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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

01.01.2007. – 31.12.2007.

Ozolnieku novada dome

11 DEPUTĀTI

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs

MĀRIS AINĀRS

Izpilddirektors

JĀNIS KAŢOTNIEKS

Galvenā grāmatvede

BENITA JANMERE

Teritorijas lielums

12871,4 HEKTĀRI

Iedzīvotāju skaits

8209

Novada administratīvā teritorija sastāv no sekojošām 2 teritoriālajām
vienībām - Cenu pagasta un Ozolnieku pagasta.
Novada administratīvais centrs atrodas 4 km no Jelgavas un 37 km no Rīgas
Jelgavas rajona Ozolniekos, kas atrodas Jelgavas rajona ziemeļaustrumu daļā. Pēc
Valsts zemes dienesta sniegtajiem datiem novada kopējā platība 2007.gada
31.decembrī aizľēma 12 871,4 ha, no tiem Cenu pagasts aizľēma 12083,0 ha jeb 93,9
% novada teritorijas, bet Ozolnieku pagasts aizľēma 788,4 ha jeb 6,1 % novada
teritorijas. Ozolnieku novadā pēc LR Iedzīvotāju reģistra datiem 2007.gada 31.
decembrī bija 8209 iedzīvotāji. Iedzīvotāju blīvums - 63 cilvēks uz 1 km2. Nodokļu
ieľēmumi uz 1 iedzīvotāju 2007. gadā pēc naudas plūsmas principa - Ls 408,54, pēc
uzkrāšanas principa - Ls 416,97, attiecīgi 2006.gadā – Ls 229,64 un Ls 231,12,
palielinājums – Ls 178,90 jeb 77,9% un Ls 185,85 jeb 80.4%.
Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības
lēmējorgāns – Ozolnieku novada dome. Pamatojoties uz 2005.gada 22.marta novada
domes sēdes protokolu Nr.5, atkārtoti tika ievēlēts novada domes priekšsēdētājs Māris
Ainārs. Ar sēdes protokolu Nr.6 Ozolnieku novada domē tika apstiprināts
neatbrīvotais domes priekšsēdētāja vietnieks, apstiprināti 11 deputāti:
Māris Ainārs (domes priekšsēdētājs)
Guntis Rozītis (domes priekšsēdētāja vietnieks)
Maruta Serţāne
Alfrēds Puriľš
Zeltīte Skrabe
Ilgvars Lecis
Vaira Mocebekere
Imants Stepēns
Rasma Skruļa
Rolands Baranovskis
Anita Bībere
un izveidotas četras pastāvīgās komitejas:
Finanšu komiteja – 4 deputāti;
Sociālo lietu komiteja – 3 deputāti;
Izglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida veicināšanas
komiteja – 3 deputāti;
Attīstības un tautsaimniecības komiteja – 4 deputāti.
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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 KOMISIJAS


DZĪVOJAMO MĀJU

ATTĪSTĪBAS UN
TAUTSAIMNIECĪBAS
KOMITEJA

DOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJS

PRIVATIZĀCIJAS KOMISIJA






NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJA



PAŠVALDĪBAS IZSOLES
KOMISIJA



PAŠVALDĪBAS CEĻU FONDA
KOMISIJA



ADMINISTRATĪVO AKTU STRĪDU

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA

IECIRKĽA VĒLĒŠANU KOMISIJA
ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA

VIETNIEKS

PAŠVALDĪBAS IEPIRKUMA
KOMISIJA

KOMISIJA

I Z P I L D V A R A

IZPILDDIREKTORS

IZGLĪTĪBAS UN
PIRMSSKOLAS MĀCĪBU
IESTĀDES

KANCELEJA

GRĀMATVEDĪBAS UN
FINANŠU DAĻA

ATTĪSTĪBAS
PLĀNOŠANAS DAĻA








OZOLNIEKU VIDUSSKOLA
TETELES PAMATSKOLA AR
MUZEJU "LAIKI UN
LIKTEĽI"
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS
IESTĀDE „SAULĪTE”

PAŠVALDĪBAS IESTĀDES UN
STRUKTŪRVIENĪBAS









PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS
IESTĀDE "BITĪTE"
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS
IESTĀDE "ZĪLĪTE"

OZOLNIEKU MŪZIKAS
SKOLA












DZIMTSARAKSTU NODAĻA
BĀRIĽTIESA

OZOLNIEKU NOVADA
INFORMĀCIJAS (INFO) CENTRS
BŪVVALDE
PAŠVADĪBAS POLICIJA

OZOLNIEKU TAUTAS NAMS
OZOLNIEKU NOVADA
CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA AR
VAINU, ĀNES UN
JAUNPĒTERNIEKU FILIĀLĒM
SPORTA KOMPEKSS
“MĀLZEME”

OZOLNIEKU SPORTA CENTRS
SAIMNIECĪBAS DAĻA

SOCIĀLAIS DIENESTS

BRANKU PAKALPOJUMU
CENTRS

ĀNES PAKALPOJUMU
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Domes darba organizāciju nosaka LR likums „Par pašvaldībām” un Ozolnieku novada
pašvaldības 2005.gada saistošie noteikumi Nr.6/2005 „Ozolnieku novada pašvaldības
nolikums”, kas izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 24.pantu, apstiprināti
ar Ozolnieku novada domes 2005.gada 18.augusta sēdes protokolu Nr.11 ar
grozījumiem 13.10.2005. (protokols Nr.13), 10.11.2005. (protokols Nr.14) un
11.05.2006. (protokols Nr.5).
Ozolnieku novada pašvaldības pārvaldes struktūra attēlota 4.lappusē.
Pašvaldības domes darbs notiek sēdēs un pastāvīgajās komitejās. 2007. gadā
notikušas 19 domes sēdes, t.sk. 4 ārkārtas sēdes, 12 finanšu komitejas sēdes, 12
sociālo lietu komitejas sēdes, 13 izglītības, kultūras un veselīga dzīves veida
veicināšanas komitejas sēdes un 15 attīstības un tautsaimniecības komitejas sēdes.
Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai Ozolnieku novada dome no
deputātiem un Ozolnieku novada iedzīvotājiem izveidojusi sekojošas komisijas, kuru
darbību reglamentē Ozolnieku novada domes apstiprināts nolikums:
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija - 5 cilvēku sastāvā;
Novada vēlēšanu komisija - 9 cilvēku sastāvā;
Iecirkľa vēlēšanu komisija - 7 cilvēku sastāvā;
Administratīvā komisija – 5 cilvēku sastāvā;
Pašvaldības iepirkuma komisija – 5 cilvēku sastāvā;
Pašvaldības izsoles komisija – 5 cilvēku sastāvā;
Pašvaldības ceļu fonda komisija – 3 cilvēku sastāvā;
Administratīvo aktu strīdu komisija – 4 cilvēku sastāvā.
Domes pieľemto lēmumu izpildi, tās darba organizatorisko un tehnisko
apkalpošanu nodrošina pašvaldības izpildorgāns – administrācija, kas sastāv no:
Kancelejas;
Grāmatvedības un finanšu daļas;
Attīstības plānošanas daļas.
Pašvaldības administrācijas darbu vada, iestāţu un struktūrvienību darbu
koordinē domes izpilddirektors Jānis Kaţotnieks.
Domes, tās komiteju, komisiju un darba grupu organizatorisko un tehnisko
apkalpošanu nodrošina domes sekretāre.
Pamatojoties uz Ozolnieku novada domes 2006.gada 08.jūnija sēdes protokola
Nr.6 paragrāfu Nr.4 „Ozolnieku novada domes iekšējā revidenta nolikuma
apstiprināšana”, pašvaldībā no 2006.gada 01.augusta darbu sākusi iekšējā revidente,
lai:
1) kontrolētu pašvaldības finansu līdzekļu izlietošanu atbilstoši
apstiprinātajam budţetam un tāmēm;
2) pārbaudītu pašvaldības iestāţu un pašvaldības kapitālsabiedrības vadītāju
un amatpersonu finansiālās darbības likumību;
3) kontrolētu, vai pašvaldības finansu līdzekļi, kustamā un nekustamā manta
tiek apsaimniekota atbilstoši pašvaldības domes lēmumiem un iedzīvotāju
interesēm.
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Domes izveidoto iestāţu tiesības, pienākumi un struktūra tiek noteikti saskaľā
ar domes apstiprinātajiem iestāţu nolikumiem.
Pašvaldības domes pakļautībā, atbilstoši tās apstiprinātajam nolikumam ir
sekojošas iestādes un struktūrvienības:
izglītības un pirmskolas mācību iestādes :
Ozolnieku vidusskola;
Teteles pmatskola ar muzeju „Laiki un likteľi”;
Pirmskolas izglītības iestade „Saulīte”;
Pirmkolas izglītības estāde „Biīte”;
Pirmskolas izglītības iestāde „Zīlīte”;
Ozolnieku mūzikas skola.
no pašvaldības budţeta finansētās iestādes un struktūrvienības:
dzimtsarakstu nodaļa
bariľtiesa;
Ozolnieku novada infrmācijas (INFO) cntrs;
būvvalde
Pašvaldības policija;
Ozolnieku Tautas nams;
Ozolnieku novada Centrālā bibliotēka ar Vainu, Ānes un Jaunpēternieku
filiālēm
sporta komplekss „Mālzeme”;
Ozolnieku sporta centrs;
saimniecības daļa;
sociālais dienests.
Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību visiem iedzīvotājiem nodrošina
pakalpojumu centri Brankās un Ānē.
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja SIA "Ozolnieku KSDU".
SIA „Ozolnieku KSDU” nodrošina novada iedzīvotājus ar komunālajiem
pakalpojumiem Ozolnieku pagastā un daļēji Cenu pagastā. Pārējos Cenu pagasta
iedzīvotājus ar komunālajiem pakalpojumiem, uz 2003.gada 17.martā noslēgtā
koncesijas līguma pamata nodrošina SIA „Āne EP”.
Pašvaldība ir dalībniece šādās biedrībās (nodibinājumos):
 Latvijas Pašvaldību Savienībā;
 Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācija
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.
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PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS
1. tabula
Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums pēc bilances vērtības 31.decembrī
(Ls)
Rādītāji
Dzīvojamās ēkas
Nedzīvojamās ēkas
Ceļi
Transporta būves
Zeme
Citas celtnes un būves,
tilti, izbūves
Inţenierbūves
Pārējais nekustamais
īpašums
Kultivētie aktīvi un
stādījumi
Meţi
Pārējie bioloģiskie aktīvi
Kopā

2005
270642
1337632
7298887

2006
168101
1501990
6888681

395375

415667

423833

445708

2007
196518
1877222
6695069
444169

358527
45707
484

461

10037

10058

9736890

9430666

10464
9627676

1.tabulā redzams, ka pārskata gadā pašvaldības nekustamā īpašuma bilances
vērtība palielinājusies par Ls 197010. Vērtības pieaugums skaidrojams ar to, ka
īpašuma vērtība pieaugusi par Ls 820566, bet samazinājusies par Ls 623556.

2. tabula
Zemes sadalījums pēc īpašuma piederības 2007.gada 31.decembrī
Īpašuma veids
Pašvaldības īpašumi
Pašvaldības lietojumi
Valsts un valsts institūciju īpašumi
Valsts pārvaldes lietojumi
tai skaitā Valsts meţa fonda zeme
Juridisko personu īpašumi
Juridisko personu lietojumi
Fizisko personu īpašumi
Fizisko personu lietojumi
KOPĀ

Platība (ha)
221
308
2803
3702
6081
678
23
4988
148
12871

Īpatsvars (%)
1,7
2,4
21,8
28,8
47,2
5,3
0,2
38,7
1,1
100,0

2.tabulā redzams novada zemes sadalījuma īpatsvars pēc īpašuma piederības.
Vislielākais īpatsvars ir valsts un valsts institūciju lietojumiem un īpašumiem –
50,5%, t.sk. 47,2% Valsts meţa fonda zeme un fizisko personu īpašumiem – 38,7%.

7

Ozolnieku novada pašvaldības 2007. gada publiskais pārskats

3. tabula
Zemes sadalījums pēc lietošanas veida 2007.gada 31.decembrī
Īpašuma veids
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme
no tās meliorēta
Meţu platības
Krūmāji
Purvi
Zem ūdeľiem
Zem pagalmiem
Zem ceļiem
Pārējās zemes
KOPĀ

Purvi

Platība (ha)
3745,4
2957,2
6725,8
243,5
22,0
672,6
523,7
455,2
483,2
12871,4

Īpatsvars (%)
29,1
22,9
52,2
1,9
0,2
5,2
4,1
3,5
3,8
100,0

22

Krūmāji

243,5

Zem ceļiem

455,2

Pārējās zemes

483,2

Zem pagalmiem

523,7

Zem ūdeľiem

672,6

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme

3745,4

Meţi

6725,8
0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

1.attēls. Zemes sadalījums pēc zemes lietošanas veida 2007.gada 31.decembrī
(ha)
3.tabulā un 1.attēlā redzams, ka vislielāko platību novadā pēc zemes lietošanas
veida aizľem meţu platības – 52,2% un lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 29,1%.
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4. tabula
Zemes sadalījums pēc izmantošanas mērķa 2007.gada 31.decembrī
Īpašuma veids
Lauksaimniecības zemes
Meţsaimniecības zeme
Ūdens objektu zeme
Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes
zeme
Vienģimenes dzīvojamo māju apbūves
zemes
Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme
Komercdarbības objektu apbūves zeme
Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves
zeme
Raţošanas objektu apbūves zeme
Satiksmes infrastruktūras objektu
apbūves zeme
Inţeniertehniskās apgādes tīklu un
objektu apbūves zeme
KOPĀ

Platība (ha)
5223,7
6258,4
184,8

Īpatsvars (%)
40,6
48,6
1,5

12,1

0,1

469,3
32,4
35,3

3,6
0,3
0,3

96,3
121,2

0,7
0,9

406,7

3,2

31,2
12871,4

0,2
100,0

4. tabulā, kurā atspoguļots zemes sadalījums pēc izmantošanas mērķa,
redzams, ka visvairāk novada zeme tiek izmantota meţsaimniecības vajadzībām –
48,6 % un lauksaimniecības vajadzībām – 40,6%.
5. tabula
Pašvaldības aktīvi un pasīvi 2007.gadā (Ls)
Gada beigās
11782886
11187335
595551
11782886
11396029
386857

Aktīvi
Ilgtermiľa ieguldījumi
Apgrozāmie līdzekļi
Pasīvi
Pašu kapitāls
Kreditori

Gada sākumā
11390919
10 286644
1104275
11390919
11076756
314163

5.tabulā redzamas pašvaldības aktīvu un pasīvu izmaiľas. Pēc cipariem
redzams, ka pārskata gada beigās aktīvi un pasīvi palielinājušies par Ls 391967 jeb
3%.
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PAMATBUDŢETA UN SPECIĀLĀ BUDŢETA IEĽĒMUMU UN IZDEVUMU
IZPILDE 2007.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 3353740, kas ir par Ls 551174 jeb
20% vairāk kā 2006.gadā. Pamatbudţeta ieľēmumu dinamika redzama 2.attēlā un
ieľēmumu īpatsvars 2007.gadā redzams 3.attēlā. Ieľēmumu sastāvā vislielākais
īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 73%. 4.attēlā redzams, ka iedzīvotāju
ienākuma nodoklis 2007.gadā pieaudzis par Ls 799042 jeb 48%. 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.
6.tabula
Pamatbudţeta ieľēmumi (Ls)
Kods

1 100
4 100
4 110
4 120
8 000
9 000

Rādītāju nosaukums
I. IEŅĒMUMI kopā
II. Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi kopā
III. Nodokļu ieņēmumi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN)
NĪN par zemi
NĪN par ēkām un būvēm
IV. Nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un
īpašuma
Valsts (pašvaldību) nodevas un
Kancelejas nodevas

9 400 Valsts nodevas, kuras ieskaita
pašvaldības budţetā
9 500 Pašvaldības nodevas
10 000 Naudas sodi un sankcijas
12 000 Pārējie nenodokļu ieņēmumi
13 000 Ieņēmumi no valsts (pašvaldības)
īpašuma pārdošanas un no nodokļu
pamatparāda kapitalizācijas
V. Transfertu ieņēmumi
18 000 Valsts budžeta transferti
18 600 Ieņēmumi uzturēšanas izdevumiem
10

Izpilde
2006.
2802566
2172648
1 807232
1670575
136657
67960
68697
300203
2051

Izpilde
Plāns
2007.
2008.
3353740 4547729
2669080 3721804
2635658 3236177
2469617 3052406
166041
183771
70821
83534
95220
100237
33422
485627
9847
12000

10071

9884

10150

1741

2772

8330
3478
6517

7112
3936
5188

3000
7150
4100
5332

278086
629918
242186

4567
612106
70210

454045
750674
130873
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18 610
18 614

18 618
18 620
18 622
18 626

18 629
18 690
18 710
18 800

19 000
19 210
19 300
19 311
19 319

21 300

21 350
21 370
21 380
21 390

pašvaldību pamatbudžetā no valsts
budžeta
Dotācijas un citi transferti pašvaldību
budžetiem
Dotācijas pašvaldībām par Eiropas
Savienības politiku instrumentu
līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu
īstenošanu
Dotācijas pašvaldībām nodarbinātības
pasākumu veicināšanai
Mērķdotācijas dažādām pašvaldību
funkcijām
Mērķdotācijas kultūras pasākumiem
mērķdotācijas pašvaldību apvienošanās
projektu sagatavošanai un administratīvo
teritoriju izpētei
pārējās mērķdotācijas pašvaldībām
Pārējie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas
izdevumu transferti pašvaldībām
Mērķdotācijas pašvaldību kapitālajiem
izdevumiem
Ieņēmumi pašvaldību budžetā Eiropas
Savienības struktūrfondu finansēto
projektu īstenošanai
Pašvaldību budžetu transferti
Ieľēmumi izglītības funkciju
nodrošināšanai
Ieľēmumi no rajona padomēm
izglītības funkcijas nodrošināšanai no
valsts dotāciju un mērķdotāciju sadales
Pārējo valsts budţeta dotāciju un
mērķdotāciju sadales ieľēmumi
VI. Ieľēmumi no budţeta iestāţu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieľēmumi
Ieľēmumi no budţeta iestāţu sniegtajiem
maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi
Maksa par izglītības pakalpojumiem
Ieľēmumi par dokumentu izsniegšanu un
kancelejas pakalpojumiem
Ieľēmumi par nomu un īri
Ieľēmumi par pārējiem budţeta iestāţu
maksas pakalpojumiem

21 420 Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš
neklasificētie ieľēmumi
21 490 Citi iepriekš neklasificētie maksas
pakalpojumi un pašu ieľēmumi
Ieľēmumu pārsniegums (+) vai deficīts

11

45375

130873

6075

130373

126873

242186

6075

3500

7150

500
500

4000
3150
32150
20000

387732

4835
541896

619801

29803
357929

28467
513429

35000
584801

357929

512933

584801

496

65213

72554

75251

65213

70977
505

74116
1950

47
43149

1546
65536

1165
67181

22017

3390

3820

465
1112

1135
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(-)

634761

-764536

-671262

Finansēšana

-634761

764536

671262

4547729
5000000
4500000
3353740

4000000
2802566

3500000
3000000
2500000

1679557

2000000
1500000
1000000
500000
0
Izpilde 2005.

Izpilde 2006.

Izpilde 2007.

Plāns 2008.

2. attēls. Pamatbudţeta ieľēmumu dinamika (Ls)

NĪN par ēkām un
būvēm
3%

Budţeta iestāţu
ieľēmumi
2%

Transfertu
ieľēmumi
18%

NĪN par zemi
2%
Nenodokļu
ieľēmumi
1%

Iedzīvotāju
ienākuma
nodoklis
74%

3. attēls. Pamatbudţeta ieľēmumu īpatsvars 2007. gadā (%)
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3052406

3500000
3000000

2469617

2500000
1670575
2000000
1140711

1500000
1000000
500000
0

Izpilde 2005.

Izpilde 2006.

Izpilde 2007.

Plāns 2008.

4. attēls. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dinamika (Ls)

120000
100237

95220
100000
83534
68514

80000
60000

67960 68697

70821

48686

40000
20000
0
Izpilde 2005.

Izpilde 2006.
NĪN par zemi

Izpilde 2007.

Plāns 2008.

NĪN par ēkām un būvēm

5. attēls. Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) dinamika (Ls)
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750674
800000
629918

700000

612106

600000
500000

367730

400000
300000
200000
100000
0
Izpilde 2005.

Izpilde 2006.

Izpilde 2007.

Plāns 2008.

6. attēls. Transfertu ieľēmumu dinamika (Ls)

72554

80000

75251

70000
60000

48648

50000
40000
30000

19725

20000
10000
0
Izpilde 2005.

Izpilde 2006.

Izpilde 2007.

Plāns 2008.

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 3772392, kas pārsniedza
2006.gada izdevumus par Ls 1604587 jeb 74%. Sīkāka informācija par 2007.gada
izdevumiem redzama 7.tabulā, kurā jau redzami jaunie klasifikācijas kodi, tāpēc ir
atšķirīgi rādītāju nosaukumi ar 8.attēlu, jo ar 2007.gada 01.janvāri ieľēmumu un
izdevumu uzskaite tiek kārtota pēc jauniem klasifikācijas kodiem un kontiem.
Lielākais īpatsvars pēc funkcionālajām kategorijām pieder izglītībai – 56%, bet pēc
ekonomiskajām kategorijām lielākais īpatsvars pieder pamatkapitāla veidošanai –
41% un atlīdzībai – 36%.
7.tabula
Pamatbudţeta izdevumi (Ls)
Kods

Rādītāju nosaukums

IZPILDE IZPILDE
2006.
2007.
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
01 000 Vispārējie valdības dienesti
159964
431621
03 000 Sabiedriskā kārtība un drošība
34376
61341
04 000 Ekonomiskā darbība
30451
42919
06 000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
309133
636327
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija
252547
351912
09 000 Izglītība
1022246
2126388
10 000 Sociālā aizsardzība
108536
121884
14.180 Pašvaldību parādu procentu
12487
nomaksa
14.400 Izdevumi neparedzētiem
gadījumiem
14.500 Pārējie izdevumi, kas nav
klasificēti citās pamatfunkcijās
21633
14.300 NORĒĶINI ,
tajā skaitā
216432
14.320 Norēķini ar pašvaldību budţetiem
113960
14.3211 Norēķini par citu pašvaldību
izglītības iestāžu sniegtiem
104590
pakalpojumiem
14.322 Norēķini par citu pašvaldību
sociālās palīdzības iestāžu
9370
sniegtiem pakalpojumiem
14.340 Maksājumi pašvaldību finansu
izlīdzināšanas fondam
102472
KOPĀ
2167805
3772392
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
1000
Atlīdzība
940871
1359805
2000
Preces un pakalpojumi
415099
518312
15

PLĀNS
2008.
662236
70020
82982
1135741
966242
2151744
150026

5218991
1904615
787176
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4000
5000
6000
7000

Procentu izdevumi
Pamatkapitāla veidošana
Sociālie pabalsti
Uzturēšanas izdevumu transferti,
dotācijas un mērķdotācijas
pašvaldībām uzturēšanas
izdevumiem, pašu resursi,
starptautiskā sadarbība
Zaudējumi no valūtas kursa
svārstībām
KOPĀ
Aizľēmumi un aizdevumi
PAVISAM KOPĀ

8000

12487
556296
43802

8070
1551785
44723

4930
2027945
77200

218439

289631

416975

66
3772392

150
5218991

3772392

5218991

2186994
-19189
2167805

8.attēlā sniegta pamatbudţeta izdevumu dinamika, pēc kuras redzams, ka
izdevumiem
ir
tendence
ar
katru
gadu
pieaugt.
6000000

5218991

5000000
3772392
4000000
3000000

2167805
1599548

2000000
1000000
0
Izpilde 2005.

Izpilde 2006.

Izpilde 2007.

Plāns 2008.

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

1,1

Sabiedriskā kārtība un
drošība

1,6

Sociālā aizsardzība

Atpūta, kultūra un reliģija

Vispārējie valdības
dienesti

Pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana

īpatsvaru

2007.gadā

atbilstoši

3,2

9,3

11,5

16,9

Izglītība

56,4

9. attēls. Pamatbudţeta izdevumu īpatsvars 2007. gadā (Ls)

SPECIĀLĀ BUDŢETA IEĽĒMUMI UN IZDEVUMI

8. tabula
Speciālā budţeta izpilde (Ls)
Rādītāji

IZPILDE
2006
Atlikums uz gada sākumu
50685
Ieľēmumi
Speciālais budţets
124567
Privatizācijas fonda līdzekļi
5016
Dabas resursu nodoklis
8955
Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi
110433
Pārējie speciālā budžeta līdzekļi
163
Ziedojumi un dāvinājumi
3488
Kopā
128055
17

IZPILDE
2007
73244

PLĀNS
2008
93410

206891
18899
11847
175962
183
53562
260453

194427
5700
12725
175962
40
173335
367762
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Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Speciālais budţets
102019
189483
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
101989
184668
apsaimniekošana
Izglītība
30
4815
Ziedojumi un dāvinājumi
3477
50804
Atpūta,kultūra un reliģija
1820
48398
Izglītība
1657
2406
Kopā
105496
240287
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Speciālais budţets
102019
189483
Atlīdzība
30
21
Preces un pakalpojumi
68442
175172
Pamatkapitāla veidošana
46611
4290
Aizdevumi
-13064
10000
Ziedojumi un dāvinājumi
3477
50804
Preces un pakalpojumi
2482
49464
Pamatkapitāla veidošana
995
1340
Kopā
105496
240287
Atlikums uz gada beigām
73244
93410

283031
278991
4040
178141
176139
2002
461172
283031
1032
125011
33161
178141
176161
1980
461172
0

8.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 pieaugt. 2007.gadā ieľēmumi palielinājušies par Ls 132398
jeb 103% un izdevumi attiecīgi par Ls 134791 jeb 228%.
Ievērojami palielinājušies ziedojumu un dāvinājumu ieľēmumi – par Ls 50074
un izdevumi – par Ls 47327, kas izskaidrojams ar saľemtajiem ziedojumiem no
juridiskām personām volejbola komandas „Biolar/Ozolnieki” finansiālam atbalstam
saskaľā ar noslēgtajiem ziedojuma līgumiem – Ls 51300.
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18899
5016
3648

Privatizācijas fonda līdzekļi

11847
8955
8307

Dabas resursu nodoklis

175962

Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi

110433
60055

Mērķdotācijas regulāriem pasaţieru
pārvadājumiem

0
0
2137
183
163
62

Pārējie speciālā budţeta līdzekļi

53562

Ziedojumi un dāvinājumi

3488
3259

0

50000
2005.

100000
2006.

150000

200000

2007.

10. attēls. Speciālā budţeta, ziedojumu un dāvinājumu ieľēmumu dinamika (Ls)

VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI

darbību
un sniedz
11.attēls.
Dome tām

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.

Kā prioritāros pašvaldības darbības virzienus var minēt:
 izglītība;
 iedzīvotāju sociālā aizsardzība;
 sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana;
 novada infrastruktūras uzlabošana.
Valsts deleģēta funkcija, kas jāveic pašvaldībai, ir civilstāvokļa aktu – laulību,
dzimšanas un miršanas reģistrācija, kuru Ozolnieku novada pašvaldībā veic
Ozolnieku novada domes Dzimtsarakstu nodaļa, kura izveidota ar Ozolnieku novada
domes 2003.gada 14.augusta sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.3, 9.§), reorganizējot
Ozolnieku un Cenu pagastu dzimtsarakstu nodaļas. Pēc Ozolnieku novada domes
Dzimtsarakstu nodaļas datiem reģistrēti sekojoši civilstāvokļa akti:
19
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9.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 ar paternitātes noteikšanu
(pamatojoties uz tiesas spriedumu)
Reģistrēto laulību skaits
T.sk. ar ārvalstnieku
Laulība reģistrēta pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas
Kāzu jubileju svinīgas ceremonijas
Laulības reģistru skaits, kuros izdarīta atzīme par
laulības šķiršanu
Miršanas reģistru skaits
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

2006.

2007.

75
9
29

89
3
33
2

76
4
1

63
3
1

15

14

164
1

157
1

8

6

22
2

27
5
3
290

Par Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem civilstāvokļa aktiem pārskata gadā
iekasēta valsts nodeva Ls 433, 2006.gadā – Ls 432.Par sniegtajiem maksas
pakalpojumiem iekasēts Ls 1121.
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. Laulību ceremonijas notiek Brankās laulību 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
summa katru gadu tiek ieturēta no Ozolnieku novada pašvaldības budţeta citu
pašvaldību uzturēšanai (skatīt 12.attēlu). Pēc attēla redzams, kā šie izdevumi
pieauguši četru gadu laikā. Par Ls 81814 jeb 80 % palielinājušies izdevumi
2007.gadā, bet par Ls 121329 jeb 66% pieauguši šie atskaitījumi, ja salīdzina 2007.
un 2008.gadu.
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305615

350000
300000
250000

184286

200000
102472

150000
100000

37982

50000
0
Izpilde 2005.

Izpilde 2006.

Izpilde 2007.

Plāns 2008.

12.attēls. Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budţeta pašvaldību
budţetam dinamika (Ls)

662236
700000
600000
431621

500000
400000
300000
170320

159964

200000
100000
0
Izpilde 2005.

Izpilde 2006.

Izpilde 2007.

Plāns 2008.

13. attēls. Pamatbudţeta izdevumu vispārējiem valdības dienestiem dinamika
(Ls)
Pēc 13.attēla redzams, kāda bijusi izdevumu dinamika četru gadu laikā
vispārējiem valdības dienestiem.
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SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA

Par sabiedrisko kārtību novadā rūpējas Ozolnieku
novada pašvaldības policija, kura sastāv no
pašvaldības policijas priekšnieka un trīs pašvaldības
policijas kārtībniekiem. Tās darbība skaitļos skatāma
10.tabulā.
14.attēls Pašvaldības
policijas priekšnieks pie
jaunās Dacia MCV
10.tabula
Pašvaldības policijas darbību raksturojošo rādītāju dinamika
2006.

2007.

188

209

85
64
74

76
64
63

1054

966

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)

Kā redzams 15.attēlā, sabiedriskajai kārtībai un drošībai pārskata gadā izlietoti
Ls 61341, kas ir par Ls 26965 jeb 78% vairāk kā 2006.gadā, tajā skaitā pašvaldības
policijas darbinieku atalgojumam un uzturēšanai pārskata gadā izlietoti Ls 44241, kas
ir par Ls 9865 jeb 29% vairāk kā 2006.gadā.
Pamatojoties uz 2007.gada 22.oktobra operatīvā līzinga līgumu Nr.17240,
pašvaldības policija saľēma vieglo automašīnu Dacia MCV, kas redzama 14.attēlā.
80000

70020
61341

70000
60000
50000
34376
40000
30000

23015

20000
10000
0
Izpilde 2005.

Izpilde 2006.

Izpilde 2007.

Plāns 2008.

15. attēls. Pamatbudţeta izdevumu sabiedriskajai kārtībai un drošībai
(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
16.attēls. Bāriľtiesa
likumā noteiktos uzdevumus. 11.tabulā redzami tās darbību raksturojošie rādītāji
aizvadītajos divos gados.
11. tabula
Bāriľtiesas darbību raksturojošo rādītāju dinamika
Izskatītas lietas
Pieľemtas jaunas lietas
Izpildītas notariālās darbības
Ar bāriľtiesas lēmumu atľemtas
aprūpes tiesības uz nepilngadīgajiem
bērniem
Atjaunotas aprūpes tiesības un
atgriezti bērni ģimenē
Aizbildľi
Audţuģimeľu skaits
Aizbildnībā atrodas

2006.
59
35
471
10

2007.
56
26
604
5

5

1

32
1
42

25
31

Ārpusģimenes aprūpē uz 2007.gada 31.decembri atrodas 40 bērni, t.sk.31
bērns aizbildnībā, 9 bērni ārpusģimenes aprūpes iestādē. Pamatā aizbildnībā atrodas
bērni vecumā no 13 līdz 18 gadiem /20 bērni/, vecumā līdz 12 gadiem /11 bērni/.
Pieciem vecākiem atľemtas aprūpes tiesības uz 8 bērniem. Arī aizvadītajā gadā tāpat
kā iepriekšējā gadā notikusi viena adopcija. Pieaudzis to gadījumu skaits, kad vecāki
nevar vienoties par aizgādības tiesību realizēšanu un saskarsmes tiesību izmantošanas
kārtību otram vecākam ar bērnu un bāriľtiesa pēc tiesu pieprasījuma sniegt atzinumu
un izvērtēt bērnu interesēm atbilstošu saskarsmes izmantošanas kārtību. 2007.gadā
sniegti 7 atzinumi. Šajos gadījumos, saskaľā ar Civilprocesa likumu, bāriľtiesai
jāpiedalās tiesas procesā. Bāriľtiesa vienā gadījumā griezusies tiesā ar prasības
pieteikumu par aizgādības tiesību atľemšanu vecākiem. Prasība apmierināta.
Sareţģītākas un vairāk kļūst lietas un lēmumi, kas saistīti ar bērnu mantisko interešu
nodrošināšanu un aizstāvību. Pārskata gadā pieľemti 13 lēmumi.
Sadarbojoties ar Ozolnieku novada sociālo dienestu, tiek veikts nopietns darbs
ar sociāli nelabvēlīgajām ģimenēm. Palielinās to gadījumu skaits, kad veiksmīga
sociālā darba rezultātā, bāriľtiesai nav nepieciešams pieľemt kādu vecāku tiesību
ierobeţojošu lēmumu.
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2007.gadā izpildītas 604 notariālās darbības, tajā skaitā 150 parakstu
apliecinājumi par pensiju likuma grozījumiem.
Novadā šobrīd nav neviena audţuģimene.
Pārskata gadā bāriľtiesas darbinieku atalgojumam un uzturēšanas izmaksām
izlietoti Ls 17100, kas ir par Ls 12237 mazāk kā 2006.gadā, kurā telpu remontam un
mēbeļu iegādei tika izlietoti Ls 16008. No augstāk minētā redzams, ka uzturēšanas
izmaksas palielinājušās par Ls 3771.
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.
Darba tirgus administrēšanai 2007.gadā izlietoti Ls 7747, kas ir par Ls 5047
jeb 187% vairāk kā 2006.gadā.
Pašvaldības iestāde, kas domes noteikto pilnvaru ietvaros veic pašvaldības
kompetencē esošās funkcijas būvniecības, plānošanas un novada vizuālā
noformējuma jomā, ir Ozolnieku novada būvvalde. 2007.gadā ir notikušas 55
būvvaldes sēdes, kurās kopumā ir izskatīti 267 jautājumi, izsniegtas 214 būvatļaujas,
ekspluatācijā pieľemti 146 objekti, tajā skaitā pašvaldības finansēti 12 objekti par
kopējo vērtību Ls 729206.
Svarīgākās būvniecības attīstības tendences Ozolnieku novadā:
 nepārtraukti turpinās privātā dzīvojamā sektora gazifikācijas
darbi;
 regulāri un konsekventi turpinās pašvaldības izglītības iestāţu
telpu remontdarbi;
 ievērojami palielinājusies rūpnieciskās raţošanas objektu
projektēšana un būvniecība;
 turpinās individuālo dzīvojamo māju projektēšana un
būvniecība.
12. tabula
Būvvaldes darbību raksturojošo rādītāju dinamika
2006.
48
286
168
18

Notikušas būvvaldes sēdes
Izsniegtas būvatļaujas
Pieľemti ekspluatācijā objekti
t.sk. pašvaldības finansēti

2007.
55
214
146
12

Pēc 12. tabulas datiem redzams, ka notikušo būvvaldes sēţu skaits pieaudzis
par 15%, izsniegto būvatļauju skaits samazinājies par 25% un ekspluatācijā pieľemto
objektu skaits samazinājies par 13%.
2007.gadā iesniegtie un realizētie projekti:
1. 2006. gadā tika iesniegts projekta pieteikums Latvijas vides aizsardzības fondam
(LVAF) „Sadzīves notekūdeľu bioloģisko attīrīšanas iekārtu uzstādīšana
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Ozolnieku novada Branku ciemā” un 2007. gadā turpinājās darbs pie tā
īstenošanas. Projekts nav pabeigts.
Projekts apstiprināts, turpinās realizācija. Projekta kopējais budţets – 64 200
LVL, pašvaldības līdzfinansējums – 32 350 LVL, piešķirts no LVAF – 31 850
LVL.
Projekta realizācijas gaitā Branku ciemā tiks izveidota jauna sadzīves notekūdeľu
attīrīšanas sistēma Iecavas upes kreisajā krastā, izbūvējot jaunu 200 m garu
spiedvadu un uzstādot autonomu bioloģisko notekūdeľu attīrīšanas iekārtu ar
raţību 105 m3 diennaktī.
2. Iesniegts projekts „Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte”
energoefektivitātes paaugstināšana” Valsts budţeta programmā „Mērķdotācijas
investīcijām pašvaldībām”.
Projekts apstiprināts un realizēts. Projekta kopējais budţets – 25160.95,
pašvaldības līdzfinansējums – 5160.95 LVL, no valsts budţeta – 20 000 LVL.
Projekta realizācijas rezultātā tika veikta PII jumta nomaiľa 365 m2 platībā un 19
PVC logu nomaiľa.
3. 2007. gada tika apstiprināts un piešķirti līdzekļi no Eiropas reģionālā attīstības
fonda (ERAF) 2006. gadā iesniegtajam projektam „Satiksmes drošības
uzlabošana pie Ozolnieku vidusskolas”.
Projekts apstiprināts un realizēts. Projekta kopējās izmaksas – 182439.69 LVL,
pašvaldības līdzfinansējums – 55732.44 LVL, piešķirts no ERAF – 118802.90
LVL, no valsts budţeta – 7904.35 LVL
Projekta realizācijas rezultātā tika rekonstruēts
krustojums pie Ozolnieku vidusskolas ar mērķi
uzlabot satiksmes drošību, pasargāt skolas bērnus
no intensīvās automašīnu plūsmas – 17.attēls.

17.attēls. Krustojums pie Ozolnieku
vidusskolas
4. 2007. gadā tika realizēts 2006. gadā Latvijas vides aizsardzības fondam (LVAF)
iesniegtais projekts „Branku ciema ūdensapgādes sistēmu apvienošana”
Projekts apstiprināts un realizēts. Projekta kopējais budţets – 68439.34 LVL,
pašvaldības līdzfinansējums – 63439.34 LVL, piešķirts no LVAF – 5000 LVL.
Projekta realizācijas gaitā Branku ciemā tika optimizēta ūdensapgādes sistēma,
izbūvējot 663 m garu ūdensvadu, t.sk. zem Iecavas upes, kas savieno 2 ciematu
bijušās ūdens apgādes sistēmas, kā rezultātā uzlabojusies šo ciemata iedzīvotāju
ūdensapgāde, paaugstinājies ūdens spiediens sistēmā.
5. Iesniegts projekta pieteikums Latvijas vides aizsardzības fondam (LVAF)
„Sadzīves notekūdeľu bioloģisko attīrīšanas iekārtu uzstādīšana Ozolnieku
novada Branku ciemā – 2. kārta”
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Projekts iesniegts. Projekta kopējais budţets – 98900.00 LVL, pašvaldības
līdzfinansējums – 78900 LVL, pieprasīts no LVAF – 20 000 LVL.
Projekta realizācijas gaitā Branku ciemā tiks izveidota jauna sadzīves notekūdeľu
attīrīšanas sistēma Iecavas upes labajā krastā, izbūvējot jaunu 200 m garu
spiedvadu un uzstādot autonomu bioloģisko notekūdeľu attīrīšanas iekārtu ar
raţību 105 m3 diennaktī.
6. Pabeigta 2005. gadā Eiropas reģionālajā attīstības fondā (ERAF) iesniegtā
projekta „Ozolnieku meliorācijas novadgrāvju renovācija” realizācija.
Projekts apstiprināts un realizēts. Projekta kopējās izmaksas – 11678.25 LVL,
pašvaldības līdzfinansējums – 6843.65 LVL, piešķirts no ERAF – 3625.95 LVL,
no valsts budţeta – 1208.65 LVL
Projekta realizācijas gaitā veikta maģistrālo meliorācijas novadgrāvju pārtīrīšana
Ozolnieku ciemata Pļavu un Nākotnes ielā 2030 m garumā.
7. 2006. gadā iesniegts valsts investīciju projekts „Kultūras nama ēkas jumta un
fasādes remonts Ozolnieku novada Ānes ciemā”.
Kopējais plānotais budţets – 47178.01 LVL, pašvaldības līdzfinansējums –
22178.01 LVL, piešķirtais valsts budţeta finansējums – 25000LVL.
Projektā paredzēts veikt Ānes KN jumta seguma nomaiľu 390 m2 platībā un veikt
ēkas fasādes siltināšanu 844.5 m2
8. 2007. gadā turpinājās darbs pie
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu
pašvaldībās”.

Kohēzijas
attīstība

fondā iesniegtā
12 Zemgales

projekta
reģiona

9. Uzsākts darbs pie Iecavas upes caurteces uzlabošanas problēmas risināšanas, kā arī
pie novada teritorijā esošā pieminekļa „Piemineklis kritušajiem karavīriem” pie
bijušās Skuju skolas restaurācijas organizēšanas.

82982

90000
80000
70000
60000
42919

50000
30451

40000
30000

16258

20000
10000
0
Izpilde 2005.

Izpilde 2006.

Izpilde 2007.

Plāns 2008.

18.attēls. Ekonomiskās darbības pamatbudţeta izdevumu dinamika (Ls)
18.attēlā redzama ekonomiskās darbības nodrošināšanai izlietoto pašvaldības
līdzekļu dinamika, pēc kuras var spriest , ka pieaug ekonomiskai darbībai izlietoto
līdzekļu daudzums – 2007.gadā tie palielinājušies par Ls 12468 jeb 41%.
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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 daudz un daţādas
aktivitātes augstāk minēto funkciju veikšanai, tāpēc
visas tās šeit neuzskaitīt. Lai būtu konkrētāk un
skaidrāk, tad galvenie saimniecības daļas darbību
raksturojošie skaitļi:

919
19. attēls. Ceļu nomaļu appļaušana

13.tabula

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumu dinamika
Izlietots latos
Tautsaimniecība
Kapu saimniecība
Teritoriālā plānošana
Pavisam kopā

2006.
289213
18308
1612
309133

2007.
609528
23178
3621
636327

Aizvadītajā gadā novada teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izlietoti Ls
636327, kas ir par Ls 327194 jeb 106% vairāk kā 2006.gadā.
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20.attēls. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumu
dinamika (Ls)
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Novadā viens no finansiāli un darba ziľā
ietilpīgākajiem procesiem ir ceļu un ielu
sakārtošana. Viens no aizvadītajā gadā veiktajiem
darbiem redzams 21.attēlā.
2007.gadā izlietots Ls 114976 autoceļu
fonda līdzekļi.

21.attēls.Gājēju celiľš gar
Meliorācijas ielu
Novada teritorijā ir 5 atvērtās kapsētas, 1 daļēji slēgta un 5 slēgtas kapsētas,
kas arī ir pašvaldības pārziľā un to apsaimniekošanā ietilpst sētu, vārtu, kapliču,
informācijas stendu, centrālo ceļu un laukumu kopšana, atkritumu savākšanas vietu
izveidošana un izvešana, aku uzturēšana, vispārējo apstādījumu ierīkošana un
kopšana. 2006.gadā 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. Aizvadītajā gadā noslēgti 360 līgumi.
Aizvadītajā gadā sākts Jaunzemju kapsētas paplašināšanas un iekopšanas
projekts. Izgatavoti un uzstādīti 4 gabali 7m atkritumu konteineri, Teteles kapos -2 un
Dalbes kapos – 2. Tika veikta ţoga elementu izgatavošana un uzstādīšana Teteles
kapos 300 m garumā.

23.attēls. Atkritumu konteiners
Dalbes kapos

22.attēls. Zvanu tornis Skrabu
kapos
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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.
Pārskata gadā tajā un novadā noorganizēti 49
pasākumi un regulāras izstādes Tautas nama
telpās. Aizvadītajā gadā darbība bija vērsta uz
pakalpojumu daudzveidību, pieejamību un
kvalitātes nodrošināšanu.
24.attēls.Ozolnieku Tautas nams, zem kura
jumta mājvietu ieguvusi Ozolnieku
mūzikas skola
Tautas nams piedāvāja Ozolnieku novada iedzīvotājiem iespējas baudīt
sarīkojumu daţādību:
15 izklaides pasākumi (balles, groziľvakari, diskotēkas, koncerti, bērnu
sarīkojumi u.c.);
8 gadskārtu ierašas (Ziemssvētki, Lieldienas, Līgo svētki, Masļeľica);
3 Valsts svētki;
7 tematiskie (Teātra diena, Dzejas dienas, Zinību diena, Bērnu svētki,
Valentīndiena, Mātes diena);
9 profesionālās mākslas pasākumi (koncerti, teātra izrādes);
7 mākslinieciskās pašdarbības pasākumi (koncerti, teātra izrādes)
Tautas namā darbojas sekojoši kolektīvi:
Senioru tautisko deju kolektīvs „Ozolnieki”;
Vidējās paaudzes deju grupa „Zemgaļi”;
Jauktais koris „Līga”;
Amatierteātris;
Bērnu un jauniešu muzikālais teātris „Nianse”;
Bērnu dramatiskais kolektīvs;
Bērnu pulciľš „Būsim radoši”(darbojas Ozolnieku vidusskolas telpās –
zīmēšana un gleznošana).
Visa gada laikā notikusi aktīva sadarbība ar Pensionāru padomi, palīdzot
noorganizēt pensionāru pēcpusdienas, gatavojot reklāmas un mākslinieciskos
priekšnesumus. Turpinājusies veiskmīga sadarbība ar novada skolām, PII un Ānes
ciemata sporta centru „Mālzeme”, 1.reizi novadā noorganizējot tematiskus Sporta
svētkus „Dabas aicinājums”, kuros nozīmīga loma bija kultūras norisēm.
Tautas namā, sadarbojoties ar Jelgavas rajona padomes Kultūras un interešu
izglītības centru, notikuši rajona skolu darbinieku un skolu jaunatnes sadraudzības
pasākumi, konkursi un semināri.
Ozolnieku Tautas nama mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi aktīvi strādājuši
un labus panākumus guvuši rajona skatēs. Amatierteātris devās vairākos viesizrādes
izbraukumos, kā arī „Bīnes” teātra skatē ar izrādi „Spoku pils Zviedrijā” saľēma
apbalvojumus par labāko sieviešu lomu un scenogrāfiju. Aizvadītajā gadā tapa vēl
divas izrādes – „Jāľa Poruka pēdējā nakts” un „Lai arī rudens”.
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Ozolnieku Tautas nama jauktais koris „Līga” un deju kolektīvi „Zemgaļi” un
„Ozolnieki” pagājušajā sezonā intensīvi gatavojušies Dziesmu un deju svētkiem,
piedaloties rajona koru un tautas deju skatēs Valgundē, Lielvircavā, Vircavā, Elejā,
Slampē, Secē u.c.
Bērnu un jauniešu muzikālais teātris „Nianse” Ziemassvētku laikā jaunākos
apmeklētājus pārsteidza ar krāšľu u skanīgu uzvedumu „Kā kļūt par Salatēti, vai
neparastie piedzīvojumi Ziemassvētkos”, turpinot izrādes labdarības izbraukumos
bērnu namos un skolās visā Latvijā. Vadītāja Ingūna Lipska veiksmīgi sagatavoja
savus dziedošos dalībniekus konkursiem „Aprīļa pilieni”, „Cālis 2007” un „Baltā
kaza”.
Ozolnieku Tautas nams atbalstījis informatīvi izglītojošus pasākumus,
piemēram, sadarbībā ar Ozolnieku novada Informācijas centru un Branku bibliotēku,
veidojot māksliniecisko noformējumu, atbilstošu sarīkojumu tematikai, kā arī
periodiski īrējot telpas izglītības grupas „Līderi” semināriem un tml. Tautas nama
telpas iecienījuši daudzi Jelgavas darba kolektīvi un uzľēmumi, organizējot svētkus.
Katru svētdienu Tautas nama telpās dievkalpojumus vada Vasarsvētku
draudze, Ziemassvētku laikā rīkojot labdarības pasākumu un svētku vakaru.
Tautas nama kolektīvs guvis gandarījumu, daudzkārt saľemot atzinīgus vārdus
no apmeklētājiem par izrādēm un koncertiem dvēselei.Tādēļ vairākkārtēja sadarbība
izveidojusies ar Rīgas Neatkarīgo teātri „Kabata” un mākslinieku Hariju Ozolu.
Tautas namā ikdienas darbā patstāvīgi tiek veidoti scenāriji, reţija, plānoti
viesmākslinieki,
programmas,
mākslinieciskais
noformējums,
reklāmas
nodrošināšana, mēģinot aktīvāk iesaistīt novada iedzīvotājus, piedāvājot plašu
kultūras programmu, atrakcijas, inovācijas un pārsteigumus bērniem.
2007.gadā Ozolnieku Tautas namā organizētie visvairāk apmeklētie pasākumi
bijuši Lieldienas, Zinību diena un Mārtiľdienas jampadracis. Aizvien pieaug
apmeklētēju skaits atpūtas pasākumos, izrādēs un koncertos.
Pārskata gadā Tautas nama izmaksas bija Ls 133046, no kurām remontdarbu
izmaksas - Ls 62661. Tika izremontēta deju zāle un lielās zāles skatuve, papildināta
materiāli tehniskā bāze un inventārs.
Tautas nama telpas tiek izīrētas izglītojošu un atpūtas pasākumu
organizēšanai, kā rezultātā 2007.gadā saľemts Ls 5526.
Turpinās rekonstrukcijas darbi Ānes kultūras namā, kura rekonstrukcijai
izlietoti Ls 55442, t.sk. 2007.gadā izlietoti Ls 28162.
Pavisam novadā kultūras pasākumiem un kultūras iestāţu uzturēšanai pārskata
gadā izlietoti Ls 175099, kas ir par Ls 63138 jeb 56% vairāk kā 2006.gadā.
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25. attēls. Pamatbudţeta izdevumu dinamika atpūtai un kultūrai (Ls)
Novada iedzīvotājiem ir plašas iespējas garīgi pilnveidoties 4 bibliotēkās.
Pārskata gadā bibliotēkās reģistrēti - 1231 lasītājs, 15287 apmeklējumi, 32561
izsniegumi. Izsniegumu skaits samazinājies par 1284 vienībām.Tas izskaidrojams ar
interneta izmantošanas iespējām bibliotēkās, informācijas centrā un mājās, arī ar
vispārējā iedzīvotāju dzīves līmeľa uzlabojumu Ozolniekos (iespēja abonēt vairāk
periodisko izdevumu u.tt.). Detalizēti ar bibliotēku rādītājiem var iepazīties 14.tabulā.

14. tabula
Novada bibliotēku darba rādītāji
Bibliotēka

Lasītāju skaits

Ozolnieku
Vainu
Ānes
Jaunpēternieku
Kopā

2006.
732
214
181
77
1204

2007
743
237
183
68
1231

Apmeklējumu
skaits
2006. 2007.
8111
9287
2675
3248
1371
1722
1587
1030
13744 15287

Izsniegumu
skaits
2006. 2007.
20412 19135
7803
8156
2356
3195
3274
2075
33845 32561

Fonds, gab.
2006.
14895
7692
5074
4958
32619

2007.
13151
7166
5454
3337
29108

Metodisko un konsultatīvo vadību profesionālajos jautājumos nodrošina
novada centrālā bibliotēka. Tiek realizēta kopīgi izstrādāta krājuma komplektēšanas
politika un kopumā vienota bibliotēku sistēma novadā.
2007. gadā uzsākts Latvijas Valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda
līdzfinansētais Latvijas publisko bibliotēku attīstības projekts, kas nodrošinājis
bezmaksas internetu visās publiskajās bibliotēkās, arī Ozolnieku novadā. Ozolnieku
novada bibliotēkas saľēma dotāciju par šo pakalpojumu Ls 3150,- vērtībā. Tas bija
nozīmīgi gan bibliotēku attīstībai, gan iedzīvotājiem - bibliotēku lietotājiem.
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Aizvadītā gada aktualitāte Ozolnieku novada bibliotēkās – LR Kultūras
ministrijas bibliotēku akreditācija 2007. gada jūnijā. Visas novada bibliotēkas tika
akreditētas kā vietējas nozīmes bibliotēkas.
Gatavošanās
akreditācijai
saistīta
ar
visu
novada
bibliotēku
pamatdokumentācijas (Bibliotēkas nolikums, Izmantošanas noteikumi, Datoru
lietošanas noteikumi) pārskatīšanu, izmaiľu apstiprināšanu novada domes sēdē. Par
minēto dokumentu rediģēšanu visām 4 novada bibliotēkām rūpējās novada centrālā
bibliotēka.
Īpaša uzmanība veltīta bibliotēku noformējumam – informācija plauktu galos un
uz plauktiem, pie datoriem , izmantojot speciāli izgatavotus organiskā stikla
dokumentu turētājus (Ozolnieku, Vainu bibliotēkās), veidojot vienotu bibliotēkas
noformējumu un vizuālo tēlu. Visās bibliotēkās tika pārskatīts un nepieciešamības
gadījumā mainīts krājuma kārtojums un izvietojums, lai atbilstu bibliotēku darbības
labas prakses prasībām. Īpaši aktuāli tas bija Ānes un Jaunpēternieku bibliotēkās.
Viena no prioritātēm Ozolnieku novada centrālajai bibliotēkai no 2005. gada darbs ar bibliotēkas fondu- analizējot, atlasot un norakstot novecojušo, nolietoto
literatūru. Tās mērķis – radīt kvalitatīvu, mobilu, rekataloģizētu bibliotēkas fondu, kas
dotu iespēju bibliotēkas lietotājiem operatīvāk iegūt nepieciešamo informāciju un arī
vizuāli būtu pievilcīgāks. 2007. gada laikā pabeigta bibliotēkas fonda pieaugušo
abonementa daļas rekataloģizācija , reklasifikācija.
2007. gadā atteicāmies no sistemātiskā kataloga turpināšanas, jo elektroniskā
kataloga iespējas to pilnībā pārklāj . Bibliotēkā tiek uzturēti 2 katalogi – alfabētiskais
kartīšu katalogs un elektroniskais katalogs no 2002. gada 2. pusgada. Tas nozīmē, ka
visiem jaunieguvumiem sākot ar 2002. gada jūliju tiek veidoti elektroniskie
bibliogrāfiskie apraksti. No 2004. gada septembra bibliotēkā strādā 3 bibliotekārā
darba speciālisti, tādēļ bija iespējams atsākt fonda reklasifikāciju un rekataloģizāciju,
kas turpināsies līdz visa bibliotēkas krājuma pilnīgai atspoguļošanai elektroniskajā
katalogā tiešsaistē tīmekļa vietnē www.ozolnieki.lv
Aizvadītā gada laikā bibliotēkas elektroniskais katalogs papildināts ar 1671
aprakstiem (2005.g.-1430;2006.g.- 2038), no tiem - jauno grāmatu apraksti 859
(2005.g.-674;2006-727), - 812 rekataloģizētā fonda apraksti (2005.g.-756; 20061311). 2006. gadā rekataloģizēti 1956 iespieddarbi (2005.g.-1276), no tiem aprakstu
korekcijas un svītrkodu pievienošana veikta 645 aprakstiem (2005.g.-520). Uzsākot
2008. gadu bibliotēkas elektroniskajā katalogā ir 9299 (5590-2005.g. 7628-2006)
aprakstu. Tas nozīmē, ka bibliotēkas elektroniskā datu bāze aptver 70,7% fonda.
2007. gadā piedalījāmies KKF izsludinātajā projektu konkursā
Kultūras programmā ‘’Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde ’’. Mūsu
novada bibliotēkām ieguvām 2.-lielāko grāmatu komplektu. Iegūtie
iespieddarbi tika sadalīti sekojoši : puse Ozolnieku novada centrālajai
bibliotēkai, puse 3 mazākajām novada bibliotēkām. Ozolnieku novada
Centrālā bibliotēka papildināja savu fondu ar 52 grāmatām Ls 221,34
vērtībā. Pārējo bibliotēku krājumā nonāca 59 iespieddarbi Ls 235,14 vērtībā.

Gada nogalē ar kopīgu projektu novada bibliotēkām startējām Valsts Kultūrkapitāla
fonda kultūras programmā „‟Lasīšanas veicināšana‟‟ apakšprogramma “Pirmā
tikšanās ar bibliotēku”. Projekts atbalstīts, bet realizācija notiks 2008. gada laikā.
Kopā ar Ozolnieku informācijas centru organizēti 6 novadpētniecības
braucieni, intervēti ievērojami novada ļaudis. Sagatavots fotomateriāls, vākti
vēsturiski materiāli . 1 intervija samontēta kā DVD materiāls.
VA Kultūras informācijas sistēmas 2007. gada laikā nodrošinājušas Ozolnieku
novada centrālajai bibliotēkai visus moduļus BIS Alise pilnas versijas nodrošinājumu.
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Par pašvaldības līdzekļiem iegādāts:
 tintes printeris Canon Pixma ip5300/S (Ls 108,-) Ozolnieku un Vainu
bibliotēkās
 digitālais fotoaparāts SONY 2H-DSC ar 2GB atmiľas karti (Ls 316,-)
 serveris Intel Xeon®CPU 1,60GH, 2.00GB RAM – BIS ALISE datu
glabāšanai
Bila un Melindas Geitsu līdzfinansētā projekta ietvaros visās 4 novada bibliotēkās
ierīkoti jauni interneta tīkli: interneta pakalpojumu sniedzējs LATTELEKOM.
Aizvadītajā gadā bibliotēku labiekārtošanai, uzturēšanai un bibliotekāru
atalgojumam izlietoti Ls 54459, kas ir par Ls 5172 jeb 10% vairāk kā 2006.gadā.

54459
Bibliotēkas

49287
39369

122354
S porta pasākumi

91299
97056

175099
Kultūras pasākumi

111961
45040

Izpilde 2005.

Izpilde 2006.

Izpilde 2007.

26. attēls. Pamatbudţeta izdevumu dinamika atpūtai un kultūrai (Ls)
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.
Cenu pagastā kā Ozolnieku novada domes struktūrvienība atrodas sporta
komplekss „Mālzeme”. 2006.gadā tika apstiprināts jaunais sporta kompleksa
Nolikums, saskaľā ar kuru tika noteikti sporta kompleksa pamatvirzieni un uzdevumi.
Aizvadītā gada laikā sporta kompleksā tika organizēti regulārie tuvcīľas, futbola,
ziemas peldēšanas grupas, individuālie volejbola un basketbola treniľi un pirmsskolas
izglītības iestādes „Saulīte” fizkultūras nodarbības. Tika organizēti Ozolnieku novada
sporta svētki. Rīkoti tematiski vakari (Lieldienās, Mātes dienā) un atpūtas vakari
pensionāriem.
Saskaľā ar apmeklētāju reģistrācijas ţurnāla ierakstiem, vidējais dienas
apmeklējums bijis 23 apmeklētāji, gadā tas ir bijis aptuveni 7232 apmeklētāji.
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Pārskata gadā pabeigti noţogojuma (47m) ierīkošanas darbi, ieejas vārtu
uzstādīšana, kā arī izveidots horizontālais plānojums ar zāliena sējumu sporta
kompleksa teritorijā. Šie pasākumi tika veikti ar mērķi tālākai izmantošanai sporta un
saimniecības vajadzībām. Sporta nodarbību kvalitātes, drošības un komfortabluma
uzlabošanai tika iegādāti boksa maisi, volejbola tīkli un pārējais inventārs. 2007.gadā
sporta kompleksa izmaksas bija Ls 20184, bet ieľēmumi par telpu nomu bija Ls 2130.
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 – karatē do šotokan un florbols –bērniem, volejbols (amatieri), volejbols
(veterāni), volejbols (meistarkomanda), futbols un basketbols (novada izlase) –
jauniešiem, ratiľbasketbols, aerobika – pieaugušajiem, skrējēju klubs – visiem.
Individuālām nodarbībām pastāvīgi pieejama trenaţieru zāle, galda teniss un novuss.
VK „Biolars/Ozolnieki” ir kļuvusi par Latvijas Volejbola kausa ieguvējiem.
Pēc starptautiskiem noteikumiem sagatavotas un organizētas volejbola virslīgas spēles
Schenker Līgā un Nacionālajā Līgā, kā arī Latvijas kausā. Pēc Skrējēju kluba
iniciatīvas organizēti skriešanas seriāli „Ielūdz Ozolnieki” septiľās kārtās un
„Ozolnieku apļi – 07” trīsdesmit sešās kārtās, kā arī tradicionālais Ozolnieku rudens
pusmaratons 21,09 km distancē. Uzľemtas Jelgavas rajona un pilsētas skolu
sacensības vieglatlētikā un futbolā bērniem, vieglatlētikas sacensības cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām, divas suľu iztādes, astoľi Šitika futbola skolas turnīri bērniem,
Valsts Robeţsardzes turnīri volejbolā, Bokio čempionāti, vieglatlētikas un mācību
treniľnometnes ratiľbasketbolā invalīdiem, Latvijas regbi izlases komandai, Latvijas
Hokeja jauniešu komandai, FK „Jūrmala”, kā arī futbola U-21 un Olimpiskās futbola
izlases mācību treniľnometnes, Latvijas čempionāts virves vilkšanā, Latvijas
Pašvaldību policiju sporta spēles u.c. pasākumi.

27.attēls.Ikgadējā Ozolnieku velotūre 2007
Aizvadītajā gadā sporta centra labiekārtošanas, uzturēšanas un darbinieku
atalgojuma izmaksas bija Ls 77751. Ar telpu īri tika atpelnīti Ls 29759, kas atviegloja
sporta centra izdevumus par 38%.
Kā trešā vieta, kurā notiek aktīva sportošana, noteikti jāmin 2005.gada
15.jūnijā ekspluatācijā nodotā Ozolnieku vidusskolas sporta un aktu zāle, kurā notiek
sporta stundas vidusskolas skolēniem no 1.-12.klasei, divas sporta grupas – sporta
pulciľš 1.-4.klasei un volejbola sekcija 2 grupas 4.-12.klasei, kurās darbojas
galvenokārt skolas bērni. Aizvadītajā gadā zāles uzturēšanai izlietoti Ls 18186.
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Pavisam sporta atbalstam novadā tika izlietoti Ls 122354, kas ir par Ls 31055 jeb
34% vairāk kā 2006.gadā.
IZGLĪTĪBA
Par jaunās paaudzes izglītošanu Ozolnieku novadā rūpējas piecas izglītības
iestādes, ar sekojošu audzēkľu un skolēnu skaitu:
15. tabula
Audzēkľu un skolēnu skaita dinamika
Pirmsskolas izglītības
iestādēs
„Bitīte”
„Zīlīte”
„Saulīte”
Teteles pamatskolā
Ozolnieku vidusskolā

2006.

2007.

61
157
81
212
416

58
158
81
213
433

Lai nodrošinātu skolēnu nokļūšanu uz augstāk minētajām skolām, noslēgts
līgums ar SIA „Migar” par vairāku maršrutu apkalpošanu. Aizvadītajā gadā skolēnu
pārvadāšanai novada teritorijā izlietoti Ls 25228, segti transporta izdevumi skolēniem
par summu Ls 15608.
Kā prioritāte pašvaldībā vienmēr ir bijusi izglītība. Kā pierādījums tam daţi
raksturojoši skaitļi par pašvaldības līdzekļu izlietojumu izglītībai:
16. tabula
Izglītības izdevumu dinamika
Izdevumi latos
Pirmsskolas izglītības
iestādēs
Vispārējās izglītības
iestādēs
Pārējai izglītībai
Pavisam kopā

2006.

2007.

267238

1152711

717267
31286
1022246

775010
198667
2126388

2007.gadā izdevumi izglītībai palielinājušies par Ls 1104142 jeb 108% vairāk kā
2006.gadā. No pašvaldības kopējiem izdevumiem, izglītībai izlietoti 56%.
Palielinoties pieprasījumam pēc vietām pirmsskolas izglītības iestādēs,
2006.gadā tika veikts būvprojekts „Ozolnieku vidusskolas ēkas (sākumskolas)
rekonstrukcijas
tehniskais
projekts”. Būvprojekta izstrādi
veica SIA
„Komunāļprojekts Jelgava” par summu Ls 10175. Par skolas rekonstrukciju
2007.gada 31.maijā tika noslēgts līgums ar SIA „Rimts” par summu Ls 696730. Pēc
iepriekš minētā projekta objektā „Ozolnieku vidusskolas ēkas (sākumskolas)
rekonstrukcija” pārskata gadā izlietoti Ls 662229. Saskaľā ar līgumu darbu
pabeigšanas termiľš – 2008.gada 31.marts. 28.attēlā redzams, ka jaunā PII „Zīlīte”
filiāle sagatavota savam pirmajam darba cēlienam, kas sāksies 2008.gada
01.septembrī.
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28.attēls.Rotaļu laukums pie jaunās
PII „Zīlīte” filiāles
2007.gada vasarā dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde - Ozolnieku
mūzikas skola, sniedzot lielisku iespēju novada bērniem attīstīt savas muzikālās un
radošās spējas uz vietas Ozolniekos. Septembrī 6 pedagogu vadībā 23 audzēkľi sāka
apgūt mūzikas instrumentu spēli sekojošās izglītības programmās:
Klavierspēle
Akordeona spēle
Vijoļspēle
Sitaminstrumentu spēle
Visas izglītības programmas ir licencētas.
Skolu beidzot audzēkľi saľems apliecību par
profesionālās ievirzes izglītības iegūšanu.
Nākamajos mācību gados izglītības programmu
skaits palielināsies un skolā būs iespējams apgūt
arī flautas, trompetes, saksofona, čella un citu
mūzikas instrumentu spēli. Darbosies daţādi
mūzikas kolektīvi - ansambļi, orķestris, koris,
tādējādi bagātinot Ozolnieku novada kultūras
dzīvi.
29.attēls.Ozolnieku mūzikas skolas
pedagogu un audzēkľu
kolektīvs
Notiks koncerti ar audzēkľu un profesionālu mūziķu piedalīšanos.
Ievērojami finansu līdzekļi tiek ieguldīti materiāli tehniskās bāzes veidošanā kvalitatīvu mūzikas instrumentu un mācību līdzekļu iegādē. Pārskata gadā skolas
kopējie izdevumi bija Ls 13645, tajā skaitā iegādāti mūzikas instrumenti par Ls 3470,
kas redzami 30.attēlā.
Audzēkľu skaits uz 2007. gada 31. decembri - 21.
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30.attēls. Daļa mūzikas instrumentu, kuru
spēli apgūst Ozolnieku mūzikas
skolā

PII Zīlīte

PII Bitīte

PII S aulīte

Teteles pamatskola

Ozolnieku vidusskola

2361087
193733
118476
116411
73505
56671
141506
112362
118943
281468
225962
174693
493542
385398
309308
Izpilde 2005.

Izpilde 2006.

Izpilde 2007.

31. attēls. Pamatbudţeta izdevumu dinamika novada izglītības iestādēs (Ls)

32 .attēls. Branku
datoru centrā

2006.gada 07.martā darbību uzsākušajā Ozolnieku
novada Informācijas (INFO) centrā iespējams izmantot
7 datorus ar interneta pieslēgumu, izdrukāt, kopēt (A4
formāts) un ieskenēt materiālus. Centra uzdevums ir
vākt informāciju, kā arī informēt novada iedzīvotājus un
viesus par novada uzľēmumiem, iestādēm, tūrisma un
atpūtas objektiem, aktuāliem notikumiem, kultūras,
sporta pasākumiem, apzināt un popularizēt novada
vēsturi, pazīstamus novadniekus.

Centra telpās pārskata gadā uzsākta Ozolnieku novada muzeja veidošana,
sākta Ozolnieku novada vēstures ekspozīcijas veidošana. Datori izmantoti 1015
reizes, izstādes un sarīkojumus apmeklējuši 197 cilvēki. Ozolnieku INFO centra
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uzturēšanai un saimnieciskās darbības nodrošināšanai pārskata gadā izlietoti Ls
12934, kas ir par Ls 1099 jeb 9% vairāk kā 2006.gadā.
Pārskata gada beigās darbību uzsācis datoru centrs Brankās, kas piemērots
apmeklētājiem ar kustību traucējumiem – 32.attēls. Centra izdevumi pārskata gadā
bija Ls 41501, no tiem kapitālieguldījumi Ls 38411.
2006.gadā pie Ozolnieku vidusskolas izveidotajā motomuzejā, tā vadītāja
Alfrēda Zamocka uzraudzībā skolas audzēkľiem ir iespējas nodarboties ar
tehniskajiem sporta veidiem, pilnveidot zināšanas tehnikas jomā, pilnvērtīgāk
izmantojot savu brīvo laiku - 33.

33.attēls. Ozolnieku motomuzejā
SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA
Par maznodrošinātajiem iedzīvotājiem novadā rūpējas sociālais dienests.
18.tabulā atspoguļoti galvenie sociālo pabalstu veidi un to dinamika

17. 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
sodu izcietušām personām
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2006.
1226

2007.
1112

43407
553

44723
449

7887
1760
5444
10119

5345
1369
3799
14267

2865
3530

2106
6690
2710
80

95
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Citiem mērķiem
Aprūpei mājās izlietots latos
Sociālo dzīvokļu remontam izlietots (ls)
Par saľemtajiem sociālās aprūpes un
rehabilitācijas pakalpojumiem izlietots
latos

S odu izcietušām personām

9121
37
15476
9370

7908
623
31839
14365

80

GMI

449

Vienreiz.pab.stihiskas nelaimes gadīj.

1369

Medicīnas pakalpojumiem

2106

Bāreľiem pastāvīgas dzīves uzsākšanai

2710

Bērnu ēdināš. skolās un bērnudārzos

3799

Apbedīšanai

5345
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34.attēls. Sociālie pabalsti 2007.gadā (Ls)
34. attēlā redzams, ka vislielākais īpatsvars starp sociālajiem pabalstiem ir
materiālajam pabalstam par īri un komunālajiem pakalpojumiem - 32%.
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32. attēls. Pamatbudţeta izdevumu dinamika sociālajai aizsardzībai (Ls)
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Pārskata gadā sociālā dienesta vajadzībām izlietoti Ls 121884, kas ir par Ls
42685 jeb 53,9% vairāk kā 2006.gadā. Aizvadītajā gadā sociālā dienesta vajadzībām
veiktā telpu rekonstrukcija un remonts izmaksāja Ls 22713.
Novada teritorijā atrodas Sociālās aprūpes centrs “Zemgale” ar 250
iemītniekiem , kas tiek finansēts no Jelgavas rajona padomes budţeta, kas ir galvenais
sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzējs, ar kuru sadarbojas novada sociālais dienests.

NOVADA ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS
Jau 2005.gadā tika uzsākta Ozolnieku novada teritorijas plānojuma
izstrādāšana, kurā plaši iesaistījās ne tikai speciālisti, bet arī Ozolnieku novada
iedzīvotāji, tādā veidā nodrošinot savu līdzdalību pašvaldības teritorijas attīstības
programmas un teritorijas plānojuma apspriešanā un pilnveidošanā. Ozolnieku novada
teritorijas plānojums tika apstiprināts Ozolnieku novada domes sēdē 2007.gada
21.jūnijā. Jaunais teritorijas plānojums 2006...2018.gadam ļaus turpināt Ozolnieku
novada plānveidīgu attīstību, maksimāli ievērtējot iedzīvotāju intereses un nodrošinot
attīstības procesa tiesiskumu.
Realizējot teritoriālo reformu, 2007.gadā Ozolnieku novada domē tika pieľemts
lēmums paplašināt esošo pašvaldību, apvienojoties ar Sidrabenes pagastu. Lai
apvienošanās process būtu veiksmīgāks un maksimāli izdevīgs abām pašvaldībām,
2008.gada pirmajā pusē paredzēts izstrādāt apvienošanās projektu un pie sekmīga
rezultāta apvienošanās procesu plānots pabeigt līdz 2009.gada sākumam. Sakarā ar
minēto novada paplašināšanas procesu, kopējais novada budţeta apjoms pieaugs un
tuvākajā nākotnē būs iespējams realizēt vērienīgākus infrastruktūras projektus.
Budţeta elastīgums, pamatojoties uz tā apjomu, ļaus pēc nepieciešamības sekmīgāk
izmantot arī kredīta ľemšanas iespējas. Tomēr kā risks jāmin līdz šim nepietiekoši
izpētītais Sidrabenes pagasta infrastruktūras stāvoklis, kura sakārtošanai, iespējams
būs nepieciešami papildus līdzekļi, kas līdz šim nav ieplānoti.
Sekmīga Ozolnieku novada attīstības plāna un teritorijas plānojuma realizācija
nodrošina optimālu pašvaldības attīstību. Kā galvenā prioritāte pašvaldībā tiek
izvirzīta izglītības sistēmas pilnveidošana. Šajā sakarā notiek pedagogu sistemātiska
kvalifikācijas paaugstināšana, skolu un pirmsskolas izglītības iestāţu materiāli
tehniskā stāvokļa uzlabošana un modernizācija.
Blakus Ozolnieku vidusskolai vecajā pamatskolas korpusā uzsākta pirmsskolas
izglītības iestādes „Zīlīte” filiāles būvniecība. To paredzēts pabeigt 2008.gada
pavasarī ar mērķi, lai 2008/2009.mācību gadu filiālē varētu uzsākt Ozolnieku novada
5 un 6-gadīgie bērni, tādā veidā atslogojot esošās pirmsskolas izglītības iestādes
„Zīlīte” un „Bitīte”, kā arī dodot iespēju šajās mācību iestādēs uzľemt papildus
audzēkľus. Pārējās mācību iestādēs notiek regulāra darbība ēku energoefektivitātes
paaugstināšanā: pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” vecajam korpusam tika
nomainīts jumts un daļa logu, pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte”, savukārt, notika
jumta restaurācija un tika izstrādāts ēkas siltināšanas projekts, ko plānots realizēt
2008.gadā. Pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte” turpinājās esošo rotaļu laukumu
pilnveidošana un jaunu celiľu izbūve. Teteles pamatskolā 2007.gadā realizēti skolas
ēkas remontdarbi un uzsākta iekšējās ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcijas
būvprojekta izstrāde, ko paredzēts pabeigt 2008.gada sākumā. Pamatskolā uzsākts arī
tehniskā projekta izstrādes process stadiona rekonstrukcijai. Pirmsskolas izglītības
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iestādē „Saulīte” 2008.gadā paredzēts rekonstruēt rotaļu laukumus un ēkas fasādi, kā
arī nomainīt daļu logus, bet lai to sekmīgi realizētu 2007.gadā uzsākta būvprojekta
izstrāde, kas jāpabeidz 2008.gada pirmajā pusē.
Otrās attīstības programmas prioritātes „Ozolnieku novada ilgtspējīga un līdzsvarota
attīstība” ietvaros 2006.gadā tika veikts ievērojams darbs Ozolnieku novada Branku
ciema ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu atjaunošanā, jo iepriekšējā sistēmu
apsaimniekotāja darbības rezultātā iekārtas bija stipri nolaistā stāvoklī. Lai novērstu
vides piesārľošanu ar sadzīves notekūdeľiem, kanalizācijas sistēmas sakārtošanai
Brankās 2006.gadā tika izstrādāts tehniskais projekts esošo notekūdeľu attīrīšanas
iekārtu aizstāšanai ar divām konteinertipa bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām. Minētā
projekta realizācija turpinājās 2007.gadā, bet to pabeigt plānots 2008.gada beigās.
Projekta realizācijai piesaistīti aptuveni 35000Ls no Latvijas Vides aizsardzības fonda
līdzekļiem. 2007.gada rudenī pabeigts Ozolnieku ciema meliorācijas sistēmas
rekonstrukcijas projekts. Lai nodrošinātu iedzīvotājus ar ES prasībām atbilstošu
dzeramo ūdeni un sadzīves notekūdeľu savākšanu, turpinās darbs pie Ozolnieku
ciema ūdenssaimniecības sakārtošanas projekta realizācijas un 2007.gadā pabeigta
iepirkumu procedūra tehniskā projekta izstrādātāja noteikšanai. Ozolnieku ciema
ūdenssaimniecības attīstības tehnisko projektu plānots izstrādāt līdz 2009.gada
pavasarim. Turpinās Ozolnieku sporta centra rekonstrukcija un pielāgošana invalīdu
vajadzībām, bet 2007.gadā uzsākta mākslīgā ledus halles būvniecība pie Ozolnieku
sporta centra. Lai ierīkotu ūdensvadu un kanalizāciju Dalbes ciemā ir izstrādāts
Tehniski ekonomiskais pamatojums un to plānots izmantot tehniskā projekta
izstrādāšanai, lai varētu piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus.
Lai uzlabotu satiksmes drošību Ozolnieku novada teritorijā, uzsākts tehniskā projekta
izstrādes process Rīgas ielas Ozolniekos gājēju- riteľbraucēju celiľam un tā
apgaismošanai, projekta izstrādi paredzēts pabeigt 2008.gada pavasarī. Satiksmes
drošības uzlabošanai pie Ozolnieku vidusskolas pilnībā rekonstruēts Jelgavas ielas
posms no Skolas ielas līdz Alejas ielai Ozolniekos. Minētā projekta realizācijai
piesaistīti aptuveni 130000Ls ES ERAF fonda līdzekļi. Renovēti vairāki gājēju celiľi,
kas nodrošinās drošu gājēju pārvietošanos novada teritorijā. Papildus 2007.gadā
ierīkotas piecas gājēju pārejas pār pašvaldības teritorijā esošajiem ceļiem. Veikta ielu
apgaismojuma modernizācija un izstrādāti vairāki tehniskie projekti apgaismojuma
ierīkošanai pašvaldības teritorijā esošajām ielām un gājēju celiľiem.
Veselības veicināšanas principu ieviešana novadā notiek rīkojot regulārus un
tradicionālus sporta pasākumus, velosipēdu un laivu braucienus, sporta svētkus un
citus tematiskos sporta un kultūras pasākumus. Uzlabotas iespējas nodarboties ar
daţādiem sporta veidiem visās lielākajās novada apdzīvotajās vietās, papildus
izveidoti arī bērnu rotaļu laukumi daudzstāvu dzīvojamo māju rajonos visā novada
teritorijā. 2007.gadā uzsākts atpūtas parka izveidošanas skiču projekta izstrādes
process un šo projektu paredzēts pabeigt 2008.gadā.
Sadarbībā ar uzľēmējiem jau kopš 2003.gada tiek būvēti jauni dzīvojamie rajoni un
infrastruktūra tajos, tādā veidā nodrošinot ar mājokļiem gan esošos, gan potenciālos
novada iedzīvotājus. Iedzīvotāju skaits Ozolnieku novadā šī iemesla dēļ pieaudzis līdz
8209 cilvēku. Pašvaldības mērķis ir nodrošināt savus iedzīvotājus ar kvalitatīviem
dzīves apstākļiem un sakārtotu infrastruktūru. Izbūvēti jauni ciemati Ozolniekos aiz
Ozolnieku vidusskolas, Ozolnieku ciema centrā un ziemeļu daļā. Turpinās ciematu
būvniecība starp Ozolnieku un Branku ciemiem, kā arī Ānē. 2007.gadā, sadarbībā ar
privātajiem uzľēmējiem veikti projektēšanas darbi piecu daudzstāvu dzīvojamo māju
būvniecībai uz pašvaldībai piederošas zemes Ozolniekos Saules ielas rajonā. Projektu
paredzēts realizēt līdz 2010.gadam. Tuvākajā laikā paredzēts uz pašvaldības zemes
izveidot vēl vienu apbūves rajonu Ozolnieku vidusskolas tuvumā.
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Sociālās aprūpes un rehabilitācijas infrastruktūras, kā arī materiālās un
tehniskās bāzes uzlabošanai un kvalitatīvu nepieciešamo pakalpojumu pieejamības
nodrošināšanai 2007.gadā tika realizēta dzīvokļu būvniecība Ānes ciemā. Turpmāk
plānots turpināt dzīvokļu būvniecību, lai nodrošinātu ar tiem cilvēkus, kas atgrieţas
no ieslodzījuma un bērnunamiem, kā arī cilvēkus, kam jāsniedz palīdzība dzīvokļu
jautājumu risināšanai. Radīta viena papildus darba vieta cilvēkam ar īpašām
vajadzībām, izveidojot Branku datorcentru. Ērtākai piekļūšanai pie datorcentra
ierīkots arī lifts.
Kultūras infrastruktūras attīstīšanai un modernizēšanai, kā arī kvalitatīvu un pieejamu
kultūras pakalpojumu nodrošināšanai 2007.gadā turpināta tehniskā projekta realizācija
Ānes kultūras namam. Jaunajās telpās paredzēts izvietot bibliotēku, policijas iecirkni,
speciālistu iedzīvotāju pieľemšanas jautājumos, kā arī kultūras darbiniekus.
Ozolnieku Tautas namā 2007.gadā veikta iekštelpu un pilnīga skatuves renovācija, kā
arī izstrādāts ēkas energoaudits, ko plānots izmatot Tautas nama ēkas
energoefektivitātes paaugstināšanas un jumta rekonstrukcijas projektu izstrādāšanai
2008.gadā. Aktīvi darbojas bibliotēkas Ozolniekos, Ānē, Jaunpēterniekos un Brankās.
Projektu konkursa rezultātā bibliotēka ieguvušas Integrētu informācijas sistēmu
"Alise", kas izmainīja tradicionālos bibliotekāros darba procesus. Kopš 2002. gada
jūlija jauno grāmatu apraksti tiek veidoti elektroniskā formā. Uzsākta arī elektroniska
datu apmaiľa ar Jelgavas Zinātnisko bibliotēku. Kopš 2007.gada internets pieejams
visās novada bibliotēkās. 2007.gadā Ozolnieku novada dome atbalstījusi iniciatīvu
veidot Ozolnieku novada muzeju.
Lai sekmētu katra Ozolnieku novada iedzīvotāja un uzľēmuma iesaistīšanos novada
attīstībā, vēlmi būt savas dzīves vietas patriotam, tiek uzturēta un pilnveidota
Ozolnieku novada pašvaldības interneta mājas lapa, kā arī izdota Ozolnieku Avīze,
kur regulāri reizi mēnesī tiek atspoguļotas svarīgākās norises gan Ozolnieku novada
domē, gan arī pašvaldības iestādēs un pašvaldībā kopumā tādā veidā popularizējot
Ozolnieku novada tēlu. Avīzi iespējams lasīt arī internetā. Ozolnieku novada domes
un komiteju sēdēs var piedalīties jebkurš novada iedzīvotājs un viesis, tādā veidā reāli
piedaloties pašvaldības lēmumu pieľemšanas procesā.
Regulāru starptautisku sporta pasākumu rīkošana nes Ozolnieku novada pašvaldības
slavu arī ārpus Latvijas robeţām. Popularitātes celšanai un nodrošināšanai ar pašu
nepieciešamāko informāciju 2006.gadā ir izveidots uzlabotais Ozolnieku Novada
buklets. Sakarā ar to, ka Ozolnieku novads attīstās ļoti strauji, buklets tiks regulāri
atjaunots.
Ozolnieku novada kontrolējamu un plānveidīgu attīstību nodrošina 2007.gadā
apstiprinātais Ozolnieku novada teritorijas plānojums, kas nomainījis Ozolnieku
pagasta un Cenu pagasta teritorijas plānojumus. Jauni izstrādātais plānojums jau kopš
tā izstrādāšanas sākuma 2005.gadā daţādās redakcijās vairākas reizes izgājis
sabiedrisko apspriešanu, tādā veidā nodrošinot iedzīvotāju un uzľēmumu līdzdalību tā
izstrādāšanā un pilnveidošanā. Jaunajā dokumentā ieplānotas vairākas industriālās
teritorijas, kas paredzētas raţošanas uzľēmumu attīstības veicināšanai. Šīs teritorijas
jau šobrīd ir nodrošinātas ar elektroenerģijas un gāzes pieslēgumiem, bet nākotnē
plānots renovēt arī transporta ceļu pievadus.
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ILGTERMIĽA FINANSU IEGULDĪJUMI
18.tabula
Ilgtermiľa finansu ieguldījumi (Ls)
31.12.2006.
392550

31.12.2007.
386155

Ozolnieku novada dome ir simtprocentīga kapitāla daļu turētāja Ozolnieku
komunālās saimniecības daudznozaru uzľēmumā SIA “Ozolnieku KSDU”.
Līdzdalība SIA “Ozolnieku KSDU” kapitālā 31.12.2007. bija Ls 386155.
19.tabula
Līdzdalība radniecīgo uzľēmumu kapitālā (Ls)
31.12.2006.
392550

SIA "OZOLNIEKU KSDU"

31.12.2007.
386155

Lai rekonstruētu siltumapgādes sistēmu, 1997. gadā Ozolnieku pagasta padome
no Valsts kases saľēma ilgtermiľa kredītu uz 10 gadiem Ls 160 000, no kuriem 90 %
(Ls 144 000) tika ieguldīti komunālās saimniecības daudzdzīvokļu siltumapgādes
sistēmas rekonstrukcijā. Izveidojušos saistību rezultātā SIA “Ozolnieku KSDU” pēc
grafika sedza savu daļu pašvaldības kredīta. Uz 2007.gada 31.decembri atmaksa
veikta 100% apmērā un tas ir LS 144000 apmērā, tajā skaitā 2007.gadā Ls 20250.
20. tabula
Norēķini par aizľēmumiem un saistībām
Rādītāju nosaukums
Ilgtermiľa aizľēmumi kopā
Ilgtermiľa aizľēmums no Valsts Kases
(Ozolnieku vidusskolas sporta-aktu
zāles būvniecībai)
Ilgtermiľa aizľēmums no Valsts Kases
(Ozolnieku vidusskolas sporta-aktu
zāles projektēšanai)
Īstermiľa aizľēmumi kopā
Īstermiľa aizľēmums no Valsts kases
(Ozolnieku vidusskolas sporta-aktu
zāles projektēšanai)
Īstermiľa aizľēmums no Valsts kases
(Cenu pagasta stabilizācijas procesam)
Īstermiľa aizľēmums no Valsts kases
(siltumapgādes sistēmas 1.kārtas
realizācijai)
Īstermiľa aizľēmums no Valsts kases
(Ozolnieku vidusskolas sporta-aktu
zāles būvniecībai)

31.12.2006.
177634
113512

31.12.2007.
113512
88890

111112

88890

2400
64122

24622

4400

2400

15000

22500

22222
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Apstiprināts Ozolnieku novada
domes
2008.gada 12.jūnija sēdē (protokols Nr6,
§1)

Cienījamie Ozolnieku pašvaldības publiskā pārskata lasītāji

Ozolnieku novada domes 2007.gada publiskais pārskats ir sagatavots
atbilstoši LR likuma „Par pašvaldībām” un Ministru kabineta „Noteikumiem par
publiskā pārskata saturu un sagatavošanas kārtību” prasībām.
Tā mērķis ir sniegt vispusīgu, objektīvu un atklātu informāciju par Ozolnieku
novada domes un pašvaldības iestāţu darbu, kā arī informēt par finanšu līdzekļu
izmantošanas lietderību un iegūto rezultātu. Šajā pārskatā ir apkopota informācija par
2007.gada veikumu novadā, kas dod iespēju izvērtēt sasniegto aizvadītajā gadā un
apzināt nākošos darbus.
Pārskatā izvērtēta pašreizējā ekonomiskā un sociālā situācija Ozolnieku
novadā un izmaiľas, kas ir notikušas īstenojot teritorijas attīstības plānu. Pašvaldības
līdzekļi tiek mērķtiecīgi izlietoti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai.
Viena no lielākajām budţeta izdevumu daļām ir piešķirta izglītības iestāţu
finansēšanai un iedzīvotāju sociālajai nodrošināšanai.
Novada attīstībai tiek piesaistīti lieli investīcijas resursi, tiek risināti
infrastruktūras attīstības jautājumi, kā rezultātā palielinās īpašumu tirgus vērtība.
Ozolnieku novada dome apzinās, ka novada ekonomiskās un sociālās attīstības
problēmas vēl joprojām nav pilnībā atrisinātas. Jāturpina iesāktais darbs novada
iedzīvotāju labā, koordinējot un saskaľojot pašvaldības, valsts un uzľēmēju intereses,
kā arī risinot novada attīstības problēmas.
Godātie, gada publiskā pārskata lasītāji !
Būsim priecīgi saľemt Jūsu atsauksmes, priekšlikumus un kritiku, lai to
izanalizētu un ľemtu vērā turpmākajā darbā.

Ar cieľu Domes
priekšsēdētājs Māris Ainārs
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