
Aprīkojuma, inventāra un materiālu iegāde novada 

vispārējās izglītības iestādēm
pastāvīgi Pašvaldības budžets Izglītības nodaļa

Nodrošināta mūsdienīga mācību 

vide

Aprīkojuma, inventāra un materiālu iegāde novada 

pirmsskolas izglītības iestādēm  
pastāvīgi Pašvaldības budžets Izglītības nodaļa

Nodrošināta mūsdienīga mācību 

vide

U 1.2. Izglītības iestāžu nodrošināšana 

ar  kvalificētiem speciālistiem

 Kvalificētu izglītības speciālistu piesaiste, esošo 

speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana
pastāvīgi Pašvaldības budžets Izglītības nodaļa

Nodrošinātas mūsdienīgas 

skolēnu apmācību metodes

Telpu remonts, infrastruktūras uzlabošana un teritorijas 

labiekārtošana novada vispārējās izglītības iestādēs  
pastāvīgi Pašvaldības budžets

Izglītības 

iestādes/būvvalde

Nodrošināta mūsdienīga mācību 

vide

Telpu remonts, infrastruktūras sakārtošana un teritorijas 

labiekārtošana novada pirmsskolas izglītības iestādēs 
pastāvīgi Pašvaldības budžets

Izglītības 

iestādes/būvvalde

Nodrošināta mūsdienīga mācību 

vide

U 1.4. Pirmsskolas izglītības 

nodrošināšana novadā

Rindu jautājuma pirmsskolas izglītības iestādēs 

risināšana
pastāvīgi Pašvaldības budžets Izglītības nodaļa

Ozolnieku novadā deklarētajiem 

pirmsskolas vecuma bērniem 

nodrošinātas vietas PII

U 1.5. Izglītošanās iespēju 

paplašināšana 
Ozolnieku Mūzikas skolas darbības paplašināšana 2017-2019 Pašvaldības budžets Izglītības nodaļa

Paplašinātas iespējas apgūt 

papidu prasmes  

U 2.1.Profesionālas ievirzes mācību 

programmu izstrāde un ieviešana

Profesionāli orientēta virziena pamatizglītības 

programmas mājturībā, tehnoloģijās un sportā 

īstenošana Garozas un Salgales pamatskolās  

pastāvīgi
Pašvaldības/valsts 

budžets
Izglītības nodaļa

Audzēkņi iegūst profesionālas 

ievirzes izglītību

U 3.1. Mūžizglītības programmu izveide, 

izmantojot esošo izglītības un kultūras 

iestāžu infrastruktūru bāzes

Mūžizglītības pieprasījuma izpēte un  piedāvājuma 

iespēju paplašināšana Ozolnieku novadā
pastāvīgi Pašvaldības budžets Izglītības nodaļa

Nodrošināta pieprasītāko prasmju 

apguve dažāda vecuma 

iedzīvotājiem

 U 4.1. Jauniešu brīvā laika pavadīšanas 

centru izveide un darbības nodrošināšana

Jauniešu brīvā laika pavadīšanas centru izveide un 

darbības nodrošināšana
pastāvīgi

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi

Izglītības nodaļa

Izveidoti jauniešu centri Salgalē 

un Garozā, darbojas jauniešu 

centri Ozolniekos, Brankās un 

Ānē

Apstiprināts ar Ozolnieku novada domes 

2016.gada 8.marta sēdes lēmumu Nr.7 (protokols Nr.3)

Rīcības plāns 2016-2018

Uzdevums (U) Projekta nosaukums
Izpildes termiņš vai 

periods
Finanšu resursi un avoti Atbildīgie izpildītāji Projekta rezultāts

VP1 – Cilvēkresursu attīstība

U 1.1. Izglītības iestāžu nodrošināšana 

ar mūsdienīgu materiāli tehnisko bāzi

U 1.3. Mūsdienīgas izglītības 

infrastruktūras nodrošināšana



U 4.2. Patriotiskas audzināšanas 

stiprināšana ar neformālās izglītības 

metodēm

Jaunsargu kustības darbības nodrošināšana novadā pastāvīgi Pašvaldības budžets Izglītības nodaļa

Izveidota jaunsargu treniņu bāzes 

vieta pie Ozolnieku vidusskolas

U 5.1. Pašvaldības darbinieku pienākumu 

un atbildību pārskatīšana, kvalitatīva 

informācijas aprite novada pašvaldībā

Pašvaldības darba kvalitātes vadības sistēmas izstrāde 

un ieviešana
2014-2017 Pašvaldības budžets Izpilddirektors

Uzlabots pašvaldības darbs, 

komunikācija ar iedzīvotājiem

Pārvaldes ēku un teritoriju infrastruktūras uzlabošana pastāvīgi Pašvaldības budžets Novada pašvaldība

Kvalitatīvs un mūsdienīgs 

pārvaldes ēku nodrošinājums un 

sakārtotas teritorijas

Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības ēkās 2016-2020

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi

Novada pašvaldība

Uzlabota energoefektivitāte, 

samazinās ekspluatācijas 

izdevumi

IT tehnoloģiju ieviešana pārvaldē 2016-2020 Pašvaldības budžets Novada pašvaldība
Uzlabota pašvaldības 

komunikācija ar iedzīvotājiem

U 6.1. Pašvaldības darbinieku 

kvalifikācijas paaugstināšana

Pašvaldības darbinieku kompetenču un prasmju līmeņa 

paaugstināšana
pastāvīgi Pašvaldības budžets Novada pašvaldība

Palielinās  darba kvalitāte

U 6.2. Jaunu nozares profesionāļu 

piesaiste
Speciālistu piesaiste pašvaldībā 2016-2020 Pašvaldības budžets Izpilddirektors

Uzlabots pašvaldības darbs

U 7.1. Interaktīvas komunikācijas 

nodrošināšana ar sabiedrību

Pašvaldības pakalpojumu elektronizācija, to 

piedāvājuma paplašināšana 
pastāvīgi Pašvaldības budžets Novada pašvaldība

Uzlabota pašvaldības 

komunikācija ar iedzīvotājiem

U 7.2. Sadarbība ar NVO lēmumu 

pieņemšanas procesā 

Sabiedrības, t.sk.NVO iesaistīšana dzīves vides 

uzlabošanā novadā
pastāvīgi Pašvaldības budžets

Novada 

pašvaldība/Attīstības 

plānošanas daļa

Uzlabojas dzīves vide, pieaug 

iedzīvotāju apmierinātība

Novada tēla atpazīstamības plāna izstrāde, ieviešana 2016-2018 Pašvaldības budžets

Novada 

pašvaldība/Sab.attiecību 

un informācijas daļa

Izstrādāta koncepcija novada 

atpazīstamības simbolikas/zīmju 

vienotai lietošanai, u.c.

Vietējas,reģionālas un starptautiskas 

sadarbības veicināšana, sadarbības projektu 

realizēšana

pastāvīgi

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi

Novada 

pašvaldība/Attīstības 

plānošanas daļa

Īstenoti sadarbības projekti ar 

kaimiņu pašvaldībām, 

t.sk.pārrobežu projekti

Sporta infrastruktūras attīstīšana novada izglītības 

iestādēs
pastāvīgi

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi

Izglītības nodaļa

Sekmēta bērnu fiziskā attīstība 

un aktivitāte

VP2 - Pašvaldības darba kvalitātes pilnveidošana

U 5.2. Pašvaldības nodrošinājums ar 

mūsdienīgu infrastruktūru un materiāli 

tehnisko bāzi

U 8.1. Novada tēla atpazīstamības plāna 

izstrāde un ieviešana

VP3 - Dzīves kvalitātes uzlabošana

U 9.1. Sporta zāļu un stadionu 

rekonstrukcija novada izglītības iestādēs



Sporta aprīkojuma un inventāra iegāde novada 

vispārējās izglītības iestādēm
pastāvīgi

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi

Izglītības nodaļa

Sekmēta bērnu fiziskā attīstība 

un aktivitāte

Sporta centru infrastruktūras attīstīšana un uzlabošana pastāvīgi

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi

Sporta nodaļa

Sekmēta iedzīvotāju fiziskā 

aktivitāte un veselīgs dzīvesveids

Inventāra un aprīkojuma iegāde sporta centriem pastāvīgi

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi

Sporta nodaļa

Sekmēta iedzīvotāju fiziskā 

aktivitāte un veselīgs dzīvesveids

Kultūras iestāžu infrastruktūras uzlabošana pastāvīgi
Pašvaldības budžets,   

fondu līdzekļi
Kultūras nodaļa

Nodrošināti kvalitatīvi kultūras 

pakalpojumi

Inventāra un aprīkojuma iegāde kultūras iestādēm pastāvīgi
Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi
Kultūras nodaļa

Nodrošināti kvalitatīvi kultūras 

pakalpojumi

Bibliotēku darbības nodrošināšana pastāvīgi

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi

Novada pašvaldība/ 

centrālā bibliotēka

Uzlabota bibliotēku pieejamība

U 10.1. Nodrošināt kvalitatīvas kultūras 

un sporta dzīves pieejamību visiem 

novada iedzīvotājiem

Publiskas pieejamības sporta infrastruktūras attīstīšana 

un uzlabošana novadā
pastāvīgi

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi

Novada pašvaldība/sporta 

nodaļa

Sekmēta iedzīvotāju fiziskā 

aktivitāte un veselīgs dzīvesveids

Sporta dzīves attīstīšana novadā, t.sk. interešu izglītība pastāvīgi
Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi

Novada pašvaldība/sporta 

nodaļa

Sekmēta iedzīvotāju fiziskā 

aktivitāte un veselīgs dzīvesveids

Kultūras dzīves attīstīšana novadā, t.sk.interešu 

izglītība
pastāvīgi

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi

Novada 

pašvaldība/kultūras nodaļa

Sekmētas iedzīvotāju radošās 

izpausmes, lietderīga brīvā laika 

pavadīšana

U 11.1. Ūdensteču un ūdenstilpņu krastu 

sakārtošana
Publisko ūdeņu apsaimniekošana novadā pastāvīgi

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi

Novada pašvaldība/ 

saimniecības daļa

Sakopti ūdensteču un 

ūdenstilpņu krasti

U 11.2. Organizētu peldvietu ierīkošana 

un uzturēšana
Peldvietu attīstība Ozolnieku novadā pastāvīgi Pašvaldības budžets

Novada pašvaldība/ 

saimniecības daļa

Nodrošināta kvalitatīva dzīves 

vide, sekmēta lietderīga brīvā 

laika pavadīšana

U 11.3. Parku un skvēru labiekārtojuma 

izveide un uzturēšana 

Rekreācijas teritoriju labiekārtojuma izveide un 

uzturēšana novadā
pastāvīgi Pašvaldības budžets

Novada pašvaldība/ 

saimniecības daļa

Nodrošināta kvalitatīva dzīves 

vide, sekmēta lietderīga brīvā 

laika pavadīšana

U 12.1. Nodrošinājums ar sociālajiem 

mājokļiem
Sociālo dzīvokļu izveide 2016-2018

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi

Novada pašvaldība

Izveidoti kopmītņu tipa dzīvokļi

U 9.1. Sporta zāļu un stadionu 

rekonstrukcija novada izglītības iestādēs

U 9.2. Kultūras un sporta 

infrastruktūras izveide/uzturēšana 

novada teritorijā

U 10.2. Veicināt novada teritorijā 

notiekošo kultūras un sporta pasākumu 

daudzveidību



Aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanas risinājuma 

izpēte, izvēle, nodrošinājums 
2016-2018

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi

Novada pašvaldība/ 

sociālais dienests

Nodrošināti pakalpojumi 

mazaizsargātākajiem novada 

iedzīvotājiem

Sociālo pakalpojumu klāsta paplašināšana pastāvīgi

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi

Novada pašvaldība/ 

sociālais dienests

Nodrošināti pakalpojumi 

mazaizsargātākajiem novada 

iedzīvotājiem

Soc.dienesta speciālistu piesaiste, kvalifikācijas 

paaugstināšana

2016/

pastāvīgi
Pašvaldības budžets

Novada pašvaldība/ 

sociālais dienests

Infrastruktūras uzlabošana SAC Zemgale 2016-2017

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi

Novada pašvaldība/ SAC 

Zemgale

Nodrošināta kvalitatīva dzīves 

vide SAC "Zemgale" iemītniekiem

U 13.1. Atbalsts kvalitatīvas 

infrastruktūras nodrošināšanai veselības 

aprūpes pakalpojumiem

Uz 01.01.2016 ģmenees ārstu prakses nodrošinātas 

visās lielākajās novada apdzīvotajās vietās
x x x

U 14.1. Novērošanas kameru tīkla izveide 

sabiedriskās vietās
Novērošanas kameru infrastruktūras attīstīšana 2016-2017 Pašvaldības budžets

Novada pašvaldība/ 

saimniecības daļa

Uzstādītas āra novērošanas 

kameras PII, Skolas ielā ,u.c.

Hidrantu un ugunsdzēsības sistēmu 

ierīkošana/uzturēšana
2016-2018 Pašvaldības budžets

Novada pašvaldība/ 

saimniecības daļa

Emburgas ciemam un Salgales 

pamatskolai uzstādīti hidranti un 

ierīkota ugunsdzēsības sistēma

Aprīkojuma,infrastruktūras uzlabošana pašvaldības 

policijai
pastāvīgi Pašvaldības budžets Novada pašvaldība 

Sabiedriskās kārtības un 

drošības uzlabošana

Pieslēgšanās Jelgavas POIC sistēmai 2017-2020
Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi
Novada pašvaldība 

Sabiedriskās kārtības un 

drošības uzlabošana

U 15.1. Nodrošināt dalītu atkritumu 

savākšanu novada teritorijā

Atkritumu šķirošana nodrošināta lielākajās novada 

apdzīvotajās vietās
x x x

Atkritumu šķirošana nodrošināta 

lielākajās novada apdzīvotajās 

vietās

U 16.2. Novada teritorijā esošo kapsētu 

labiekārtošana
Kapu saimniecības un piemiņas vietu uzturēšana pastāvīgi Pašvaldības budžets

Novada pašvaldība/ 

saimniecības daļa

Izbūvēta kapliča Teteles kapsētā, 

labiekārtotas novada piemiņas 

vietu teritorijas

U17.1. Ūdenssapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumu pieejamības nodrošināšana

Ūdenssapgādes un kanalizācijas sistēmu 

atjaunošana/sakārtošana
pastāvīgi

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi

Novada pašvaldība/ 

OKSDU

Izbūvētas un rekonstruētas 

ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmas novada ciemos

U 17.2. Dzeramā ūdens kvalitātes 

uzlabošana

Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana Ozolnieku 

novadā 
pastāvīgi Pašvaldības budžets

Novada pašvaldība/ 

OKSDU

Uzlabota dzeramā ūdens 

kvalitāte novada ciemos

U 14.2. Moderna tehniskā aprīkojuma 

nodrošināšana sabiedriskās kārtības 

uzturēšanai

U 12.2. Sociālās aprūpes pakalpojumu 

klāsta paplašināšana

VP4 - Sakārtota ceļu un inženierkomunikāciju tīklu infrastruktūra



U 17.3. Meliorācijas sistēmu sakārtošana
Meliorācijas un lietusūdens sistēmu atjaunošana 

Ozolnieku novadā
2016-2020

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi

Novada pašvaldība/ 

saimniecības daļa

Uzmērītas un ierakstītas kadastrā 

pašvaldības meliorācijas  

sistēmas, prioritārā secībā veikta 

to atjaunošana

U 17.4. Centralizētu siltumapgādes tīklu 

pakalpojumu pieejamības nodrošināšana
Siltumapgādes sistēmas attīstība Ozolnieku novadā 2015-2020

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi

Novada pašvaldība/ 

OKSDU

Izbūvēta katlu māja Ānē, veikta 

katlu māju renovācija Salgales 

pag.pakalpojumu centrā "Eži" un 

Salgales pamatskolā

Ceļu infrastruktūras uzlabošana Ozolnieku novadā pastāvīgi

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi

Novada pašvaldība/ 

saimniecības daļa

Veikta pašvaldības ielu un ceļu 

segumu atjaunošana un 

uzlabošana 

Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība 

Ozolnieku novadā
2016-2020

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi

Novada pašvaldība 

Veikta ceļu infrastruktūras 

uzlabošana (segums, ietvju 

izbūve, apgaismojums, u.c.) 

Rubeņu un Akmens ceļam 

Raubēnu ciemā un Kopielai 

Ozolnieku ciemā

Lauku ceļu segumu uzlabošana lauku uzņēmēju 

atbalstam
2015-2020

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi

Novada pašvaldība/ 

saimniecības daļa/ 

Salgales pag.pārvalde

Veikta grants seguma 

uzlabošana ceļiem lauku 

uzņēmēju atbalstam

U 18.2. Izveidot autotransporta 

stāvlaukumus sabiedriskās vietās
Autostāvlaukumu izveide 2016-2017 Pašvaldības budžets

Novada pašvaldība/ 

saimniecības daļa

Izbūvēti autostāvlaukumi pie 

Ozolnieku vidusskolas, Ānes 

pakalpojumu centra, PII saulīte, 

u.c.

Velo/gājēju celiņu izbūve, gājēju pāreju apgaismojuma 

izveide novada pagastos
2016-2017

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi

Novada pašvaldība 

Izbūvēts velo/gājēju celiņš uz 

Iecavkrastiem, gājēju celiņi 

Kastaņu ielā Ozolniekos, Saules 

ielas posmā Brankās, uzsākta 

jautājuma risināšana par 

veloceliņa izbūvi no Ozolniekiem 

un Brankām

Sabiedriskā autobusa pieturvietu labiekārtošana novadā 2016-2017 Pašvaldības budžets Novada pašvaldība 

Izbūvētas nojumes 9 

sabiedriskā transporta 

pieturvietās novadā 

U 18.1. Uzlabot ceļu segumu un 

infrastruktūras kvalitāti novada nozīmes 

attīstības centru pieejamībai

U 18.3. Uzlabot satiksmes drošību novada 

teritorijā



U 18.4. Ielu apgaismojuma tīkla 

paplašināšana novada teritorijās
Ielu apgaismojuma tīkla attīstība Ozolnieku novadā 2016-2017

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi

Novada pašvaldība 

Novada ielu apgaismojuma 

atjaunošana/uzlabošana

U 19.1. Atbalsts jaunu/inovatīvu 

tehnoloģiju ieviešanai
Logeru uzstādīšana siltumenerģijas patēriņa uzskaitei  2016-2020

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, fondu 

līdzekļi

Novada pašvaldība 

Veikta logeru uzstādīšana, 

veicināta siltumenerģijas 

ekonomiska izmantošana

U 19.2. Atjaunojamo energoresursu 

izmantošana
Šķeldas katlu mājas izbūve Ozolnieku ciemā 2015-2016

Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi

Novada pašvaldība/ 

OKSDU

Izbūvēta šķeldas katlu māja

U 19.3. Alternatīvās enerģijas 

izmantošana

Saules enerģijas izmantošana siltā ūdens apgādei 

pašvaldības ēkās, saules bateriju gaismekļu 

uzstādīšana, u.c.

2016-2017
Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi
Novada pašvaldība 

Uzstādīti saules kolektori Ānes 

pakalpojumu centrā, PII Saulīte, 

u.c., pie "Melioratoru akmens", 

Vareļu pieminekļa, u.c. uzstādīti 

saules bateriju gaismekļi

U 19.4. Uzņēmējdarbības informācijas 

centra izveide
Atbalsts NVO un uzņēmējdarbībai 2016-2020

Pašvaldības budžets,ES 

fondu līdzekļi

Novada pašvaldība 

/Attīstības plānošanas 

daļa

Sniegts informatīvs atbalsts NVO 

un novada uzņēmējiem, veikta 

uzņēmējdarbībai nozīmīgas 

infrastruktūras rekonstrukcija,u.c.

U 20.1. Tūrisma  attīstības stratēģijas 

izstrāde
x x x

Novada pašvaldība / 

Sabiedrisko attiecību un 

informācijas  daļa

Izstrādāta kā Sabiedrisko 

attiecību un informācijas daļas 

attīstības plāna sadaļa

 Atpūtas vietu izveide velomaršrutos 2016-2020
Pašvaldības budžets, 

fondu līdzekļi

Novada pašvaldība/ 

Saimniecības daļa

Velomaršrutos izveidotas atpūtas 

vietas ar infostendu, soliem, u.c.

Vienota dizaina ceļa norāžu zīmju uzstādīšana  2016-2017 Pašvaldības budžets
Novada pašvaldība/ 

Saimniecības daļa

Uzstādītas vienota dizaina ceļa 

norāžu zīmes pie 

kultūrvēsturiskiem objektiem 

novadā, pie individuālām mājām 

lauku apvidū

U 20.3. Velo tūrisma maršrutu izveide, 

iekļaujot tos reģionālā tīklā
Velomaršrutu izstrāde, kartēšana 2016-2020 Pašvaldības budžets

Novada pašvaldība / 

Sabiedrisko attiecību un 

informācijas  daļa

Izstrādāti un kartēti vismaz 3 

velomaršruti novadā

VP5 - Atbalsts mazai un vidējai uzņēmējdarbībai

U 20.2. Tūrisma infrastruktūras  

uzlabošana


