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OZOLNIEKU NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA UZRUNA
Cienījamie Ozolnieku novada pašvaldības publiskā pārskata lasītāji!
2019. gadu kopumā vērtēju kā dinamisku. Ir paveikta liela daļa ieplānoto novada infrastruktūras
uzlabošanas darbu, remontētas pašvaldības iestāžu telpas un īstenoti vairāki nozīmīgi būvniecības
projekti. 2019. gada laikā Ozolnieku novadā fiziskas un juridiskas personas, tajā skaitā, pašvaldības un
valsts institūcijas, investēja vairāk nekā 20 miljonus EUR. Valsts kapitālsabiedrību investīcijas –
7,8 miljonu EUR apmērā, 7,2 miljonus EUR ieguldījuši privātie uzņēmumi, bet vairāk nekā 3 miljonus
EUR – privātpersonas (galvenokārt, savrupmāju būvniecībā). No pašvaldības budžeta novada attīstībā
investēti 2,7 miljoni EUR.
Kā Ozolnieku novada pašvaldības īstenotie trīs lielākie novada attīstības projekti 2019. gadā jāmin
apgaismotā gājēju celiņa izbūve no dzelzceļa stacijas “Ozolnieki” līdz šosejai A8, kā kopējās izmaksas
bija 694 397 EUR. Gājēju ceļa turpinājumu otrpus šosejai plānots izbūvēt 2020. gadā. Vērienīgs
projekts īstenots arī Cenu pagastā, Ānē. Tur pārbūvēta Jaunatnes iela, ierīkots apgaismojums un
izbūvēts gājēju celiņš. Projekta izmaksas – 531 860 EUR. Pabeigta arī projekta “Ozolnieku novada
Cenu pagasta ceļa “Ņurdas–Mucenieki” pārbūve” īstenošana, ieguldot tajā 114 528 EUR.
Sadarbībā ar VAS “Latvijas valsts ceļi”, pašvaldībā īstenoti būtiski valsts ceļu infrastruktūras
uzlabošanas darbi. Iebraukšanu Ozolnieku ciemā atvieglo autoceļa posma Jelgava–Dalbe krustojumā
ar Eglaines un Skolas ielām izbūvētais rotācijas aplis. Īstenota arī autoceļa P93 Jelgava–Iecava posma
3,27–8,94 km pārbūve. Ozolnieku ciema centrā atklāts veikals “Top”. Tā apkārtnē izveidots paplašināts
auto stāvlaukums, kas noder arī Ozolnieku novada domes, pašvaldības bērnudārzu un sporta skolas
apmeklētājiem.
2019. gadā ievērojamas pārmaiņas piedzīvoja arī Salgales pamatskolas sporta laukums. Tur izbūvēti
vairāki jauni sporta spēļu laukumi, skrejceļi tāllēkšanas bedrei un šķēpmešanas sektoram, izveidots arī
celiņš skriešanai, lodes grūšanas sektors, nobruģētas ietves, ieklāts gumijas segums, ierīkots
apgaismojums un veikti citi uzlabojumi par teju 200 000 EUR.
Savukārt ap 150 000 EUR ieguldīti Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs “Saulīte”, “Bitīte” un
“Zīlīte”. Bērnudārzos remontētas telpas, izbūvēta ventilācija, izbūvēti un uzlaboti rotaļu laukumi.
2019. gadā aktīvi noritējusi arī sabiedriskā dzīve. Pašvaldība sarīkoja teju divsimt dažādus kultūras
pasākumus, no kuriem lielākā daļa bija bezmaksas. Savukārt, novada Tautas nams nosvinēja 80.
dzimšanas dienu. Nozīmīgu – 30 gadu – jubileju atzīmēja arī Salgales pamatskola, bet pirmo
pastāvēšanas gadu veiksmīgi aizvadīja jaunveidotā Ozolnieku sporta skola.

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs Andris Ozoliņš
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OZOLNIEKU NOVADA ĪSS RAKSTUROJUMS
Ozolnieku novads atrodas Zemgales vidienē, apvienojot Cenu, Ozolnieku un Salgales pagastus.
Novada centrs – Ozolnieki – atrodas 36 km attālumā no galvaspilsētas Rīgas un 6 km attālumā no
Jelgavas. Viegli, ērti un ātri sasniedzams ar jebkuru transporta veidu. Ozolnieku novads transporta
infrastruktūras ziņā atrodas izdevīgā vietā, novada teritoriju šķērso valsts galvenais autoceļš A8 –
Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (Meitene), tāpat transporta infrastruktūru nodrošina valsts reģionālie
autoceļi, kā arī divas dzelzceļa līnijas.
Novada teritorijā izveidojušies vairāki ciemi – Ozolnieki, Iecēni, Brankas, Glūdas, Raubēni,
Āne, Tetele, Jaunpēternieki, Cenas, Dalbe, Garoza, Emburga un Renceles, bet pārējās apdzīvotajās
vietās dominē viensētas un viensētu grupas. Tipiska rūpnieciska apbūve ir attīstījusies Raubēnu ciemā.
Raksturojot uzņēmējdarbības vidi, jāuzsver, ka Ozolnieku novadā darbojas gan valsts nozīmes iestādes,
piemēram, SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, “Baltijas Starptautiskā akadēmija”
un “Psiholoģijas un menedžmenta augstskolas” Jelgavas filiāle, gan reģiona un novada nozīmes
uzņēmumi un iestādes, kas nodrošina iedzīvotājiem darba, izglītības, sporta un kultūras iespējas.
Ikdienā Ozolnieku novadā sabiedrība ir nodarbināta rūpnieciskajā ražošanā, būvniecībā,
lauksaimniecībā un citās nozarēs, bet brīvdienās atpūšas un smeļas spēku jaunai nedēļai – peldot,
slēpojot, skrienot, slidojot, vingrojot un radoši darbojoties.
Uz 2019. gada beigām Ozolnieku novada teritorijā kopumā reģistrēti 855 komersanti. No jauna
reģistrēti 32 uzņēmumi, savukārt, likvidēti – 75. Lielākie uzņēmumi nodarbināto skaita ziņā bija SIA
“Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs” ar 437 nodarbinātajiem, SIA “DINEX LATVIA” ar
356 nodarbinātajiem, SIA “BILDBERG” ar 109 un AS “Mārupes Metālmeistars” ar 105
nodarbinātajiem.
Pēc apgrozījuma lielākie uzņēmumi Ozolnieku novadā 2019. gadā bija SIA “Valtek”, SIA
“Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, AS “Mārupes Metālmeistars”, SIA “POLIURS”,
SIA “BILDBERG”, no tiem lielākais gada apgrozījums bija uzņēmumam SIA “Valtek”.
Ozolnieku novadu par savas uzņēmējdarbības attīstības teritoriju izvēlas arī citu novadu
uzņēmumi, paplašinot vai pārceļot savu uzņēmējdarbību uz Ozolniekiem.
Katram novada uzņēmējam ir iespēja līdzdarboties Ozolnieku novada uzņēmēju biedrībā,
tādējādi kopā risinot Ozolnieku novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem aktuālus un nozīmīgus
jautājumus.
Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datiem, deklarēto skaits Ozolnieku
novadā 2019. gadā bija 10 tūkstoši 695 iedzīvotāju (01.01.2020. dati).
Ozolnieku novada iedzīvotāju skaita un dzimstības rādītāju izmaiņas. PMLP dati.
Gads Iedzīvotāju skaits Dzimušo skaits
10 698
191
2015.
10 575
179
2016.
10 618
162
2017.
10 705
155
2018.
10 695
122
2019.
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Ozolnieku novadu, ārpus tā teritorijas, uzskatāmi prezentē novada ģerbonis un logo. Vladislava
Ladusāna radītā ģerboņa pamatā ir zils fons, kas simbolizē latviešu tautas cerības un alkas pēc brīvības,
austošā zelta saule ir mītisks simbols, kas apzīmē cilvēku ticību saviem spēkiem un drosmi aizstāvēt
Latvijas valsti cīņās pret Bermontu, kas 1919. gadā norisinājušās Ozolnieku novada teritorijā, bet trīs
zvaigznes saules centrā simbolizē iegūto neatkarību. Zelta laukums ģerboņa pamatnē ir auglīgie
Zemgales lauki, kas izsenis barojuši un baro latviešu tautu, vairojot fizisko spēku un garīgo izturību.
Ozolnieku novada ģerbonis

Savukārt, mākslinieces Ilzes Ungures radītais logo atklāj mūsdienu Ozolnieku novada
iedzīvotājus spēcinošās vērtības – ļaujot sajust, ka mēs katrs atsevišķi un visi kopā esam „ar saknēm
novadā”. Logo tiek lietots kultūras, sporta un jaunatnes pasākumu popularizēšanā.
Ozolnieku novada logo

OZOLNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS JURIDISKAIS STATUSS
Pašvaldības nosaukums:
Ozolnieku novada dome
Reģistra Nr. vieta un datums: 10.10.2003. LR Valsts Ieņēmumu dienests
Nr. 90001623310
Juridiskā adrese:
Stadiona iela 10, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV- 3018
Pārskata periods:
01.01.2019.–31.12.2019.
Priekšsēdētājs:
Dainis Liepiņš
Priekšsēdētāja vietnieks:
Guntars Akmentiņš
Izpilddirektors:
Andulis Židkovs
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OZOLNIEKU NOVADA PĀRVALDES STRUKTŪRA
Ozolnieku novada pārvaldes struktūra

Pašvaldības lēmējvaras funkcijas nodrošināja novada iedzīvotāju ievēlēta dome 15 deputātu
sastāvā: Andris Ozoliņš, Artūrs Semjonovs, Dainis Liepiņš, Dina Štelmahere, Ervins Vēveris, Guntars
Akmentiņš, Igors Orlovs, Jānis Kažotnieks, Jānis Valerts, Lolita Meinharde, Miķelis Rēdlihs, Pēteris
Veļeckis, Rasma Skruļa, Uldis Ainārs, Zigmārs Babčuks.
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Ozolnieku novada domes darbu vadīja 2017. gada 16. jūnija domes sēdē par Ozolnieku novada
domes priekšsēdētāju ievēlētais Dainis Liepiņš.
2019. gadā notika 16 domes sēdes, pieņemot 235 domes lēmumus, kā arī noturētas 43 komiteju
sēdes. Tostarp septiņas Izglītības, kultūras, veselīga dzīvesveida veicināšanas komitejas sēdes, 11
Finanšu komitejas sēdes, 12 Sociālo jautājumu komitejas sēdes, 13 Attīstības un tautsaimniecības
komitejas sēdes.
Ozolnieku novada domes izpildorgāns ir pašvaldības administrācija, kas nodrošina domes
pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Pašvaldības
administrāciju vada izpilddirektors Andulis Židkovs. Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja
kapitālsabiedrībās SIA “Ozolnieku KSDU” un SIA “Zemgales veselības centrs”.
SIA „Ozolnieku KSDU” nodrošina novada iedzīvotājus ar komunālajiem pakalpojumiem
Ozolnieku pagastā un Cenu pagasta Brankās, Salgales pagasta Emburgā un Garozā, kā arī
Jaunpēterniekos. Pārējos Cenu pagasta iedzīvotājus ar komunālajiem pakalpojumiem, uz koncesijas
līguma pamata, nodrošina SIA „Āne EP”.
Pašvaldība ir Latvijas Pašvaldību Savienības, Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas,
Zemgales Plānošanas reģiona un Lauku partnerības “Lielupe” biedrs.
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PAR PAŠVALDĪBAS VEIKTO DARBU REZULTĀTIEM
2019. gadā Ozolnieku novada pašvaldības darbs organizēts saskaņā ar Ozolnieku novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2012.–2036. gadam atrunātajām ilgtermiņa attīstības prioritātēm,
Attīstības programmā definēto rīcības plānu, kā arī 2019. gadam apstiprināto investīciju un iepirkumu
plānu, īstenojot stratēģisko vīziju, kas paredz, ka Ozolnieku novads ir ekonomiski aktīva, uz ilgtspējīgu
attīstību orientēta dzīves telpa, ko nodrošina aktīvi un motivēti iedzīvotāji, laba iekšējā un ārējā
sasniedzamība, labvēlīga vide uzņēmējdarbībai, kā arī sakārtotas un mūsdienīgas infrastruktūras
pieejamība. Ozolnieku novads ir sakārtota un iedzīvotājiem ērta dzīves telpa ar daudzveidīgu izglītības,
kultūras un aktīvās atpūtas iespēju piedāvājumu – pievilcīga un droša dzīves vide, kur dzīvot un
audzināt bērnus.
Vīzijas sasniegšanai, pašvaldībā darbojas iestādes un struktūrvienības, kas atbild par
nepieciešamo darbu organizēšanu un realizēšanu. Izglītības, kultūras un sporta daļa nodrošina vienotu
izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu darbu, un tās pakļautībā darbojas četras nodaļas –
Izglītības, Jaunatnes lietu, Veselīga dzīvesveida un sporta, kā arī Kultūras nodaļa.
Iedzīvotāju ērtībām un pakalpojumu pieejamībai strādā pašvaldības kanceleja un Salgales
pagasta pārvalde, kā arī izveidoti pakalpojumu centri Ānē, Brankās un Garozā, kas veic iedzīvotāju
deklarēšanu, pieņem iesniegumus un savas kompetences robežās risina dažādus ar pašvaldības darbu
saistītus jautājumus. Finanšu resursus un naudas plūsmu plāno un kontrolē pašvaldības Finanšu un
grāmatvedības daļa, Sabiedrisko attiecību un informācijas daļa organizē operatīvu informācijas apriti
un skaidro pašvaldībā notiekošos procesus. Par novada attīstības projektu realizāciju un sadarbību ar
uzņēmējiem atbild Attīstības un projektu daļa, savukārt domes lēmumu un pašvaldības administrācijas
veikto pasākumu atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un iepirkumu procedūru organizē
un uzrauga Juridiskā un iepirkumu daļa. Saimnieciskos darbus, kas attiecas uz ielu un ceļu uzturēšanu,
pašvaldības dzīvokļu uzturēšanu, teritorijas apsaimniekošanu un labiekārtošanu veic Saimniecības
daļa, komunālo pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem nodrošina SIA “Ozolnieku KSDU” un SIA
“Āne EP”, bet visus novada teritorijā notiekošos būvniecības procesus uzrauga un kontrolē Ozolnieku
novada Būvvalde. Ņemot vērā to, ka komfortabla dzīves telpa paredz arī drošības sajūtu, iedzīvotāju
drošības un sociālās aizsardzības funkcijas pilda Ozolnieku novada Pašvaldības policija, Bāriņtiesa,
Sociālais dienests un sociālās aprūpes centrs “Zemgale”.
VISPĀRĒJIE VADĪBAS DIENESTI
Lēmējvaras un izpildvaras uzturēšanas izdevumi 2019. gada budžetā apstiprināti 962 121 EUR
apmērā; plāna izpilde – 853 676 EUR. Līdzekļi tika izlietoti novada pašvaldības darbinieku, lēmējvaras
un pastāvīgo komisiju darba atalgojumam un sociālā nodokļa nomaksai, administrācijas uzturēšanas
izdevumu (sakaru pakalpojumu, komunālo maksājumu, kancelejas preču, darbinieku kvalifikācijas
celšanas kursu, mazvērtīgā inventāra iegādes) apmaksai. Lai nodrošinātu pašvaldības darbiniekus ar
mūsdienīgiem darba apstākļiem, tika iegādāta datortehnika, datorprogrammas un biroja mēbeles.
Vispārējo valdības dienestu uzturēšanai tika izlietoti 5 % no Ozolnieku novada pašvaldības 2019. gada
pamatbudžeta izdevumiem.
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INFORMĀCIJA PAR PAVEIKTO IZGLĪTĪBAS NOZARĒ
Ozolnieku novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta daļas Izglītības nodaļa īsteno valsts
un pašvaldības noteiktās funkcijas izglītības jomā. Ozolnieku novadā darbojas četras vispārizglītojošās
skolas (Garozas pamatskola, Salgales pamatskola, Teteles pamatskola, Ozolnieku vidusskola) un četras
pirmsskolas izglītības iestādes (“Pūcīte”, “Bitīte”, “Zīlīte”, “Saulīte”), un profesionālās ievirzes
izglītības iestādes – Salgales Mūzikas un mākslas skola, Ozolnieku Mūzikas skola un Ozolnieku Sporta
skola.
Izglītības iestāžu un struktūrvienību uzturēšanas izdevumi 2019. gada budžetā apstiprināti
7 852 962 EUR apmērā; plāna izpilde –7 349 078 EUR.
Visas novada skolas aktīvi darbojās programmā “Latvijas Skolas soma”, apmeklējot
pasākumus, kas saistīti ar mācību un audzināšanas darba saturu un dodot iespēju izglītojamiem klātienē
iepazīt Latvijas mākslas un kultūras norises (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā,
dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas
liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un
radošās industrijas. 2019. gadā Kultūras ministrija piešķīra finansējumu programmai “Latvijas Skolas
soma” 13 594 EUR. Šie līdzekļi tika izlietoti pilnā apmērā.
2019. gadā Ozolnieku novada dome atbalstīja vecākus, kuru bērni netiek nodrošināti ar vietu
pirmsskolas izglītības iestādē, maksājot pabalstu 80 EUR apmērā vai arī nodrošinot līdzfinansējumu
privātās pirmsskolas iestādes apmeklēšanai 238,24 EUR (bērniem no 1,5 līdz 4 gadu vecumam) vai
163,03 EUR (5–6 gadu vecumam) apmērā. Ozolnieku novada pašvaldība turpināja nodrošināt
bezmaksas ēdināšanu bērniem pašvaldības un privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs, un pašvaldības
skolās skolēniem no 5. līdz 12. klasei.
2019. gadā novada izglītības iestādēs strādāja 328 pedagogi, pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādes apmeklēja 711 izglītojamie, skolās mācījās 959 skolēni, Mūzikas un mākslas skolās izglītību
apguva 199 audzēkņi, Sporta skolā – 224 audzēkņi. Izglītības nodaļas pārraudzībā darbu turpināja
novada Pedagoģiski medicīniskā komisija.
Visās izglītības iestādēs ir nodrošināts plašs interešu izglītības programmu klāsts un ir pieejams
atbalsta personāls. Tiek atbalstīta un īstenota arī mūžizglītība, nodrošinot novada iedzīvotājiem
izglītības pieejamību dažādos vecumos. Rūpējoties par pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi,
tika izveidota veiksmīga sadarbība ar SIA “Lielvārds”, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centru
un Spīdolas ģimnāziju, lai pedagogiem nodrošinātu iespēju apmeklēt tālākizglītības kursus. 2019. gadā
pedagogiem, sadarbībā ar SIA “Lielvārds”, bija iespēja piedalīties kursos “Pirmie soļi, lai mobilās
ierīces kļūtu par palīgu mācībās”, pedagogi papildināja zināšanas jaunāko informācijas tehnoloģiju
izmantošanā mācību procesā un darba organizēšanā. Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā Ozolnieku
novada pedagogi apmeklēja kursus “Digitālā pratība un medijpratība kā mūsdienīga un kvalitatīva
mācību procesa mērķis un līdzeklis”. Aktuāli bija arī kursi “Bērnu tiesību aizsardzība pedagogiem”,
bet skolotāju palīgiem – ”Bērnu tiesību aizsardzība”.
Gatavojoties jaunā mācību satura ieviešanai, izglītības iestāžu vadītāji un pedagogi tiek
iepazīstināti un apmācīti par kompetenču pieejā balstītu mācību procesa organizēšanu. Pirmsskolas
izglītības obligātais saturs ietver zināšanas, izpratni un pamatprasmes septiņās mācību jomās –
dabaszinātņu, valodu, sociālajā un pilsoniskajā, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā,
matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes, kā arī vērtības un tikumus, un caurviju
prasmes tādā mērā un apjomā, kas nepieciešams veiksmīgai mācību uzsākšanai pamatskolā. Zināšanas
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un prasmes pirmsskolā tiek apgūtas integrētā mācību procesā visas dienas garumā. Jaunajās vadlīnijās
iestrādātos mācību satura un pieejas principus jau izmēģinājušas 25 pilotpirmsskolas Latvijā, t.sk.
Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”, kura regulāri organizē pieredzes apmaiņas
pasākumus pārējiem novada pedagogiem.
2019. gadā Ozolnieku novada dome organizēja vairākus nozīmīgus pasākumus izglītības jomā.
Martā Izglītības nodaļa organizēja Ozolnieku novada pedagogiem metodisko forumu “Es pārmaiņu
vidū”, kurā pulcējās gandrīz 100 mūsu izglītības iestāžu pedagogi. Pasākuma galvenais mērķis bija
atkārtoti motivēt skolotājus pieņemt daudzās pārmaiņas, kas šobrīd skar izglītības jomu valstī, kā arī
runāt par dažādiem praktiskiem un teorētiskiem paņēmieniem, kā šīs pārmaiņas ieviest savās skolās un
bērnudārzos. Dienas laikā tika novadītas 10 lekcijas, katrs pedagogs varēja piedalīties četrās no tām.
Tās vadīja dažādi izglītības eksperti: Zuarguss (treneris, emocionālā intelekta un izglītības teorijas
jautājumu eksperts), Aivars Dresmanis (izaugsmes treneris, VITAE eksperts), Dina SarcevičaKalvišķe (programmas “Iespējamā misija” mācību programmas vadītāja), Ineta Lāce-Sējāne (Cēsu
pilsētas vidusskolas direktora vietniece), Kristaps Zaļais (Laurenču sākumskolas direktors).
Tika realizēts projekts “raDOT prasmes”, kura mērķis bija uzlabot izglītības kvalitāti,
pilnveidot un paplašināt zināšanas par bērna attīstību un vidi Garozas un Salgales pamatskolās
Ozolnieku novadā. 2019. gada 4. aprīlī tika uzsāktas mācības par alternatīvās pedagoģijas metodēm
Garozas un Salgales pamatskolās. Visi pedagogi, kuri izpildījuši kursa prasības un nokārtojuši
eksāmenu, saņēma apliecības par Montesori pedagoģijas pamatiem, darbā ar 3 līdz 6 gadus veciem
bērniem. Projekts “raDOT prasmes” ir veiksmīgi noslēdzies un pedagogi turpina pielietot iegūtās
zināšanas un metodes savās darbā.
Aprīlī notika 2. Novada vecāku konference, uz kuru tika aicināti novada bērnu un pusaudžu
vecāki, vecvecāki un pedagogi, lai pārrunātu viņus interesējošos jautājumus izglītības jomā, kā arī,
pieredzējušu psihologu vadībā, piedalītos izglītojošās lekcijās. Pasākumā piedalījās vairāk kā 107
vecāki un 25 bērni. Seminārus vadīja psiholoģes Iveta Aunīte un Līga Bernāte, priesteris un Bārbeles
zēnu pamatskolas „Saknes un spārni” dibinātājs Andrejs Mediņš, bet par veiksmīgām bērnudārza
gaitām ar vecākiem diskutēja Elīza Juste. Pēc semināriem vecākiem bija iespēja piedalīties diskusijās
un sniegt priekšlikumus izglītības iestāžu darbā.
Aprīlī un maijā Ozolnieku novada Izglītības nodaļa izglītības iestāžu vadībai un pedagogiem
organizēja pieredzes apmaiņas braucienus. Izglītības darbiniekiem bija iespēja viesoties Laurenču
sākumskolā, Ikšķiles Brīvajā skolā, Privātajā pirmsskolas izglītības iestādē “Pērļu māja”, Privātajā
vidusskolā Ādažu Brīvā Valdorfa Skola, kā arī Montesori pirmsskolā un sākumskolā “Pētnieku
darbnīca”.
8. maijā Ozolnieku vidusskolas sporta zālē notika interešu izglītības skate, kurā piedalījās
interešu izglītības grupas no Ozolnieku novada skolām, demonstrējot mācību gada laikā apgūto,
izgatavoto un paveikto. Skatē bija gan muzikāli un teatrāli skatuves priekšnesumi, gan mācību gada
laikā paveikto darbu izstāde. Priekšnesumus un izstādi vērtēja žūrijas komisija sešu cilvēku sastāvā,
skates noslēgumā visiem kolektīviem piešķirot pateicības rakstus, bet 10 kolektīviem – nominācijas un
balvas.
Ceturto gadu pēc kārtas mācību gada noslēgumā norisinājās Ozolnieku novada centīgāko
skolēnu, mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu un sporta sacensību uzvarētāju godināšanas
pasākums. Mācību gada noslēgumā tika izvērtēts izglītojamo un pedagogu kopīgais veikums aizvadītā
mācību gada laikā, kā arī novērtēts vecāku ieguldījums un atbalsts saviem bērniem ikdienā. 160 novada
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skolēni saņēma Ozolnieku novada domes Atzinības rakstus. 100 no tiem par izcilību mācībās, bet
pārējie 60 – par rezultatīvu dalību sportiskās aktivitātēs.
2019. gadā apliecību par pamatizglītības iegūšanu saņēma Salgales pamatskolā – 8, Garozas
pamatskolā – 17, Teteles pamatskolā – 18 un Ozolnieku vidusskolā – 37 absolventi, bet Ozolnieku
vidusskolas 13 absolventi saņēma atestātu par vidējās izglītības iegūšanu. 2019. gadā Ozolnieku
novada pirmsskolas izglītības iestādes absolvēja 138 izglītojamie.
Mācību gada noslēgumā veiksmīgi notika akreditācija Ozolnieku novada Salgales pamatskolā.
Vienlaikus akreditācijas komisija vērtēja arī izglītības iestādes vadītājas Irēnas Paulovičas profesionālo
darbību. Akreditācijas ekspertu komisija uzslavēja labvēlīgo mikroklimatu un mācību stundu kvalitāti.
Augstu tika novērtēta izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām. Akreditācija notika arī
Salgales Mūzikas un mākslas skolā. Ģitāras spēles programma tika akreditēta uz sešiem gadiem.
Vasarā Ozolnieku novada pašvaldība Izglītības nodaļa rīkoja izglītojošu ekskursiju novada
pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem, kuri uzrādījuši augstus mācību sasniegumus, ar savu
uzvedību ir rādījuši piemēru saviem vienaudžiem un sabiedrībai kopumā, pierādījuši savu līdzdalību
un motivāciju piedalīties dažādās ārpusskolas aktivitātēs novada un plašākā mērogā. Ekskursijā uz
Līgatni piedalījās 33 skolēni 3.–6.klašu grupā no visām novada vispārējās izglītības iestādēm. Līgatnē
skolēni piedalījās mežonīgajā pārgājienā pa mežu un gar upi 4 km garumā, kam sekoja gardas
pusdienas un jogas nodarbība. Izmantojot mūzikas instrumentus un pasaku, skolēniem bija iespēja
izmēģināt jogas elementus, lai iegūtu iekšējo harmoniju. Ekskursijas noslēgumā skolēni izbaudīja
Līgatnes Tīklu parku. Savukārt 7.–12. klašu skolēni saņēma pašvaldības līdzfinansējumu dalībai pašu
izvēlētā izglītojošā nometnē (kopējās izmaksas bija 3 300 EUR). Septiņiem izglītojamiem, kuri
turpināja mācības Ozolnieku vidusskolā, tika piešķirtas Pašvaldības stipendijas (kopējās izmaksas bija
4 725 EUR), kā arī viena Pašvaldības ikmēneša stipendija 150 EUR apmērā Ozolnieku vidusskolas
absolventam, kurš turpina studijas augstskolā.
Īstenojot skolu un pirmsskolu sadarbību, un nodrošinot pēctecīgu pāreju no pirmsskolas uz
skolu, no 19. līdz 23. augustam Ozolnieku novada skolās norisinājās Adaptācijas nedēļa. Tajā
piedalījās 122 topošie pirmklasnieki, kuri novada skolās 1. septembrī uzsāka skolas gaitas. Topošajiem
pirmklasniekiem bija iespēja piedalīties dažādās aizraujošās aktivitātēs, tai skaitā: ekskursijās, lai labāk
iepazītu skolas vidi un apkārtni, radošajās darbnīcās, jautrās rotaļās, kā arī sadarbojoties, lai iepazītu
klases audzinātāju un klasesbiedrus.
Augustā novada pedagogi pulcējās Ozolnieku novada pedagogu konferencē, kurā piedalījās
pārmaiņu un izaugsmes treneris Aivars Dresmanis. Lektors iezīmēja deviņu soļu principu personīgo
mērķu sasniegšanai un rosināja aizdomāties par dažādiem blakus traucēkļiem, šķēršļiem un to
pārvarēšanas veidiem.
Mācību gadu Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādēs 2019. gadā uzsāka 142
izglītojamie. Kopā vispārizglītojošās skolās uz 1. septembri mācījās 947 skolēni: Teteles pamatskolā –
169, Salgales pamatskolā – 68, Garozas pamatskolā – 79, Ozolnieku vidusskolā – 631.
2019. gadā septembrī Ozolnieku Sporta skola nosvinēja gada jubileju, lepojoties ar audzēkņu
skaitu un plašu sporta virzienu piedāvājumu, jo audzēkņiem bija iespēja trenēties futbolā, volejbolā,
florbolā, vieglatlētikā, airēšanas slalomā, boksā, karatē, pludmales volejbolā.
Mācību gada sākumā Salgales pamatskola nosvinēja 30 gadu jubileju, atklājot arī Salgales
pamatskolas sporta laukumu, kurā ir jauns basketbola (400 m²) un volejbola (286 m²) laukums, trīs
skrejceliņi ar tāllēkšanas bedri (24 m²) un šķēpmešanas sektors (68 m²). Izveidots celiņš skriešanai
(225 m²), lodes grūšanas sektors (95 m²) un nobruģētas ietves. Laukumos ieklāts gumijas segums, bet
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laukumus savienojošās zonās – betona bruģakmens (210 m²). Sporta laukuma būvniecības kopējās
izmaksas veidoja 185 121 EUR.
No 14. līdz 18. oktobrim vairāk kā 200 jauniešu Ozolnieku novadā piedalījās ikgadējos
Karjeras nedēļas pasākumos, kuri šogad veltīti nākotnes profesijām un prasmēm, kas būs
nepieciešamas nākotnes darba tirgū. Nedēļas ietvaros Garozas, Salgales un Teteles pamatskolas
izveidoja sadarbību ar Jelgavas Amatu vidusskolu, Latvijas Nacionālajiem Bruņotajiem spēkiem un
regbija klubu “Mītava”, bet Ozolnieku vidusskolā ar zināšanām dalījās žurnālisti, zemnieki,
skaistumkopšanas speciālisti un programmētājs.
Oktobrī Ozolnieku Tautas namā, pašvaldības vārdā Skolotāju dienā tika sveikti visi novada
pedagogi. Koncertā pedagogiem uzstājās Linda Leen un Rihards Lībietis.
Decembrī, ziemas brīvlaikā, bērniem un viņu vecākiem bija iespēja radoši un aktīvi pavadīt
dienu. Ozolnieku Sporta skolā ģimenes ar bērniem iesaistījās daudzveidīgās aktivitātēs – piparkūku
apgleznošanā, apsveikuma kartīšu un grāmatzīmju veidošanā, darbojās keramikas darbnīcā, spēlēja
lielformāta spēles, piedalījās sportiskās aktivitātēs, kā arī slidoja un fotografējās ar Ziemassvētku
vecīti.
INFORMĀCIJA PAR JAUNATNES JOMĀ PAVEIKTO
2019. gadā Ozolnieku novadā valsts un pašvaldības noteiktās funkcijas darbā ar jaunatni
īstenoja Jaunatnes lietu nodaļa. Kopš 2018. gada, kad tika veiktas strukturālas izmaiņas, pēc kurām
Ozolnieku novadā aktīvi darbojas divi Bērnu un jauniešu iniciatīvu centri – Ānē un Ozolniekos. Abi
centri turpina pildīt 2018. gadā izvirzītos mērķus un funkcijas, kur Ānes jauniešu centrs darbojas ar
sociāla rakstura virzienu, savukārt, Ozolnieku Jauniešu centrs veido visu novada jauniešu tikšanās
vietu.
Jaunatnes lietu nodaļas kopējais budžets 2019. gadā bija 91 333 EUR, ietverot darbinieku
atlīdzības, preču un pakalpojumu izmaksas un pamatkapitālu veidojošās izmaksas.
Gads iesākās ar Ozolnieku novada jauniešu mācību apmaiņas braucieniem uz Slovēniju. Tie
notika Eiropas+ projektu ietvaros. Viens no tiem – “Youth Slams Against Radicalization”, kurā
jauniešiem bija iespēja 10 dienas dzīvot Slovēnijas pilsētā Celjē, iepazīt šo valsti un gūt daudz jaunu
zināšanu par SLAM dzeju. Drīz pēc šī projekta tika realizēts otrs Erasmus+ projekts – “I am VOTING,
so I AM”. Arī tas norisinājās Slovēnijā kā mācību brauciens, kas veltīts Eiropas parlamenta vēlēšanām.
Ānes jauniešu centrs gadu iesāka ar telpu remontu. Tika kosmētiski uzlabots telpu stāvoklis,
pārkārtotas telpas un papildināts interjers.
Gada laikā noticis daudz pasākumu. Lieldienās jauniešu nodaļa kopā ar kultūras nodaļu
organizēja neierastas aktivitātes, piemēram, olu katapultēšanu. Vasarā notika pirmais LaserTag turnīrs
jauniešiem, kur komandas cīnījās viena pret otru par torņu iekarošanu. Vasarā norisinājās arī Jauniešu
diena – “Pilnīgs kosmoss” un sporta spēles. Tradīciju nostiprināja pasākums “Virtuļi ar deputātiem”,
kur jaunieši tikās ar Daini Liepiņu, lai runātu par jaunajai paaudzei aktuālo. 2019. gadā novada jaunieši
piedalījās protesta akcijā pret novadu apvienošanu, kas norisinājās Rīgā, pie Saeimas.
Šogad darbību uzsāka galda spēļu klubs – “LOĢIKA”, kas jau pirmajās sacensībās Ozolnieku
novada jauniešiem atnesa uzvaru vairākās disciplīnās. Ozolnieku jauniešu teātris šogad rādīja savu
pirmizrādi lugai – “Vai tiešām mīlestība?”, kas ieguva lielu popularitāti novadnieku vidū.
2019. gadā arī dibinātas divas labdarības tradīcijas. Viena no tām – ,,Labdarības dienas”, kas
aicināja novadniekus ziedot apģērbu, sadzīves priekšmetus un citas saimniecībā vairs neizmantotās
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lietas maznodrošinātiem iedzīvotājiem. Otrajā akcijā – ,,Labo darbu diena” – tika ceptas piparkūkas
un, novada ielās, dalītas garāmgājējiem.
Jaunieši visa gada garumā aktīvi veica brīvprātīgo darbu, iesaistoties remontdarbu veikšanā,
mazu un lielu pasākumu organizēšanā novadā sporta, izglītības un kultūras jomās. Jaunieši ir
nofilmējuši un izveidojuši vairākus video – novēlējumus Latvijai svētkos, pasākumu video atskatus
u. c. Gada izskaņā radās jauna tradīcija – gada noslēguma pateicības pasākums jauniešiem “Malacis
2019”. Tajā jaunieši saņēma pateicības par ieguldīto brīvprātīgo darbu novada veidošanā.
Jauniešu centros turpinās ēdiena gatavošanas mācības, kino vakari, angļu valodas nodarbības,
fotografēšanas un video filmēšanas nodarbības, radošās darbnīcas, foto un zīmējumu izstādes, teātra
nodarbības, iedvesmu stāstu vakari.
2019. gada bijis iezīmīgs ar jaunu tradīciju dibināšanu un neformālās vides iekārtošanu.
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INFORMĀCIJA PAR PAVEIKTO KULTŪRAS NOZARĒ
Ozolnieku novada kultūras nodaļā ietilpst Ozolnieku Tautas nams, Ānes kultūras nams,
Salgales kultūras darba organizators, Muzeja krājuma glabātājs, Ozolnieku Centrālā bibliotēka un
pārējās novada bibliotēkas – Ānes, Garozas un Vainu, kā arī Centrālās bibliotēkas ārējais apkalpošanas
punkts Emburgā.
Kultūras nodaļas darbības mērķis ir sekmēt kultūras procesu attīstību, nodrošinot iedzīvotājiem
daudzveidīgu, plašu un kvalitatīvu kultūras pieejamību visā Ozolnieku novadā.
2019. gadā noorganizēto pasākumu statistika un kultūras pasākumu norises.
Kopējais norišu skaits – 176
Apmeklētāju skaits – 19 985
Bezmaksas pasākumi – 127
Norišu saturs, formas

Maksas –
norišu
skaits

Maksas
Bezmaksas –
norises –
norišu skaits
apmeklētāji

Bezmaksas
norises –
apmeklētāji

Valsts / tradicionālie svētki

–

–

25

9050

Informatīvas / izglītojošas
norises/lekcijas

14

400

32

434

Amatieru koncerts

–

–

16

1069

Profesionāļu koncerts

2

200

7

1950

Amatieru izrāde

12

379

9

782

Profesionāļu izrāde

8

632

–

–

Amatieru izstāde

–

–

20

1911

Profesionāļu izstāde

–

–

2

557

Izklaides sarīkojums

4

295

11

926

Literārs pasākums

–

–

5

228

Kinoizrāde

9

1172

–

–
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BIBLIOTĒKU DARBĪBA
2019. gadā Ozolnieku novadā darbojās četras publiskās bibliotēkas – Ozolniekos, Brankās,
Ānē, Garozā. Salgales pagasta Emburgā bibliotekāros pakalpojumus nodrošina Ozolnieku novada
Centrālas bibliotēkas ārējais apkalpošanas punkts. Aizvadītajā gadā bibliotēku krājums papildināts ar
1 211 jaunām grāmatām, no tām 1 102 iegādātas par pašvaldības līdzekļiem, bet 109 saņemtas kā
dāvinājumi.
Bibliotēkās organizētas lasīšanas aktivitātes bērniem un jauniešiem, mūžizglītības pasākumi
senioriem. Par tradīciju kļuvis aprīlī – bibliotēku nedēļā – novada bibliotēku lasītājiem organizēt Mazos
Grāmatu svētkus. Aizvadīto grāmatu svētku apmeklētājiem bija iespēja tikties ar rakstnieci Ingunu
Baueri, nenogurstošo ceļotāju Pēteri Strubergu, baudīt dziedātājas Inetas Rudzītes emocionālo
uzstāšanos. Katra bibliotēka realizējusi radošas idejas, lai attīstītu bērnu un jauniešu lasīšanas iemaņas:
“Bibliovasara” – pasākumi bērniem vasarā, ģimeņu aktivitātes sestdienās ziemas/rudens mēnešos,
lasīšanas aktivitātes PII “Zīlīte” un “Pūcīte” bērniem Ozolnieku bibliotēkā, lasīšanas aktivitātes
bērniem Vainu, Ānes, Garozas bibliotēkās. Pieaugušo neformālas izglītošanas pasākumi norisinājās
visās bibliotēkās – lasītāju klubiņš Vainu bibliotēkā, aktīvās rokdarbnieces Ānes bibliotēkā, ikgadēja
tikšanās ar kādu rakstnieku Garozas bibliotēkā, senioru datorapmācība Ozolnieku bibliotēkā.
Aizvadītajā gadā turpinātas novada izzināšanas aktivitātes: patriotu nedēļā kopā ar PII „Zīlīte” un
„Bitīte” grupām izzinot vēstures lappuses un grābjot lapas pie Brīvības cīņu pieminekļa, Lāčplēša dienā
kopā ar vēstures interesentiem aizdedzot svecītes LKO kavalieru atdusas vietās novada kapsētās.

Bibliotēka
Ozolnieku novada
centrālā bibliotēka
Ārējais apkalpošanas
punkts
Ānes bibliotēka
Vainu bibliotēka
Garozas bibliotēka
Kopā piecās bibliotēkās

Bibliotēku darba galvenie rādītāji
Lasītāju
Apmeklējums
Izsniegums
Krājums
skaits
2018. 2019. 2018. 2019. 2018. 2019. 2018. 2019.
912
883 10 306 8 939 19 731 19 861 16 694 17 922
110

78

313
245
229
1809

318
232
219
1 730

2 015

912

3 312

1 496

3 602

3 956

4 846 4 782 6 509 7 077 6 654 7 496
2 839 2 425 6 450 5 773 7 973 7 365
3 094 2 978 3 882 3 671 5 124 6 076
23 100 20 036 40 824 37 878 40 047 42 815
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NOZĪMĪGĀKIE AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVU NOTIKUMI
2019. gadā Ozolnieku Tautas namā darbojās deviņi amatiermākslas kolektīvi. Senioru deju
kopa “Ozolnieki” Latvijas deju kolektīvu konkursā “Bigas krūze” Bauskā ieguva 2. vietu. Jauktais
koris “Līga” 2019. gadā piedalījās divos konkursos. Starptautiskajā koru un ansambļu konkursā
“Sudraba zvani”, kas notika Daugavpilī, koris ieguva I pakāpes, bet Starptautiskajā koru un ansambļu
konkursā “Cantata Domino” Belostokā, Polijā – II pakāpes diplomu. Savukārt, Ozolnieku novada
amatierteātris ar izrādēm “Vienīgā. Dzīve” un “8 sievietes” ieguva augstāko pakāpi amatierteātru
starpnovadu skatēs, abās izrādēs iegūstot 47 punktus.
Ānes kultūras namā darbojas Eiropas un netradicionālo deju kolektīvs “Čaukstenes”, kurš ar
priekšnesumiem piedalījās 8. marta, senioru svētkos Ānes kultūras namā un citos novada pasākumos.
Ānes kultūras nama telpas izmanto arī Ānes jauniešu amatierteātris. Kā ierasts, Ānes kultūras namā
notika Lieldienu, 4. maija, vasaras saulgriežu, 18. novembra svinīgais pasākums, tematiskās balles un
Ziemassvētku pasākumi bērniem.
Garozas pakalpojumu centrā “Eži” aktīvi darbojas Salgales deju kopa “Garroze” un Salgales
pagasta Garozas gleznošanas studija, kura studijas dalībnieku mākslas darbu izstādes rīko ne tikai
Garozā, bet arī citviet. Garozas pakalpojumu centra rīkotajos pasākumos piedalās arī Jaunsvirlaukas
un Salgales pagastu jauktais koris “Svīri”. Tāpat Garozas pakalpojumu centrā notiek dažādas radošās
darbnīcas un nodarbības, tikšanās ar interesantiem cilvēkiem un citi tematiski pasākumi.
NOZĪMĪGĀKIE FINANŠU IEGULDĪJUMI








2019. gadā Ozolnieku Tautas namā tika iegādāti pieci LED prožektori ar aprīkojumu skatuves
darbības un pasākumu noformēšanas nodrošināšanai par 2 009 EUR
Iegādāti 2 lielie projekcijas ekrāni filmu seansu nodrošināšanai (priekšas un aizmugures
projekcijas ekrāni ar rāmi) par summu 2 698,30 EUR
Iegādāts bungu mikrofonu komplekts – 986,15 EUR
Bērnu regulējamie krēsli vokālo stundu nodrošināšanai – 361,19 EUR
Papildināta materiāltehniskā bāze deju kopai “Ozolnieki” – 1 621,82 EUR
Uzšūti koncertu tērpi jauniešu korim – 1 694,00 EUR
Atjaunota zāles un foajē parketa grīda (slīpēšana, lakošana) – 2 749,73 EUR

Ānes kultūras namā iegādāti un uzstādīti LED prožektori, zāles un skatuves apgaismojuma
uzlabošanai. Iegādāts portatīvais dators un projektors, kā arī uzšūti tērpi deju kolektīvam "Čaukstenes".
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NOZĪMĪGĀKIE PASĀKUMI
Kultūras sezonas atklāšanas pasākuma ietvaros, oktobrī, Ozolnieku Tautas nams atzīmēja 80.
pastāvēšanas jubileju. Tika izveidota jubilejas izstāde “Laika griežos – Ozolnieku Tautas namam 80”
un notika svinīgs pasākums. 2019. gada vērienīgākie pasākumi bija Baltā galdauta svētki, Lieldienu
norises, Muzeju vakars, Saulgriežu un Līgo pasākumi novadā, Ozolnieku novada svētki un Valsts
svētku svinības 18. novembrī.
INFORMĀCIJA PAR PAVEIKTO SPORTA NOZARĒ
Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļas pārraudzībā bija sporta komplekss “Mālzeme” Ānē.
Nodaļas pārraudzībā ir arī vairāki āra sporta laukumi un atpūtas zonas. Darbu aktīvi turpināja Veselīga
dzīvesveida un sporta nodaļas sporta organizatori Emburgā, Garozā un Volejbola kluba “Ozolnieki”
treneris. Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļas budžets 2019. gadā bija 119 847 EUR, Sporta
kompleksa “Mālzeme” budžets – 65 174 EUR. Saskaņā ar „Nolikumu par pašvaldības atbalstu sporta
veicināšanai Ozolnieku novadā”, kā arī pēc atsevišķiem domes lēmumiem, 2019. gadā sportistiem un
sporta pasākumu organizatoriem sniegts finansiālais atbalsts 14 488 EUR apmērā.
2019. gadā tika izveidoti jauni ielu vingrošanas rīki un rotaļu laukumi, piesaistīts Eiropas
finansējums Veselīga dzīvesveida veicināšanai. Lai iedzīvotāju vidū veicinātu aktīvu dzīvesveidu,
rudens un ziemas mēnešos reizi nedēļā tika nodrošināta bezmaksas slidošana un citas sporta nodarbības
Ozolnieku novadā deklarētajiem iedzīvotājiem.
Viena no Ozolnieku novada prioritātēm sporta jomā ir bērnu un jauniešu iesaistīšana
sportiskajās aktivitātēs, nodrošinot bezmaksas nodarbības dažādās vecuma grupās. Sabiedrības
izglītošanas nolūkos tika rīkotas vairākas atvērtās sporta speciālistu lekcijas.
2019. gadā izstrādāti jauni noteikumi par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ozolnieku
novadā. Jaunā noteikumu redakcija paredz atsevišķu Sporta laureātu godināšanas pasākumu Ozolnieku
novada iedzīvotājiem.
OZOLNIEKU SPORTA SKOLA
Profesionālās ievirzes sporta skola “Ozolnieku Sporta skola” ir Ozolnieku novada domes
dibināta, tās pakļautībā esoša profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kas īsteno profesionālās
ievirzes sporta izglītības programmas vieglatlētikā, volejbolā, airēšanas slalomā, futbolā un florbolā un
interešu izglītību vieglatlētikā. Izglītības kvalitātes valsts dienesta izsniegta Izglītības iestādes
reģistrācijas apliecības Nr. 4571903229. Skolas akreditācija spēkā līdz 2020. gada 24. oktobrim.
Ozolnieku Sporta skolas sporta bāze iedzīvotājiem pieejama katru dienu no plkst. 7.00 līdz 22.00,
izņemot svētku dienas. Gada laikā atjaunots nolietotais inventārs skolas stadionā un notiek regulāri
sporta laukumu uzturēšanas darbi. 2019. gada novada svētku vajadzībām stadionā tika veikts
kosmētiskais remonts skatītāju tribīnēs, atjaunotas strītbola laukuma līnijas, atjaunoti basketbola grozi,
skeitparks un veikti citi uzlabojumi. Vērienīgi Sporta skolas stadiona atjaunošanas un modernizēšanas
darbi plānoti 2020. gadā.

17

Ozolnieku novada pašvaldības 2019. gada publiskais pārskats
SALGALES PAMATSKOLAS SPORTA ZĀLE
Salgales pamatskolas sporta zālē darbadienās no plkst. 19.00 līdz 21.00 notiek florbola,
volejbola, basketbola, badmintona treniņi. Šajā pašā laikā iedzīvotājiem pieejama arī trenažieru zāle.
Sporta zālē veikti visi nepieciešamie uzturēšanas remontdarbi. 2019. gadā iepirkts jauns sporta
inventārs un pie skolas pabeigts lietošanā nodots jaunais sporta laukums.
GAROZAS TRENAŽIERU ZĀLES
Garozas pakalpojuma centrā “Eži” darbdienās no plkst. 19.00 līdz 20.00 iedzīvotājiem pieejama
trenažieru zāle. Savukārt, Garozas Pamatskolas sporta zālē notiek basketbola, volejbola, florbola
treniņi. Nedēļas nogalēs Garozā pieejama disku golfa trase ar inventāru.
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INFORMĀCIJA PAR KANCELEJAS UN PAKALPOJUMU CENTRU DARBU
Kanceleja nodrošina klientu apkalpošanu (klātienē, pa telefonu e-pastā), pašvaldībai adresēto
dokumentu pieņemšanu, reģistrāciju, atbildes vēstuļu, rīkojumu un atļauju gatavošanu savas
kompetences ietvaros, dokumentu izsniegšanu un nosūtīšanu pa pastu, oficiālo e-pastu, e-adresi, sēžu
norisi, darbinieku un, ja nepieciešams, arī iedzīvotāju konsultēšanu dokumentu pārvaldības un arhīva
jautājumos, kancelejas un saimniecisko preču iepirkumu, ar dokumentu apriti saistīto normatīvo aktu
izstrādi, kā arī pārskatu sagatavošanu un tiesību piešķiršanu darbam informācijas sistēmās.
2019. gadā reģistrēti 3 956 saņemtie dokumenti, 1 655 nosūtāmie dokumenti, 148 rīkojumi,
1 369 līgumi, 652 izziņas, 49 pilnvaras, 25 atļaujas, 19 saistošie noteikumi, 35 iekšējie normatīvie akti.
Tas ir par 20 % vairāk nekā 2018. gadā. Pieaugums saistīts ar zemes vienības domājamās daļas
bezatlīdzības nodošanu dzīvokļu īpašnieku īpašumā (saņemtie dokumenti un līgumi).
28 % no dokumentiem ir elektroniskie dokumenti. Vidēji darba dienā tiek apstrādāts 31
dokuments (2018. gadā – 26 dokumenti).
2019. gadā protokolētas 15 Ozolnieku novada domes sēdes, 13 Attīstības un tautsaimniecības
pastāvīgās komitejas sēdes, 10 Izglītības, kultūras, veselīga dzīvesveida veicināšanas pastāvīgās
komitejas sēdes, 12 Finanšu pastāvīgās komitejas sēdes, 12 Sociālo jautājumu komitejas sēdes. 173
Pašvaldības iepirkumu un izsoļu komisijas sēdes, 31 Deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanas
komisijas sēde. 98 personām anulētas ziņas par deklarēto dzīves vietu. Klātienē deklarētas 174
personas.
Ir nodrošinātas Eiropas Parlamenta vēlēšanas Ozolnieku novadā. Vēlēšanām izveidoti 4
vēlēšanu iecirkņi. Tajās piedalījās 2 362 vēlētāji. Ozolniekos – 1 306, Brankās – 517, Salgalē – 278,
Ānē – 261.
Ir nodrošināta Ozolnieku novada iedzīvotāju publiskā apspriešana “BŪT vai NEBŪT
Ozolnieku novadam?”, balsoja 882 Ozolnieku novada iedzīvotāji, no kuriem 837 norādījuši, ka nevēlas
Ozolnieku novada apvienošanu ar Jelgavas novadu un Jelgavas pilsētu.
Pēc Vienotās pašvaldības un valsts klientu apkalpošanas centra punkta izveides Ozolniekos
2019. gadā Kancelejā saņemti un iesniegti Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai un Valsts
ieņēmumu dienestam adresēti 164 iedzīvotāju iesniegumi.
Reģistrēti trīs decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēji.
Citi 2019. gadā paveiktie darbi
1. Pašvaldība saņēmusi Vides un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) atzinību par
2019. gadā visaugstāko rezultātu E-indeksā sasniegšanu pašvaldību, novadu nozīmes attīstības centru
grupā (pirmā vieta starp 72 grupā esošajām pašvaldībām).
2. Latvijas Nacionālajam arhīvam saskaņošanai iesniegti ar Izglītības un zinātnes ministriju un
VARAM saskaņots pašvaldības lietu paraugnomenklatūras projekts un izglītības iestāžu
paraugnomenklatūru projekti, kas pēc Latvijas Nacionālā arhīva saskaņojuma būs saistošas visā
Latvijas Republikā.
3. Ar Latvijas Pašvaldību savienības starpniecību dalība Tieslietu ministrijas Dokumentu
izstrādāšanas un noformēšanas vadlīniju izstrādē.
4. Fizisko personu datu aizsardzība:
4.1. organizētas mācības visām Pašvaldības iestādēm,
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4.2. ieviesta Pašvaldībā vienota fizisko personu datu apstrādes sistēma (sagatavoti dokumenti
attiecībā uz personas datu – datu aizsardzības kārtība, videonovērošanas kārtība, personu datu reģistrs,
izveidota fizisko personu datu aizsardzības pārkāpumu izmeklēšanas komisija u.tml.).
5. Ieviesta dokumentu izpildes kontroles sistēma.
INFORMĀCIJA PAR OZOLNIEKU NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻU
Dzimtsarakstu nodaļa ir Ozolnieku novada pašvaldības iestāde, kas nodrošina pašvaldībai
nodoto autonomo un Latvijas Republikas likumdošanā paredzētā kārtībā deleģēto atsevišķo funkciju
un uzdevumu izpildi civilstāvokļa aktu reģistrēšanā. Tieslietu ministrija uzrauga normatīvo aktu
ievērošanu civilstāvokļa aktu reģistrācijā, kā arī metodiski vada dzimtsarakstu nodaļu. Tieslietu
ministrijas Dzimtsarakstu departaments ir Tieslietu ministrijas struktūrvienība, kas pilda Tieslietu
ministrijas funkcijas civilstāvokļa aktu reģistrācijas jomā.
PAR DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ REĢISTRĒTAJIEM JAUNDZIMUŠAJIEM
Kopumā reģistrēti 94 jaundzimušie – 50 zēni un 44 meitenes. Laulībā dzimuši un reģistrēti 66
bērni, paternitāte apstiprināta 27 jaundzimušiem, bez ieraksta par tēvu reģistrēts viens bērns.
Pirmais bērns dzimis 29 ģimenēs, otrais – 30 ģimenēs, trešais – 26 ģimenēs, ceturtais – septiņās
ģimenēs, piektais – vienā ģimenē, astotais bērns – vienā ģimenē.
89 jaundzimušie deklarēti Ozolnieku novadā, no tiem 35 – Ozolnieku pagastā, 36 – Cenu
pagastā, 18 – Salgales pagastā, bet pieci jaundzimušie – citā pašvaldībā.
Vienreiz dots vārds – Aleksis, Alise, Amēlija, Anda, Anete, Anna, Armands, Armīns, Ārons,
Artemijs, Artūrs, Augusts, Bille, Daumants, Dāvids, Dominiks, Elisejs, Emīlija, Emma, Evelīna,
Gabriela, Gabriels, Gundega, Gustavs, Hanna, Henrijs, Ieva, Izabella, Jēkabs, Jevgenijs, Kārlis, Kate,
Ketija, Kristers, Ksenija, Lauma, Lauris, Leonards, Luīze, Mārcis, Markus, Matīss, Melānija, Mia,
Miķelis, Nora, Odrija, Olīvija, Railija, Regnārs, Renāte, Rēzija, Roberts, Rodrigo, Sāra, Sindija,
Stefans, Tomass, Undīne, Viesturs, Viljams. Divreiz dots vārds – Emīls, Estere, Jasmīna, Līva,
Ričards. Trīsreiz dots vārds – Reinis, Rūta. Četrreiz dots vārds – Olivers. Dubultvārdi – Amanda
Austra, Dans Darians, Edvards Aleksandrs, Elza Beatrise, Emīls Māris, Emma Estere, Justs Namejs,
Madara Tekla, Marks Miķelis, Mateass Leo, Olivers Maikls, Patrīcija Paula, Raivo Gabriels.
PAR DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ REĢISTRĒTAJIEM LAULĀTAJIEM
Kopumā reģistrētas 48 laulības, t.i., laulībā stājušās 96 personas. Pirmo reizi laulībā stājušās
57, otro reizi – 28, trešo reizi – deviņas, ceturto reizi – divas personas.
Jaunākajam laulājamajam bija 19, vecākajam – 81 gads. Vecumā no 19 līdz 29 gadiem – 27
laulājamie, no 30 līdz 49 gadiem – 51 laulājamais, no 50 līdz 69 gadiem – 10 laulājamie, no 70 līdz 81
gadam – astoņi laulājamie.
Pēc laulības noslēgšanas 13 gadījumos abi laulājamie saglabāja savu pirmslaulības uzvārdu, 31
gadījumā sieva pārgāja vīra uzvārdā, divos gadījumos sieva savam uzvārdam pievienoja vīra uzvārdu,
vienā gadījumā vīrs nomainīja savu uzvārdu uz sievas uzvārdu, vienā gadījumā vīrs un sieva pieņēma
viens otra uzvārdu, veidojot dubultuzvārdu.
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PAR DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ REĢISTRĒTAJIEM MIRUŠAJIEM
Kopumā reģistrēts 151 mirušais. Jaunākajam mirušajam bija 18, vecākajam – 96 gadi. No
mirušajiem 67 ir vīrieši, 84 – sievietes.
Divas personas dzimušas Ozolnieku novadā, 149 personas – citur. 109 mirušo personu
dzimšanas vieta ir bijusi Latvija, 42 personām – citur.
103 mirušo personu miršanas vieta ir Ozolnieku novadā. Ozolnieku pagastā mirusi 71 persona,
Cenu pagastā – 29 personas, Salgales pagastā – trīs personas, bet 48 personas mirušas citur.
Par dzimtsarakstu nodaļā veiktajiem civilstāvokļa aktu reģistriem iekasētā naudas summa:
valsts nodeva – 1 057,28 EUR, maksas pakalpojumi – 1 155 EUR.
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INFORMĀCIJA PAR SALGALES PAGASTA PĀRVALDES DARBU
2019. gadā Salgales pagasta pārvalde turpināja sadarbību ar NVA Jelgavas nodaļu, realizējot
pasākumu “Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība”. Katru
mēnesi Salgales pagastā darbos bija iesaistīti 1–2 bezdarbnieki. Pasākuma laikā tika veikti ciemu, skolu
un kapu teritoriju labiekārtošanas, malkas sagatavošanas, sniega tīrīšanas darbi.
Vasaras mēnešos Salgales pagasta pārvalde iesaistījās NVA Jelgavas nodaļas organizētajā
projektā “Skolēnu nodarbinātība vasaras brīvlaikā”. Kopskaitā 10 bērni tika nodarbināti pagasta skolu
un citu teritoriju labiekārtošanā, malkas sagatavošanā un citos darbos.
2019. gadā tika turpināti pagasta teritorijas sakopšanas un labiekārtošanas darbi. Īpaši tika
sakoptas un labiekārtotas atpūtas vietas pie ūdens. Ir uzstādītas divas pontonu laipas un trīs informatīvie
stendi Lielupes krastā, kas uzlabo ūdens tūristu ērtības un informētību.
Kā ikkatru gadu, arī 2019. gadā liela uzmanība tika pievērsta pagasta ceļu stāvokļa uzlabošanai.
Papildus ikdienas uzturēšanas darbiem, kas sevī ietver asfaltbetona seguma bedrīšu remontu, grants
ceļu remontu un ceļmalu appļaušanu, 2019. gadā papildus tika strādāts pie ceļu apauguma noņemšanas
un krūmu pļaušanas. Tika uzklāts jauns asfaltbetona segums un sakārtota ūdens notece, atjaunots gājēju
celiņš un uzstādīti divi ātrumu ierobežojošie vaļņi 1. maija ielā Emburgā.
2019. gadā notika remonta darbi, kas saistīti ar pašvaldības ēku un būvju saglabāšanu un
uzlabošanu. Lielākais no tiem – pagasta pārvaldes ēkas jumta nomaiņa.
INFORMĀCIJA PAR CENU PAGASTĀ PAVEIKTAJIEM DARBIEM
2019. gadā Cenu pagasts sadarbojās ar NVA Jelgavas nodaļu, realizējot pasākumu “Algoti
pagaidu sabiedriskie darbi” – aktīvais nodarbinātības pasākums bezdarbniekiem darba iemaņu
iegūšanai un uzturēšanai, veicot sociāla labuma darbus. Cenu pagastā vidēji mēnesī bija iesaistīti 2–3
bezdarbnieki, veicot ciemu, kapu, bērnudārzu un skolu teritoriju sakārtošanu un labiekārtošanu.
Tāpat notika sadarbība ar Valsts probācijas dienestu. Dienests īsteno valsts politiku
kriminālsoda – piespiedu darbs –un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs,
organizē piespiedu darbu notiesātām personām. Cenu pagastā vidēji mēnesī tika nodarbinātas 1–2
personas, veicot teritorijas uzkopšanu un sakārtošanu.
2019. gadā Ānes un Branku ciemos tika nojauktas patvaļīgi uzbūvētās būves (pagrabi),
nolīdzināta un sakārtota teritorija, nopļauta zāle un izcirsti krūmi. Tika noslēgti zemes nomas līgumi
ar sakārtoto pagrabu lietotājiem.
Tāpat šajos ciemos tika uzmērītas mazdārziņu teritorijas, pašvaldības zemes nomas sakārtošana
un zemes nomas līgumu slēgšana.
Ānes un Branku pakalpojumu centros nodrošina klientu apkalpošanu, pašvaldībai adresēto
dokumentu pieņemšana (iesniegumi, sūdzības un priekšlikumi), dokumentu izsniegšanu, veic
dzīvesvietas deklarēšanu un izziņu izsniegšanu, pieņem maksājumus par nekustamā īpašuma nodokli,
zemes nomu, sniedz informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem, nodrošina
pašvaldības sociālo pabalstu izmaksas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajā
kārtībā.
Aktuālākie jautājumi, ar kuriem iedzīvotāji vēršas PC:
1. sadzīves problēmas;
2. īres un komunālo maksājumu jautājumi;
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3. sociālie jautājumi;
4. dzīvokļu jautājumi;
5. nodokļu maksājumi.
INFORMĀCIJA PAR ATTĪSTĪBAS UN PROJEKTU DAĻAS DARBU
2019. gada augustā pabeigta projekta “Ozolnieku novada Cenu pagasta ceļa “Ņurdas–
Mucenieki” pārbūve” īstenošana. Nepilnu 2 km garā ceļa posmā veikta brauktuves profilēšana, grāvju
un caurteku tīrīšana, apzaļumošana, nogāžu nostiprināšana, seguma būvniecība un citi darbi. Ceļa
pārbūve veikta ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējumu. Būvdarbu
kopējās izmaksas bez PVN bija 202 149,75 EUR, no tām ELFLA finansējums –142 002,94 EUR.
Pabeidzot šī projekta īstenošanu, ir noslēgusies pašvaldībai piešķirtā ELFLA finansējuma apguve
pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros, kas bija paredzēts
pašvaldību grants seguma ceļu sakārtošanai, ar mērķi veicināt uzņēmējdarbību un apdzīvotības
saglabāšanos lauku apvidos. Ozolnieku novada pašvaldībai šim mērķim piešķirtais finansējums bija
490 000 EUR.
2019. gadā tika uzsākta 2018. gadā apstiprinātā projekta „Daudzfunkcionāla sociālo
pakalpojumu centra izveide Ozolnieku novada Ānē” īstenošana, kura ietvaros ēkā Celtnieku ielā 12,
Ānē, Cenu pagastā, tika veikti 1. stāva telpu remontdarbi un uzsākta mēbeļu un aprīkojuma iegāde.
Projekts tiek īstenots Zemgales plānošanas reģiona izstrādātā deinstitucionalizācijas (DI) plāna
ietvaros, ēkā paredzot izveidot Dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīga rakstura
traucējumiem un sociālās rehabilitācijas – Silto smilšu terapijas kabinetu bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem. Minētos pakalpojumus paredzēts nodrošināt ne tikai novada, bet arī kaimiņu pašvaldību
klientiem. Projekta īstenošana tiks pabeigta 2020. gadā.
2019. gadā tika iesniegti un apstiprināti divi pašvaldības projekti „Lauku partnerības
„Lielupe”” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā, kura mērķis ir publiskas
infrastruktūras sakārtošana. Projektu ietvaros paredzēts turpināt labiekārtot Veselības taku un tai
piegulošo teritoriju. Projekta “Ozolnieku Veselības takas labiekārtošana” ietvaros paredzēts izveidot
un aprīkot divas aktivitāšu zonas – fizisko aktivitāšu un bērnu atpūtas zonu, uzstādot tajās dažāda veida
āra vingrošanas rīkus un bērnu rotaļu laukumu aprīkojumu. Projekta “Ozolnieku Veselības takai
piegulošās teritorijas labiekārtošana” ietvaros paredzēts uzstādīt apgaismojumu Veselības takai
piegulošajā teritorijā – gar Spartaka ielu un Jāņu pļavas teritorijā, tādējādi uzlabojot teritorijas
pārredzamību un drošību un paplašinot tās izmantošanas iespējas. Projektu kopējā summa paredzēta
nepilni 50 000 EUR, no kuriem Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums –
44 827,70 EUR. Projektus paredzēts īstenot līdz 2020. gada vidum.
2019. gadā turpinājās divu starpteritoriālo projektu īstenošana, kur pašvaldība iesaistīta kā
partneris – abu projektu mērķis ir veicināt tūrisma attīstību: projekta “Lielupes atveseļošanas pasākumi
– pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” ietvaros tika izstrādāts maršruts un izdots
informācijas ceļvedis laivotājiem “Iekustini Lielupi”, novada teritorijā Lielupes krastā izveidotas
pieturvietas – uzstādītas četras pontonu laipas un seši informācijas stendi. Projekta ‘Tūrisms kopā”
ietvaros izstrādāta projektā iesaistīto sešu Pierīgas novadu (Babītes, Mārupes, Ķekavas, Olaines,
Jelgavas un Ozolnieku) tūrisma attīstības stratēģija, kopēja interaktīva tūrisma karte, veikta novadu
gidu apmācība, organizēti pieredzes apmaiņas braucieni iesaistīto pašvaldību tūrisma pakalpojumu
sniedzējiem. Abu projektu aktivitātes turpināsies 2020. gadā.
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2019. gadā turpinājās projekta “Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi
Ozolnieku novadā” īstenošana, kura mērķis ir saglabāt un uzlabot Ozolnieku novada iedzīvotāju (jo
īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju) veselību un novērst
nevienlīdzību veselības jomā, īstenojot mērķtiecīgus veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumus tādās jomās ka uzturs, fiziskās aktivitātes, garīgā veselība, profilaktisko pārbaužu
veicināšana, atkarību izraisošo vielu lietošanas un hronisko slimību profilakse. Šo projektu īstenošanas
izdevumi tiek segti no Eiropas Sociālā fonda (ESF). Projektu ieviešana turpināsies līdz 2023. gadam.
2019. gadā tika turpināta divu sociālās iekļaušanas jomas projektu īstenošana – “PROTI un
DARI!”, kura ietvaros īstenoti pasākumi NEET grupu jauniešu (jaunieši, kuri nestrādā, nemācās un
neapgūst arodu) prasmju attīstībai, iesaistei izglītībā un darba tirgū, un projekts “Atver sirdi Zemgalē”,
kura ietvaros tika nodrošināti sociālās rehabilitācijas un aprūpes pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem, atbalsta grupas un individuālās konsultācijas personām ar garīga rakstura traucējumiem.
INFORMĀCIJA PAR ĪSTENOTIEM UN UZSĀKTIEM PROJEKTIEM IZGLĪTĪBAS JOMĀ
Erasmus+ programmā īstenoti divi jauniešu apmaiņas projekti Slovēnijā. Projekta “Youth
SLAMs against radicalization” ietvaros novada jauniešu grupa piedalījās neformālo izglītības metožu
apguvē, pilnveidojot komunikācijas, komandas veidošanas, retorikas prasmes, ieguva jaunas zināšanas
par Slam dzeju, improvizācijas teātra metodes pielietošanas iespējām jaunatnes darbā. Projekta “I am
VOTING, so I AM!” ietvaros novada jaunieši piedalījās apmācībās, attīstot un pilnveidojot mediju
kompetenci un mediju kultūru, ieguva zināšanas par Eiropas Savienības vēsturi, Eiropas Parlamenta
vēlēšanu norisi, dažādām balsošanas un politisko kampaņu iespējām.
Īstenots jaunatnes darbinieku mobilitātes projekts “FOREVER – For Entrepreneurship,
Volunteering and Employability Results”, kura ietvaros Ozolniekos notika sešu dienu apmācības
jaunatnes darbiniekiem, jauniešu līderiem, izglītotājiem un brīvprātīgajiem, jauniešu centru un
jaunatnes organizāciju pārstāvjiem un citiem par uzņēmējdarbības un brīvprātīgā darba saistību ar
jauniešu nodarbinātības un karjeras iespēju attīstīšanu. Apmācību ietvaros dalībnieki apguva jaunas
metodes un rīkus, kā palīdzēt jauniešiem aktīvāk iesaistīties vietējās kopienas aktivitātēs un projektos,
kuru mērķis ir panākt uzņēmējdarbības iniciatīvas un/vai iesaistīt jauniešus brīvprātīgajā darbā,
tādējādi paaugstinot jauniešu nodarbinātības iespējas un līmeni.
Īstenots Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) “Mācību mobilitāte skolu sektorā” projekts “Skolotāju
lietpratības un mijiedarbības prasmju attīstīšana”, kura mērķis bija attīstīt un pilnveidot skolotāju
lietpratību, kuru veido skolotāju padziļinātas zināšanas mācību priekšmetā, didaktikā, jauno metožu un
pieeju izmantošanā, radošums mācību darba plānošanā un īstenošanā, izpratne par starpdisciplinārajām
prasmēm, plānojot un īstenojot lietpratībā balstītās izglītības saturu un augstas skolotāju sadarbības
prasmes. Trīs Ozolnieku vidusskolas pedagogi piedalījās tālākizglītības kursos Nīderlandē, Itālijā un
Vācijā.
Noslēdzies starpskolu stratēģiskās partnerības projekts “Promoting Art”, kura ietvaros Salgales
pamatskolas izglītojamie un pedagogi piedalījās skolēnu grupu apmaiņā un skolotāju starpvalstu
sanāksmēs Bulgārijā, Igaunijā, Polijā, Slovākijā un Portugālē, gūstot vērtīgu pieredzi un jaunas
zināšanas mākslas un kultūras jomā. Pedagogi varēja iepazīt un praksē izmēģināt jaunas darba metodes
un paņēmienus, tai skaitā, izmantojot IKT rīkus.
Uzsākts Pamatdarbības Nr. 2 (KA2) skolu apmaiņas partnerības projekts “Mobile Museum
abroad”, kura ietvaros Ozolnieku vidusskolas izglītojamie un pedagogi dosies pie sadarbības
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partneriem uz Poliju, Itāliju, Portugāli, Vāciju un Rumāniju, lai piedalītos skolēnu grupu apmaiņās un
skolotāju starpvalstu sanāksmēs.
Uzsākta divu jauniešu apmaiņas projektu īstenošana. Projekta “Youth Work – You(th) Lead”
ietvaros novada jauniešiem, kā arī pedagogiem būs iespēja piedalīties apmācību kursos un jauniešu
apmaiņas mobilitātē Bulgārijā, savukārt projekta “Camera Eye – First step saving animals” ietvaros
novada jaunieši varēs attīstīt mediju un digitālās prasmes, piedaloties jauniešu apmaiņas aktivitātēs
Polijā.
Turpinās vairāku Eiropas Sociālā fonda projektu īstenošana – „Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs” (mērķis: uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās
un profesionālās izglītības iestādēs); “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (mērķis:
nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas
attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un
mācību sasniegumus); “Kompetenču pieeja mācību saturā” (ar mērķi nodrošināt kompetenču pieejā
balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam
un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē).
2019. gadā tika organizēts ikgadējais pašvaldības finansētais konkurss „Es zinu, varu un daru”
– šogad tika mainīts projektu konkursa nolikums, par konkursa mērķi nosakot daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju pagalmu sakopšana un labiekārtošana. Konkursam tika iesniegti un īstenoti septiņi
projekti par kopējo summu 23 480,53 EUR, no tās piešķirts pašvaldības līdzfinansējums – 10 218,16
EUR. Četri projekti tika īstenoti Cenu pagastā – Ānes ciemā, izbūvējot bruģa segumu, atjaunots gājēju
celiņš gar Celtnieku ielas 7 un 7a daudzdzīvokļu mājām un izbūvēts auto stāvlaukums pie mājas
Jaunatnes ielā 3, stāvlaukums izbūvēts arī pie Branku ciema daudzdzīvokļu mājas Spartaka ielā.
Ozolnieku pagastā pie daudzdzīvokļu mājām Meliorācijas ielā 23 un Saules ielā 9 atjaunotas veļas
žāvētavas, un labiekārtota teritorija pie mājas Rīgas ielā 19.
INFORMĀCIJA PAR SAIMNIECĪBAS DAĻAS DARBU
Ozolnieku novada pašvaldības Saimniecības daļa organizē un veic darbus, kas attiecas uz
pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanu, teritorijas labiekārtošanu, mājokļu apsaimniekošanu, kapu
apsaimniekošanu un nodarbinātību. Iedalītās Valsts mērķdotācijas 2019. gadam – 216 306,00 EUR.
2019. gadā ceļu fonda līdzekļi izmantoti autoceļu ikdienas uzturēšanai:
 sniega tīrīšana un slīdamības novēršana – 17 %;
 ceļu planēšanas darbi – 14 %
 grants uzbēršanas darbi – 43 %;
 asfaltbetona seguma bedrīšu remonts – 20 %;
 ceļazīmju iegāde un uzstādīšana – 2 %;
 ceļa nomaļu appļaušana – 4 %

Lielākie objekti – veikta asfalta seguma virskārtas atjaunošana Spartaka ielā Ozolniekos 0,20
km, Jelgavas ielā Ozolniekos 0,20 km, Upes ielā Ozolniekos 0,39 km, Iecavas ielā Brankas 0,20 km,
1. maija ielā Emburgā 0,36 km.
Rūpējoties par drošības noteikumu ievērošanu, nodrošināta Valsts normatīvo aktu prasību
izpilde darba aizsardzības un ugunsdrošības jomā. Uzturēta efektīva darba aizsardzības un
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ugunsdrošības vadības sistēma Ozolnieku novada pašvaldībā un uzraudzīts atbildīgo amatpersonu
darbs pašvaldības pakļautībā esošajās iestādēs. Nodrošināta esošās tehniskās apsardzes un
ugunsdrošības resursu un materiālo līdzekļu uzturēšana, kā arī tehniskā stāvokļa periodiskā pārbaude.
Sadarbībā ar SIA “Sunstar Group” rīkota ikgadējā darba vides risku vērtēšana, un, piesaistot
kompetentus speciālistus, izstrādāta un aktualizēta Darba aizsardzības dokumentācija. 21 pašvaldības
iestādē un struktūrvienībās veikta darba vides risku izvērtēšana.
Pamatojoties uz darba vides risku izvērtēšanas un darba vietu apsekošanas rezultātiem, iegādāti
un uzstādīti 48 ergonomiskie krēsli. Izveidots reģistrs un organizētas darbinieku periodiskās obligātās
veselības pārbaudes. Veikta darba vietu mikroklimata nodrošinājuma, t.sk. apgaismojuma atbilstības
pārbaude, veikta apgaismojuma armatūras nomaiņa un pāreja uz energoefektīvām LED tipa spuldzēm.
Nodrošināta dalība Apvienotās Civilās aizsardzības komisijas darbā, t.sk. piedalīšanās vairākās
plānotajās mācībās un paraugdemonstrējumos ar VUGD u. c. atbildīgo valsts dienestu speciālistu
piedalīšanos. Sadarbībā ar SIA “Videoprojekts Baltija” un Valsts policiju, organizēta pašvaldības
teritorijas, ielu u. c. infrastruktūras objektu videonovērošanas sistēmu pilnveidošana.
INFORMĀCIJA PAR BŪVVALDES DARBU
Būvvalde kontrolē būvniecības procesu Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā, pārrauga
un kontrolē vides objektu izvietošanu, zemes ierīcību, vides vizuālās kvalitātes prasību ievērošanu,
koordinē un pārrauga teritorijas plānojuma, detālplānojumu īstenošanu un veic ar būvniecības
jautājumiem saistītus citus uzdevums.
Būvvaldes funkciju nodrošināšanai 2019. gada budžetā apstiprināti 88 400 EUR. Plāna izpilde
– 83 076 EUR.
2019. gadā Būvvaldē saņemti un reģistrēti 304 iesniegumi, izskatīti un saskaņoti deviņi
reklāmas uzstādīšanas iesniegumi; sniegtas 130 rakstiskas atbildes. Būvatļauju saņemšanai iesniegti
135 būvprojekti; izskatīta 161 būvniecības iecere (kurām nav jāizsniedz būvatļauja); izsniegtas 92
būvatļaujas, akceptēti 130 būvprojekti; akceptētas 159 būvniecības ieceres, ekspluatācijā pieņemti 70
objekti; izskatīti un akceptēti 26 zemes ierīcības projekti. Notikušas 52 Būvvaldes sēdes, sagatavoti
119 atzinumi par būves pārbaudēm, 32 no tiem ar patvaļīgas būvniecības pazīmēm; sagatavoti septiņi
administratīvo pārkāpumu protokoli.
Būvvalde, papildus tiešo funkciju izpildei, aktīvi piedalījusies pašvaldības attīstības jautājumu
risināšanā, pašvaldības objektu plānošanas darbā, Ozolnieku novada Teritorijas plānojuma izstrādē.
Izsniegtās būvatļaujas pēc BIS Datiem:
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INFORMĀCIJA PAR PAŠVALDĪBAS POLICIJAS DARBU
Ozolnieku novads ir sadalīts četros iecirkņos – Ozolnieki, Brankas, Āne un Salgale, kur
Pašvaldības policijas darbs tiek organizēts atbilstoši darba grafikam dežūrrežīmā visā Ozolnieku
novada teritorijā. Katrs Pašvaldības policijas darbinieks ir atbildīgs arī par noteiktu iecirkni.
2019. gadā Pašvaldības policijas rīcībā bija trīs automašīnas, kas tiek lietotas ikdienas darbam,
kā arī patrulēšanai sabiedriskās kārtības nodrošināšanai. Viena no automašīnām ir speciāli aprīkota
atbilstoši valsts standarta prasībām un tai piešķirts operatīvā transporta statuss.
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Ozolnieku novadā esošajās pirmsskolas izglītības iestādēs bērniem nolasītas lekcijas ar mērķi
iepazīstināt viņus ar Ozolnieku novada pašvaldības policiju un viņas darbu.
Darbinieki nodrošināti ar funkcionāliem un labiem darba apstākļiem (darba telpām, speciāliem
līdzekļiem, u. c.), kas nav mazsvarīgs faktors darba kapacitātes paaugstināšanā.
2019. gadā paveiktie darbi darba efektivitātes uzlabošanā:
 atjaunoti nolietotie speclīdzekļi;
 iegādāti jauni Pašvaldības policijas darbinieku formas tērpi;
 tiek nodrošināta sabiedriskā kārtība un iedzīvotāju drošība;
 tiek kontrolēta ceļu satiksmes noteikumu ievērošana.
LLU veterinārmedicīnas mazo dzīvnieku patversmē nogādāti:
 21 suns;
 17 kaķi;
 divas stirnas.
Jelgavas pilsētas medicīniskajā atskurbtuvē tika nogādātas:
 20 personas
 viena persona aizturēta alkohola reibuma stāvoklī vadot transportlīdzekli.
2019. gadā Ozolnieku novada Pašvaldības policijā dienesta pienākumus pildīja:
 pieci inspektori.
 divi vecākie inspektori.
Pašvaldības policijas darba pārskats 2018. un 2019. gadiem
2018.
2019.
Administratīvo pārkāpumu protokoli
177
117
Iesniegumi no fiziskām personām
123
94
Iesniegumi no juridiskām personām
166
121
Brīdinājuma protokoli
95
44
Priekšraksti
107
16
Par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu
209
122
sastādītie protokoli – lēmumi

Visbiežāk pārkāptie Ceļu satiksmes noteikumu panti
CSN 149. panta 8. daļa (invalīdu stāvvieta)
CSN 149.10 panta 5. daļas 11. punkts (apstāšanās, stāvēšana 326.ceļa zīme)
CSN 149.10 panta 5. daļas 6. punkts (stāvēšana vietās, kur attālums starp
brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo joslu vai pretējo
brauktuvers malu un apturētu transportlīdzekli ir mazāks par trim metriem)
CSN 149.10 panta 5. daļas 4. punkts (traucē gājēju vai citu transporta
līdzekļu pārvietošanos)
CSN Anulētie protokoli
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16
10
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INFORMĀCIJA PAR SOCIĀLĀ DIENESTA DARBU
Ozolnieku novada Sociālajā dienestā 2019. gadā tika saņemti 1 339 personu iesniegumi, t.sk.
904 iesniegumi sociālajai palīdzībai, 94 sociālajiem pakalpojumiem, 341 –pašvaldības pabalstiem. Par
trūcīgām atzītas 83 ģimenes – 174 personas, par maznodrošinātām atzītas 136 ģimenes – 227 personas.
Laika periodā no 01.01.2019. līdz 30.12.2019. Ānes higiēnas centrā tika sniegts 580
pakalpojums, t.i., veļas mazgāšana, žāvēšana, dušas pakalpojums. Pieprasītākais pakalpojums trūcīgo
novada iedzīvotāju vidū ir veļas mazgāšana (219 reizes) un dušas pakalpojums (210 reizes). Salīdzinot
ar 2018. gadu Ānes higiēnas centra apmeklētāju skaits ir nedaudz samazinājies, kas skaidrojams ar
Ozolnieku novada trūcīgo un maznodrošināto personu (ģimeņu) materiālā stāvokļa uzlabošanos.
Novada iedzīvotājiem bija pieejami ģimenes psihoterapeita pakalpojumi, kurus 2019. gadā
izmantoja 13 personas, četrām ģimenēm kopā notika 96 konsultāciju stundas. Veicot sociālo darbu ar
ģimenēm un bērniem, liela nozīme ģimenes sociālās situācijas izvērtēšanai ir psihologu veiktās
konsultācijas. 2019. gadā tika sniegti psiholoģiskās diagnostikas pakalpojumi un saņemti atzinumi 22
novada bērniem ar mācīšanās grūtībām.
2019. gadā par valsts līdzekļiem, pēc Sociālā dienesta nosūtījuma, psihosociālo palīdzību kā
vardarbībā cietušie, saņēma 23 novada bērni un divi bērnu pavadoņi Dobeles novada Atbalsta centrā
un Talsu novada krīžu centrā.
Programmā “Atbalsts attīstībai ģimenē” piedalījās viena ģimene, tika sniegtas divas
konsultācijas un notikusi viena analīzes sesija.
Ozolnieku novada nepilngadīgo likumpārkāpumu profilakses darbs 2019. gadā notika ar 10
bērniem. Sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas ietvaros tika slēgtas astoņas
profilakses lietas, bet iekārtotas trīs jaunas lietas. Gada beigās likumpārkāpumu profilakses darba
uzskaitē atradās divi bērni.
2019. gadā Sociālais dienests administrēja pašvaldības pabalstus daudzbērnu ģimenēm:
 pabalsts vakcinācijai – 40 iesniegumi;
 pabalsts briļļu iegādei – 30 iesniegumi;
 pabalsts mācību līdzekļu iegādei – 144 iesniegumi;
 pabalsts profesionālās ievirzes vai interešu izglītības programmu dalības maksas segšanai
– 127 iesniegumi.
2019. gadā noslēgti trīs uzņēmuma līgumi par aprūpes mājās II līmeni vientuļiem novada
iedzīvotājiem. I līmeņa aprūpi mājās veic sociālie aprūpētāji – 13 iedzīvotājiem. Dienesta rīcībā esošā
informācija ļauj prognozēt, ka pieprasījums pēc šī pakalpojuma turpmāk pieaugs.
2019. gadā Sociālās aprūpes centrā “Zemgale” ievietoti četri novada iedzīvotāji, kuru uztura
izmaksas daļēji vai pilnībā sedz Ozolnieku novada pašvaldība. Uz 2019. gada 31. decembri pašvaldība
apmaksāja 17 vientuļu novada iedzīvotāju uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs.
Valsts apmaksātiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem sagatavoti un nosūtīti dokumenti
uz Sociālās integrācijas valsts aģentūru par 10 personām. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu
valsts komisijai, kas nosaka invaliditātes cēloņus un pakāpi, pastāvīgu vai ilgstošu darbaspējas zudumu
vai darbaspēju stipru samazināšanos saistībā ar slimību, veikti 49 izvērtējumi. Salīdzinot ar 2018. gadu,
pieprasījums pēc valsts apmaksātiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem darba ekspertīzes un ārstu
komisijai ir samazinājies.
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Sociālo pabalstu finansiālais izlietojums, EUR
2016.
2017.

2018.

2019.

Sociālie pabalsti, tai skaitā:

297 411

529 815

554 825

558 092

Pabalsti veselības aprūpei (naudā)
Pabalsti medikamentu iegādei

10 071
396

12 334
196

10 377
232

6 563
2 963

0

329

616

1 365

488

19

0

0

570

1 405

800

0

3 988
5 010
7 521
31 779
9 666

4 564
3 600
7 329
30 388
15 087

3 440
3 696
4 979
17 005
15 301

4 854
3 388
3 965
19 916
13 648

837

27 391

16 114

19 759

1 899

2 068

2 524

2 225

21 632

15 095

7 695

7 310

0
26 553
7 840

6 747
23 120
10 037

10 458
22 190
11 790

17 442
17 700
13 250

6 040

6 890

5 910

6 210

128 588
3 972

294 034
3 727

342 899
2 077

331 594
644

10 980

9 930

12 690

12 000

390

0

240

597

0
871

32 102
1 405

39 749
800

45 597
0

2 560

2 190

2 018

2 159

6 420
962
809
5 733

8 760
1 379
1 359
6 195

10 990
963
1 027
6 065

11 850
1 450
1 315
7 741

Pabalsts zobārstniecības pakalpojumiem
Brīvpusdienas skolā
Pašvaldību vienreizējie pabalsti krīzes situācijā
(naudā)
Sociālās garantijas bāreņiem (naudā)
Sociālās garantijas audžuģimenēm (naudā)
Garantētā minimālā ienākuma pabalsts (naudā)
Pabalsts kurināmā iegādei
Pabalsts komunālo pakalpojumu segšanai
Transporta izdevumu kompensācijas
Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību
budžeta veiktie maksājumi iedzīvotājiem (naudā)
Samaksa par bērnu uzturēšanos sociālās aprūpes
centrā
Samaksa par pārējiem sociālajiem pakalpojumiem
Bērna piedzimšanas pabalsts
Apbedīšanas pabalsts
Pabalsts cienījamu vecumu sasniegušajam novada
iedzīvotājam /virs 75 gadiem/
Pabalsts sakarā ar vietas nenodrošināšanu PII
Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai
Braukšanas maksas atvieglojumi pensionāriem no 80
gadu vecuma Ozolnieku novadā
Dāvanu kartes trūcīgo ģimeņu bērniem mācību
līdzekļu iegādei
Ēdināšanas izdevumi privātajās PII
Pabalsts krīzes situācijā
Pabalsts Ozolnieku novada politiski represētajām
personām un nacionālās pretošanās kustības
dalībniekiem
Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei
Pabalsts vakcinācijai
Pabalsts briļļu iegādei
Pabalsts aizbildņiem
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Pabalsts aizgādņiem
Pabalsts Černobiļas avārijas seku likvidācijas
dalībniekiem

1 350

1 650

1 830

1 937

485

485

350

650

2019. gadā Ozolnieku novada Sociālais dienests turpināja aktīvu līdzdarbību Labklājības
Ministrijas un Eiropas Savienības fonda līdzfinansētajos projektos – deinstitucionalizācijas projektā
“Atver sirdi Zemgalē” un “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”.
Projektā “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” kopumā bija iesaistīti pieci Sociālā
dienesta darbinieki. Trīs darbinieki noslēdza dalību pilotprojektos, divi – “Metodikas sociālajam
darbam ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām” un viens darbinieks pilotprojektā
“Metodikas sociālajam darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem aprobēšana”.
Dalību pilotprojektos uzsāka divi darbinieki, viens – “Metodikas sociālajam darbam ģimenēm
ar bērniem” un viens – “Metodikas izstrāde sociālajam darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām
personām”.
Deinstitucionalizācijas projektā sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu izstrādāts
deinstitucionalizācijas plāns (DI plāns), kurā paredzēts arī Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF)
finansējums infrastruktūras izveidei, lai nodrošinātu mērķa grupu, iedzīvotājus Zemgales reģionā ar
individuālajām vajadzībām, atbilstošiem sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumiem – pēc
iespējas tuvāk dzīvesvietai, tādējādi sniedzot nepieciešamo atbalstu neatkarīgas dzīves saglabāšanai un
integrācijai sabiedrībā. DI plāna ietvaros, īstenojot projektu “Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu
centra izveide Ozolnieku novada Ānē”, Ozolnieku novadā paredzēta dienas aprūpes centra izveide,
Celtnieku ielā 12, Ānē. Šajā centrā tiks nodrošināti sociālās aprūpes pakalpojumi pilngadīgām
personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem. 2019. gadā tika pabeigts telpu remonts un turpinās telpu labiekārtošana.
Pagājušajā gadā Ozolnieku novadā turpinājās grupu nodarbības pieaugušajiem ar garīga
rakstura traucējumiem, kur sociālo darbinieku vadībā mērķtiecīgi tiek veiktas aktivitātes, lai saglabātu,
nostiprinātu un uzlabotu klientu pašaprūpes prasmes. Tika izvērtētas vēl četras pieaugušas personas ar
garīga rakstura traucējumiem.
2019. gadā turpinājās “Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi” bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem un viņu ģimenēm – sociālā rehabilitācija bērnam un viņa likumiskajam pārstāvim vai
audžuģimenei, aprūpes pakalpojums, “Atelpas brīdis” bērnu vecākiem.
INFORMĀCIJA PAR BĀRIŅTIESAS DARBU
Ozolnieku novada bāriņtiesa (turpmāk – bāriņtiesa) ir Ozolnieku novada domes izveidots
aizbildnības un aizgādnības iestāde, kuras darbības teritorija ir Ozolnieku pagasts, Cenu pagasts un
Salgales pagasts.
Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētāja Ilze Mangusa, bāriņtiesas priekšsēdētājas
vietniece Ieva Spalva, bāriņtiesas locekļi: Ginta Strade, Liene Šmite, Ilze Makarova-Makaronoka,
Inese Beļicka, bāriņtiesas sekretāre Ligita Romānova.
Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem.
Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesības un tiesisko interešu
aizsardzība. Bāriņtiesas darbinieki regulāri sniedz konsultācijas Ozolnieku novada iedzīvotājiem
bāriņtiesas kompetences jautājumos.
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Bāriņtiesa Civillikumā un Bāriņtiesu likumā noteiktajos gadījumos, Ozolnieku novada
iedzīvotājiem sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī
izdara apliecinājumus un pilda citus uzdevumus, kas juridiskā spēka ziņā pielīdzināmi notariālajiem
apliecinājumiem, par kuriem valsts nodevas tiek iemaksātas novada domes kasē Ozolniekos.
Apliecināto darījumu reģistrā 2019. gadā ir izdarīti 693 ieraksti un iekasēti 6 993,67 EUR.
Lai veiktu pasākumus bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju interesēs, bāriņtiesa savas
kompetences ietvaros sadarbojas ar sociāliem dienestiem, valsts un pašvaldības policiju, valsts
probācijas dienestu, skolām, pirmsskolas izglītības iestādēm, ģimenes ārstiem, tiesām, prokuratūru,
citām bāriņtiesām un institūcijām.
Bāriņtiesas ikdienas darbības nodrošināšanai 2019. gadā nosūtīti 687 dokumenti un to
pielikumi, saņemti 485 ienākošie dokumenti un 163 iesniegumi.
2019. gadā bāriņtiesas darbinieki piedalījušies 25 tiesas sēdēs. Bāriņtiesa tiesas procesos bijusi
gan prasītājs, gan tiesas pieaicināta iestāde atzinuma sniegšanai. Bāriņtiesa pārstāvēta lietās par
aizgādības tiesību atņemšanu, gan saskarsmes tiesības kārtības noteikšanu un adopcijas lietās.
Bāriņtiesas sēdēs lietas izskatīšanā administratīvā procesa dalībniekus bieži pārstāv advokāti,
tāpēc bāriņtiesas darbiniekiem regulāri jāpaaugstina sava kvalifikācija, jāiepazīstas ar tiesu praksi un
judikatūru. Lietas ar katru gadu kļūst komplicētākas, psiholoģiski smagākas un sarežģītākas. Tāpēc, lai
sagatavotu kvalitatīvus un juridiski korektus lēmumus, nepieciešams aizvien vairāk laika un
cilvēkresursu. Bāriņtiesas darbinieki regulāri paaugstina savu profesionālo kvalifikāciju, apmeklējot
profesionālās apmācības kursus un seminārus.
Aizstāvot bērna vai aizgādnībā esošās personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības,
gatavojot lēmuma projektus, bāriņtiesa pieprasa no valsts un pašvaldību iestādēm, komercsabiedrībām
un organizācijām ziņas, kas nepieciešamas, lai izvērtētu bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesību
ievērošanas likumību vai izlemtu bāriņtiesas kompetencē esošus jautājumus.
Bāriņtiesas lietas izskata bāriņtiesas sēdēs un lēmumus pieņem koleģiāli, izņemot gadījumus,
kad bērns atrodas veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos, kā arī tad, ja bērna atrašanās ģimenē var
apdraudēt viņa veselību un dzīvību. Šādos gadījumos bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētājas
vietniece vai bāriņtiesas loceklis vienpersoniski pieņem lēmumu par bērna šķiršanu no ģimenes un
nogādā bērnu drošos apstākļos.
Lai pieņemtu lēmumu lietās ar aizbildnības, aizgādnības, adopcijas vai ar aizgādību saistītos
jautājumus, bāriņtiesa veic amatpersonu un iedzīvotāju aptauju, uzaicina personas uz pārrunām un
pieprasa no tām paskaidrojumus, veic pārrunas ar bērnu un aizgādnībā esošo personu, lūdz psihologu
veikt personas vai ģimenes psiholoģisko izpēti, pārbauda bērna vai aizgādnībā esošas personas dzīves
apstākļus, kā arī veic daudz citu nepieciešamu darbību.
Uz 2019. gada 31. decembri ārpusģimenes aprūpē atradās 30 Ozolnieku novada bērni, no tiem
aizbildņu ģimenēs – 28 bērni, audžuģimenē – viens bērns, kā arī viens bērns ilgstošās sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas institūcijā, kurš šobrīd atrodas apcietinājumā Cēsu Audzināšanas iestādē
nepilngadīgajiem.
Bāriņtiesa pārrauga sešu aizgādņu darbu par septiņām aizgādnībā esošām personām.
Bāriņtiesas lietvedībā atrodas 435 lietas, no tām 2019. gadā ierosinātas 44 administratīvās
lietas.
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OZOLNIEKU NOVADA BĀRIŅTIESAS VEIKTĀS DARBĪBAS
Nr.
p.k
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

Veiktās darbības
Pieņemtie lēmumi
Nosūtītas vēstules un to pielikumi
Saņemtas vēstules
Saņemti un izskatīti iesniegumi
Piedalīšanās tiesas sēdēs
Lietvedībā lietas
– bērnu skaits
Ierosinātas administratīvās lietas/
– bērnu skaits
Informēta Valsts Policija par fizisku, emocionālu
vardarbību pret bērniem par ģimenēm
Informēts Ozolnieku novada sociālais dienests par
ģimenēm.
Ārpusģimenes aprūpē esošie Ozolnieku novada
bērni, tai skaitā:
– aizbildnībā
– ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijās
– audžuģimenē
Iecelti aizbildņi/
– bērni
Izdarīto apliecinājumu skaits/
– iekasēta valsts nodeva EUR

2018.

2019.

51
565
349
132
24
440
581
31
38
13

75
687
485
163
25
435
558
44
50
23

5

9

30

30

24
5

28
1

1
4
6
273
2 651,14

1
7
8
693
6 993,67
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OZOLNIEKU NOVADA BĀRIŅTIESĀ PIEŅEMTI LĒMUMI
Nr.
p.k.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Lēmums

2018.

2019.

Lietas par bērna vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu, ja vecāki
par to nevar vienoties vai, ja vecāki kopīgi pārstāv bērna
personiskās intereses, bet viens no viņiem nav sasniedzams
Lietas par vecāku domstarpībām bērnu audzināšanas jautājumos
Lietas par bērna mantas pārvaldīšanu
Lietas par atļaujas došanu bērnam šķērsot valsts robežu, ja viens
vecāks ir ārzemnieks un nav sasniedzams vai atsakās dot piekrišanu
Lietas par atzinuma došanu par personas spēju aprūpēt bērnu no
citas ģimenes
Lietas par valsts sociālo pabalstu, atbalstu ar celiakiju slimiem
bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, un apgādnieka zaudējuma
pensijas izmaksas pārtraukšanu vai atjaunošanu
Lietas par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu (aprūpes tiesību),
atņemšanu un atjaunošanu, par prasības sniegšanu tiesā par
aizgādības tiesību atņemšanu un atjaunošanu
Lietas un lēmumi (atzinumi) pēc tiesu pieprasījuma (atsevišķā
aizgādība, aizgādības tiesību atņemšana pēc personas prasības,
saskarsmes tiesības u. c.)
Lietas par bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu ievietošanu
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās
Adopcijas lietas
Aizbildnības lietas
Lietas par viesģimenes statusa piešķiršanu
Lietas par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu
veikšanai un lietas par audžuģimenes statusa piešķiršanu
Lietas par bērnu ievietošanu audžuģimenē
Lietas par aizgādņa iecelšanu promesošo vai pazudušo personu
mantai vai mantojumam, lietas par aizgādņa atcelšanu vai atlaišanu
no pienākumu pildīšanas
Lietas par aizgādņu iecelšanu pilngadīgām rīcībnespējīgām
personām, aizgādņa atcelšanu vai atlaišanu no pienākumu pildīšanas
Kopā pieņemti lēmumi

–

1

2
9
–

–
12
1

–

2

–

1

11

19

4

9

3

6

3
10
1
1

3
12
2
3

1
1

–
1

5

1

51

75

34

Ozolnieku novada pašvaldības 2019. gada publiskais pārskats
INFORMĀCIJA PAR SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA “ZEMGALE” DARBU
Iesākot 2019. gadu, Sociālās aprūpes centrā “Zemgale” (turpmāk SAC “Zemgale”) bija
plānotas 270 vietas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanai un 22
vietas īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanai. Gada noslēgumā
– 31. decembrī – konstatējams, ka centrs sniedza pakalpojumus plānotajam klientu skaitam ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļās un 12 klientiem īslaicīgās sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas nodaļā. 2019. gadā kopumā noslēgti 52 līgumi par īslaicīgās aprūpes nodaļas
rehabilitācijas pakalpojumiem.
06.03.2019. ārstniecības iestāžu reģistrā reģistrēts SAC “Zemgale” veselības punkts.
13.08.2019. SAC “Zemgale” pārreģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. 2019. gadā ieviesta
datorizēta Centra iemītnieku uzskaite.
2019. gadā iekārtotas ģērbtuves aprūpētājiem un medicīnas personālam, A2 korpusā ierīkots
aprūpētāju postenis. SAC “Zemgale” iegādājies 20 jaunus pretizgulējumu matračus, 10 pacientu
galdiņus, 20 pārvietojamos tualetes krēslus, 20 aizslietņus, inventāru pacientu pozicionēšanai par
kopējo summu 5 744 EUR.
2019. gadā veikts 17 istabiņu remonts A korpusā (materiālu izmaksas 6 800 EUR), no jauna
izveidots aprūpētāju dežūrposteni A2 korpusā (2 000 EUR), izremontētas 2 istabas C1 korpusā (300
EUR) un divas istabas B1 korpusā (500 EUR). Iekārtota aprūpes personāla ģērbtuve (700 EUR) un
medicīnas personāla ģērbtuve (1 100 EUR). Veikts veļas mazgātuves ventilācijas remonts (1 001,82
EUR). Nojaukta vidi degradējošā degvielas krātuve.
2019. gadā turpinājies darbs pie debitoru parādu atgūšanas. Pēc kontu apgrozījuma pa klientiem
uz 31.12.2019., nedzēstā uzturēšanās maksas summa sastāda 43 066,63 EUR. No tās:
1. 18 708,71 EUR – nedzēstās tiesā celto prasību summas (no tās: 550,38 EUR – nedzēstā no
2019. gadā celto prasību kopējās summas 3 052,44);
2. 7 888,99 EUR – nedzēsto Vienošanās līgumu summa;
3. 1 006,68 EUR – nedzēsto klientu 90 % maksājumu summa;
4. 825,89 EUR – uz norakstīšanu sakarā ar piedziņas neiespējamību iesniegto pieteikumu
summa;
5. 13 192,88 EUR – kavēto maksājumu summa.
2019. gadā turpinājās SAC “Zemgale” un Latvijas Universitātes P. Stradiņa Medicīnas
koledžas (turpmāk LU PSK) ilgstošā sadarbība. Rodoties iespējai pieteikties Erasmus+ projekta
konkursam “Multikulturāla pieeja demencei izglītībā un darbā” (projekta kods KA202-2019-003), abas
iestādes – SAC “Zemgale” un LU PSK – tam pieteicās un tika apstiprinātas dalībai. Projekta mērķis ir
identificēt izaicinājumus, kas rodas darbā un komunikācijā ar demences klientiem, ņemot vērā cilvēku
dažādo etnisko piederību. Projekta gaitā tiks identificēti jautājumi, kas būtu jāiekļauj aprūpes sniedzēju
izglītības programmās, ņemot vērā gan demences, gan multikulturālās pieejas aspektus. Projekta
ilgums ir divi gadi (01.11.2019. – 31.10.2021.). Projekta dalībnieku pirmā tikšanās noritēja 2019. gada
26. un 27. novembrī Dānijā Aarhusā.
2020. gadā SAC „Zemgale” darbības galvenās prioritātes bija sniegt klientiem kvalitatīvus
sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, pabeigt Centra savienojošā korpusa siltināšanu,
ventilācijas un zibens aizsardzības sistēmu ierīkošanu, izbūvēt jaunu liftu.
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FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI
Budžeta ieņēmumi
Ozolnieku novada pašvaldības budžets 2019. gadam izstrādāts, pamatojoties uz Likumu “Par
budžetu un finanšu vadību”, likumu “Par pašvaldību budžetiem”, likumu “Par pašvaldībām”, kā arī
ievērojot speciālajos nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos spēkā esošajos
normatīvajos aktos paredzētās prasības.
Ozolnieku novada pašvaldības budžets 2019. gadam tika apstiprināts 2019. gada 24. janvāra
domes sēdē ar saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2019 “Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu
2019. gadam”.
Ozolnieku novada pašvaldības budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2019. gadā ir 16 341 760
EUR, tajā skaitā pamatbudžeta ieņēmumi – 15 985 608 EUR un speciālā budžeta ieņēmumi – 355 730
EUR.
1. attēls
Ozolnieku novada pašvaldības budžeta struktūra
Pamatbudžets

Speciālais budžets

2%

98%

Ozolnieku novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu dinamika atspoguļota 1. tabulā.
Kopējais pašvaldības finansējums un tā izlietojums atspoguļots 1. attēlā.
1. tabula
Ozolnieku novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu dinamika 2017.–2019. gadā
Klasifikācijas
kods
I.
1.0
1.4
2.0
8.0.0.0.
9.0.0.0.

Rādītāju nosaukums
KOPĀ IEŅĒMUMI
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa
ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa
ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un
īpašuma
Valsts (pašvaldību) nodevas un
kancelejas nodevas

2017.

2018.

2019

14,564,866

14,476,189

15,985,608

6,973,228

7,088,095

7,953,144

930,264

1,028,012

1,037,337

266,109

236,193

289,731

6,272

9,142

12,594

9,379

9,867

13,803
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10.0.0.0.

Naudas sodi un sankcijas

30,584

11,996

21,635

12.0.0.0.

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

80,851

44,425

70,873

139,023

160,763

165,850

1,482,472

1,567,130

1,665,564

4,912,793

4,556,759

5,037,128

1,471

9,684

13,932

4,089,176

3,558,924

3,799,835

822,146

988,151

1,223,361

13.0.0.0.

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību)
īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no
nodokļu pamatparāda kapitalizācijas

3.0

Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi

5.0
17.0.0.0.

Transferti
No valsts budžeta daļēji finansēto
atvasināto publisko personu un budžeta
nefinansēto iestāžu transferti

18.0.0.0.

Valsts budžeta transferti

19.0.0.0.

Pašvaldību budžetu transferti

2019. gadā, salīdzinot ar 2018. gadu, kopējais pamatbudžeta ieņēmumu palielinājums ir
1 509 419 EUR jeb 10 %. Ieņēmumu pieaugums, galvenokārt, saistīts ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa
ieņēmumu pieaugumu.
2. attēls
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra
Pašvaldību
transferti
7%

Valsts
budžeta
transferti
24%
Nenodokļu
ieņēmumi
2%

Iestādes
ieņēmumi
10%
Ienākuma
nodokļi
50%

Īpašuma
nodokļi
7%

Pamatbudžeta ieņēmumu lielāko daļu jeb 50 % veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa
maksājumi, 24 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem ir Valsts budžeta transferti, maksas
pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi ir 10 % no kopējā pamatbudžeta, pašvaldību budžetu transferti –
8 %, īpašuma nodokļi – 6%, bet pārējie ieņēmumu veidi – 2 % no kopējā 2019.gada pamatbudžeta
ieņēmumiem.
Ozolnieku novada pašvaldības Speciālo budžetu veido ieņēmumi no dabas resursu nodokļa par
dabas resursu ieguvi un vides piesārņojumu, kas 2019. gadā ir 139 424 EUR un Valsts budžeta
transferti autoceļu uzturēšanai – 216 306 EUR.
Budžeta izdevumi
Ozolnieku novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi nodrošina no pašvaldības finansētu
institūciju, tajā skaitā izglītības, kultūras un sporta, sociālās aizsardzības, sabiedriskās kārtības un
drošības, ekonomiskās darbības iestāžu un administrācijas uzturēšanu. Budžeta ieņēmumi tiek izlietoti
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novada izglītības, sporta un kultūras pasākumu finansēšanai, novada infrastruktūras uzturēšanai,
pabalstiem maznodrošinātiem iedzīvotājiem, dotācijām iedzīvotājiem, investīciju finansēšanai,
atbalstam biedrībām, kā arī citiem izdevumiem, kas atbilstoši budžeta funkcionālajai klasifikācijai
paredzēti Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos “Par Ozolnieku novada budžetu
2019. gadam”.
2019. gadā izdevumu kopējais apjoms bija 16 320 006 EUR, tajā skaitā pamatbudžeta izdevumi
– 15 740 126 EUR, speciālā budžeta izdevumi – 579 363 EUR.
Ozolnieku novada pašvaldības 2019. gada speciālā budžeta izdevumu pārsniegums pār
ieņēmumiem ir segts no naudas atlikuma uz gada sākumu.
2. tabula
Ozolnieku novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamika 2017.-2019. gads
Rādītāju nosaukums
Izdevumi kopā
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Subsīdijas un dotācijas
Sociālie pabalsti
Transferti
Kapitālie izdevumi

2017.
13 067 060
9 798 127
6 603 470
3 194 657
16 283
608 922
341 111
2 302 508

2018.
14 040 027
10 837 614
6 893 821
3 943 793
26 336
635 673
340 567
2 199 857

2019.
15 740 126
12 091 612
7 910 042
4 181 570
45 083
655 308
377 337
2 570 786

Lai nodrošinātu konkurētspējīgu atalgojumu un nezaudētu kvalificētus speciālistus, Ozolnieku
novada dome 2019. gadam ir apstiprinājusi štatu sarakstu, kurā, salīdzinājumā ar 2018. gadu, tika
paredzēts atlīdzības pieaugums 22 % apmērā. Lielu atlīdzības pieauguma daļu veido pedagogu darba
samaksas pieaugums, ko nosaka Ministru kabineta noteikumi “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.
No atlīdzības kopējām izmaksām 25 % jeb 1 968 647 EUR tiek segti no valsts piešķirtajām
mērķdotācijām, galvenokārt izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai.
Preču un pakalpojumu izmaksu pieaugumu galvenokārt veido komunālo maksājumu, degvielas
un kurināmā cenu pieaugums. Izmaksās tāpat ir iekļauti vairāku izglītības iestāžu remontu izdevumi.
2019. gadā Ozolnieku novada dome subsīdijām un dotācijām ir tērējusi 45 083 EUR, tajā skaitā
ir dotācijas dažādām sporta organizācijām un individuālajiem sportistiem, atbalsts vasaras nometnēm
dažādiem izglītojošiem un kultūras pasākumiem, kā arī dotācija pašvaldības dibinātai biedrībai
“Volejbola attīstība Ozolniekos”.
Pieaudzis sociālo pabalstu apjoms maznodrošinātajiem un sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju
kategorijām.
Pie lielākajiem kapitālajiem ieguldījumiem 2019. gadā var uzskaitīt:
– Jaunatnes ielas pārbūvi Ānē;
– Ozolnieku novada pašvaldības ceļa “Ņurdas–Mucenieki” pārbūvi;
– gājēju celiņa ar apgaismojumu izbūvi no Ozolnieku stacijas līdz Brankām;
– Salgales pamatskolas sporta laukuma izbūvi;
– atpūtas zonas labiekārtošanu pie Ānes dīķa un Branku dīķa;
– notekūdeņu sūkņu stacijas un kanalizācijas spiedvada pārbūvi Ānē;
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– daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveidi.
Lielākā daļa budžeta, jeb 47 %, ir tērēti izglītībai, tajā skaitā ir izdevumi izglītības iestāžu
darbinieku atalgojumam, iestāžu uzturēšanas izdevumiem – komunālajiem maksājumiem, dažādu
pakalpojumu un preču iegādei, remontu izdevumiem, arī izglītības iestāžu kapitālajiem izdevumiem –
kapitālajam remontam, pārbūvei, datortehnikas iegādei.
23 % no budžeta izlietoti teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai. Tās ir izmaksas par
pašvaldības autoceļu uzturēšanu, remontu un pārbūvi, par pašvaldībai piederošo teritoriju
labiekārtošanu un uzturēšanu, pašvaldības kapu saimniecības izmaksas, kā arī izmaksas par pašvaldībai
piederošo dzīvokļu uzturēšanu.
Sociālajai aizsardzība ir iztērēti 17 % no kopējā pašvaldības budžeta. Sociālā aizsardzība sevī
ietver visas sociālās aprūpes centra “Zemgale”, Ozolnieku novada Bāriņtiesas un Ozolnieku novada
Sociālā dienesta izmaksas.
Kultūras un sporta dzīves nodrošināšanai pašvaldībā 2019. gadā iztērēti 5 % no budžeta.
Vispārējiem valdības dienestiem tērēti 5 % no kopējā budžeta.
Ekonomiskajai darbībai, t. i., Būvvaldes un Attīstības daļas darbības nodrošināšanai, izlietoti
2 % no budžeta.
1 % no budžeta izlietots Sabiedriskajai kārtībai un drošībai – Pašvaldības policijas un
Dzimtsarakstu nodaļas darbībai.
Zemāk – pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadalījums pa funkcionālajām kategorijām.
3. attēls
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadalījums pa funkcionālajām kategorijām
Vispārējie
valdības dienesti
5%

Sabiedriskā
kārtība un
drošība
1%
Sociālā
aizsardzība
17%

Ekonomiskā
darbība Teritoriju un
mājokļu
2%
apsaimniekošana
23%

Izglītība
47%

Atpūta, kultūra,
sports
5%
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Pašvaldības speciālā budžeta izdevumu struktūra atspoguļota 4. attēlā.
4. attēls
Pašvaldības speciālā budžeta izdevumu struktūra

Speciālā budžeta izdevumi ir 4 % no pašvaldības kopējiem izdevumiem.
2019. gadā autoceļu fonda līdzekļi 206 061 EUR apmērā izlietoti autoceļu ikdienas uzturēšanai.
Vides fonda līdzekļi 162 303 EUR apmērā izlietoti Džammu un Ānes dīķu krastmalu
sakārtošanai, notekūdeņu stacijas un kanalizācijas spiedvada pārbūvei Ānē un būvprojekta
“Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Garozas ciemā, Salgales pagastā” izstrādei.
Ilgtermiņa aizņēmumi
Ilgtermiņa aizņēmumu neatmaksātā daļa uz 31.12.2019. ir 2 011 916 EUR.
2019. gadā pašvaldībai nebija iespēja saņemt aizdevumus no Valsts kases. Aizņēmumu
neatmaksāto daļu veido iepriekšējos gados saņemtie un izlietotie aizņēmumi. Aizņēmumu
kopsavilkums attēlots 3. tabulā.
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3. tabula
Nr.p.k.

Aizdevējs

1

Valsts kase

2

Valsts kase

3

Valsts kase

4

Valsts kase

5

Valsts kase

6

Valsts kase

7

Valsts kase

8

Valsts kase

9

Valsts kase

10

Valsts kase

11

Valsts kase

12

Valsts kase

13

Valsts kase

14

Valsts kase

15

Valsts kase

Aizņēmuma
līguma
summa

Parāds uz
pārskata perioda
samazinājums (-)
beigām
(2.+3.+5.+
7.+9.)
no gada sākuma pārskata periodā

Parāds uz
pārskata gada
sākumu

Parakstīšanas
datums

Atmaksas
termiņš

24.11.2015

20.11.2022

92 745

78 112

-19 528

-4 882

58 584

24.11.2015

20.11.2022

22 762

19 168

-4 792

-1 198

14 376

24.11.2015

20.11.2025

241 478

218 120

-31 160

-7 790

186 960

07.12.2015

20.12.2018

213 255

0

0

0

0

24.11.2015

20.11.2020

12 530

6 688

-3 344

-836

3 344

11.07.2016

20.06.2023

46 750

46 750

-8 250

-2 750

38 500

11.07.2016

20.06.2023

41 700

41 700

-7 358

-2 453

34 342

26.08.2016

20.08.2023

163 300

163 300

-27 205

-9 073

136 095

26.08.2016

20.08.2023

18 700

18 700

-3 115

-1 039

15 585

31.08.2016

20.08.2023

36 127

36 127

-4 237

-2 126

31 890

25.10.2016

20.10.2026

198 540

198 540

-6 824

-4 548

191 716

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

25.10.2016

20.10.2021

37 026

37 026

-4 114

-2 742

32 912

25.10.2016

20.10.2021

29 594

29 594

-5 914

-2 960

23 680

25.10.2016

20.10.2026

152 380

152 380

-5 240

-3 492

147 140

Zemgales ielas seguma atjaunošana

25.10.2016

20.10.2026

131 502

129 506

-4 458

-2 970

125 048

26.06.2017

20.06.2024

225 190

225 190

0

0

225 190

30.06.2017

20.06.2024

188 873

188 873

0

0

188 873

26.06.2017

21.06.2022

32 650

20 280

0

0

20 280

Mērķis

Projekta "Saules ielas,ozolniekos,
Ozolnieku pagastā, Ozolnieku
novadā seguma atjaunošanas darbi
un Gājēju celiņa no Ozolnieku
Tautas nama līdz Meliorācijas ielai 2,
Ozolniekos, Ozolnieku pagastā,
Ozolnieku novadā I kārtas
rekonstrukcijas darbi" īstenošanai
Projekta "Ozolnieku vidusskolas
labiekārtošanas darbi" īstenošanai
"Prioritārā investīciju projekta
īstenošanai"
"Ozolnieku novada pašvaldības ceļu
un ielu investīciju projekta"
īstenošanai
"PII Zīlīte teritorijas labiekārtošanas
projekta" īstenošanai
Gājēju ietve no Saules līdz Ausekļa
ielai
Ozolnieku novada PII investīciju
projektam
Kopielas seguma un ielas
apgaismojuma izbūve
Salgales PS ēdnīcas telpu remontam
Ozolnieku novada izglītības iestāžu
labiekārtošanas darbi
Konteinera tipa katlu mājas izbūve

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

16

Valsts kase

17

Valsts kase

18

Valsts kase

19

Valsts kase

Izglītības iestāžu investīciju projekts

28.07.2017

20.07.2024

111 155

111 155

0

0

111 155

20

Valsts kase

Apgaismojuma izbūve Ozolnieku
slēpošanas trasē

31.07.2017

20.07.2024

65 347

65 347

0

0

65 347

21

Valsts kase

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

28.07.2017

20.07.2024

70 773

70 773

0

0

70 773

22

Valsts kase

Ceļu un ielu labiekārtošanas
investīciju projektu īstenošanai

22.11.2017

20.11.2024

x

x

x

x

x

290 126

290 126

0

0

290 126

2 422 503

2 147 455

-135 539

-48 859

2 011 916

Pašvaldības galvojumu apmērs
Kopējā neatmaksātā galvotā summa uz 31.12.2019. ir 1 643 826 EUR.
Informācija par pašvaldības galvojumu apmēru apkopota 4. tabulā.
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4. tabula

Aizdevējs

B

Mērķis

D

Aizņēmējs

E

Parakstīšanas
datums

Atmaksas
termiņš

Galvojuma
līguma
summa

Galvotā
aizņēmuma
līguma summa

1

2

Neatmaksātā
Neatmaksātā
summa, kurai nav
summa, kurai nav
iestājies
iestājies
Samazinājums
maksāšanas
maksāšanas
pārskata periodā
termiņš (uz
termiņš (uz
pārskata perioda
pārskata gada
beigām)
sākumu)
(3.+4.+6.+8.+10.)

F

G

Swedbank

Studiju kredīts

Fiziska persona

21.11.2005

15.05.2020

1 878

1 878

123

-123

0

Swedbank

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

Fiziska persona

20.11.2009

30.06.2024

4 269

4 269

2 348

-979

1 369

SIA Ozolnieku
komunālās
saimniecības
daudznozatu
uzņēmums (SIA
Ozolnieku KSDU)

28.08.2013

25.08.2028

1 044 388

1 044 388

751 173

-52 621

698 552

SIA Ozolnieku KSDU

16.10.2015

27.09.2030

1 278 200

1 278 200

649 591

-58 800

590 791

SIA Ozolnieku KSDU

16.09.2015

27.09.2030

713 000

713 000

374 524

-22 512

352 012

3 041 735

3 041 735

1 777 759

-133 933

1 643 826

SEB banka

"SEB banka" AS
"SEB banka" AS

3

6

12

Lielāko galvojuma daļu sastāda galvojums pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Ozolnieku
KSDU”, kura aizņēmusies līdzekļus AS “SEB banka”, lai realizētu projektus “Ūdens ieguves,
sagatavošanas un uzglabāšanas ietaišu izbūve, notekūdeņu attīrīšanas ietaišu izbūve, ūdens un
kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Ozolnieku ciemā, Ozolnieku novadā”, “Šķeldas
katlumājas izbūve Ozolniekos” un “Siltumtīklu izbūve Ozolniekos”. Pārējais ir galvojums studiju
kredītam fiziskām personām.
Pašvaldības saistību apmērs
Kopējais pašvaldības saistību apmērs uz 2019. gada 31. decembri atspoguļots 5. tabulā.
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5. tabula
Pašvaldības kopējais saistību apmērs uz 31.12.2019., ieskaitot aizdevumu apkalpošanas
maksu

A

Aizdevējs

Mērķis

Līguma
noslēgšanas
datums

B

D

E

Saistību
apmērs uz
31.12.2019.
9

Aizņēmumi

1

Valsts kase

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

13

Valsts kase

14
15

Valsts kase
Valsts kase

16

Valsts kase

17

Valsts kase

18
19

Valsts kase
Valsts kase

20

Valsts kase

21

Projekta "Saules ielas,ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku
novadā seguma atjaunošanas darbi un Gājēju celiņa no Ozolnieku
Tautas nama līdz Meliorācijas ielai 2, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā,
Ozolnieku novadā I kārtas rekonstrukcijas darbi" īstenošanai

24.11.2015

78 772

24.11.2015
24.11.2015
24.11.2015
11.07.2016
11.07.2016
26.08.2016
26.08.2016
31.08.2016
25.10.2016
25.10.2016
25.10.2016

19 330
221 043
6 722
47 500
42 600
164 780
19 923
36 547
202 908
37 329
29 822

25.10.2016

155 656

25.10.2016
26.06.2017

134 336
237 395

30.06.2017

197 372

26.06.2017

26 773

28.07.2017
31.07.2017

116 157
68 288

28.07.2017

73 962

Valsts kase
KOPĀ:

Projekta "Ozolnieku vidusskolas labiekārtošanas darbi" īstenošanai
"Prioritārā investīciju projekta īstenošanai"
"PII Zīlīte teritorijas labiekārtošanas projekta" īstenošanai
Gājēju ietve no Saules līdz Ausekļa ielai
Ozolnieku novada PII investīciju projektam
Kopielas seguma un ielas apgaismojuma izbūve
Salgales PS ēdnīcas telpu remontam
Ozolnieku novada izglītības iestāžu labiekārtošanas darbi
Konteinera tipa katlu mājas izbūve
PII Saulīte aktu zāles atjaunošana
Bruģēta laukuma pie Teteles PS izbūve
Ūdensvada, saimnieciskās un lietus kanalizācijas tīklu izbūve
Celtniecības ielā
Zemgales ielas seguma atjaunošana
Izglītības iestāžu investīciju projektu īstenošanai
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve, Rubeņu un Akmeņu ceļu
pārbūve
Autoceļa P100 Jelgava-Dalbe un Eglaines/Skolas ielas krustojuma
izbūve
izglītības iestāžu investīciju projekts
Apgaismojuma izbūve Ozolnieku slēpošanas trasē
Lietus kanalizācijas tīklu, apgaismojuma un ielas kanalizācijas izbūve
Saules ielā Ozolniekos
Ceļu un ielu labiekārtošanas investīciju projektu īstenošanai
x

22.11.2017
x

296 161
2 213 376

1
2

Galvojumi
Swedbank
Swedbank

Studiju kredīts
Studiju kredīts

21.11.2005
20.11.2009

123
2 347

3

SEB banka

Ūdens ieguves, sagatavošanas un uzglabāšanas ietaišu izbūve,
notekūdeņu attīrīšanas ietaišu izbūve, ūdens un kanalizācijas tīklu
rekonstrukcija un paplašināšana Ozolnieku ciemā, Ozolnieku novadā

28.08.2013

647 852

4
5

"SEB banka" AS Šķeldas katlumājas izbūve ozolniekos
"SEB banka" AS Siltumtīklu izbūve ozolniekos
KOPĀ:
x
Kopā saistības

16.10.2015
16.09.2015
x

1 274 981
710 406
2 635 709
4 849 085
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Lai gan 2019. gadā pašvaldībām nebija iespējas aizņemties un tika atlikta vairāku investīciju
projektu realizācija, ilgtermiņa ieguldījumu kopējā vērtība salīdzinājumā ar 2018. gadu ir pieaugusi
par vairāk nekā vienu miljonu.
Ilgtermiņa ieguldījumu sastāvs un izmaiņas salīdzinājumā ar 2018. gadu ir atainotas 6. tabulā.
6. tabula
Ilgtermiņa ieguldījumu sastāvs uz 31.12.2019.
Konta Nr.
Nosaukums
1000
Ilgtermiņa ieguldījumi
1100
Nemateriālie ieguldījumi
1110
Attīstības pasākumi un programmas
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un
1120
tamlīdzīgas tiesības
1130
Pārējie nemateriālie ieguldījumi
1140
Nemateriālo ieguldījumu izveidošana
1180
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem
1200
Pamatlīdzekļi
1210
Zeme un būves
1220
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
1230
Pārējie pamatlīdzekļi
1240
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība
1250
Turējumā nodotie valsts un pašvaldību īpašumi
1260
Bioloģiskie un pazemes aktīvi
1270
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos
1280
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
1300
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
1310
Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā
1320
Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā
1400
Ilgtermiņa prasības
1420
Pārējās ilgtermiņa prasības
1500
Ieguldījuma īpašumi
1510
Ieguldījuma īpašumi

2018
29 793 429
48 483
16 127

2019
30 797 510
68 990
6 882

10 535

16 896

18 784
0
3 037
27 177 192
24 962 305
323 296
1 456 545
250 970
0
173 996
4 737
5 343
1 835 725
1 538 829
296 896
80 139
80 139
651 890
651 890

21 317
23 895
0
26 926 710
24 506 047
421 085
1 430 247
381 598
3 949
174 758
0
9 026
2 244 708
1 904 575
340 133
77 861
77 861
1 479 241
1 479 241

2019/2018
1 004 081
20 507
-9 245
6 361
2 533
23 895
-3 037
-250 482
-456 258
97 789
-26 298
130 628
3 949
762
-4 737
3 683
408 983
365 746
43 237
-2 278
-2 278
827 351
827 351

ZIEDOJUMI
2019. gadā Ozolnieku novada pašvaldība ir saņēmusi ziedojumus 868 EUR apmērā, tajā skaitā,
bibliotēku grāmatas 422 EUR vērtībā, kas ir bijis fizisku personu, SIA “Latio” un Latvijas Nacionālās
bibliotēkas atbalsta biedrības ziedojums, un naudas līdzekļu ziedojumu no fiziskām personām 422
EUR apmērā. 410,50 EUR ir ziedoti SAC “Zemgale”, 11,50 EUR – Salgales Mūzikas un mākslas
skolai.
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PERSONĀLS UN VADĪBAS PILNVEIDOŠANA
Ozolnieku novada pašvaldībā 2019. gadā, ieskaitot pedagoģisko personālu, strādāja vidēji 729
darbinieki. Ozolnieku novada pašvaldības darbinieku amatus un iestāžu saimnieciskos amatus klasificē
atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajiem valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogam,
nosakot amatu saimi un līmeni, nepārsniedzot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likumā noteikto maksimālo mēnešalgu.
Saskaņā ar apstiprināto pašvaldības amatu sarakstu, 2019. gadā bija 143 amatu vietas. Vairāk
nekā puse darbinieku ir vecumā līdz 50 gadiem. Vecuma grupā līdz 29 gadiem – 88 (12 %), 30–39
gadiem – 159 (22 %), 40–49 gadiem – 154 (21 %), 50–61 gadiem – 217 (30 %), no 62 un vairāk – 111
(15 %).

Ozolnieku novada pašvaldības darbinieku sadalījums
atbilstoši vecuma grupām (%) 2019. gadā
111; 15%

88; 12%
Līdz 29 gadiem

159; 22%
217; 30%

30-39
40-49

154; 21%

Ozolnieku novada pašvaldības darbinieku profesionālās kompetences tika pilnveidotas gan
Latvijas Pašvaldību mācību centra un citu iestāžu organizētajos mācību semināros, kā arī darbinieki
piedalījās dažādos pieredzes apmaiņas pasākumos, kas nodrošināja darbinieku izaugsmi un
profesionālo pilnveidi.
321 pašvaldības darbiniekam ir augstākā izglītība, tai skaitā 115 darbiniekiem – maģistra grāds,
vienam –doktora grāds.
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Ozolnieku novada pašvaldības darbinieku sadalījums atbilstoši
iegūtās izglītības līmenim 2019. gadā
Doktora grāds

1

Maģistra grāds

115

Bakalaura grāds

205

2 līmeņa augstākā

8

1 līmeņa augstākā

60

Vidējā profesionālā

166

Vispārējā vidējā izglītība

126

Pamata izglītība

34
0

50

100

150

200

250

Darbinieku sadalījumā, atbilstoši darba stāža grupām, 111 darbiniekiem darba stāžs ir līdz
vienam gadam, no viena līdz trim gadiem – 179, no trim līdz pieciem– 108, no pieciem līdz desmit–
165, vairāk nekā 10 gadu stāžs – 166 darbiniekiem.

Ozolnieku novada pašvaldības darbinieku darba ilgums
pašvaldībā 2019. gadā
200
180
179

Darbinieku skaits

160
140

165

166

5-10

10<

120
100

111

108

80
60
40
20
0

<1

1-3

3-5

Darba gadu skaits

Saskaņā ar Ozolnieku novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku darba samaksas un
sociālo garantiju nolikumu, darbiniekiem piešķir apmaksātu papildatvaļinājumu pēc šādiem
kritērijiem: par darba stāžu pašvaldībā no trim līdz pieciem gadiem – trīs darba dienas; par darba stāžu
pašvaldībā no pieciem līdz 10 gadiem – līdz piecām darba dienām; par darba stāžu pašvaldībā vairāk
par 10 gadiem – līdz septiņām darba dienām; par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos (steidzamu
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vai neparedzētu darba pienākumu veikšana) – līdz divām darba dienām; par darbu apstākļos, kas
noteikti Darba aizsardzības likuma 7. panta otrās daļas 1. un 2. punktā, – līdz trim darba dienām.
Darbiniekiem tiek iegādātas veselības apdrošināšanas polises. 2019. gadā tam izlietoti
129 064,65 EUR par 605 polisēm. Vienas personas apdrošinājuma summa – 213,33 EUR.
Darbiniekiem papildus tiek kompensēti izdevumi redzes pārbaudei un redzes korekcijas palīgierīču
iegādei 70 EUR apmērā.
2019. gadā darbiniekiem saistībā ar atvaļinājumu izmaksāti pabalsti – 97 133,72 EUR, kā arī
bērna piedzimšanu pabalsts – 17 700 EUR.
KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Sabiedrisko attiecību jomā Ozolnieku novada pašvaldībā 2019. gads ir bijis orientēts uz tiešas
un atklātas komunikācijas nodrošināšanu, publiskā tēla veidošanu un operatīvu aktuālās informācijas
izplatīšanu medijos un pašvaldībai pieejamajos resursos – informatīvajā izdevumā „Ozolnieku Avīze”,
mājas lapā: www.ozolnieki.lv un sociālo tīklu kontos Facebook.com un Twitter.com.
Ozolnieku novada pašvaldībai ir svarīgi ne tikai informēt cilvēkus par novada aktualitātēm, bet
arī veidot komunikāciju ar iedzīvotājiem, noskaidrojot viedokli un vērtējumu par pašvaldībā notiekošo.
Mājas lapas jautājumu un atbilžu sadaļā iedzīvotājiem operatīvi tika sniegtas atbildes un skaidrojumi
uz 259 jautājumiem. Sadarbībā ar pašvaldības iestādēm, aktualitāšu sadaļā gada laikā publicētas 1 323
ziņas (balstoties uz mājas lapā publicēto informāciju gatavotas ziņas sociālajos tīklos).
Nepieciešamības gadījumā, iedzīvotāju viedoklis tika apzināts ar aptauju palīdzību novada mājas lapā
un interneta vietnē www.visidati.lv.
Tāpat kā iepriekš, arī 2019. gadā turpinājās pašvaldības mājas lapas vizuālā un saturiskā
noformējuma modernizācija.
Oktobra beigās un novembra sākumā tika rīkotas Ozolnieku novada iedzīvotāju sapulces: Ānē,
Brankās, Emburgā, Garozā un Ozolniekos, kur kopumā piedalījās vairāk nekā 218 novada iedzīvotāji.
Iedzīvotājiem tika piedāvāta iespēja līdzdarboties novada dabas skatu fotografēšanā, radot Ozolnieku
novada kalendāru 2020. gadam, iekļaujot tajā novadnieku iesūtītās bildes.
Ozolnieku novada iedzīvotāji ik mēnesi tiek uzrunāti ar pašvaldības izdevuma “Ozolnieku
Avīze” starpniecību, nodrošinot aktuālas un vērtīgas informācijas pieejamību, jo īpaši tiem cilvēkiem,
kuri nelieto internetu. Pašvaldības izdevums tika drukāts vienu reizi mēnesī 4 200 eksemplāru tirāžā,
11 numuri bija ar 15, viens – ar 19 lappusēm. Izdevumā galvenokārt atspoguļota informācija par domes
lēmumiem, tiek publicēti pieņemtie saistošie noteikumi un tajos veiktās izmaiņas, kā arī kultūras,
izglītības, sporta un citas aktualitātes.
Sabiedrisko attiecību un informācijas daļa 2019. gadā organizēja vairākās iedzīvotāju publiskās
apspriešanas sapulces. Tās tika veltītas gan teritorijas attīstības plāniem, gan Administratīvi teritoriālās
reformas jautājumiem. 2019. gada 15. septembrī noslēdzās Ozolnieku novada iedzīvotāju publiskā
apspriešana “BŪT vai NEBŪT Ozolnieku novadam?”, kuras ietvaros novadnieki tika aicināti atbildēt
uz jautājumu “Vai jūs atbalstāt Ozolnieku novada iespējamo apvienošanu ar Jelgavas novada un
Jelgavas pilsētas administratīvajām teritorijām?”. Apkopojot iegūtos rezultātus, tika konstatēts, ka
95 % dalībnieku (837 no 882 no respondentiem) noraidīja Ozolnieku novada teritorijas iespējamo
pievienošanu Jelgavas pilsētai un novadam.
Sabiedrisko attiecību daļa arī organizēja 2019. gada 11. decembra publikāciju “Neatkarīgā
Ozolniekos” izdevumā Neatkarīgā Rītā Avīze. Tajā 10 lappusēs tika stāstīts par novada attīstību un
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uzņēmējdarbību – intervijas ar pašvaldības vadītāju un novada uzņēmējiem, fotogrāfijas, uzziņas par
iedzīvotāju plūsmu, tūrisma un izklaides objektiem Ozolnieku novadā.
Ozolnieku novada pašvaldība ir aktīva un vērsta uz sadarbību, kas gatava atsaukties dažādām
idejām, piedalīties pasākumos, lai prezentētu savu novadu, stāstītu par novada attīstību, kā arī smeltos
pieredzi citu pašvaldību, organizāciju vai uzņēmumu paveiktajos darbos.
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PIELIKUMI
1. SIA “OZOLNIEKU KSDU” VADĪBAS ZIŅOJUMS (uz 2 lpp.)
2. LĒMUMS PAR PUBLISKĀ PĀRSKATA APSTIPRINĀŠANU (uz 2 lpp.)
3. NEATKARĪGĀ REVIDENTA ZIŅOJUMS (uz 4 lpp.)
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