā. Bibliotēkas darbība organizēta tā, lai uzturētu un attīstītu šo
elektronisko datubāzi.
Situācija, kad tiek veidota sava datubāze Latvijā ir tikai vēl daţām bibliotēkām, kuras
nav Reģiona galvenās bibliotēkas. Minētā datubāze ir priekšnoteikums Ozolnieku
novada kopkataloga veidošanai.
2009. gada nogalē pilnībā pabeigta Ozolnieku novada centrālās bibliotēkas krājuma
rekataloģizācija. Tagad bibliotēkas e-katalogs atspoguļo visu bibliotēkas krājumu
pilnībā. Gada nogalē uzsākts pievienot katalogam arī Ānes un Jaunpēternieku
bibliotēku jauno grāmatu sūtījumus.
Pārskata gadā novada bibliotēku uzturēšanai izlietoti Ls 65154.
16.tabula
Bibliotēka

Ozolnieku
Vainu
Ānes
Jaunpēternieku
Garozas

Pašvaldības finansējums
krājuma komplektēšanai
Kopā
Uz 1 lasītāju
2008
2009 2008 2009
5523
4994 7,36 6,05
2332
2072 10,6 9,33
1465
1448 6,97 5,77
1603
860 25,05 9,66
1234
667 5,82 3,30
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Bibliotēkas izmaksas
Kopā
2008
38041
10992
6887
9565
10795

2009
35427
8785
6999
6008
7935

Uz 1 lasītāju
2008
2009
47,44 38,68
42,07 39,57
45,55 27,88
107,61 67,50
50,92 39,28
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Bez daţāda 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. Ledus hallē iespējams nodarboties ar ledus sporta veidiem.
Cenu pagastā kā Ozolnieku novada domes struktūrvienība atrodas sporta
komplekss „Mālzeme”. Pārskata gada laikā tika organizētas tuvcīľas nodarbības,
volejbola, basketbola un futbola nodarbības, ziemas peldēšana, pilates un aerobikas
nodarbības, kā arī fizkultūras stundas bērnu dārzam „Saulīte”.
Pieľemamas cenas, elastīgi noteikumi sporta kompleksa telpu nomai, kvalificētu
treneru sastāvs, sporta iekārtu un inventāra aprīkojums veido stabilu apmeklētības
līmeni Ānes, Branku un Jelgavas iedzīvotāju vidū. Saskaľā ar apmeklētāju
reģistrācijas ţurnāla ierakstiem, pārskata gadā ir bijši 7295 apmeklētāji, kas ir par 938
apmeklētājiem mazāk kā 2008.gadā.
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:
orientēšanās, volejbols un futbols (bērniem), volejbols (amatieriem, veterānem
un meistarkomandai), futbols un basketbols (jauniešiem), futbols (senioriem),
ratiľbasketbols (ratiľkrēslos), vingrošana, nūjošana, skriešana (visiem). Individuālām
nodarbībām pastāvīgi pieejama trenaţieru zāle, galda teniss un novuss.
Pēc Skrējēju kluba iniciatīvas, organizēti skriešanas seriāli „Ielūdz Ozolnieki”
septiľās kārtās un „Ozolnieku Apļi-09” trīsdesmit sešās kārtās, kā arī Tradicionālais
Ozolnieku rudens pusmaratons 21,09 km distancē. Uzľemtas SIA „Bella” invalīdu
sporta spēles vieglatlētikā un futbolā bērniem, Zemgales sporta spēles vieglatlētikā un
bokio čempionāts cilvēkiem īpašām vajadzībām, mācību treniľnometnes un piecas
sacensības ratiľbasketbolā invalīdiem. Organizēti astoľi Šitika futbola skolas
starptautiskie turnīri bērniem stadionā un sporta zālē. Sagatavota sporta bāze un
laukumi futbola komandai „Jelgava” 10 futbola spēlēm un futbola komandai
„Ozolnieki” 13 spēlēm.
Latvijas federācijas futbola U-21 un Olimpiskās futbola izlases, Latvijas
Hokeja jauniešu U-18 komanda – Ozolnieku sporta centru uzskata par savām mājām
mācību treniľnometľu organizēšanai. Šeit uzľemta arī Latvijas čempionāta regbi
spēle.
Kā trešā vieta, kurā notiek aktīva sportošana, noteikti jāmin Ozolnieku
vidusskolas sporta un aktu zāle, kurā notiek sporta stundas vidusskolas skolēniem no
1.-12.klasei, divas sporta grupas – sporta pulciľš 1.-4.klasei un volejbola sekcija 2
grupas 4.-12.klasei, kurās darbojas galvenokārt skolas bērni.
Kā neatľemamas sporta dzīves sastāvdaļas arī aizvadītajā gadā jāmin
Ozolnieku novada domes rīkotie pasākumi visiem novada iedzīvotājiem – Velotūre
2009. 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 2009.gadā tika izlietoti Ls 121760.
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24.attēls. Ikgadējā Ozolnieku velotūre – 2009.
24.attēlā redzams kā pasākuma „Velotūre – 2009” dalībnieki iepazīstas un
izmēģina braukšanu ar vienu no pirmajiem velosipēda modeļiem, tautā sauktu
„Zirneklis”, kas ir viens no Ozolnieku motomuzeja eksponātiem.
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IZGLĪTĪBA
Par jaunās paaudzes izglītošanu Ozolnieku novadā rūpējas septiľas izglītības
iestādes, ar sekojošu audzēkľu un skolēnu skaitu:
17. tabula
Audzēkľu un skolēnu skaita dinamika
Pirmsskolas izglītības iestāde
„Bitīte”
„Zīlīte”
„Saulīte”
Garozas pamatskolas
pirmsskolas grupa
Salgales pamatskolas
pirmsskolas grupa
Teteles pamatskola
Ozolnieku vidusskola
Garozas pamatskola
Salgales pamatskola

2008.
58
222
79

2009.
62
231
82

11

29

36
193
431
91
75

29
180
452
90
78

Ozolnieku novada prioritāte izglītības organizācijai paredzēto līdzekļu sadalē
2009.gadā bija Izglītības likumā noteikto pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšana.
Pašvaldības funkcijas izglītībā nosaka LR Izglītības likuma 17.panta 3.punkts, kā
rezultātā ar 2009.gada 01.oktobri pašvaldībā darbu uzsāka izglītības speciālists, kuram
jānodrošina un jāpalīdz realizēt pašvaldībā valsts izglītības politiku, kā arī jāizstrādā
un jārealizē novada izglītības stratēģiju. Ľemot vērā aktīvo starptautisko sadarbību
izglītības jomā, tika pieľemta darbā starptautisko izglītības projektu speciāliste.
Pēc Ozolnieku novada paplašināšanās, novada izglītības iestādēm
pievienojušās - Garozas un Salgales pamatskolas ar pirmsskolas grupām un Salgales
mūzikas skola.

Ozolnieku vidusskola ir Ozolnieku novada izglītības iestāde, kas dibināta 1846. gadā kā Ozolmuiţas 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.
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Skolā tiek realizētas:
 Vispārējās pamatizglītības programma (kods 21011111) 2009. gadā
apguva 363 skolēni,
 Vispārizglītojošo vidējās izglītības programma (kods 31011011)
2009. gadā apguva 87 skolēni,
 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar speciālām
vajadzībām, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē (A un B līmenis),
(kods 21015811) 2009. gadā apguva 1 skolēns,
 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās
attīstības traucējumiem, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē (kods
21015311) 2009. gadā apguva 1 skolēns.
Skolēni aktīvi piedalījās Jelgavas rajona mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta
pasākumos, spartakiādēs un konkursos, kuros gūti labi panākumi:
Mācību priekšmetu olimpiādēs:
1. vietas
1. 3. kl. Namejs Kugrēns- sākumskolas kombinētā olimpiāde ( Valda Hāze)
2. 5. kl. Emīls Melders- matemātika (Inna Galviľa)
3. 8. kl. Ramona Ozoliľa- angļu valoda (Edīte Millere)
4. 8. kl. Arvīds Pelēcis- mājturība un tehnoloģijas (Dainis Šantars)
5. 9. kl. Emīls Bolmanis- ķīmija ( Lolita Meinharde)- piedalījās valsts olimpiādē
6. 9. kl. Evija Gaile- bioloģija (Lilita Brizga)
7. 11. kl. Zenta Broka- latviešu valoda (Ligija Andersone)
8. 11. kl. Zenta Broka- ģeogrāfija (Aina Krūmiľa)- piedalījās valsts olimpiādē
9. 11. kl. Līga Groza- ZPD ķīmijā (Lolita Meinharde)- valsts skatē 3. vieta
10. 11. kl. Līga Kalniľa- ZPD ķīmijā (Lolita Meinharde)- valsts skatē atzinība
2. vietas
1. 9. kl.- Jānis Balodis- mājturība un tehnoloģijas (Dainis Šantars)
2. 11. kl. Zenta Broka- kultūras vēsture (Gunta Andersone)
3. 11. kl. Līga Groza- bioloģija (Lilita Brizga)
3. vietas
6. kl. Kristiāna Spalva- vizuālā māksla (Renāte Bērziľa)
8. kl. Arvīds Pelēcis- angļu valoda (Edīte Millere)
9. kl. Elgars Tračums- ķīmija (Lolita Meinharde)
10.kl. Rita Miķelsone- vizuālā māksla (Renāte Bērziľa)
11. kl. Gunda Dunkure- angļu valoda (Pēteris Kruglauţs)
11. kl. Līga Groza- kultūras vēsture (Gunta Andersone)
11. kl. Līga Groza- vizuālā māksla (Renāte Bērziľa)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sportā: (skolotājas – R.Skruļa, M.Cīrule, V.Zīverte)







1.vieta basketbolā Jelgavas rajona 42. Skolēnu sporta spēlēs
1.vieta basketbolā - „B” grupa
1.vieta basketbolā - ”D” grupa
1.vieta volejbolā rajonā - „A” grupa
1.vieta stafetes krosā 6x1000m -„B” grupa
1.vieta volejbolā Jelgavas 42. Skolēnu sporta spēlēs - „A”grupa
- 1.vieta Zemgalē
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- 12.vieta valstī
 2. vieta basketbolā -”C” grupa,
 2. vieta basketbolā - „D” grupa,
 2. vieta Jelgavas rajona čempionātā futbolā - „D”grupa,
- 3 vieta Zemgales novadā
 3.vieta basketbolā „B” grupa,
 3. vieta volejbolā Zemgales novadā.
Konkursos un skatēs:
 Floristikas un lietišķās mākslas izstāde „ Svētku priekam” 1.vieta,
 Floristikas un lietišķās mākslas izstāde - konkurss „ Egles rota” Leduspuķes”
1. v.,2.v.,3.v.
 3.-4.klašu skolēnu tautu deju grupa 1. vieta,
 Jelgavas rajona un Zemgales vokālo ansambļu konkurss „ Balsis” 5.-6.klašu
ansamblis 1. v.
 Jelgavas rajona koru skate 2.-4.klašu koris 1.vieta,
 Jelgavas rajona skatuves runas konkurss 1. vieta,
 Policijas konkurss 4.-5.klasēm 1. vieta,
 Konkurss „Es Latvijas pilsonis” 5.-6.klasēm 1.vieta,
 Sociālo zinību konkurss 9.klasēm 1. vieta,
 Latvijas kara muzeja konkurss „ Latvija un Jānis Čakste” 2. vieta,
 Jelgavas rajona koru skate 5.-9.klašu koris – 2.vieta,
 Konkurss „ Balsis” Instrumentālais ansamblis” 2. vieta,
 Konkurss „ Balsis” 8.-12. klašu jauktais koris 2. vieta,
 Jelgavas rajona skatuves runas konkurss 2.vieta,
 Floristikas un lietišķās mākslas izstāde „ Ar vilciľu Rīgā braucu”, 2.vieta,
 Jelgavas rajona koru skate 8.-12. klašu jauktais koris 3. vieta.
Skolā aktīvi darbojas Skolas padome un Skolēnu dome.
Skolēni papildus mācību darbam savas spējas attīsta ārpusskolas un ārpusklases
pulciľos.
Skola 2009. gadā piedāvāja interešu izglītības programmas:
 koris – 1. – 4. klasei, 5. – 12. klasei;
 vokālais ansamblis – 8.-12.klasei;
 tautiskās dejas – 1.- 4.klasei;
 vizuālās mākslas pulciľš 1. – 12. klasei;
 sporta pulciľš 1. – 12. klasei;
 skolas muzeja pulciľš – 5. – 12. klasei;
 retorikas pulciľš – 5. – 9. klasei;
 floristikas studija – 1. - 12. klasei.
Papildus Ozolnieku vidusskolas skolēni mācās, apgūstot prasmes un iemaľas
Ozolnieku novada mūzikas skolā, Jelgavas pilsētas mūzikas, mākslas skolās un sporta
centros.
Skolā izveidojušās savas tradīcijas:
 1.septembris – Zinību diena
 Dzejas dienas
 Gadskārtējās izstādes
 Skolotāju dienas atzīmēšana
 Latvijas Republikas dibināšanas dienas atzīmēšana skolā
 Advente un Ziemassvētku koncerts
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Ziemassvētku svinības darbiniekiem
Karnevāls
Valentīna diena
Ţetonu vakars 12.klasei
Ģimeľu sporta diena
Godināšanas pasākums – skolēniem, skolotājiem, vecākiem
Pēdējā zvana svētki
Izlaidumi
Absolventu salidojumi

Galvenā Ozolnieku vidusskolas prioritāte ir izglītības sistēmas pilnveidošana.
Šajā sakarā notiek pedagogu sistemātiska kvalifikācijas paaugstināšana, skolas
materiāli tehniskā stāvokļa uzlabošana un modernizācija.
Skolas īpašie sasniegumi:
 Skolai sava interneta mājas lapa – www.ozolniekuvsk.lv
 Interneta pieslēgums lokālā tīklā.
 Skolai ir savas vienotas dienasgrāmatas.
 Ieviesta E-klase.
 Licencēta vispārējās pamatizglītības programma ar izvēles iespēju otrās
svešvalodas apguvei (krievu val. vai vācu val.).
 Licencēta vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena
programma ar iespēju padziļināti apgūt humanitāros vai eksaktos
priekšmetus.
Piedalīšanās projektos un pasākumos:
 Īstenojam Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu
„Kvalitatīvai dabaszinātľu programmu apguvei atbilstošas materiāli
tehniskās bāzes pilnveide Ozolnieku novada vidusskolā”;

25.attēls. Dabas zinību kabinets Ozolnieku vidusskolā
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 Īstenojam Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu
„Ozolnieku vidusskolas telpu piemērošana izglītojamiem ar
funkcionāliem traucējumiem”;
 Septiľi skolotāji pieteikušies un saľem Mērķstipendiju no Eiropas
Sociālā fonda(ESF) projekta "Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" līdzekļiem 3.aktivitātē "Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana" un
viena skolotāja guvusi atbalstu projekta 1.aktivitātē, kas paredz
pedagoda apmācību zināšanu un prasmju pilnveidei, profesionālās un
sektorālās mobilitātes veicināšanai, uzľēmējspēju attīstīšanai un
komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai;
 Latvijas Republikas bērnu un ģimenes lietu ministrijas, Jelgavas rajona
padomes projekti - „Bērniem draudzīga skola”, „Mūsu skolotājs”,
„Manai skolai nozīmīgie skolotāji”, „Lauki – manas mājas”.

26.attēls. Ozolnieku vidusskolas goda siena
2009.gada 14.septembrī, par godu pirmajam prezidentam J.Čakstem
150.dzimšanas dienā, tika atklāta Ozolnieku vidusskolas goda siena, kurā
attēlota - LR simbolika, himna, visi prezidenti, Ozolnieku novada simbolika un
karte, Ozolnieku vidusskolas simbolika un īss vēsturisks apraksts, skolas skolotāji
un Ozolnieku vidusskolas skolēni ar kuriem lepojamies - mācībās, ārpusstundu
aktivitātēs un sportā.
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Teteles pamatskola atrodas Ozolnieku novadā, Tetelē, Skolas ielā 10
Mācību programmas
 Skolā 2009.gadā īstenoja 3 programmas:
o vispārējās pamatizglītības programma , kods 21011111;
o mazākumtautību pamatizglītības programma, kods 21011121;
o pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma, kods
21011811.
 2008./2009.māc.gadā darbojās korekcijas klase devītklasniekiem, kuri ir ar
vājākām darba spējām un macīšanas grūtībām (arī skolēni no pilsētas un
Ozolnieku vidusskolas, klases audzinātāja – speciālais pedagogs Ilona
Ekmane).
 2009./2010.māc. gadā izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos finansējuma
trūkuma dēļ netiek īstenota korekcijas programma.
Mācību process
 No 2009. gada 1.septembra notika skolvadības maiľa:
 skolas direktore – Jeļena Ţoide, direktora vietniece izglītības jomā – Ineta
Sauša.
 2009. gadā skolā mācījās 182 skolēni: latviešu plūsmā - 106, krievu plūsmā 76. Skolēnu trūkuma dēļ nav 6. un 8. klases krievu plūsmai. Joprojām skolā
mācās skolēni no citiem novadiem (3) un Jelgavas pilsētas (20).
 No 28 absolventiem visi turpina talākizglītību, vidusskolā - 4 absolventi ,
arodvidusskolās – 24.
 Skola stādā 22 pedagogi ar augstāko izglītību, atbilstoši MK noteikumiem, tajā
skaitā 3 maģistri. Skolas pedagogi apmeklē talākizglītības kursus, kurus
apmaksā Ozolnieku novads.
 Skolā darbojas 2 pagarinātas dienas grupas – latviešu un krievu plūsmā.
Atbalsta sistēma
 Skolā ir izveidota atbalsta sistēma darbam ar bērniem, kuriem ir grūtības
mācībās – bērnu attīstības un izglītības centrs (BAIC), kurā darbojas speciālais
pedagogs un logopēds.
 Izveidota veiksmīga sadarbības sistēma ar novada sociālo dienestu un sociālo
pedagogu Ievu Briģi, ka arī ar pašvaldības policiju.
 Skolas bibliotēka ir nodrošināta ar mācību grāmatām. 2009.gadā mācību
grāmatu fonds bibliotēkai papildināts par Ls 2500.
Interešu izglītība
Skola 2009.gadā piedāvāja interešu izglītības programmas:
 Tautas dejas – 1.- 4.klases
 Instrumentālais ansamblis 4.klase
 Sporta dejas 1.- 9.klase
 Floristika
 Poligrāfija
 Futbols
 Literāri dramatiskā studija
 Šaušana
 Informātika 4.klase
 Bibliotēkas pulciľš
 Zīda apgleznošana
 Vokālais ansamblis
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Citas aktivitātes
 Programmas „Iespējamā misija” ietvaros skolā strādā ķīmijas un bioloģijas
skolotāja Anna Gabriša.
 Skolā sekmīgi darbojas skolas padome un skolēnu pašpārvalde.
 Lai motivētu skolēnus mācībām, skolā ir izveidota morālā un materiālā
stimulēšanas sistēma. Tās pilnveidošanai palīdz Monreālas „Daugavas
Vanagu” nodaļa un bijušie skolas absolventi – brāļi Biruļi.
 Turpinās ikgadējais Fr. Apšenieka piemiľai veltītais šaha turnīrs.
 Ar Eiropas Savienības atbalstu turpinājās skolas parka sakopšana.
Pēc Ozolnieku novada paplašināšanās, novada izglītības iestādēm
pievienojušās - Garozas un Salgales pamatskolas ar pirmsskolas grupām un Salgales
mūzikas skola.

27.attēls. Garozas pamatskola
Garozas pamatskola ir Ozolnieku novada Sidrabenes pagasta izglītības
iestāde.
Skola dibināta 1886.gadā. 1926.gadā celta un iesvētīta tagadējā skolas ēka.
Skola sastāv no trim daļām:
- pirmsskola;
- sporta zāle;
- pamatskola.
Skolas vīzija
Mūsdienīga demokrātiska vispārizglītojoša skola ar savām tradīcijām.
Misija
Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu valsts
pamatizglītības standartā noteikto pamatizglītības mērķu sasniegšanu, audzinot cieľu
un mīlestību pret savu valsti un apkārtējo vidi, sagatavojot skolēnus aktīvai
līdzdarbībai sabiedrības dzīvē lēmumu pieľemšanai demokrātiskā sabiedrībā.
Skolā tiek realizēta
- pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111 (licence 4950 no
22.07.2004.))
- vispārējā pamatizglītības programma (kods 21011111 (licence 2397 no
22.04.2002.))
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Skolēni aktīvi piedalījās rajona olimpiādēs, sporta pasākumos, konkursos, kuros gūti
arī panākumi:
Rajona olimpiādēs:
3.vieta- 2.kl. Alise Bubindusa – vizuālās mākslas olimpiāde;
- 4.kl. Santa Jacukeviča – matemātikas olimpiāde;
- 8.kl. Sanda Petrokaite – vizuālās mākslas olimpiāde.
Zemgales reģiona zonālajā olimpiāde:
4.vieta : 4.kl. Santa Jacukeviča – matemātika.
Konkursos un skatēs:
- 3.vieta – Jelgavas rajona Erudītu konkursā „Latvija Baltijas ceļā”;
- 1.vieta – Angļu valodas konkurss starp sadraudzības skolām (Garoza, Vircava,
Līvbērze);
- 3.klase piedalījās sociālās zīmēšanas kampaľā „Junior Achievement Latvia”- vinnēts
ceļojums uz Stokholmu;
- 3., 4.klase skolēni piedalījās vizuālās mākslas konkursā „Labdarība..ko es varu
darīt?”, kurā 4.klases skolnieces Santas Jacukevičas darba tika izvirzīts skatei
Moldovā un Lielbritānijā
- Latvijas mēroga konkurss par godu Tatjanas dienai – 9.klases skolniece Eva
Jacukeviča ieguva laureātes titulu.
Sportā
Rudens krosā
- Dzintars Jurgins – 3.vieta;
- Sintija Jurgina – 2.vieta.
Skolā darbojas skolas padome.
Skolēni papildus mācību darbam savas spējas attīsta ārpusklases un ārpusskolas
pulciľos.
2009.gadā skola piedāvāja interešu izglītības programmas:
- ansamblis 1.-4.klasēm;
- ansamblis 5.-9.klasēm;
- tautiskās dejas 1.-4.klasēm;
- floristikas pulciľš 1.-4.klasēm;
- dramatiskais pulciľš 4.-8.klasēm;
- sporta dejas pirmsskolas grupiľai -4.klasei;
- kokapstrādes pulciľš 5.-9.klasēm;
- sporta pulciľš 1.-4.klasēm.
Skolai ir izveidojušās savas tradīcijas:
1.septembris – Zinību diena, viesos pie Mazās raganiľas;
Dzejas diena
Skolotāju diena;
Rudens raţas izstāde;
Mārtiľdiena;
Lāčplēša diena;
Latvijas proklamēšanas diena;
Ziemassvētki;
Priekšmetu nedēļas;
Projektu nedēļa;
Erudītu konkurss;
Lieldienas;
Popiela;
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Talkas;
Sporta dienas;
Māmiľu diena;
Pēdējā zvana diena;
Pirmsskolas grupiľas izlaidums;
Pēdējā skolas dienā – Atskaites koncerts;
9.klases izlaidums.
Skolā veiktie saimnieciskie darbi:
1. Sporta zāles un tās palīgtelpu rekonstrukcija;
2. Rotaļlaukuma izveidošana;
3. Pirmsskolas telpas grīdas seguma nomaiľa;
4. Skolas teritorijas labiekārtošana;
5. Veselības takas
Skolas īpašie sasniegumi:
- Skolai ir savas vienotas dienasgrāmatas.
Salgales pamatskolas pirmsskolas grupas darbu uzsāka 1989.gada 13.martā, bet
1.septembrī – sākumskolas 3 klases. Kopš 1992.gada skola darbojas kā pamatskola ar
tiesībām izsniegt apliecību par pamatizglītību.
Skola piedāvāja 2 izglītības programmas:
- pirmsskolas izglītības programma 01011111 ( licences Nr.V-145,
15.09.2009.)
- pamatizglītības programma 21011111 (licences Nr.0799 26.03.2001.,
akreditēta līdz 06.06.2013.)
Skolā darbojās interešu izglītības programmas 6 pulciľi:
1.-4.klašu koris; 5.-8.klašu ansamblis; mākslas pulciľš (kultūrizglītības programma),
sporta pulciľš (sporta izglītības programma), koriģējoša vingrošana, sporta dejas.
Skolēnu sasniegumi:
- 3.vieta – mājturības un tehnoloģiju olimpiādē
- 3.vieta – sociālo zinību olimpiādē
- 2008./2009.mācību gadā 42.skolēnu sporta spēlēs kopvērtējumā 3.vieta
- 2008./2009.mācību gadā skolēniem astoľpadsmit 3.vietas, astoľpadsmit 2.vietas,
divas 1.vietas daţādās sporta disciplīnās
- Rajona tautas dziesmu konkursā „Lakstīgalas” – 2.vieta
- Rajona vokālās mūzikas konkursā „Balsis” 5.-8.klašu ansamblim 2.pakāpes
diploms
- 1.vieta pirmsskolas grupai grāmatnīcas Kanclers zīmējumu konkursā „Burvju
durtiľas”.
Skolas tradicionālie pasākumi:
o Zinību diena, Ziedu nedēļa, Kross Emburgas aplis, Skolotāju diena, Lāčplēša
diena, Latvijas dzimšanas diena, Ziemassvētki, Lieldienas, Mātes diena, Popiela,
Pēdējais zvans, Pēdējā skolas diena, pirmsskolas audzēkľu un 9.klases izlaidums.
o Katru pirmdienu skolas līnija, kur kāds no skolēniem ar īpašiem nopelniem
paceļ mastā Valsts karogu.
o Kopš 1999.gada katru mēnesi iznāk Skolas ziņu numurs.
Skolas īpašie piedāvājumi:
o Individuāla pieeja katram bērnam, kas nodrošina izglītības kvalitāti
o Mūsdienīga skolas vide, kas audzina izpratni par skaisto, sakārtoto un
estētisko
o Iespēja aktīvi sportot jaunajā sporta zālē
o Interesanta, daudzpusīga ārpusstundu dzīve
o Skolai ir savs karogs, himna, dienasgrāmata
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Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestāde ”Zīlīte” atrodas Ozolnieku novadā,
Ozolniekos, Meliorācijas ielā 10 un PII „Zīlīte” filiāle, Jelgavas ielā 35.

▲ Iestādē tiek īstenota Pirmsskolas izglītības programma ar kodu 0101 11 11, kura licencēta
2009.gada 30.aprīlī.
▲ PII “Zīlīte” pēcpusdienās bērniem piedāvājam dažādus pulciņus – vizuālās mākslas,
keramikas, 5 un 6 gadīgajiem bērniem angļu valodas, tautiskās dejas, muzikālo teātri.
▲2009.gadā esam iepazīstinājuši ar Fr.Frēbeļa pedagoģijas metodikas iedzīvināšanu „Zīlītē”:
- Nākotnes pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis” kolektīvu – jūnijā;
- Elejas pirmsskolas izglītības iestādes ”Kamenīte” kolektīvu – augustā;
- Ozolnieku sākumskolas skolotājas - septembrī;
- Baldones pirmsskolas izglītības skolotāju kolektīvu – septembrī;
- uzņemti ciemiņi no Rumānijas - septembrī;
- vācu sadarbības partneru vizīte oktobrī.
Kā viens no ievērojamākiem ieguldījumiem 2009.gadā izglītības jomā jāmin
Garozas pamatskolas sporta zāles un tās palīgtelpu rekonstrukcija, kuras kopējās
izmaksas - Ls 122624, no kurām projektēšanas izmaksas – Ls 3630, būvdarbi – Ls
117894 un būvuzraudzība – Ls 1095, kas tika veikta Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros.
Projekta ietvaros paveikti sekojoši darbi – ēkas siltināšana, jumta, logu un durvju
nomaiľa, ventilācijas, elektrības, ugunsdrošības un apsardzes sistēmu maiľa un
uzstādīšana, apkures sistēmas rekonstrukcija, telpu kapitālais un kosmētiskais
remonts, basketbola grozu un aizsargtīklu uzstādīšana u.c. sīkāki darbi. Celtniecības
darbu ģenerāluzľēmējs –SIA „Svente Holding”.
Eiropas reģionālās attīstības fonda ietvaros 2009.gadā ievērojami darbi veikti
Ozolnieku vidusskolā, daļēji realizējot projektu „Kvalitatīvai dabaszinātľu
programmu apguvei atbilstošas materiāli tehniskās bāzes pilnveide Ozolnieku novada
vidusskolā” un projektu „Ozolnieku vidusskolas telpu piemērošana izglītojamiem ar
funkcionāliem traucējumiem”. Plānotās projektu izmaksas Ls 200976, realizācijas
termiľš 2010.gada 30.septembris un 31.decembris.
Lai samazinātu oglekļa dioksīda emisiju, siltumenerģijas patēriľu un panāktu
maksimālu izmaksu efektivitāti, projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana
Ozolnieku novada izglītības iestādēs” ietvaros 2009.gadā noslēgts līgums. Projekta
īstenošanas termiľš - 2010.gada 1.decembris.
Lai nodrošinātu skolēnu nokļūšanu uz augstāk minētajām solām, atkārtoti
noslēgts līgums ar SIA „Migar” par vairāku maršrutu apkalpošanu. Aizvadītajā gadā
skolēnu pārvadāšanai Ozolnieku un Cenu pagastā izlietoti Ls 34708, segti transporta
izdevumi skolēniem par summu Ls 17901. Sidrabenes pagastā skolēnu pārvadāšana
tiek veikta ar pašvaldības transportu, kā rezultātā izlietoti Ls 32353.
Kā prioritāte pašvaldībā vienmēr ir bijusi izglītība. Kā pierādījums tam daţi
raksturojoši skaitļi par pašvaldības līdzekļu izlietojumu izglītībai:
18. tabula
Izglītības izdevumu dinamika latos
Pirmsskolas izglītības
iestādēs
Vispārējās izglītības
iestādēs
Pārējai izglītībai
Pavisam kopā

2008.

2009.

732227

575548

1467766
294781
2494774

1443325
397400
2416273
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18.tabulā redzams, ka 2009.gadā izdevumi izglītībai samazinājušies par Ls
78501 jeb 3,3 % salīdzinājumā ar 2008.gadu. Samazinājums skaidrojams ar pedagogu
darba algas samazinājumu no 01.septembra.

PII Zīlīte
PII Bitīte
PII S aulīte

201003
283662

2361087

90392
115120
116411
194399
192243
141506

S algales pamatskola ar pirmsskolas grupu

200720
257451
210304

Garozas pamatskola ar pirmsskolas grupu

318491
229988
178367

Teteles pamatskola

288676
373829
281468
633138
584062
493542

Ozolnieku vidusskola

Izpilde 2007.

Izpilde 2008.

Izpilde 2009.

28. attēls. Pamatbudţeta izdevumu dinamika novada izglītības
iestādēs (Ls)
28.attēlā redzama pamatbudţeta izdevumu dinamika novada izglītības iestādēs
trīs gadu laikā.
2009. gadā Ozolnieku novadā darbu turpināja divas profesionālās ievirzes
izglītības iestādes: Salgales mūzikas skola, kas dibināta 2005. gadā un Ozolnieku
mūzikas skola - dibināta 2007. gadā.
Ozolnieku mūzikas skolas audzēkľi savu pedagogu
vadībā aktīvi koncertēja Ozolnieku novadā, piedalījās
Jelgavas reģiona mūzikas skolu pasākumos. Izveidotais koris,
mazie akordeonisti un sitaminstrumentu spēles audzēkľi guva
pirmo pieredzi valsts mēroga konkursos.
Gatavojoties I Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas skolu koru un
ansambļu konkursam, pievilcīgu vizuālo ietērpu ieguva
mūzikas skolas koris.
Starp gada spilgtākajiem notikumiem jāmin skolas kolektīva organizētais reģiona
festivāls 1. aprīlī „Ar smaidu!” , kurā piedalījās mazie 2. klašu klavierspēles audzēkľi
no Dobeles, Bēnes, Lielvārdes, Skrīveriem, Jelgavas un Salgales. Savukārt 5.
decembrī notika trompetistu un bundzinieku festivāls, kurā kopā ar mājiniekiem
muzicēja Elejas, Zaļenieku un Salgales mūzikas skolu audzēkľi.
30. aprīlī akcijas „Iestādi ideju!” laikā ar zīmējumu konkursu sākās Skolas logo
izveide. Uzklausot bērnu, skolotāju un vecāku domas, izkristalizējās un tika
apstiprināts skolas vizuālais simbols.
2009. gadā tika ieviesta diferencēta vecāku līdzdalības maksa atkarībā no audzēkľu
sekmēm, kas uzlaboja audzēkľu un vecāku attieksmi un pozitīvi ietekmēja mācību
rezultātus.
Ozolnieku mūzikas skolas audzēkľu skaits uz 2009. gada 31. decembri - 51
Salgales Mūzikas skola, kopš dibināšanas, piedāvā apgūt galvenokārt daţādu
pūšaminstrumentu spēli. 2009. gadā skolā audzēkľi mācījās flautas, klarnetes, obojas,
fagota, meţraga kā arī sitaminstrumentu un klavierspēli.
Skolas audzēkľi uzstājās koncertos Sidrabenes pagastā, Staļģenē, Garozā.
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Labākie audzēkľi piedalījās Jelgavas reģiona Mūzikas skolu rīkotajos festivālos un
konkursos.
Sidrabenes pagasta iekļaušanās Ozolnieku novadā ienesa izmaiľas arī Salgales
mūzikas skolas darbā. Ar 1. septembri tika apvienota Ozolnieku un Salgales mūzikas
skolu administrācija, ar vienu direktoru un vietnieku katrā skolā. Ieviesta vienota
skolas vadības un mācību darba kārtība. Notika daudz kopīgu koncertu un pasākumu
ar abu mūzikas skolu audzēkľu piedalīšanos.
Veikts mūzikas skolas vestibila remonts.
Salgales mūzikas skolas audzēkľu skaits uz 2009. gada 31. decembri -35
Pārskata gadā ceturto darba gadu aizvadīja Ozolnieku novada informācijas
centrs - muzejs, kurā iespējams izmantot 7 datorus ar interneta pieslēgumu, izdrukāt,
kopēt (A4 formāts) un ieskenēt materiālus. Pārskata gadā šis pakalpojums izmantots
3280 reizes.
Centrā tiek vākta un apkopota informācija par novada uzľēmumiem un
iestādēm, aktuāliem tūrisma un atpūtas objektiem, notikumiem kultūras, atpūtas un
sporta jomā.
Pārskata gadā mājas lapā www.ozolnieki.lv ir izveidotas jaunas sadaļas, pārveidota un
ievietota informācija jau esošajās sadaļās. Regulāri ievietoti domes sēţu protokoli,
ikmēneša pārskati par Būvvaldes darbību, “Ozolnieku Avīze” un citi jaunumi un
aktualitātes.
Apkopotā tūrisma informācija tika ievietota novada mājas lapā un ikgadējos tūrisma
bukletos “ Jelgava un Jelgavas rajons” un “Zemgale - praktiska informācija
tūristiem”. 13.novembrī Ozolnieku novada informācijas centrs ľēma līdzdalību
biedrības “Cepums” prezentācijas pasākuma veidošanā projektam “1.solis jauniešu
iniciatīvai Ozolnieku novadā” un pētījumam “Ozolnieku novada tūrisma veicināšanas
rīcības plāna līdz 2012.gadam izstrāde”.
2009. gadā Ozolnieku novada muzejs sagatavoja pastāvīgo izstādi „Ozolnieku
cilvēki pirms 90, 80, 70, 60… gadiem”. Izstādes atklāšana notika 18. maijā,
Starptautiskajā muzeju dienā. Atklāšanā piedalījās 14 cilvēki. Muzejā 17 stendos
apskatāmi materiāli par Ozolnieku novada vēsturi no 18. gadsimta līdz mūsdienām
pēc Latvijas Republikas atjaunošanas. Izstādi apskatījuši 42 cilvēki, tiek veidota
sadarbība ar Ozolnieku vidusskolu un Teteles pamatskolu par skolēnu grupu
iepazīstināšanu ar izstādi.
27. martā muzeja telpā notika pasākums 1949. gada 25. marta deportācijas
atcerei. Atmiľās dalījās represētie Ozolnieku novada iedzīvotāji, pasākuma
noslēgumā kopīgi noskatījās dokumentālo filmu „Nesalauztie” par nacionālo
partizānu kustību Latvijā pēc Otrā pasaules kara. Pasākumu apmeklēja 28 cilvēki.
20. maijā muzejs sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu inspekciju veica
pārbaudes ekspedīciju pa vēstures pieminekļiem – Ozolnieku novada skanstīm.
Ekspedīciju vadīja arheologs un Latvijas Kultūras akadēmijas profesors Juris Urtāns,
piedalījās pieminekļu inspekcijas inspektores Maija Irbīte un Gunta Skulte. Apsekotas
četras skanstis – Bluku, Mazsilgrauţu, Namiķu un Svenķīšu.
Konsultēti 4 apmeklētāji par novada vēstures jautājumiem. Apmeklētas
Ozolnieku novada vēsturiskās vietas.
Latvijas Valsts vēstures arhīvā veikti izraksti par Ozolnieku pagasta valdes darbību
un pašvaldības vēlēšanām 20. gadsimta 20. un 30. gados, par ko sagatavota
publikācija.
Sākta muzejam nodoto materiālu dokumentēšana atbilstoši Noteikumiem par
nacionālo muzeja krājumu, sagatavojot nepieciešamo dokumentāciju un izveidojot
muzeja krājuma komisiju.
2007. gada beigās darbību sākušais datoru centrs Brankās piemērots
apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. Pārskata gadā visvairāk centru apmeklēja
skolēni un jaunieši, bet reizēm arī vecāka gadagājuma cilvēki. Skolēni un jaunieši
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izmanto datorus, lai internetā apmeklētu spēļu portālus un sazinātos savā starpā (kā
draugiem.lv vai one.lv utt.). Daţkārt nāk cilvēki, kuriem ir interese par datoru kā tādu
un interneta iespējām, tātad mācību nolūkā. Izmanto arī, lai internetā apmaksātu
rēķinus, iesniegtu un apskatītu sludinājumu portālus, kas ir retāk nepieciešams.
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SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA
Par maznodrošinātajiem iedzīvotājiem novadā rūpējas sociālais dienests, kurā
darbojas seši darbinieki, sadarbojoties ar ģimenes psihoterapeitu, kura pakalpojumu
izmantoja divdesmit ģimenes un klīnisko psiholoģi, kuras palīdzību izmantoja seši
novada skolēni. Iepriekš minēto speciālistu pakalpojumus sedza pašvaldība.
Sakarā ar ekonomiskās un sociālās situācijas pasliktināšanos valstī, jūtama tās
ietekme arī uz daudziem novada iedzīvotājiem, kā rezultātā aizvadītajā gadā
ievērojami palielinājies sociālās palīdzības meklētāju skaits. 2009.gada 15.janvārī
Ozolnieku novada domes sēdē tika apstiprināti Ozolnieku novada domes saistošie
noteikumi „Par Ozolnieku pašvaldības sociālajiem pabalstiem”, kas izstrādāti saskaľā
ar valstī noteiktajiem normatīvajiem dokumentiem un kas nosaka pašvaldības sociālo
pabalstu piešķiršanas kārtību. Tikai pēc rūpīgas ienākumu un materiālā stāvokļa
izvērtēšanas, pamatojoties uz iesniegtajiem ienākumus apliecinošiem dokumentiem,
persona tiek atzīta par trūcīgu un tai tiek piešķirts attiecīgais pabalsts.
29. attēlā redzams, ka vislielākais īpatsvars starp sociālajiem pabalstiem ir
pabalstam garantētā minimālā iztikas minimuma nodrošināšanai /GMI/ - 19,3 % un
dzīvokļa pabalstiem un apkures nodrošināšanai – 17,7 %.

Sodu izcietušām personām

25

Pabalsts stihiskas nelaimes gadījumā

170

Pabalsts audžu ģimenēm

1225

Bāreņiem pastāvīgas dzīves uzsākšanai

5680

Apbedīšanas pabalsts

6870

Medicīnas pakalpojumu segšanai

7278

Bērnu izglītībai un audzināšanai

14777

Citiem mērķiem

15232

Bērnu ēdināšanai skolās un PII

16789

Dzīvokļa pabalsti un apkures nodrošināšanai

19065
20779

GMI
0

5000

10000 15000 20000 25000

29.attēls. Sociālie pabalsti 2009.gadā (Ls)
Salīdzinājumā ar 2008.gadu, pabalstu prasītāju skaits pieaudzis 1,5 reizes.
Pārsvarā pabalstus lūdz ģimenes ar bērniem un vientuļi cilvēki.
Pašreizējā sociālā un ekonomiskā situācijā ģimenes bieţi nespēj vienas, bez
sabiedrības atbalsta tikt galā ar daudzajām problēmām, kas radušās straujo sabiedrības
pārmaiľu rezultātā. Lai sniegtu daţāda veida sociālo palīdzību, ne tikai pabalstu
piešķiršanu, novada iedzīvotājiem, pašvaldības sociālajā dienestā strādā sociālā
pedagoģe un sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem. Sociālā dienesta
darbinieki veic arī mājas aprūpi vientuļiem pensionāriem – invalīdiem, kuriem tiek
piegādāta pārtika, aizvesti pie ārstiem, aizvesta veļa mazgāšanai u.c.
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19.tabulā atspoguļoti galvenie sociālo pabalstu veidi un to dinamika
19. tabula
Pašvaldības izsniegto sociālo pabalstu veidi un to dinamika
Sociālo palīdzību saľēmušo iedzīvotāju skaits
Pabalstiem izlietots latos
t.sk. GMI /garantētais minimālais iztikas
līmenis/
apbedīšanas pabalsts
pabalsts stihiskas nelaimes gadījumā
bērnu ēdināšanai skolās un PII
dzīvokļa pabalsti un apkures nodrošināšanai
medicīnas pakalpojumu segšanai
bērnu izglītībai un audzināšanai
bāreľiem pastāvīgas dzīves uzsākšanai
pabalsts audţu ģimenēm
sodu izcietušām personām
Citiem mērķiem
Aprūpei mājās izlietots latos
Sociālo dzīvokļu remontam izlietots (ls)
Par saľemtajiem sociālās aprūpes un
rehabilitācijas pakalpojumiem izlietots latos

2008.
1997
83792

2009.
1952
107890

818
7540
1676
6191
26324
6746
14403
4365
1403
235
14091
2733
3878

20779
6870
170
16789
19065
7278
14777
5680
1225
25
15232
2207
5257

35695

48096

Pēc 19.tabulā redzamajiem skaitļiem varam secināt, ka 2009.gadā pašvaldības
izsniegto sociālo pabalstu summa Ls 107890 palielinājusies par Ls 24098 jeb 29%,
salīdzinot ar 2008.gadu.

30.attēls.Sociālās aprūpes centrs „Zemgale”
Pārskata gadā ar 01.septembri ne tikai atrodas novada teritorijā, bet arī
pārľemts un reģistrēts kā Ozolnieku novada struktūrvienība - Sociālās aprūpes centrs
“Zemgale” ar 240 iemītniekiem 31.decembrī, kas ir galvenais sociālās aprūpes
pakalpojumu sniedzējs, ar kuru iepriekšējos gadus sadarbojās arī novada sociālais
dienests. Sociālās aprūpes pakalpojumus centrs sniedz jau trīsdesmit piecus gadus.
Uzturmaksa centrā Ls 250.00 mēnesī un īslaicīgās uzturēšanās nodaļā
(sociālās gultas) Ls 240.00 mēnesī.
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31. attēls. Pamatbudţeta izdevumu dinamika sociālajai aizsardzībai (Ls)
Pavisam pārskata gadā sociālajai aizsardzībai izlietoti Ls 1188566, kas ir par
Ls 64722 jeb 6% vairāk kā 2008.gadā. 31.attēlā redzama sociālās aizsardzības
izdevumu dinamika četru gadu periodā.
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NOVADA ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS

2009.gadā ar pašvaldību vēlēšanām republikā tika pabeigta teritoriālā
reforma. Realizējot 2007. gada Ozolnieku novada domes lēmumu, ar 01.07.2009.g.
notika apvienošanās ar Sidrabenes pagastu. Divreiz paplašinājās novada teritorija,
klāt nāca 1841 iedzīvotājs. Domes deputātu skaits palielinājās no 11 uz 15 tautas
pārstāvjiem. Lai veiksmīgi vadītu jaunizveidoto novadu ekonomiskās krīzes laikā,
tika pārveidoti un optimizēti pašvaldības dienesti un struktūrvienības. Apvienota
grāmatvedība, bāriľtiesa, būvvalde, dzimtsarakstu nodaļa, sociālais dienests.
Sidrabenes pagastā izveidota pārvalde. Sakarā ar Jelgavas rajona likvidāciju, novads
pārľēma sociālās aprūpes centru „Zemgale” ar gandrīz miljonu latu vērtu budţetu.
Vienlaicīgi tika pārskatīts štatu saraksts un darba samaksas nolikums saskaľā ar
krīzes likumdošanu.
Lielākā daļa pašvaldības budţeta tika tērēta izglītības vajadzībām. No
septembra, lai risinātu novada izglītības jautājumus, tika izveidota izglītības nodaļa.
Gada otrajā pusē, īstenojot jaunu valsts finansējuma modeli - „nauda seko skolēnam”,
pašvaldība pārskatīja budţetu, piešķirot papildus finansējumu skolotāju algām, lai
saglabātu visas novada skolas. Ozolnieku un Salgales mūzikas skolām izveidota
vienota vadība. Novads aktīvi
piedalās darbības programmā ”Pedagogu
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. Tas dod
iespēju daļai pedagogu tikt pie papildatalgojuma. Turpinājās darbs pie izglītības
iestāţu aprīkošanas ar modernām iekārtām – interaktīvajām tāfelēm, datoriem, biroja
tehniku. Ozolnieku vidusskolā atvērta e-klase. Garozas pamatskolā izremontēta sporta
zāle ar palīgtelpām, piesaistot LAD līdzekļus; Ozolnieku vidusskolā realizēts ERAF
līdzfinansētais projekts - veikta telpu pārbūve, piemērojot skolēniem ar funkcionāliem
traucējumiem. Paredzēts turpināt šo darbu – veikt otrā stāva pārbūvi. Apstiprināts
pārbūves projekts telpām bērnu brīvā laika pavadīšanai pie Teteles skolas.
Pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” bērni tika pie jauniem rotaļlaukumiem.
Pirmsskolas izglītības iestādēm „Bitīte ” un „Saulīte” apstiprināti energoefektivitātes
paaugstināšanas projekti ar 83% finansējumu no Vides ministrijas finansu līdzekļiem.
Līdzīgs projekts top PII „Zīlīte”. Ozolniekos trūkst vietas bērniem vidusskolā un
pirmsskolas izglītības iestādēs. Paredzēts izstrādāt tehnisko projektu vidusskolas
paplašināšanai, uzbūvējot trešo stāvu. Tiek meklēts risinājums arī pirmsskolas
izglītības iestāţu paplašināšanai.
Turpinājās infrastruktūras sakārtošanas darbi. Krīzes laikā ievērojami
samazinājās celtniecības darbu cenas, kas ļāva ieekonomēt līdzekļus. Izremontēts
asfalta segums Skolas ielā Ozolniekos, rekonstruēti vanšu tilti pāri Iecavas un Misas
upēm, uzsākti darbi velo-gājēju celiľu bruģēšanai Ozolniekos. Līdzīgi darbi paredzēti
Brankās un Ānē. Par Satiksmes ministrijas līdzekļiem uzbūvēti un nodoti
ekspluatācijā divi objekti novada teritorijā - gājēju pāreja pāri Rīgas-Jelgavas šosejai
Dalbē un Iecavas tilts A8 auto maģistrālē. 2010.gadā paredzēts turpināt rekonstruēt
Skolas ielu, izstrādāt tehnisko projektu Celtnieku ielas rekonstrukcijai Ānē,
labiekārtot Jāľu pļavu Ozolniekos. Cerībā uz Kohēzijas fonda līdzfinansējumu,
iesniegts ūdenssaimniecības attīstības projekts Garozas ciemā. Budţetā plānota nauda
attīrīšanas iekārtu ierīkošanai Emburgā. Paredzēts izstrādāt virkni rekonstrukcijas un
siltināšanas projektu pašvaldības ēkām. Uzsākti Tautas nama rekonstrukcijas darbi.
Sakārtošanas darbos novads aktīvi izmanto bezdarbniekus, kuriem valsts maksā
stipendiju Ls 100 mēnesī. Turpinās darbs pie SIA „Ozolnieku KSDU” pakalpojumu
klāsta un apkalpojamo teritoriju paplašināšanas. Uzľēmums jau tagad apkalpo
Brankas un Jaunpēterniekus, no maija mēneša pārľems no pašvaldības aģentūrām
ūdens apgādi un kanalizāciju Garozā un Emburgā. Plānots nodot uzľēmumam ciemu
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ielu apgaismojuma un lietus kanalizācijas tīklu apkalpošanu. Pilnībā pabeigts
vērienīgs tehniskais projekts Ozolnieku ūdensvada un kanalizācijas sistēmas attīstībai.
Projekta realizācijai tiks piesaistīti Kohēzijas fonda līdzekļi vairāk nekā 2 miljonu latu
apmērā. Paredzēts, ka 2010.gadā Vides ministrija pasludinās projektu iesniegšanas
termiľus.
Novadā aktīva ir kultūras un sporta dzīve. Darbojas divi sporta centri - virves
vilkšanas un skrējēju klubs. No budţeta tiek algoti daţādu pulciľu un kolektīvu
vadītāji Tautas namā un Ānes kultūras namā. Skolēni gatavojas Dziesmu svētkiem.
Tiks pievērsta lielāka uzmanība veselīga dzīvesveida atbalstīšanai. Pieľemts sporta
pasākumu plāns visam gadam. Pieaudzis apmeklētāju skaits novada bibliotēkās.
Regulāri iepērkam jaunās grāmatas. Metodiska darba veicināšanai bibliotēkās
noslēgts sadarbības līgums ar Jelgavas zinātnisko bibliotēku. Netiek aizmirstas arī
novada piemiľas vietas, kur regulāri notiek atceres dienu un valsts svētku pasākumi.
2009.gadā atjaunots Brīvības cīľu piemineklis pie Skuju skolas. Aktivizēts darbs pie
novada interneta mājas lapas, iedzīvotāji regulāri saľem Ozolnieku novada avīzi,
kura, būdama labā kvalitātē, tomēr ir viena no lētākajām pašvaldību finansētajām
avīzēm bijušajā Jelgavas rajonā.
Krīzes laikā pieaug sociālā spriedze, aug bezdarbnieku skaits un iedzīvotāji
bieţāk grieţas pašvaldībā pēc daţādiem pabalstiem. Šim nolūkam paredzēta
ievērojama budţeta daļa. 2010. gada budţets apzināti veidots ar pārpalikumu, lai
nepieciešamības gadījumā segtu nodokļu ieľēmumu neizpildi un nodrošinātu sociālās
garantijas iedzīvotājiem, ja krīze padziļināsies.
Pagājušā gada beigās Dome pieľēma lēmumu par jauna teritorijas plānojuma
izstrādāšanu apvienotajam novadam. Īpaša uzmanība tiks veltīta applūstošajām
teritorijām, infrastruktūras pilnveidošanai, industriālo teritoriju izveidei.
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ILGTERMIĽA FINANSU IEGULDĪJUMI
21.tabula
Ilgtermiľa finansu ieguldījumi (Ls)
31.12.2008.
546370

31.12.2009.
824437

Ozolnieku novada dome ir simtprocentīga kapitāla daļu turētāja Ozolnieku
komunālās saimniecības daudznozaru uzľēmumā SIA “Ozolnieku KSDU”.
Līdzdalība SIA “Ozolnieku KSDU” kapitālā 31.12.2009. bija Ls 824437.

22.tabula
Līdzdalība radniecīgo uzľēmumu kapitālā (Ls)
31.12.2008.
546370

SIA "OZOLNIEKU KSDU"

31.12.2009.
824437

23. tabula
Norēķini par aizľēmumiem un saistībām
Rādītāju nosaukums

31.12.2008.
153410
111884

Ilgtermiľa aizľēmumi kopā
Ilgtermiľa aizľēmums no Valsts Kases
(Ozolnieku vidusskolas sporta-aktu
zāles celtniecība)
Ilgtermiľa aizľēmums no Valsts kases
(Sidrabenes pagasta administratīvās
ēkas remontam)
Ilgtermiľa aizľēmums no Valsts kases
(Autobusa iegādei Sidrabenes pagastā)
Īstermiľa aizľēmumi kopā
Ilgtermiľa aizľēmuma no Valsts kases
(Ozolnieku vidusskolas sporta-aktu
zāles celtniecībai) īstermiľa daļa
Ilgtermiľa aizľēmuma no Valsts kases
(Garozas skolas sporta zāles
celtniecībai) īstermiľa daļa
Ilgtermiľa aizľēmuma no Valsts kases
(Sidrabenes pagasta administratīvās
ēkas remontam) īstermiľa daļa
Ilgtermiľa aizľēmuma no Valsts kases
(Autobusa iegādei Sidrabenes pagastā)
īstermiľa daļa

31.12.2009.
-

66668

2360
42856
41526

22222

9000

3160

7144
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