
Labdien! 

 

Atbildot uz saņemto VARAM izstrādāto informatīvo ziņojumu par Ozolnieku novada pašvaldības 

viedokli, informēju Jūs par sekojošo: 

 

1. Sagatavotā administratīvi teritoriālā reforma (ATR) neatbild uz pašu galveno jautājumu: 

“Kāds labums no tās būs Ozolnieku novada iedzīvotājiem?” 

2. VARAM dokumentā aprakstītie argumenti par labu ATR nav pamatoti ar pierādāmiem 

aprēķiniem un balstās uz pieņēmumu, ka tā būs lētāk uzturēt autonomo funkciju izpildi. Diemžēl 

pievienotajā materiālā ir daudz nepatiesības, kas attiecās uz Ozolnieku novadu, kā piemēram: 

- Ozolnieku novadā nav bezdarba!!!, bet tieši otrādi ir akūts darbinieku trūkums, tāpēc liela 

daļa darbinieku nāk no Jelgavas, Dobeles, Olaines, Jelgavas novada (8.lpp), 

- Iedzīvotāju skaits Ozolnieku novadā nesamazinās kā norādīts VARAM ziņojumā, bet 

pieaug!(35.lpp) 

- Ozolnieku novads nav SIA “Zemgales Eco” kapitāla daļu turētājs(40.lpp). 

3. VARAM pieņēmums bez pierādījumiem ir tas, ka skolēnu skaitam klasēs jābūt 25-35 , lai gan 

attīstīto valstu prakse un bērnu vecāku pieprasījums ir pilnīgi pretējs – mazākas klases, kas nodrošina 

kvalitatīvāku izglītības apguves procesu. 

4.  Pilnīgi pretējs VARAM filozofijai par efektīvāku līdzekļu izmantošanu ir konstatējums, ka 

pašvaldībās visās nav teritoriju plānošanas speciālistu. Kopš teritoriju plānojums vairs nav limitēts ar 

termiņu, šādu speciālistu nodarbināšana ikdienā ir nesamērīgi dārgāka, nekā pakalpojuma sniedzēja 

noteikšana iepirkumu procedūras ietvaros. 

5. Ozolnieku novads pilda visas 22 autonomās funkcijas, kuras noteiktas likumā “Par 

pašvaldībām” 15.pantā, tāpēc nav saprotama tā pievienošana Jelgavas pilsētai un Jelgavas novadam, 

turklāt atkal kritiku neiztur VARAM arguments, ka apvienojot pašvaldības būs mazākas 

administratīvās izmaksas!!! Pēc 2017.gada datiem Ozolnieku novadā administratīvās izmaksas uz 1 

iedzīvotāju bija EUR 67,30 jeb 5,4% no pamatbudžeta kopējām izmaksām, Jelgavā – EUR 94,90 jeb 

9,4%, Jelgavas novadā – EUR 97,9 jeb 8,3% (42.-44.lpp). 

6. Piespiedu pašvaldību apvienošana radīs saspringtas attiecības un neapmierinātību starp 

apvienoto teritoriju iedzīvotājiem, veidos iedzīvotāju atsvešinātību un vienaldzību par  pašvaldībā 

notiekošo, jo vara tiks attālināta no tautas, kas ir pilnīgi pretēji Eiropas pašvaldību eksistences 

pamatbūtībai! Šādā veidā vairojās drošības draudu un ekonomiskās lejupslīdes riski. 

7. Ierosinājums ir atlikt piespiedu pašvaldību apvienošanu, bet līdz 2021.gadam izveidot 

administratīvi teritoriālos apgabalus – apriņķus (varētu būt apmēram 9-12 visā valstī), kuru 

pārvaldību veiktu valsts iecelts prefekts sadarbībā ar apriņķī ietilpstošo pašvaldību pārstāvjiem. Šajā 

gadījumā ir jāpārskata autonomo funkciju sadale, nododot apriņķa līmenī lemt jautājumus par 

izglītību, veselības aprūpi, sabiedriskajiem pārvadājumiem, autoceļu uzturēšanu, būvvaldēm, 

bāriņtiesām, dzimtsarakstu nodaļām, u.c.. 

 



Ar cieņu, 

 

Dainis Liepiņš 

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs 

 


