OZOLNIEKU NOVADA
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
2019 - 2025

OZOLNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA
REĢ.NR.90001623310
Stadiona iela 10, Ozolnieki

SATURS

IEVADS ............................................................................................................................................................................................ 2
1. PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS ................................................................................................................................. 3
Novietojums ........................................................................................................................................................................... 3
Iedzīvotāji ............................................................................................................................................................................... 3
Ekonomika ............................................................................................................................................................................. 3
Galvenie novada attīstību raksturojošie rādītāji Ozolnieku novadā ...................................................................................... 4
2. SVID ANALĪZE .............................................................................................................................................................................. 6
3. STRATĒĢISKĀ DAĻA ................................................................................................................................................................... 8
Ilgtermiņa un vidēja termiņa stratēģiskie uzstādījumi ........................................................................................................... 8
Teritorijas attīstības nākotnes redzējums – vīzija .................................................................................................................. 8
Teritorijas specializācija ......................................................................................................................................................... 8
Teritorijas attīstības stratēģiskā matrica ................................................................................................................................ 9
Vidēja termiņa attīstības prioritātes .................................................................................................................................... 10
Rīcības virzieni un uzdevumi ................................................................................................................................................ 10
Rīcības plāns ......................................................................................................................................................................... 11
Investīciju plāns ................................................................................................................................................................... 14
4. PLĀNOŠANAS DOKUMENTU PĒCTECĪBA UN SASKAŅOTĪBA..................................................................................................... 15
Atbilstība Nacionālajiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem ........................................................................... 15
Atbilstība Zemgales reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem ...................................................................... 16
Atbilstība pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem .............................................................. 16
5. ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IEVIEŠANA UN KONTROLE ........................................................................................................... 17
6. ZIŅOJUMS PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IZSTRĀDĒ .................................................................. 19

1

IEVADS

Ozolnieku novada attīstības programma (turpmāk Attīstības programma) ir izstrādāta saskaņā ar
nacionāla un reģionāla līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, Ozolnieku novada
ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un, pamatojoties uz novada attīstības
tendencēm, un iedzīvotāju darba sapulcēs un iedzīvotāju aptaujās iegūtajiem rezultātiem.
Izstrādātā teritorijas attīstības plānošanas dokumenta mērķis ir definēt nosacījumus iedzīvotāju
labklājības un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstībai.
Attīstības programma nosaka veicamos uzdevumus līdz 2025. gadam, kurus īstenojot, pieaugs
Ozolnieku novada teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju labklājības līmenis. Vienlīdz būtiski ir radīt apstākļus
uzņēmējdarbības attīstībai novadā, lai līdztekus lieliem un vidējiem ražošanas un pārstrādes
uzņēmumiem veiksmīgi spētu attīstīties un darboties individuālie uzņēmēji, kas kopj tradicionālās
amatniecības prasmes, sniedz pakalpojumus vai veic ražošanu, tādējādi veicinot apdzīvotības
saglabāšanu lauku apvidos.
Attīstības programma izstrādāta laika periodā no 2018. gada jūnija līdz 2019. gada martam. Tās
sagatavošanā ņemta vērā 2018. gada septembrī un oktobrī pašvaldības rīkoto darba semināru un
sapulču laikā apkopotā informācija, un 2018. un 2019. gados veikto iedzīvotāju aptauju apkopojums.
Katru gadu, sagatavojot pašvaldības gada pārskatus un publiskos gada pārskatus, tiek analizēta
pašvaldības budžeta izpilde saskaņā ar attīstības plānošanas dokumentiem. Pārskatos tiek atainotas
novada attīstības tendences.
Plānošanas dokumenta izstrādes laikā tika identificēti reģionālā un nacionālā līmenī risināmi
uzdevumi, par kuru ietveršanu attiecīgā līmeņa plānošanas dokumentos pašvaldībai ir jāveic pārrunas un
jārosina izmaiņas normatīvajos aktos.
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1. PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS
NOVIETOJUMS

Ozolnieku novads atrodas Latvijas un Baltijas valstu vidusdaļā, 35 km attālumā no galvaspilsētas
Rīgas un 6 km attālumā no Jelgavas. Ozolnieku novads apvieno Cenu, Ozolnieku un Salgales pagastus.
Ozolnieku novads transporta infrastruktūras ziņā atrodas izdevīgā vietā, novada teritoriju šķērso valsts
galvenais autoceļš A8 - Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža (Meitene), ērtu satiksmi nodrošina valsts
reģionālie autoceļi, kā arī divas dzelzceļa līnijas. Līdz Rīgas ostai - 50 km, līdz starptautiskajai lidostai
“Rīga” – 40 km. Novada teritorijā izveidojušies vairāki kompakti ciemi – Ozolnieki, Iecēni, Brankas, Āne,
Tetele, Jaunpēternieki, Cenas, Dalbe, Garoza, Emburga, Raubēni un Glūdas, bet pārējā teritorijā
dominē viensētas un viensētu grupas. Tipiska rūpnieciska apbūve ir attīstījusies Raubēnu ciemā.

IEDZĪVOTĀJI

Periodā no administratīvās reformas ietvaros veiktās novada izveidošanas, no 2009. gada 1.
jūlija līdz 2018. gada sākumam iedzīvotāju skaits Ozolnieku novadā ir mainījies no 10350 līdz 10618,
pieaugot par 268 iedzīvotājiem, jeb 2.59%. Iedzīvotāju skaita pieaugumu līdz šim lielākoties ietekmējuši
pozitīvie migrācijas rādītāji un dzimstība. 2017. gadā Ozolnieku novadā dzimstības koeficients bija 13.7,
savukārt Latvijā - 10.7. CSP apkopotie migrācijas dati liecina, ka uz Ozolnieku novadu lielākoties
pārceļas Jelgavas un Rīgas pilsētu un to apkārtnes iedzīvotāji.

EKONOMIKA

Pēdējo desmit gadu laikā Ozolnieku novadā reģistrēti 517 jauni uzņēmumi, bet likvidēti 244, kas
nozīmē, ka kopumā uzņēmumu skaits novadā pieaudzis par 273. 2018. gada 1. janvārī novadā kopā
uzskaitīti 892 uzņēmumi, tajā skaitā 423 – ekonomiski aktīvi uzņēmumi. No visiem uzņēmumiem
71,41% ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību, bet vēl 15,70% - zemnieku saimniecības. Salīdzinot ar
vidējo bezdarba līmeni valstī 2018. gada sākumā, kas bija 8,2%, Ozolnieku novadā bezdarba līmenis bija
3,7%. Nodarbinātību un bezdarba līmeni Ozolnieku novadā ietekmē Rīgas tuvums. Ozolnieku novadā
pieejamas teritorijas jaunas uzņēmējdarbības uzsākšanai.
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GALVENIE NOVADA ATTĪ STĪBU RAKSTUROJOŠIE RĀDĪTĀJI OZOLNIEKU N OVADĀ
Nr.p.

Rādītājs

k.
1.

Iedzīvotāju skaits (uz gada sākumu)

2010.
gads

2018.
gads

10350

10618

(9860)

(9864)

Izmaiņas

Datu avots

Iedzīvotāju
skaita
izmaiņas
ietekmē iekšzemes migrācija

PMLP
(CSP)

2.

Bērnu (0 – 15) īpatsvars % no kopējā
iedzīvotāju skaita (uz gada sākumu)

16.25

20.66

Ievērojami pieauga bērnu skaits
dzimstības un migrācijas rezultātā.
Latvijā 2018. gada sākumā bērnu
īpatsvars no kopējā iedzīvotāju
skaita bija 15,16%

PMLP

3.

Darbspējas vecuma (15-63) iedzīvotāju
īpatsvars % no kopējā iedz. skaita (uz
gada sākumu)

65.44

61.68

Darbspējas vecuma iedzīvotāju
samazināšanos ietekmē sociāli
ekonomiskā situācija lauku
teritorijās, kas veicina cilvēku
emigrāciju

PMLP

4.

Pensijas vecuma iedzīvotāju (63+)
īpatsvars % no kopējā iedz. skaita (uz
gada sākumu)

18.31

17.66

Izmaiņas pakārtotas darbspējas
iedzīvotāju skaita samazinājumam

PMLP

5.

Dzimušo skaits uz 1000 iedzīvotājiem
(iepriekšējā gada periodā)

14.1

13.7

skaits

CSP

(12,5)

(13,6)

Samazinās
sieviešu
reproduktīvajā vecumā

Mirušo skaits uz 1000 iedzīvotājiem

17.7

14.5

CSP

(iepriekšējā gada periodā)

(17.3)

(12,6)

Samazinās, palielinoties dzīves
ilgumam
un
samazinoties
proporcionāli virs darbspējas
vecumam esošam iedzīvotāju
skaitam

7.

Dabiskais pieaugums (iepriekšējā gada
periodā)

-36

-8

Samazinās mirstība

CSP

8.

Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas saldo

-19

263

Imigrācija pārsniedza emigrāciju,
uz dzīvi novadā iebrauc vairāk
cilvēku, nekā aizbrauc

CSP

6.

(gadā pret iepriekšējo gadu)
9.

Audzēkņu skaits pašvaldības izglītības
iestāžu
pirmskolas
izglītības
programmās (līdz 6 g.v. ieskaitot) (uz
gada sākumu)

433

654

Pieaug bērnu skaits, kas veicina
skolēnu skaita pieaugumu PII

pašvaldības
dati

10.

Skolēnu skaits pašvaldības izglītības
iestāžu vispārējās izglītības iestādēs
pamata
un
vidējās
izglītības
programmās (uz gada sākumu)

800

1003

Kopumā pieaug bērnu skaits

Pašvaldības
dati

11.

Personu skaits, kam konstatēta
atbilstība trūcīgas ģimenes statusam, %
no
kopējā
iedzīvotāju
skaita
(iepriekšējā gada periodā)

(1122)
10.97

(199)

Samazinājumu
ietekmēja
normatīvais regulējums

LM

Personu skaits, kas saņem dzīvokļa
pabalstu, % no kopējā iedzīvotāju
skaita (iepriekšējā gada periodā)

(136)

(381)

Pieauga pašvaldības atbalsts

LM

1.31

3.59

13.

Iedzīvotāju
ienākumu
nodokļa
ieņēmumi pašvaldības budžetā uz
vienu iedzīvotāju, EUR(iepriekšējā gada
periodā)

419.03

656.74

Pieauga
darba
samaksa
iedzīvotājiem (minimālās darba
algas pieaugums valstī), ēnu
ekonomikas samazinājums

Pašvaldības
dati

14.

Pašvaldības budžeta izdevumi izglītībai

1531.79

3417.94

Pieaugumu ietekmē gan pedagogu

Pašvaldības

12.

1.87

4

uz vienu izglītojamo (iepriekšējā gada
periodā)

darba samaksas palielinājums, gan
izdevumi
izglītības
iestāžu
uzturēšanai
un
kapitālieguldījumiem

dati

15.

Pašvaldības budžeta izdevumi kultūrai,
atpūtai un sportam uz vienu
iedzīvotāju (iepriekšējā gada periodā)

30.07

74.53

Kultūras
un
sporta
dzīves
dažādošana
un
plašāks
piedāvājumu klāsts, veselības
veicināšanas pasākumi

Pašvaldības
dati

16.

Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā
atbalsta
pasākumiem
uz
vienu
iedzīvotāju (iepriekšējā gada periodā)

10.90

57.35

Pašvaldība
atbalsta
trūcīgas
ģimenes,
novadā
deklarētus
skolēnus

Pašvaldības
dati

17.

„Sociālo pabalstu” īpatsvars % no
visiem
pašvaldības
izdevumiem
(iepriekšējā gada periodā)

2.64

4.66

Pieauga sociālo pabalstu īpatsvars;
pašvaldībai ir nozīmīgi atbalstīt
vietējos iedzīvotājus, lai tie justos
piederīgi novadam

Pašvaldības
dati

18.

Valsts policijā reģistrēto noziedzīgo
nodarījumu skaits

Nav
objektīvu
datu

1098

Kopumā
valstī
reģistrēto
noziedzīgo nodarījumu skaits ir ar
lejupejošu tendenci

VP info

(iepriekšējā gada periodā)
19.

t.sk. uzsākti kriminālprocesi
(iepriekšējā gada periodā)

Nav
objektīvu
datu

144

20.

Reģistrēto ceļu satiksmes negadījumu
skaits (iepriekšējā gada periodā)

87

92

Satiksmes
intensitātes
palielināšanās, ceļu nolietojums un
satiksmes organizācija

CSDD

21.

Asfaltēto ceļu kopgaruma attiecība
pret kopējo ceļa garumu, %

19.06

24.63

Pieejams
lielāks
finansējums ceļu
asfaltēšanai

ES
fondu
uzlabošanai,

LVC

22.

Ekonomiski aktīvu uzņēmumu skaits
kopā (iepriekšējā gada periodā)

408

423

Salīdzinot ar Latvijas rādītājiem,
Ozolnieku novadā uzņēmumu
skaitam ir tendence pieaugt

CSP

23.

Uzņēmumu
skaita
izmaiņas
(jaunizveidotie mīnuss likvidētie) (uz
gada sākumu)

+26
(32-8)

+4
(45-41)

Ozolnieku novadā atšķirībā no
Latvijas vidējā rādītāja nevienu
gadu
nav
fiksēta
negatīva
tendence likvidēto uzņēmumu
skaitam pārsniegt jaunreģistrēto
uzņēmumu skaitu

Lursoft

24.

Iedzīvotāju
ienākuma
nodokļa
maksātāju skaits pēc darba ņēmēja
deklarētās dzīvesvietas

4678

4549

T.sk. saistīts ar darbspējas vecuma
iedzīvotāju skaita samazinājumu

VID

25.

Reģistrētā bezdarba līmenis %

10.9

3.7

Bezdarba līmenis valstī ir ar
lejupejošu tendenci, Ozolnieku
novadā tas ir zemāks nekā vidēji
valstī. Rīgas tuvums sekmē
bezdarba samazināšanos

NVA

26.

Strādājošo mēneša vidējā darba
samaksa (bruto), eiro (iepriekšējā gada
periodā)

665

942

Izmaiņas saistītas ar vidējā
atalgojuma palielināšanos un
dzīves līmeņa pieaugumu visā
valstī.

CSP
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2. SVID ANALĪZE

Organizētajos Ozolnieku novada iedzīvotāju darba semināros tika noskaidrots iedzīvotāju
viedoklis par esošo pakalpojumu kvalitāti un iespēju attīstīt sabiedrībai nepieciešamos pakalpojumus.
Apkopojot darba semināru rezultātus, ir izveidots SVID analīzes kopsavilkums.
SVID analīzē ir atainotas gan problēmas, ar kādām sabiedrība saskaras ikdienā, gan piedāvātie
risinājumi problēmu novēršanai. Pamatojoties uz SVID analīzes rezultātiem, tika noteiktas attīstības
prioritātes nākamajam plānošanas periodam.
Stiprās puses
Sakārtota esošo izglītības iestāžu infrastruktūra
Nodrošināts skolēnu autobuss nokļūšanai uz skolu
Kompetenti pedagogi
Bezmaksas ēdināšana skolās
Pieaug skolēnu skaits

Izaicinājumi
Attīstīt izglītības piedāvājumu, profesionālās ievirzes
izglītību, sadarbību ar augstāka līmeņa izglītības
iestādēm
Izstrādāt pasākumu
motivācijai

kopumu

skolēnu

sekmības

Pieejams atbalsts bērniem ar īpašām vajadzībām

Kultūras pasākumu piedāvājuma dažādošana dažādām
mērķa grupām

Bilingvālās izglītības pieejamība

Veidot pasākumu, kas raksturīgs Ozolnieku novadam

Plašs interešu izglītības piedāvājums

Bibliotēkas veidojas par vietējiem kultūras un izglītības
centriem

Augsta līmeņa kultūras amatiermākslas kolektīvi
Labi un profesionāli organizēti kultūras pasākumi
Izveidota Sporta skola

Uz Sporta skolas bāzes iespēja veidot “sporta piramīdu”
Jauniešu iesaiste sabiedrisku aktivitāšu un norišu
organizēšanā

Pieaug iedzīvotāju interese iesaistīties veselības Pašvaldības iestādēm ir iespēja pilnveidot sadarbību ar
veicināšanas aktivitātēs, sporta pasākumos
sabiedrību un uzlabot pakalpojumu kvalitāti.
Plašs veselības veicināšanas aktivitāšu piedāvājums Veidot veselības veicināšanas infrastruktūru novada
katrā sezonā un gadalaikā
ciemos
Plašs uzņēmēju aktīvās atpūtas piedāvājums – Turpināt paplašināt ielu apgaismojuma tīklu un
laivošana, veikparks, ledus halle, u.c.
videonovērošanas tīklu
Vienoto klientu apkalpošanas centru pieejamība
Labiekārtot ielu tirdzniecības laukumus ciemos
Mājaslapā un sociālajos tīklos viegli atrodama Veidot uzņēmēju kontaktbiržu, atbalstīt
informācija
uzņēmumu veidošanos
Dibināta Ozolnieku novada uzņēmēju biedrība
Iesaistīt uzņēmējus sabiedriskās aktivitātēs

jaunu

Novadā pieaug uzņēmumu skaits, ir pieejamas darba Dažādām jomām sadarbojoties, attīstīt “ģimenei
vietas
draudzīgu” pašvaldību (pakalpojumi, infrastruktūra,
u.c.)
Sociālā dienesta atbalsts visu diennakti
SAC “Zemgale” pieejams plašs pakalpojumu klāsts

Jaunu mājokļu, t.sk. īres mājokļu attīstība

Daļai mājokļu veikti energoefektivitātes pasākumi

Pieaugot apbūves intensitātei un iedzīvotāju skaitam
Cenu un Glūdas ciemos, jāplāno satiksmes savienojums
ar Ozolnieku novada centru, t.sk. izglītības iestāžu
pieejamība
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Vājās puses

Draudi

Trūkst atbalsta personāls skolās (logopēdi, psihologi, Konkurence par skolēniem ar Rīgas un Jelgavas
sociālie pedagogi, u.c.)
izglītības iestādēm
Trūkst telpu Mūzikas un mākslas skolām

Esošais
pirmsskolas
izglītības
iestāžu
vietu
piedāvājums
nespēj
apmierināt
pieaugošo
pieprasījumu

Novecojusi kultūras iestāžu infrastruktūra
Novecojusi
inventārs

āra

sporta

infrastruktūra,

nolietojies

Salgales pagastā nav piemērotu telpu pasākumu
organizēšanai

Ciemos
vāji
attīstīta
veselības
veicināšanas
Sporta tradīcijas zūd līdz ar personām, iniciatīvu
infrastruktūra, t.sk. velo un gājēju celiņi, rotaļu laukumi
līderiem
un āra vingrošanas laukumi
Nav atrisināti satiksmes drošības jautājumi gājēju un
Nevienprātība politiķu starpā
velobraucēju kustībai uz valsts autoceļiem
Novecojusi materiāli tehniskā bāze drošības pasākumu
Novada nomaļu iedzīvotājiem vājas mobilitātes
realizēšanai novadā
iespējas, trūkst sabiedriskā transporta piedāvājuma
Trūkst preventīvā darba sabiedrības kārtības
Trūkst darbaspēka
nodrošināšanai
Sociālo pabalstu sistēma neveicina nodarbinātību,
Trūkst resursi sociālajai integrācijai bērniem no
veicina patērētāju sabiedrības veidošanos
nelabvēlīgām ģimenēm, cilvēkiem ar kustību
traucējumiem,
cilvēkiem
ar
garīga
rakstura Darbspējīgu cilvēku alkoholisms, atkarības un
traucējumiem u.c.
degradācija
Psihologu, ģimenes asistentu un atbalsta grupu trūkums

Gaisa satiksmes radītā piesārņojuma ietekme uz vidi

Sociālās mājas trūkums

Grausti un degradētas teritorijas

Nav pieejami vai vāji organizēti komunālie pakalpojumi
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3. STRATĒĢISKĀ DAĻA
ILGTERMIŅA UN VIDĒ JA TERMIŅA STRATĒĢISKIE UZSTĀDĪJUMI

TERITORIJAS ATTĪSTĪB AS NĀKOTNES REDZĒJUM S – VĪZIJA

Saskaņā ar Ozolnieku novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2012.–2036. gadam, ir noteikts šāds
novada teritorijas attīstības nākotnes redzējums jeb vīzija:

Ozolnieku novads – sakārtota un komfortabla dzīves telpa ar daudzveidīgu izglītības kultūras
un aktīvās atpūtas iespēju piedāvājumu – pievilcīga un droša dzīves vide, kur dzīvot un audzināt
bērnus. Galvenā vērtība – 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.

TERITORIJAS SPECIALI ZĀCIJA

Ozolnieku novada atrašanās vieta Latvijas un Baltijas valstu vidusdaļā, ērtā sasniedzamība, kā arī
tiešais tuvums Rīgas lidostai, ostai un valsts galveno autoceļu un dzelzceļu šķērsojumi raksturo un
nosaka teritorijas specializāciju gan Zemgales plānošanas reģionā, gan Latvijā, gan Baltijā.
Iedzīvotāju skaita pieaugums, jaunu dzīvojamās apbūves teritoriju apgūšana un iedzīvotāju
mobilitāte raksturo novada sociālās vides specializāciju un pieprasa esošo pašvaldības pakalpojumu
kvalitātes uzlabošanu, kā arī jaunu pakalpojumu attīstīšanu, tādējādi nosakot uzdevumus vīzijas
īstenošanai - sakārtota un komfortabla dzīves telpa ar daudzveidīgu izglītības, kultūras un aktīvās atpūtas
iespēju piedāvājumu un pievilcīga un droša dzīves vide, kur dzīvot un audzināt bērnus.
Pieprasījums pēc jaunām uzņēmējdarbības attīstības teritorijām, novada ģeogrāfiskā atrašanās
vieta un darbaspēka mobilitāte raksturo Ozolnieku novada ekonomisko specializāciju, nosakot
uzdevumus uzņēmējdarbības teritoriju infrastruktūras attīstībai un pieejamībai.
Sociālās un tehniskās infrastruktūras attīstība un jaunu mājokļu, t.sk. īres dzīvokļu būvniecība
veicinās gan iedzīvotāju skaita pieaugumu Ozolnieku novadā, gan jaunu uzņēmumu attīstību.
Perspektīvā iespējama ārvalstīs dzīvojošo Latvijas pilsoņu piesaiste Ozolnieku novadam,
nodrošinot gan mājokļus, gan pienācīgu darbu novada teritorijā, gan kvalitatīvus pašvaldības organizētus
pakalpojumus.
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TERITORIJAS ATTĪSTĪB AS STRATĒĢISKĀ MATRICA

Ozolnieku novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012
– 2036

Teritorijas attīstības stratēģiskā matrica ataino Ozolnieku novada attīstības programmas 2019.–
2025. gadam sasaisti un pēctecību Ozolnieku novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2012.–2036.
gadam un teritorijas specializāciju un vidēja termiņa attīstības prioritātes.

Ozolnieku novada attīstības
programma 2018 – 2023

Teritorijas specializācija
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VIDĒJA TERMIŅA ATTĪS TĪBAS PRIORITĀTES

Saskaņā ar stratēģijas ilgtermiņa redzējumu un ņemot vērā novada attīstības tendences,
iedzīvotāju pieprasījumu un valsts stratēģiskos attīstības mērķus, noteiktas vidēja termiņa prioritātes, uz
kurām tiks likts galvenais uzsvars attīstības programmas īstenošanas periodā.
Vidēja termiņa attīstības prioritātes:
VP1 Iedzīvotāju labklājība ietver pašvaldības sniegto pakalpojumu kopuma kvalitātes uzlabošanu
un dzīves vides ilgtspējīgu attīstību novadā dzīvojošo un jaunu iedzīvotāju labklājības sekmēšanai, kas ir
saskaņā ar NAP 2021 – 2027 projekta mērķiem – vienlīdzīgas iespējas un sociālā uzticēšanās.
VP2 Ilgtspējīga uzņēmējdarbība ietver tādas inženierinfrastruktūras plānošanu un izbūvi, valsts
un pašvaldības iestāžu un organizāciju mērķorientētu sadarbību un atbalsta sistēmu, kas sekmē esošo
uzņēmumu attīstību un jaunu uzņēmumu piesaisti novadam, realizējot NAP 2021 – 2027 projekta mērķi
produktivitāte un ienākumi.
RĪCĪBAS VIRZIENI UN UZDEVUMI

Saskaņā ar likumu Par pašvaldībām, pašvaldībai ir noteiktas autonomās funkcijas. Noteikto
vidēja termiņa attīstības prioritāšu īstenošana jāsaskaņo ar pašvaldības pastāvīgi veicamo funkciju
īstenošanu.
Vidēja termiņa prioritāte (VP1) Iedzīvotāju labklājība
RV1 Uz personības izaugsmi vērsta izglītība paredz
veicināt pedagoģisko darbinieku profesionālo izaugsmi,
paplašināt izglītības pakalpojuma klāstu, pilnveidot
izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi un infrastruktūru

RV2 Sabiedrību saliedējoša kultūra paredz īstenot sabiedrības
pieprasījumam atbilstošu, daudzveidīgu kultūras pasākumu
klāstu, kopt tradīcijas un matojumu un pilnveidot kultūras
iestāžu materiāli tehnisko bāzi un infrastruktūru

RV3 Profesionālais sports un sabiedrības veselība paredz
paplašināt sporta pakalpojuma klāstu, attīstot
cilvēkresursus un materiāli tehnisko bāzi gan profesionālā
sporta attīstībai, gan sabiedrības veselības veicināšanai

RV4 Droša dzīves un darba vide paredz lokālo sabiedrības
drošības dienestu kapacitātes paaugstināšanu un savstarpēju
sadarbību ar sabiedrību vides un cilvēku drošības organizēšanā

RV5 Iekļaujoša sociālā atbalsta sistēma paredz
pilnveidot pakalpojumus un infrastruktūru, veidojot
ģimenei un indivīdam draudzīgu vidi, kur katrs iedzīvotājs
saņem atbilstošu atbalstu

RV6 Ērta un ilgtspējīga publiskā ārtelpa un
inženierinfrastruktūra paredz attīstīt ilgtspējīgus komunālos
pakalpojumus un sabiedrības mobilitāti atbalstošu satiksmes
infrastruktūru un pakalpojumus, kā arī vides labiekārtošanu

RV7 Pieejami mājokļi paredz veicināt jauna dzīvojamā
fonda attīstību un esošā ilgtspējīgu pilnveidošanu

RV8 Uz sadarbību vērsta publiskā pārvalde paredz attīstīt
sociālo dialogu ar plašu sabiedrības loku, sekmējot pašvaldības
sniegto pakalpojumu pilnveidošanu atbilstoši pieprasījumam

Vidēja termiņa prioritāte VP2 Ilgtspējīga uzņēmējdarbība
RV9 Dinamiska uzņēmējdarbības vide paredz, sadarbojoties ar organizācijām un institūcijām, organizēt infrastruktūras un
cilvēkresursu attīstību, kas veicina gan eksportspējīgu ražošanas uzņēmumu attīstību, gan tradicionālās amatniecības
attīstību, gan tūrisma pakalpojuma sniedzēju attīstību novada teritorijā
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RĪCĪBAS PLĀNS

Lai īstenotu noteiktās vidēja termiņa prioritātes, tiek noteikti rīcības virzieni un uzdevumi, kas jāveic, lai noteiktā termiņā sasniegtu iepriekš
izvirzītos sasniedzamos rezultātus.
Vidēja termiņa
prioritāte VP

Rīcības virziens (RV)

Uzdevumi (U)

Sagaidāmais rezultāts 2025.gadā

RV1 Uz personības izaugsmi
vērsta izglītība (09)

RV1U1 Nodrošināt kvalitatīvu pirmsskolas,
vispārējās izglītības un mūžizglītības pakalpojumu
RV1U2 Attīstīt izglītības iestāžu infrastruktūru un
materiāli tehnisko bāzi

RV2 Sabiedrību saliedējoša
kultūra (08k)

RV2U1 Attīstīt daudzveidīgu un radošu kultūras
pasākumu klāstu
RV2U2 Pilnveidot kultūras iestāžu infrastruktūru
un materiāli tehnisko bāzi
RV2U3 Saglabāt un attīstīt materiālo un
nemateriālo kultūras mantojumu

VP1 Iedzīvotāju
labklājība

RV3 Profesionālais sports
un sabiedrības veselība
(08s)

RV3U1 Attīstīt daudzveidīgu iedzīvotāju veselības
veicināšanas un sporta pasākumu klāstu
RV3U2 Pilnveidot veselības veicināšanas un
sporta iestāžu infrastruktūru un materiāli
tehnisko bāzi
RV3U3 Attīstīt profesionālā sporta sekcijas

RV4 Droša dzīves un darba
vide (03)

RV4U1 Uzlabot drošības pakalpojumu sniedzēju
kapacitāti
RV4U2 Attīstīt preventīvo darbu un sadarbību ar
iedzīvotājiem
RV4U3 Nodrošināt pašvaldības policijas un civilās
aizsardzības organizatoru materiāli tehnisko bāzi
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Inovatīva pieeja mācību procesam, dažādu mācīšanas
metožu pielietošana novada izglītības iestādēs.
Jaunas PII būvniecība Ozolnieku ciemā.
Sporta laukumu atjaunošana pie Ozolnieku vsk., Teteles
un Garozas pamatskolām.
Ozolnieku novadam raksturīga, unikāla pasākuma
iedibināšana
Kultūras namu infrastruktūras atjaunošana Ozolnieku un
Emburgas ciemos, bibliotēku attīstīšana par dienas
aktivitāšu centriem
Salgales baznīcas drupu konservācija.
Ozolnieku ciema dendroloģisko stādījumu apzināšana,
plāna izstrāde
Daudzveidīgu veselības veicināšanas pasākumu
organizēšana novada teritorijā.
Tautas sporta tradīciju uzturēšana un attīstīšana
Izveidot “Veselības takas” Ānes un Branku ciemos.
Pilnveidot Ozolnieku Veselības taku
Atjaunot Ānes ciema sporta halli.
Ozolnieku sporta skolas infrastruktūras attīstība (sporta
zāle, baseins, stadions).
Sadarbībā ar uzņēmējiem veidot sporta klubu.
Pašvaldības policijas darbinieku apmācības un motivācijas
pasākumi.
Pašvaldības policijas un vietējo iedzīvotāju sadarbības
projekti drošības uzlabošanai.
Nodrošināt pašvaldības policiju ar dienestam
nepieciešamo transportu un tehnisko aprīkojumu.

EKK
1119-1220,
2100, 223905,
2250, 7211
2200, 2300,
5100-5200
2239, 2260,
1150
2200, 2300,
5100-5200
1119-1220

2239, 2260,
3260
2200, 2300,
5100-5200
1119-1220

223905, 2244,
1119, 1220
1119-1120
2200, 2300
5100-5200

Tabulas turpinājums
Vidēja termiņa
prioritāte VP

Rīcības virziens (RV)
RV5 Iekļaujoša sociālā
atbalsta sistēma (10)

Sagaidāmais rezultāts 2025.gadā

Uzdevumi (U)
RV5U1 Pilnveidot sociālās palīdzības un
atbalsta pakalpojuma klāstu

RV5U2 Attīstīt sociālo pakalpojumu un
aprūpes iestāžu infrastruktūru un materiāli
tehnisko bāzi
RV5U3 Īstenot “Ģimenei draudzīgus”
pasākumus un pakalpojumus
RV6 Ērta un ilgtspējīga
publiskā ārtelpa un
inženierinfrastruktūra (06)
(05)

RV6U1 Organizēt teritorijas labiekārtošanu
un dabas vērtību ilgtspējīgu
apsaimniekošanu

RV6U2 Attīstīt ilgtspējīgus komunālos
pakalpojumus (ūdensapgāde un
kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves
atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu
savākšana, novadīšana un attīrīšana)

VP1
Iedzīvotāju
labklājība

RV6U3 Attīstīt kvalitatīvu satiksmes
infrastruktūru (ielas, ceļi, ietves, veloceliņi,
ielu apgaismojums, lietus ūdeņu atvade un
meliorācija)
RV6U4 Veicināt sabiedriskā transporta
pieejamību
RV7 Pieejami mājokļi (06)

RV7U1 Veicināt jaunu mājokļu būvniecību

RV7U2 Veicināt mājokļu energoefektivitātes
pasākumus
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Veikt sociālā dienesta darbinieku apmācības un
motivācijas pasākumus.
Papildināt sociālā dienesta cilvēkresursus ar
aktuāliem speciālistiem
Izveidot sociālo māju novada teritorijā
Attīstīt dienas centrus Emburgas, Branku un Garozas
ciemos. Pilnveidot SAC “Zemgale” pakalpojumus,
attīstītot paaugstināta komforta pakalpojumus.
Izstrādāt un īstenot pašvaldības atbalsta sistēmu
ģimenēm.
Ozolnieku Mežaparka teritoriju attīstīt par
daudzfunkcionālu atpūtas parku. Regulāri papildināt
bērnu rotaļu laukumu aprīkojumu. Labiekārtot
ciemu parkus un skvērus, labiekārtot sadzīves
atkritumu savākšanas laukumus.
Centralizētās ūdenssaimniecības tīklu izbūve
Ozolnieku, Garozas un Ānes ciemos.
Siltumapgādes tīklu pārbūve Branku ciemā.

Atpūtas ielas izbūve Ānes ciemā. Divvirzienu tilta
izbūve pāri Iecavas upei. Ielu apgaismojuma izbūve
Dalbes un Emburgas ciemos, Rīgas ielā Ozolniekos.
Gājēju un velo celiņa izbūve no A8 līdz Branku
ciemam, Ievu ielas apgaismojums Iecēnu ciemā
Sadarbībā ar JAP risināt sabiedriskā transporta
pieejamību attālinātās novada teritorijās
Ozolnieku novada teritorijas plānošanas
dokumentos paredzēt teritorijas mājokļu
būvniecībai.
Atsavināt pašvaldībai piekritīgas zemes jaunu
mājokļu attīstībai.
Sadarbībā ar EM piesaistīt finansējumu jaunu īres
mājokļu attīstībai.
Izstrādāt pašvaldības atbalsta sistēmu mājokļu
energoefektivitātes pasākumu īstenošanai

EKK
6200, 6300,
6400, 7000

2200, 2300,
5100-5200

6423, 2239,
2240, 2360
2200, 2300,
5100-5200

2220, 22400

2246, 2241,
5200

2233, 6400
5200

5200, 2200

Tabulas turpinājums
Vidēja termiņa
prioritāte VP

Rīcības virziens (RV)
RV8 Uz sadarbību vērsta
publiskā pārvalde (01)

RV8U1 Organizēt kvalitatīvu un efektīvu pašvaldības
darbu
RV8U2 Sekmēt sociālo dialogu un sadarbību ar
sabiedrību

VP1 Iedzīvotāju
labklājība

RV8U2 Uzlabot pašvaldības ēku infrastruktūru un
ieviest energopārvaldību

RV9 Dinamiska
uzņēmējdarbības vide (04)
VP2 Ilgtspējīga
uzņēmējdarbība

Sagaidāmais rezultāts 2025.gadā

Uzdevumi (U)

RV9U1 Attīstīt infrastruktūru uzņēmējdarbības
teritorijās
RV9U2 Sekmēt starpinstitucionālo sadarbību
uzņēmējdarbības attīstībai
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Efektivizēt pašvaldības iekšējo dokumentu apriti
un lēmumu pieņemšanas procesu.
Organizēt regulāras sabiedrības informēšanas
sanāksmes par aktuāliem jautājumiem.
Risināt vides pieejamību visās pašvaldības ēkās,
pakalpojumu centros.
Īstenojot projektus, izvērtēt energoefektivitātes
paaugstināšanas iespējas.
Piesaistot ES līdzfinansējumu, veikt ielu, ceļu un
inženierinfrastruktūras atjaunošanu un izbūvi,
nodrošinot uzņēmējdarbības teritoriju attīstību.
Izstrādāt atbalsta sistēmu uzņēmējdarbības
atbalstam.
Veicināt tradicionālās amatniecības un tūrisma
uzņēmējdarbības attīstību
Nomāt un piedāvāt atsavināšanai pašvaldībai
piekritīgas potenciālās uzņēmējdarbībās
attīstības teritorijas.

EKK
1119-1220,
2239
3260
2240

2246, 5200

2279
2250

Vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti

Rādītājs

Bāzes gada
vērtība
(2018.)

Iedzīvotāju skaits (uz gada sākumu)

10618

10806

PMLP/CSP

Dzimstības koeficients (iepriekšējā
gada periodā)

13.7 (2017)

13.4 (2022)

CSP

Dabiskais pieaugums (iepriekšējā
gada periodā)

-8

+5

CSP

Iedzīvotāju skaits līdz darbspējas
vecumam (uz gada sākumu)

2056

2233

CSP

Audzēkņu
skaits
pašvaldības
izglītības
iestāžu
pirmskolas
izglītības programmās (līdz 6 g.v.
ieskaitot) (uz gada sākumu)

654

850

Pašvaldības
dati

Skolēnu skaits pašvaldības izglītības
iestāžu vispārējās izglītības iestādēs
pamata un vidējās izglītības
programmās (uz gada sākumu)

1003

1050

Pašvaldības
dati

Pašvaldības budžeta ieņēmumi uz
vienu iedzīvotāju, EUR (iepriekšējā
gada periodā)

1371.71
(14564867)

1400

RAIM

Migrācijas saldo (pret iepriekšējo
gadu)

263

132

CSP

Pašvaldības organizētu kultūras
pasākumu apmeklējums
(iepriekšējā gada periodā)

13531

15000

Pašvaldības
dati

Darbspējas vecuma iedzīvotāju
skaits (uz gada sākumu)

6549

6829

RAIM

Reģistrētā bezdarba līmenis, % (uz
gada sākumu)

3.7

3.6

RAIM

Aktīvu uzņēmumu skaits, kopā (uz
gada sākumu)

423

440

CSP

Aktīvu uzņēmumu skaits ar
nodarbināto skaitu virs 50 (uz gada
sākumu)

13

15

CSP

Strādājošo mēneša vidējā darba
samaksa (bruto), eiro (iepriekšējā
gada periodā)

942

970

CSP

Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu
skaits (iepriekšējā gada periodā)

1098

-5% gadā

VP info

Reģistrēto satiksmes negadījumu
skaits (iepriekšējā gada periodā)

92

-10% gadā

CSDD

Atskaites
gada vērtība

2023. gadā
sasniedzamais
rezultāts

Tendence (pret
bāzes gadu)

Avots

INVESTĪCIJU PLĀNS

Viena no rīcības plāna būtiskākajām sastāvdaļām ir investīciju plāns. Investīciju plāns tiek
izstrādāts vismaz 3 gadiem un tajā atspoguļo plānotās investīcijas Ozolnieku novada attīstības
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veicināšanai: gan pašvaldības investīcijas, gan investīcijas, ko plāno piesaistīt ES, ārvalstu un nacionālā
atbalsta ietvaros. Investīciju plānā attēlotie projekti vērsti uz teritorijas vienmērīgu un līdzsvarotu
attīstību. Ozolnieku novada attīstības programmas investīciju plāns tiek veidots kā pielikums un tiek
aktualizēts katru gadu (nemainot attīstības programmas stratēģisko daļu), ņemot vērā tā izpildes
progresu un kārtējam gadam plānoto budžeta finansējumu.
Investīciju plāns 2020. – 2025. gadam pielikumā.

4. PLĀNOŠANAS DOKUMENTU PĒCTECĪBA UN SASKAŅOTĪBA

Ozolnieku novada attīstības programma 2019.–2025. gadam tiek izstrādāta saskaņā ar Ozolnieku
novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem - Ozolnieku novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju 2012.–2036. gadam, Ozolnieku novada Teritorijas plānojumu un pamatojoties uz augstāka
līmeņa teritorijas plānošanas dokumentiem – Zemgales plānošanas reģiona teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem un Nacionālo Attīstības plānu. Ozolnieku novada Attīstības programma tiek
saskaņota ar kaimiņu pašvaldību plānošanas dokumentiem.

ATBILSTĪBA NACIONĀLA JIEM TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀN OŠANAS DOKUMENTIEM

Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020. gadam (NAP 2020) ir valsts galvenais nacionāla līmeņa
vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikts valsts vidēja termiņa redzējums, prioritātes un
rīcības virzieni.
Par NAP2020 virsmērķi ir izvirzīts ekonomiskais izrāviens, tā sasniegšanai ir noteiktas trīs
prioritātes: cilvēka drošumspēja, tautas saimniecības izaugsme un izaugsmi atbalstošas teritorijas.
Ozolnieku novada vidēja termiņa attīstības prioritāšu īstenošana tiks īstenota saskaņā ar
NAP2020 prioritātēm.
Cilvēka drošumspēja

Tautas saimniecības izaugsme

Izaugsmi atbalstošas teritorijas

Iedzīvotāju labklājība
Ilgtspējīga uzņēmējdarbība

Ņemot vērā, ka Ozolnieku novada attīstības programma 2019.–2025. gadam tiek izstrādāta laikā,
kad Valsts pārresoru koordinācijas centrs strādā pie Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. gadam
izveides, tiek ņemti vērā arī šī plānošanas dokumenta priekšlikumi un risinājumi, kas nav pretrunā ar
Ozolnieku novada noteiktajām attīstības prioritātēm.

15

ATBILSTĪBA ZEMGALES REĢIONA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA S DOKUMENTIEM

Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) attīstības programma 2015.–2020. gadam ir reģionāla līmeņa
vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikti vidēja termiņa stratēģiskie uzstādījumi
Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2015.–2030. gadam noteikto ilgtermiņa
stratēģisko uzstādījumu – vīzijas, stratēģiskā mērķa, ilgtermiņa attīstības prioritāšu īstenošanai.

Ozolnieku novada vidēja termiņa attīstības programma tiek realizēta saskaņā ar Zemgales
plānošanas reģiona vidēja termiņa attīstības programmas mērķiem.

Elastīga izglītība mūža garumā

Efektīva pakalpojumu sistēma

Zemgales kultūrvide un identitāte

Iedzīvotāju labklājība
Ilgtspējīga uzņēmējdarbība
Vides un dabas resursu
ilgtspējīga apsaimniekošana un
attīstība

Uzņēmējdarbībai pievilcīga vide
– bāze inovācijām ilgtermiņā

Efektīva un kvalitatīva transporta
sistēma un infrastruktūra reģiona
ārējai un iekšējai sasniedzamībai

ATBILSTĪBA PAŠVALDĪB AS ILGTERMIŅA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀ NOŠANAS DOKUMENTIEM

Ozolnieku novada attīstības programma ir teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kura
izstrāde un īstenošana tiek veikta saskaņā ar Ozolnieku novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2012.–
2036. gadam un Ozolnieku novada teritorijas plānojumu un ievērojot pēctecību iepriekš izstrādātai un
īstenotai attīstības programmai 2012.–2018. gadam.

Ozolnieku novada igtspējīgas attīstības
stratēģija 2012 - 2036
Saskaņotība

Ozolnieku novada teritorijas
plānojums

Saskaņotība

Saskaņotība

Ozolnieku novada attīstības
programma 2019 - 2025
Pēctecība

Ozolnieku novada attīstības
programma 2012 - 2018
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5. ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IEVIEŠANA UN KONTROLE

Par attīstības programmas ieviešanu atbild Ozolnieku novada pašvaldība, un ieviešanas darbu
vada pašvaldības izpilddirektors. Programmas ieviešana, uzraudzība un atskaišu sagatavošana tiek
organizēta divos līmeņos:
1) Ozolnieku novada Tautsaimniecības un attīstības komiteja;
2) pašvaldības izpildvarā ietilpstošās struktūrvienības un iestādes.
Tautsaimniecības un attīstības komiteja ir atbildīga par attīstības programmas ieviešanas
uzraudzību, konceptuālu lēmumu pieņemšanu un priekšlikumu sniegšanu domei par izmaiņu veikšanu
attīstības programmā. Tautsaimniecības un attīstības komiteja uztur regulāru dialogu ar novada
administratīvajām teritorijām. Tā lokālā un reģionālā līmenī veic diskusijas un konsultācijas par attīstības
jautājumiem. Lai nodrošinātu attīstības programmas ieviešanas ikgadēju novērtēšanu, Tautsaimniecības
un attīstības komitejas sanāksme par attīstības programmas un budžeta plāna realizāciju tekošajā gadā
tiek sasaukta pirms pašvaldības nākošā gada budžeta sastādīšanas.
Par attīstības programmas ieviešanas ikdienas darbu koordināciju un īstenošanu ir atbildīgas
pašvaldības struktūrvienības un iestādes.
Katra daļa savas kompetences ietvaros reizi gadā, pirms pašvaldības nākošā gada budžeta
sastādīšanas, sagatavo un iesniedz tautsaimniecības komitejai atskaiti par:
 attīstības programmas ieviešanas progresu, problēmām un risinājumiem;
 rezultatīvo rādītāju analīzi, kas kopumā raksturo attīstības tendences un sasniegto
attīstības programmas ietvaros;
 ieteikumiem nepieciešamo izmaiņu veikšanai attīstības programmā.
Pašvaldības struktūrvienībām ir pienākums, pamatojoties uz NAP, reģionālās attīstības
pamatnostādnēm, nozares politikas plānošanas dokumentiem un pašvaldības attīstības programmu
izstrādāt nozares darbības plānu 3 gadiem, kas ietver sasniedzamos mērķus, uzdevumus to īstenošanai,
kā arī resursus uzdevumu izpildei.
Katru gadu līdz 1. martam, veicot informācijas apkopojumu un analīzi pašvaldības publiskajam
gada pārskatam, katra pašvaldības struktūrvienība un iestāde sagatavo pārskata ziņojumu par Ozolnieku
novada attīstības programmas realizāciju savas kompetences ietvaros.
Vienu reizi gadā Attīstības un projektu daļa sagatavo attīstības programmas uzraudzības
ziņojumu atbilstoši klāt pievienotajai tabulai.
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Attīstības programmas uzraudzības ziņojuma struktūra
Nr.

Nodaļa

Saturs

1.

Ievads

Uzraudzības pārskata mērķis, laika periods, par kādu pārskats sagatavots, pārskata
struktūra

2.

Vispārīgs pašvaldības
attīstības raksturojums

Attīstības raksturojumu izstrādā, balstoties uz iepriekš definēto pamatrādītāju
izmaiņu analīzi (salīdzinot ar rādītājiem uz bāzes un salīdzinot ar iepriekšējo gadu)
Attīstības programmas īstenošanu izvērtē, balstoties uz definētajiem prioritāšu
īstenošanas rādītājiem.
Par katru prioritāti sniedz šādu informāciju:

3.

Attīstības programmas
īstenošana



rezultatīvo rādītāju sasniegumi, to sakritība ar iepriekš plānoto saistībā ar
ieguldīto finanšu apjomu;



rezultatīvo rādītāju sasniegumu ietekme uz teritorijas attīstību;



ja konstatētas novirzes no plānotā, tad pamatojums;

4.

Secinājumi

Kopējie secinājumi un secinājumi pa mērķiem un uzdevumiem

6.

Priekšlikumi

Priekšlikumi attīstības programmas aktualizēšanai, rīcības plāna aktualizēšanai, kā arī
uzraudzības sistēmas pilnveidošanai

7.

Izmantotās informācijas
avoti

Minēti primārie informācijas avoti

Partnerība
Attīstības programmas ieviešanas procesā, realizējot novada noteiktās attīstības veicināšanas
iniciatīvas un projektus, pašvaldība uztur aktīvu sociālo dialogu ar dažādiem sociāliem partneriem (NVO,
komercsabiedrības, izglītības iestādes u.c. institūcijas) novada, plānošanas reģiona, valsts un
starptautiskā mērogā.

Sabiedrības iesaiste
Attīstības programmas ieviešanas gaitas atbilstību sabiedrības interesēm noskaidro sabiedrības
aptaujās, piemēram, ikgadējā aptaujā par iedzīvotāju apmierinātību ar dzīvi novadā vai ikgadējās
iedzīvotāju sapulcēs.

Attīstības programmas aktualizācija
Ozolnieku novada attīstības programma izstrādāta atbilstoši novada, Zemgales reģiona, Latvijas
un Eiropas attīstības tendencēm, un ir paredzēta regulāra tās aktualizācija – ne retāk kā reizi trīs gados.
Investīciju plāns, kas ir attīstības programmas sastāvdaļa, sagatavots 3 gadiem, un tā aktualizācija ir
paredzēta katru gadu.
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6. ZIŅOJUMS PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IZSTRĀDĒ

IZSTRĀDES DARBA GRUPAS

Saskaņā ar Ozolnieku novada domes 2018.gada 21.jūnija sēdes lēmumu Nr. 9 “Par Ozolnieku novada
attīstības programmas izstrādes uzsākšanu” un atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumiem Nr. 628
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, pašvaldībai, pieņemot
lēmumu par attīstības programmas izstrādes uzsākšanu, tika apstiprināts sabiedrības līdzdalības plāns.
Ozolnieku novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādes procesā tika iesaistītas šādas
mērķgrupas, kas pārstāv gan jomu (izglītība, kultūra, sports, labklājība, veselības veicināšana,
inženierinfrastruktūra, u.c.) pakalpojumu sniedzējus, gan saņēmējus:
- novada iedzīvotāji;
- pašvaldības iestāžu darbinieki;
- politiķi;
- uzņēmēji;
- nevalstiskā sektora dalībnieki.
Katrai no šīm mērķgrupām raksturīga sava, specifiska kompetence, iespējama dažādu problēmu un
prioritāšu atšķirīga izpratne un tām visām ir noteikta loma novada dzīvē.
Dokumenta izstrādes ietvaros tika organizēti šādi pasākumi visām augstākminētajām mērķa grupām:
1. jomu izvērtēšanas un attīstības plānošanas darba sanāksmes;
2. iedzīvotāju sapulces novada pagastos.
Ozolnieku novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam jomu izvērtēšanas un attīstības plānošanas
darba sanāksmes tika organizētas pēc noteikta grafika:
 Izglītība, kultūra, sports un veselības veicināšana – 2018.gada 12.septembrī plkst.17.00 Ānes
tautas namā
 Labklājība, t.sk. sociālā palīdzība un atbalsts, sabiedrības drošība, ekonomiskā aktivitāte un
nodarbinātība un novada pārvalde - 2018.gada 17.septembrī plkst.17.00 Garozas pakalpojumu
centrā
 Mājokļu politika un inženierinfrastruktūra, t.sk. ielas, ceļi, pagalmi, meliorācija, ielu
apgaismojums, ūdensapgāde un notekūdeņi, siltumapgāde - 2018.gada 27.septembrī plkst.17.00
Ozolnieku tautas namā
Ozolnieku novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam iedzīvotāju sapulces pagastos tika
organizētas 2018.gada oktobrī:

19

 2018.gada 22.oktobrī plkst.17.00 Salgales pagasta Emburgas ciemā, Salgales pagasta pārvaldes
zālē;


2018.gada 24.oktobrī plkst 17.00 Cenu pagasta Teteles ciema Teteles pamatskolā;

 2018.gada 25.oktobrī Ozolnieku Tautas namā
Kopējais dalībnieku skaits darba grupās un sapulcēs – 98.

1.REDAKCIJAS PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

20

