
 

Uzraudzības ziņojums par attīstības programmas ieviešanu 2015. gadā 

Attīstības programma ir pašvaldības vidēja termiņa (7 gadiem) attīstības plānošanas dokuments, kurā ir 

noteikta novada attīstības vīzija, attīstības prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi, un to sasniegšanai 

plānotie pasākumi tuvāko 3 gadu periodam. 

 

Ozolnieku novada pašvaldības attīstības programmas 2012.-2018.gadam (AP) izstrāde tika uzsākta ar 

2011.gada 3.marta domes sēdes lēmumu, programma apstiprināta 2012.gada 10.jūlija domes sēdē.   

 

AP izstrādes ietvaros Ozolnieku novada pašvaldība sevi ir definējusi kā sakārtotu un komfortablu dzīves 

telpu ar daudzveidīgu izglītības, kultūras un aktīvās atpūtas iespēju piedāvājumu – pievilcīga un droša 

dzīves vide, kur dzīvot un audzināt bērnus, uzsverot, ka novada galvenā vērtība ir cilvēks. 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. 

 

Definētās novada attīstības vīzijas sasniegšanai, attīstības programmā ir  izvirzītas 5 vidēja termiņa 

prioritātes (VP): 

VP1 - Cilvēkresursu attīstība, 

VP2 - Pašvaldības darba kvalitātes pilnveidošana, 

VP3 - Dzīves kvalitātes uzlabošana, 

VP4 - Sakārtota ceļu un inženierkomunikāciju tīklu infrastruktūra, 

VP5 - Atbalsts mazai un vidējai uzņēmējdarbībai. 

 

Vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanai  izvirzīti rīcības virzieni (RV), kuru īstenošanai ir noteikti vidējā 

termiņā risināmie uzdevumi (U), kam pakārtoti konkrēti pasākumi Investīciju plānā 2015.2017.gadam. 

Investīciju plānā tiek ietvertas projektu idejas un pasākumi, kas nodrošina pašvaldības darbību atbilstoši 

AP izvirzītajām prioritātēm. Investīciju plānā paredzētas 2 veidu darbības: 

1) Atsevišķi, konkrēti projekti (piem. objekta būvniecība, jauniešu centra izveide, utml.) 

2) Darbības, kuru ieviešana turpinās (piem. inventāra, materiālu iegāde, ceļu uzturēšana, utml.). 

 

Attīstības programmā ir ietverti gan pašvaldībai ar normatīviem aktiem noteikti uzdevumi, gan iniciatīvas, 

kuru īstenošanu kā obligāti veicamu funkciju normatīvie akti nenosaka.   

Saskaņā ar AP noteikto programmas īstenošanas uzraudzības kārtību, ik gadu tiek izstrādāts ziņojums par 

programmas ieviešanu, ar mērķi noteikt mērķu un uzdevumu sasniegšanas progresu, konstatēt 

iespējamās novirzes un izdarīt secinājumus un izstrādāt ieteikumus par nepieciešamām darbībām mērķu 

sasniegšanai. Līdz ar to ikgadējam Attīstības programmas ieviešanas uzraudzības ziņojumam ir vairāk 

informatīvs un analītisks raksturs. Detalizētāks monitoringa ziņojums tiek gatavots par 3 gadu 

programmas ieviešanas periodu. 

 

Attīstības programmas ieviešanas progress 2015.gadā 

(detalizētu informāciju par katras darbības progresu sk.pielikumā) 

 

VP1 - Cilvēkresursu attīstība 

Prioritātes ieviešanai Investīciju plānā  2015.-2017.gadam tika izvirzīti 21 uzdevums, galvenokārt saistīti ar 

formālo un neformālo izglītību, tās piedāvājuma paplašināšanu,  aprīkojuma un infrastruktūras uzlabošanu 

izglītības nodrošināšanai.  No izvirzītajiem uzdevumiem 3 uzdevumi ir izpildīti, 6 uzdevumi izpildīti daļēji, 

pārējo ieviešana turpinās -  2015.gadā darbu uzsākuši jaunatnes lietu speciālisti Salgales pagasta Emburgā 



un Garozā, līdz ar to visās lielākajās novada apdzīvotajās vietās tiek organizēts darbs ar jauniešiem un 

turpinās jauniešu centru darbības nodrošināšana. Novada izglītības iestādēs ir veikti nozīmīgi telpu 

remonta un teritoriju labiekārtošanas darbi – izremontēta sporta zāle  PII Zīlīte, izveidots sporta laukums 

PII Pūcīte, līdz ar to uzlabotas sportošanas iespējas audzēkņiem, kā arī veikti telpu remonti.. Bez tam veikti 

arī klašu telpu remonti visās novada skolās – ieejas kāpņu remonts Ozolnieku vidusskolā, teritorijas 

labiekārtošanas darbi, u.c.. Izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošanas un uzlabošanas darbus 

paredzēts turpināt arī 2016.gadā. Tāpat regulāri tiek papildināts aprīkojums un inventārs novada izglītības 

iestādēs. 

  

VP2 - Pašvaldības darba kvalitātes pilnveidošana 

Investīciju plānā 2015.-2017.gadam izvirzīti 13 uzdevumi, no kuriem 7 uzdevumi ir izpildīti, pārējo 

pasākumu ieviešana turpinās. 2015.gadā tika veikti nozīmīgi telpu remonta darbi Salgales pagastā -  

pārvaldes ēkā Emburgā veikts zāles un kāpņu telpas remonts, uz ieejas kāpnēm ierīkots pacēlājs, Garozas 

pakalpojumu centrā – veikts 2.stāva telpu remonts un izbūvētas jaunas kāpnes.  

Salgales pagasta pārvaldes ēkā darbu uzsācis valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs 

(VPVKAC), kurā iedzīvotājiem ir iespējams saņemt  klientu apkalpošanas speciālista konsultācijas par 8 

valsts iestāžu: Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Pilsonības un 

migrācijas lietu pārvaldes, Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Valsts zemes dienesta, 

Lauku atbalsta dienesta un Valsts darba inspekcijas pakalpojumiem. 

2015.gadā ir pabeigta ES projekta īstenošana, kura ietvaros tika izveidoti un uzlaboti publiskā interneta 

pieejas punkti un (PIPP) iegādāta multifunkcionālas iekārtas un datortehnika. Projekta īstenošanas 

rezultātā  bezmaksas publiskais internets un piekļuve datortehnikai novada iedzīvotājiem ir pieejams 

novada domē, centrālajā bibliotēkā, Vainu bibliotēkā, Ānes pakalpojumu centrā, pārvaldes ēkā „Vīgriezes” 

un Garozas pakalpojumu centrā. 

2015.gadā noorganizēts iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkurss, kuram tika iesniegti 51 

projekta pieteikums, apstiprināti un īstenoti 23 dažādi sabiedrisko aktivitāšu dažādošanas un vides 

labiekārtošanas projekti par kopējo summu 13172,73 EUR. 

2015.gadā uzsākusi darbu projektu speciāliste pašvaldības Attīstības plānošanas daļā, kuras darbības joma 

būs arī sadarbības veidošana ar novada uzņēmējiem. 

 

VP3 - Dzīves kvalitātes uzlabošana 

Šīs prioritātes ieviešanai izvirzīti 33 uzdevumi. Uzdevumi saistīti ar sporta, kultūras, aktīvās atpūtas iespēju 

piedāvājuma un infrastruktūras nodrošināšanu novada iedzīvotājiem, kā arī sabiedriskās kārtības 

uzlabošanu, sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu novada 

iedzīvotājiem.  

2015.gadā veikti telpu remonti Ozolnieku sporta centrā un sporta centrā „Mālzeme” Ānē.  Ar ELFLA 

līdzfinansējumu realizēti 4 LEADER projekti iedzīvotāju veselīga un aktīva dzīvesveida veicināšanai – 

Ozolnieku sporta centram iegādāts sporta inventārs TRX treniņu nodrošināšanai, laika uzskaites sistēma 

skriešanas sacensību rezultātu uzskaitei un elektroniskās atzīmēšanās un laika uzskaites sistēma 

orientēšanās sporta attīstībai, kā arī uzstādīts ielu vingrošanas rīku komplekss pie Teteles pamatskolas. 

Turpinās  novērošanas kameru uzstādīšana sabiedriskās vietās – 2015.gadā kameras uzstādītas PII Saulīte 

un PII Bitīte. Visa gada garumā tiek organizēti sporta un kultūras pasākumi novada iedzīvotājiem – 

spartakiāde, velotūre, novada svētki, izstādes, koncerti, u.c.. 

  

VP4 - Sakārtota ceļu un inženierkomunikāciju tīklu infrastruktūra 

Prioritātes īstenošanai izvirzītie uzdevumi saistīti ar pašvaldības ceļu, laukumu un inženierkomunikāciju 

apsaimniekošanu un infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu. Kopā tika izvirzīti  48 uzdevumi, no kuriem 

pabeigti ir 21 uzdevums  – veikta inženierkomunikāciju projektēšana un izbūve – izbūvētas attīrīšanas 

iekārtas pie mājām „Ziedari” Cenu pag., lietusūdens kanalizācija Aveņu ielā, Dalbē Ozolu ielā, u.c., izbūvēts 



apgaismojums uz Cenu staciju, u.c.; veikta pašvaldības ceļu segumu atjaunošanas un uzlabošanas darbi -  

atjaunots Kastaņu ielas un Stadiona ielas posmu Ozolniekos asfaltbetona segums, veikta 

ūdensvada/kanalizācijas, lietusūdens kanalizācijas izbūve un seguma atjaunošana Spartaka ielas posmam 

Ozolniekos, izbūvēts auto stāvlaukums pie Ozolnieku vidusskolas, pabeigta gājēju-veloceliņa izbūve uz 

„Iecavkrastiem”,  u.c.. Daļas no paredzētajiem uzdevumiem izpilde turpinās, daļa – pārcelta uz 2016.gadu, 

dažu uzdevumu izpilde objektīvu iemeslu dēļ atlikta. 

 

VP5 - Atbalsts mazai un vidējai uzņēmējdarbībai 

Prioritātes ieviešanai tika izvirzīti 3 uzdevumi, no kuriem turpinās aktivitāte tūrisma nozares atbalstam – 

informācijas stendu, norādes zīmju izvietošana novadā. Novada tūrisma iespēju popularizēšana šobrīd 

notiek sadarbībā ar Jelgavas TIC, kā arī novada mājas lapā, un, nelielā tūrisma objektu piedāvājuma dēļ 

novadā, atsevišķas stratēģijas izstrāde pašlaik tiek vērtēta kā nelietderīga.  

2014.gadā sadarbībā ar Zemgales reģionālo enerģētikas aģentūru (ZREA) tiek izstrādāts projekts saules 

kolektora uzstādīšanai siltā ūdens nodrošināšanai  Ānes JIC. Pēc projekta īstenošanas tiks vērtēta 

kolektora uzstādīšana arī PII „Saulīte”. 

 

Secinājumi un ieteikumi 

 

Attīstības programmas uzdevums ir iezīmēt novada attīstības virzienus un mērķus 7 gadu periodam, kā arī, 

veicot programmas ieviešanas uzraudzību, sekot pašvaldības darba atbilstībai izvirzītajām prioritātēm.  

Vērtējot pašvaldības īstenoto pasākumu 2015.gadā atbilstību Attīstības programmā izvirzītajām vidēja 

termiņa prioritātēm, konstatējams, ka šajā gadā pilnībā pabeigti 38, jeb 31,7% no izvirzītajiem 121 

uzdevumiem, 12 (jeb 10%) uzdevumi izpildīti daļēji, 40 (jeb 33,3%) uzdevumu izpilde turpinās, 11 

(jeb9,2%) uzdevumu izpilde pārcelta uz 2016.gadu, 13 (jeb 10,8%) uzdevumu dažādu objektīvu iemeslu 

dēļ ir atlikta. Līdz ar to secināms, ka pašvaldībā 2015. gadā īstenotie pasākumi atbilst attīstības 

programmā izvirzītajām prioritātēm un tātad veicina programmā iezīmēto mērķu sasniegšanu.  

 

Lai arī turpmāk tiktu sekmīgi īstenotas Attīstības programmā izvirzītās prioritātes, ir svarīgi tās ņemt vērā, 

nākamiem gadiem plānojot pašvaldības budžetu, iepirkumu plānu, projektus, u.c.. Ieteikums – pašvaldības 

iestādēm un struktūrvienībām, sastādot budžetu nākamajiem gadiem, budžeta plānā norādīt, kādas 

Attīstības programmā noteiktās prioritātes sasniegšanu tas veicina. 

 

 

 

Sagatavoja Attīstības plānošanas daļas vadītāja A.Pošeika 


