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Ozolnieku novada pašvaldības 2012. gada publiskais pārskats

                                                                                  Apstiprināts Ozolnieku novada domes    
                                                  2013.gada 14.maija sēdē (protokols Nr.6. §1)      

    
Cienījamie  Ozolnieku  novada  pašvaldības  publiskā  pārskata  lasītāji,

Ozolnieku novada pašvaldības publiskā pārskata mērķis ir sniegt vispusīgu, objektīvu un 
atklātu informāciju par Ozolnieku novada domes un pašvaldības iestāžu darbu  2012.gadā , kā arī 
informēt par finanšu  līdzekļu  izmantošanas lietderību un iegūto rezultātu .

Vērtējot  2012.gada  paveiktos darbus , noteikti  jāatzīmē  ievērojamo ieguldījumu  izglītības  
iestāžu  finansēšanā un  kvalitatīva  izglītības līmeņa nodrošināšanā  visās novada  izglītības  iestādēs, 
neatkarīgi  no izglītojamo  bērnu  skaita  tajās. Plānojot budžeta līdzekļus , piešķirts finansējums 
skolēnu autobusa pārvadājumiem, 48 interešu izglītības pulciņu nodrošināšanai, peldēšanas 
prasmju apgūšanai un brīvpusdienu nodrošināšanai bērniem no 1.līdz 4.klasei .

Pašvaldība turpinājusi sociālās palīdzības jautājumu risināšanu, atbalstot pēkšņās grūtībās 
nonākušos cilvēkus un citas sociāli mazāk aizsargātās iedzīvotāju grupas .

Pārdomāti plānojot izdevumu struktūru , piešķirts finansējums, lai paplašinātu kultūras un 
veselīga dzīvesveida iespējas novadā : organizēti masu pasākumi un pilnveidots sporta kompleksu 
piedāvājums , kā arī paplašināta kultūras pasākumu programma, nodrošinot iedzīvotājiem iespēju 
apmeklēt savām interesēm atbilstošus pasākumus Ozolnieku novadā .

Pārskata gadā izstrādāta  Ozolnieku novada ilgtspējīgas  attīstības stratēģija 2012.-2036.
gadam un Attīstības programma 2012.-2018.gadam , nosakot Ozolnieku novada  pašvaldības 
ilgtermiņa attīstības redzējumu , ilgtermiņa mērķus , prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvas. 

Rodot labākos un ekonomiski izdevīgākos risinājumus , ievērojot konkrētās teritorijas īpatnības, 
esošo infrastruktūru un iedzīvotāju intereses, 2013.gadā pašvaldības speciālisti turpinās strādāt ar 
mērķi – veicināt Ozolnieku novada izaugsmi un attīstību.

Aicinu iedzīvotājus aktīvi iesaistīties pašvaldību darbā , sniedzot savu vērtējumu par novadā 
notiekošajiem procesiem un informējot par realizējamām idejām pašvaldības darba optimizēšanai 
un novada attīstībai!

Ar cieņu ,
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                   M.Ainārs          
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ZIŅAS PAR OZOLNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBU

  Pašvaldības nosaukums    OZOLNIEKU NOVADA DOME

Reģistra Nr. vieta un datums         10.10.2003. LR Valsts Ieņēmumu dienests                        
                                                                        Nr. 90001623310

PVN reģistra Nr. vieta un datums   01.06.2004. LR Valsts Ieņēmumu dienests
                                LV 90001623310

Juridiskā adrese                            Stadiona ielā 10, Ozolnieku pagasts,  
     Ozolnieku novads, LV- 3018

Pašvaldības vadītājs     Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs
     MĀRIS AINĀRS
  (apstiprināts ar Ozolnieku novada domes
  sēdes protokolu Nr.8 no 01.07.2009.g.)
            
Ozolnieku novada domes deputāti  Balsu skaits
 Māris Ainārs                              2420
 Jānis Vīgants                          1864
 Guntis Rozītis 1790

/no 08.11.2011./
 Alfrēds Puriņš 1662
                                                       /līdz 08.11.2011./
 Maruta Seržāne                        1754
 Zeltīte Skrabe                            1733
 Ilgvars Lecis 1708
 Dina Štelmahere                       1677
 Rasma Skruļa 670
 Gundars Liepa                             527
 Sandris Miļūns                             395
 Anita Bībere                                360
 Ģirts Neija 348
 Lolita Meinharde                          341
 Rolands Baranovskis 248
 Arvīds Račinskis                          221

Izpilddirektors PĒTERIS VEĻECKIS  no 07.07.2009.g.            
Ozolnieku novada domes
galvenā grāmatvede BENITA JANMERE  no 05.01.2004.g.

Zvērināts revidents SIA auditorfirma „Inspekcija AMJ”

Pārskata periods  01.01.2012. - 31.12.2012.
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Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – Ozolnieku  
novada dome. Pamatojoties uz Ozolnieku novada domes 2009. gada 01. jūlija sēdes protokola Nr.8 
lēmumu Nr.1 par Ozolnieku novada domes priekšsēdētāju atkārtoti tika ievēlēts Māris Ainārs un uz 
lēmumu Nr.3 par Ozolnieku novada domes priekšsēdētāja vietniekiem ievēlēti Ozolnieku novada 
domes deputāti Jānis Vīgants un Guntis Rozītis (2010.gada 02.oktobrī ievēlēts par 10.Saeimas 
deputātu). Atbilstoši „Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumam”, 
domē ievēlēti 15 deputāti. Ar Ozolnieku novada domes  2009.gada 01.jūlija ārkārtas sēdes protokola 
Nr.9 lēmumu Nr.2 apstiprinātas novada domes pastāvīgās komitejas un komiteju locekļu ievēlēšana. 
Pamatojoties uz ar Ozolnieku novada domes  2010.gada 14.decembra sēdes lēmumu Nr.1 (prot.Nr.13) 
apstiprinātajiem grozījumiem Ozolnieku novada pašvaldības  saistošajos noteikumos Nr.27/2009 
„Ozolnieku novada pašvaldības nolikums”, domes priekšsēdētājam ir tikai viens vietnieks un par 
vienu locekli mazāk ir finanšu komitejā un izglītības, kultūras un veselīga dzīves veida veicināšanas 
komitejā.

Lai nodrošinātu savu darbību un izskatītu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības 
deputātiem ievēlē:

                    finanšu komiteju – 5 locekļu sastāvā;
                    sociālo jautājumu komiteju – 5 locekļu sastāvā;
                    izglītības, kultūras un veselīga dzīves veida veicināšanas komiteju –    5 
                    locekļu sastāvā;
                    attīstības un tautsaimniecības komiteju – 6 locekļu sastāvā.
Pārskata gadā notikušas 12 kārtējās domes sēdes un 3 ārkārtas domes sēde, 12 finanšu 

komitejas sēdes, 12 attīstības un tautsaimniecības komitejas sēdes, 9 sociālo jautājumu komitejas 
sēdes un 12 izglītības, kultūras un veselīga dzīves veida veicināšanas komitejas sēdes. 

Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu 
nodrošina Ozolnieku novada domes izpildorgāns – pašvaldības  administrācija, kas sastāv no :

                    kancelejas;
                    grāmatvedības un finanšu daļas;
                    attīstības plānošanas daļas;
                    saimniecības daļas.   
Pamatojoties uz Ozolnieku novada domes 2011.gada 12.aprīļa sēdes lēmumu Nr.2, tika 

izveidota štata vienība – izpilddirektora vietnieks. Pārskata gadā būtiski palielinājies pašvaldības 
funkciju un administrēšanas darba apjoms, līdz ar to radās nepieciešamība ieviest augstāk minētās 
izmaiņas.

           
          Atbilstoši ar Ozolnieku novada domes 2009.gada 13. oktobra sēdes protokola Nr.13 lēmumu 

Nr.3 apstiprinātajam nolikumam, pašvaldības domes padotībā ir šādas iestādes un struktūrvienības:

            no pašvaldības budžeta finansētās iestādes:
                     Ozolnieku vidusskola;
                     Garozas pamatskola ar pirmsskolas grupu;
                     Salgales pamatskola ar pirmsskolas grupu;
                     Teteles pamatskola ar muzeju „Laiki un likteņi”;
                     pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte”;
                     pirmskolas izglītības iestāde „Bitīte”;
                     pirmskolas izglītības iestāde „Zīlīte”;
                     pirmskolas izglītības iestāde „Pūcīte”;
                     Ozolnieku Mūzikas skola;
                     Salgales mūzikas skola;
                     pašvaldības policija;
                     Ozolnieku novada informācijas centrs-muzejs;
                     Branku datorcentrs;
                     Ozolnieku Tautas nams;
                     Ānes kultūras nams;
                     Sporta komplekss „Mālzeme”;
                     Ozolnieku sporta centrs;
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                     Sociālās aprūpes centrs „Zemgale”;
           Ozolnieku novada Centrālā bibliotēka ar Vainu, Ānes, Jaunpēternieku un 
                     Garozas filiālēm;
                     Sociālais dienests.
        no pašvaldības budžeta finansētās struktūrvienības :
                     dzimtsarakstu nodaļa;
                     bāriņtiesa;
                     būvvalde;
                     izglītības nodaļa.
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: 
              .    SIA „Ozolnieku KSDU”;
              .    SIA „Jelgavas rajona slimnīca”.
        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 dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):
          Latvijas Pašvaldību Savienībā;
          Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijā;
          Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūras biedrība. 
            2006.gadā  izgatavoti Ozolnieku novada simbolikas – ģērboņa, karoga un vimpeļa  grafiskie 
orģināli, saskaņojot un apstiprinot  tos Latvijas Republikas Heraldikas komisijā.
           Ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas 2006.gada 07.decembra lēmumu Nr.02.8.5./25 
Ozolnieku novada ģerbonis reģistrēts ģērboņu reģistrā.
           Pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem  1.tabulā redzama Ozolnieku novada 
iedzīvotāju darbaspējas vecuma un dzimuma struktūras dinamika trīs gadu periodā, bet 2.tabulā 
redzama Ozolnieku novada bērnu vecuma un dzimuma struktūras dinamika trīs gadu periodā.

                                                                                                                1.tabula

                         Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībā 

   2010.g.      2011.g.      2012.g.
Līdz darbspējas vecumam,  t.sk.    1723      1785        1814
      sievietes      847        881        927
      vīrieši      876        904        887
Darbspējas vecumā, t.sk.     6780       6769       6759
      sievietes     3359       3345       3324
      vīrieši     3421       3424       3435
Pēc darbspējas vecuma, t.sk.     1913       1969       1965
       sievietes     1199       1231       1235
       vīrieši      714         738        730
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 2.tabula

                        Bērnu vecuma un dzimuma  struktūra pašvaldībā
                                                                                     

    2010.g.       2011.g.       2012.g.
Vecumā no 0-6 āgadiem, t.sk.     823         828       838
        sievietes     429         420       427
        vīrieši     394         408       411
Vecumā  no 7-18 gadiem, t.sk.    1227       1253       1235
        sievietes     597        628       629
        vīrieši     630        625       606

          Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina 
šādi pakalpojumu centri un pagasta pārvalde: 
                  Salgales pagasta pārvalde;
                  Branku pakalpojumu centrs;
                  Ānes pakalpojumu centrs;
                  Garozas pakalpojumu centrs.
          Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai Ozolnieku novada dome no deputātiem un Ozolnieku 
novada iedzīvotājiem izveidojusi sekojošas komisijas, kuru darbību reglamentē Ozolnieku novada 
domes apstiprināts nolikums:
                 novada vēlēšanu komisiju 9 cilvēku sastāvā;
                 iecirkņa vēlēšanu komisijas 7 cilvēku sastāvā;
                 administratīvā komisiju 5 cilvēku sastāvā;
                 pašvaldības iepirkumu komisiju 5 cilvēku sastāvā;
                 pašvaldības izsoles komisiju 5 cilvēku sastāvā;
                 apbalvošanas komisiju 3 cilvēku sastāvā;
                 ārkārtas situācijas komisiju 3 cilvēku sastāvā;
                 represēto personu stāvokļa izvērtēšanas komisiju 3 cilvēku sastāvā;
                 ētikas komisiju 3 cilvēku sastāvā;
                 administratīvo aktu strīdu komisiju;
                 ceļu fonda komisiju;
                 pedagoģiski medicīnisko komisiju.

Ozolnieku novada pašvaldības pārvaldes struktūra attēlota  6.lappusē.
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• OZOLNIEKU MŪZIKAS SKOLA 
• SALGALES MŪZIKAS SKOLA 
• OZOLNIEKU NOVADA  INFORMĀCIJAS  CENTRS-

MUZEJS 
• BRANKU  DATORCENTRS 
• PAŠVADĪBAS POLICIJA 
• OZOLNIEKU TAUTAS NAMS 
• ĀNES KULTŪRAS NAMS 
• OZOLNIEKU NOVADA CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA AR 

VAINU, ĀNES, JAUNPĒTERNIEKU UN GAROZAS 
FILIĀLĒM 

• SPORTA KOMPEKSS “MĀLZEME” 
• OZOLNIEKU SPORTA CENTRS 
• SOCIĀLAIS APRŪPES CENTRS „ZEMGALE” 
• SOCIĀLAIS DIENESTS 
 
 
 
 
 

 
 
 

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA 
VIETNIEKS 

GRĀMATVEDĪBAS 
UN FINANŠU DAĻA 
 

ATTĪSTĪBAS 
PLĀNOŠANAS 

DAĻA 
 
 

NO PAŠVALDĪBAS 
BUDŽETA FINANSĒTĀS 

STRUKTŪRVIENĪBAS 
• DZIMTSARAKSTU 

NODAĻA 
• BĀRIŅTIESA 
• BŪVVALDE 
• IZGLĪTĪBAS	  NODAĻA	  
 

BRANKU 
PAKALPOJUMU 

CENTRS 
 
ĀNES PAKALPOJUMU 

CENTRS  
 

SAIMNIECĪBAS 
DAĻA 

SALGALES  PAGASTA 
PĀRVALDE 
 

GAROZAS 
PAKALPOJUMU 

CENTRS 
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OZOLNIEKU  NOVADA  PĀRVALDES  STRUKTŪRA 

L Ē M Ē J V A R A  
        

             
          
            
       
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Z P I L D V A R A  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVADA DOME 

FINANŠU 
KOMITEJA 

SOCIĀLO JAUTĀJUMU 
KOMITEJA 

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN 
VESELĪGA DZĪVESVEIDA 

VEICINĀŠANAS KOMITEJA 
 

ATTĪSTĪBAS UN 
TAUTSAIMNIECĪBAS 

KOMITEJA 
 

DOMES KOMISIJAS  
   

• NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJA  
• IECIRKŅA VĒLĒŠANU KOMISIJAS 
• ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA 
• PAŠVALDĪBAS IEPIRKUMA 

KOMISIJA 
• PAŠVALDĪBAS IZSOLES KOMISIJA 
• APBALVOŠANAS KOMISIJA 
• ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS KOMISIJA 
• REPRESĒTO PERSONU STĀVOKĻA 

IZVĒRTĒŠANAS KOMISIJA 
• ĒTIKAS KOMISIJA 
• ADMINISTRATĪVO AKTU STRĪDU 

KOMISIJA 
• CEĻU FONDA KOMISIJA 
• PEDAGOĢISKI MEDICĪNISKĀ 

KOMISIJA 

 
 
 
 
 
 
 

DOMES 
PRIEKŠSĒDĒTĀJS 

IZPILDDIREKTORS 

KANCELEJA 
 

 
 

NO PAŠVALDĪBAS BUDŽETA FINANSĒTĀS 
IESTĀDES 

• OZOLNIEKU VIDUSSKOLA 
• GAROZAS PAMATSKOLA AR PIRMSSKOLAS GRUPU 
• SALGALES PAMATSKOLA AR PIRMSSKOLAS GRUPU 
• TETELES PAMATSKOLA AR MUZEJU "LAIKI UN 

LIKTEŅI" 
• PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „SAULĪTE” 
• PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "BITĪTE" 
• PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "ZĪLĪTE"  
• PITMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „PŪCĪTE” 
• OZOLNIEKU MŪZIKAS SKOLA 
• SALGALES MŪZIKAS SKOLA 
• OZOLNIEKU NOVADA  INFORMĀCIJAS  CENTRS-

MUZEJS 
• BRANKU  DATORCENTRS 
• PAŠVADĪBAS POLICIJA 
• OZOLNIEKU TAUTAS NAMS 
• ĀNES KULTŪRAS NAMS 
• OZOLNIEKU NOVADA CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA AR 

VAINU, ĀNES, JAUNPĒTERNIEKU UN GAROZAS 
FILIĀLĒM 

• SPORTA KOMPEKSS “MĀLZEME” 
• OZOLNIEKU SPORTA CENTRS 
• SOCIĀLAIS APRŪPES CENTRS „ZEMGALE” 
• SOCIĀLAIS DIENESTS 
 
 
 
 
 

 
 
 

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA 
VIETNIEKS 

GRĀMATVEDĪBAS 
UN FINANŠU DAĻA 
 

ATTĪSTĪBAS 
PLĀNOŠANAS 

DAĻA 
 
 

NO PAŠVALDĪBAS 
BUDŽETA FINANSĒTĀS 

STRUKTŪRVIENĪBAS 
• DZIMTSARAKSTU 

NODAĻA 
• BĀRIŅTIESA 
• BŪVVALDE 
• IZGLĪTĪBAS	  NODAĻA	  
 

BRANKU 
PAKALPOJUMU 

CENTRS 
 
ĀNES PAKALPOJUMU 

CENTRS  
 

SAIMNIECĪBAS 
DAĻA 

SALGALES  PAGASTA 
PĀRVALDE 
 

GAROZAS 
PAKALPOJUMU 

CENTRS 
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PAŠVALDĪBAS  NEKUSTAMĀ   ĪPAŠUMA  NOVĒRTĒJUMS

        Zemgales līdzenumā, 4 km no Jelgavas un 37 km no Rīgas atrodas Ozolnieku novads, kura 
kopējā platība pēc Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas sniegtajiem datiem uz 2012.
gada 31.decembri bija 28514 ha, no tiem Ozolnieku pagasts aizņem 799,7 ha, Cenu pagasts – 
12074 ha, bet Salgales pagasts – 15640,3 ha.

                                                                                                                         3.tabula

Pašvaldības nekustamā īpašuma  novērtējums pēc bilances vērtības
(Ls)

Rādītāji       2010.g.       2011.g.        2012.g.
Dzīvojamās ēkas       571675       574426       591843
Nedzīvojamās ēkas     3998845      4484060      5738710
Transporta būves     5336445      5304942      4808365
Zeme      2685381      2797917      2848496
Inženierbūves        323871       520485        607097
Pārējais nekustamais īpašums

       76093         42023       102551
Bioloģiskie aktīvi        11493         11493        14102
           Kopā      13003803     13735346    14711164

3.tabulā  redzams, ka pārskata gadā pašvaldības nekustamā īpašuma bilances vērtība 
palielinājusies  par  Ls 975818.

                                                                                                               4.tabula

Zemes  sadalījums pēc īpašuma piederības 
                                            
Nosaukums      Platības 

2011.g.(ha)
    Platības 
 2012.g. (ha)

Pašvaldības rīcībā nodotā zeme 781 811,7
Valsts pārvaldes rīcībā nodotā zeme 10991 10968,8
    t. sk. Valsts meža zeme 10261 10249,5
    t.sk.  rezerves zemes fonds - 29,8
Juridisko personu rīcībā nodotā zeme 2856 3043,9
Fizisko personu rīcībā nodotā zeme 13884 13623,0
Jaukta statusa kopīpašumi                          66,6

          Kopējais Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra informācijas sistēmā /NĪVK IS/ reģistrēto 
zemes vienību skaits Ozolnieku novada teritorijā ir 5416, no kurām 2412 zemes vienības ir Cenu 
pagastā, 1225 vienības - Ozolnieku pagastā un 1779 vienības - Salgales pagastā. 
         Ozolnieku novadā salīdzinoši daudz zemes platību pieder /arī piekrīt/ valstij un valsts institūcijām, 
t.i. 38,5 % jeb 10 968,8ha. Šo valsts un valsts institūciju īpašumu un tām piekrītošo zemju īpatsvaru 
novada teritorijā daļēji veido valsts meža fonda platības - 10 249,5ha, kuras pieder vai piekrīt 
valstij Zemkopības ministrijas personā, satiksmes infrastruktūras objektu zemes /valsts autoceļi un 
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dzelzceļi/ - 448,4ha, kuras pieder vai piekrīt valstij Satiksmes ministrijas personā, publiskie ūdeņi /
Lielupe, Iecava un Misas upes/ - 201,2ha platībā, kā arī rezerves zemes fonda zeme 29,8ha platībā 
un zeme zemes reformas pabeigšanai 4,3ha platībā.

Fizisko personu īpašumā un lietošanā nodotas lielākās zemju platības jeb 47,8%  - 13 623ha, 
no kuriem lielākās platības atrodas Salgales pagastā - 8693,1 ha.

Juridisko personu īpašumā nodoti 10,7% zemju jeb 3043,9ha, no kuriem lielākā daļa jeb 
2185,9ha atrodas Salgales pagastā. 

Pašvaldību rīcībā kā īpašumi, pašvaldībai piekritīgā zeme un pašvaldībai piekritīgie zemes 
starpgabali atrodas 2,8 %  jeb 811,7 ha zemju.

Jaukta statusa kopīpašumi veido 0,2%  jeb 66,6ha zemju. 

      Ozolnieku novada zemju sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām 
/VZD dati uz 01.01.2013., ha/ ir sekojošs:

- lauksaimniecības zeme 15 980,2
- mežsaimniecības zeme 10 593,0
- ūdens objektu zeme 297,1
- derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 92,1
- dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme 40,8
- individuālo dzīvojamo māju apbūves zemes 496,4
- daudzdzīvokļu māju apbūves zeme 48,7
- komercdarbības objektu apbūves zeme 37,0
- sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme 88,9
- ražošanas objektu apbūves zeme 156,0
- satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme 636,5
- inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme 47,3

                                                                         Kopā:                         28 514,0

                                                                                                                   5.tabula  
                  

Zemes sadalījums pēc lietošanas veida 2012.gada 31.decembrī
                                                                                                                                   
          Īpašuma veids       Platība (ha)      Īpatsvars (%)
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme       10987,5             38,5
Meži       13360,2             46,9
Krūmāji           413,9               1,5
Purvi          155,6               0,5
Ūdens objektu zeme         1118,6               3,9
Zem ēkām un pagalmiem           764,3               2,7
Zem ceļiem           672,8               2,4
Pārējās zemes         1041,1               3,6
KOPĀ        28514,00             100,0

5.tabulā redzams, ka vislielāko platību novadā pēc zemes lietošanas veida 
aizņem meži – 46,9% un lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 38,5%.
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 1.attēls. Zemes sadalījums pēc zemes lietošanas veida  2012.gada 31.decembrī (ha)

     6.tabula

                             Pašvaldības aktīvi un pasīvi 2012.gadā (Ls)   
   

      Gada sākumā       Gada beigās
Aktīvi         17467925        18401092
    Ilgtermiņa ieguldījumi          16268533        17418234
    Apgrozāmie līdzekļi           1199392          982858
Pasīvi         17467925        18401092
    Pašu kapitāls         16808515        17181871
    Kreditori           659410         1219221

6.tabulā redzams pašvaldības aktīvu un pasīvu izmaiņas. Pārskata gada beigās aktīvi un pasīvi 
palielinājušies  par Ls 933167.
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PAMATBUDŽETA UN  SPECIĀLĀ  BUDŽETA   
IEŅĒMUMU  UN  IZDEVUMU IZPILDE  2012.GADĀ

 Ozolnieku novada dome saskaņā ar pastāvošo likumdošanu organizēja budžeta izpildi, 
nodrošinot ieņēmumu daļas līdzekļu racionālu izlietošanu pašvaldības pastāvīgo funkciju izpildei. 
Budžeta izpildes gaitā tiek stingri ievērots likums „Par pašvaldību budžetiem”. 

PAMATBUDŽETA   IEŅĒMUMI
 Ieņēmumus veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, nenodokļu 
ieņēmumi, transfertu ieņēmumi un budžeta iestāžu ieņēmumi. Pārskata gadā ieņēmumu kopsumma 
sasniedza Ls 5966164, kas ir par Ls 182642 jeb 3,2% vairāk kā 2011.gadā. Pamatbudžeta 
ieņēmumu izpilde redzama 7.tabulā. Pamatbudžeta ieņēmumu dinamika redzama 2.attēlā un   
ieņēmumu īpatsvars 2012.gadā redzams 3.attēlā. Ieņēmumu sastāvā vislielākais īpatsvars ir 
iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 57,6%. 4.attēlā redzams, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2012.
gadā palielinājies par Ls 261843 jeb  8,2% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Attiecīgi  nekustamā 
īpašuma nodokļa dinamika redzama 5.attēlā, transfertu ieņēmumu dinamika - 6.attēlā un ieņēmumu 
no budžeta iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu dinamika – 7.attēlā.

                           7.tabula 
Pamatbudžeta ieņēmumi (Ls)

Kods Rādītāju nosaukums Izpilde
2011.g.

Izpilde 
2012.g.

Plāns
2013.g.

I. IEŅĒMUMI kopā 5783522 5966164 6306801
II.Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi kopā 3569327 3846077 4086923
III. Nodokļu ieņēmumi 3533611     3820657       4063113

1 100 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 3174132 3435975 3670445
4 100 Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) 359479 384682 392668
4 110 NĪN par zemi 214887 229740 232307
4 120 NĪN par ēkām      89636 90600 107669
4 130 Nekustamā īpašuma nodoklis

 par mājokļiem      54956 64342 52692
IV. Nenodokļu ieņēmumi 35716 25420 23810

8 000 Ieņēmumi no uzņēmējdarbības
 un īpašuma 5068 1945 1500

9 000 Valsts (pašvaldību) nodevas 
un kancelejas nodevas 5281       5731       9335

9 400 Valsts nodevas, kuras 
ieskaita pašvaldības budžetā

2848      2525      2450

9 500 Pašvaldības nodevas 2433 3205 6685
 9 900 Pārējās nodevas 1 200
10 000 Naudas sodi un sankcijas 12507 15438 11855
12 000 Pārējie nenodokļu ieņēmumi 160 620 620
13 000 Ieņēmumi no valsts 

(pašvaldības) īpašuma pārdošanas un
 no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas      12700       1686       500
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Kods Rādītāju nosaukums Izpilde
2011.g.

Izpilde 
2012.g.

Plāns
2013.g.

V. Transfertu ieņēmumi   1569292 1448872 1560693
17.200 Pašvaldību saņemtie transferti no valsts 

budžeta daļēji finansētām atsavinātām 
publiskām personām un no budžeta 
nefinansētām iestādēm 30029      30000

18 000 Valsts budžeta transferti 1238164 1012264 1119283
18 600 Pašvaldību budžetā saņemtie 

uzturēšanas izdevumu transferti no valsts 
budžeta

 1053031   1012264     1119283

18 610 Pašvaldību budžetā saņemtā 
valsts budžeta dotācija     11393

18 620 Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 739292 852802 895015
18 630 Transferti ārvalstu finanšu palīdzības 

projektu īstenošanai no valsts budžeta 
iestādēm

   166578     111462       165600

18 690 Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie valsts 
budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu 
transferti 135768 48000 58668

 18 
700

Pašvaldību budžetā saņemtie kapitālo
izdevumu transferti un mērķdotācijas no
valsts budžeta 1694

 
18.730

Pārējie valsts budžeta iestāžu kapitālo 
izdevumu transferti pašvaldībām       1694

18 800
Pašvaldību budžetā saņemtie valsts 
budžeta
Transferti Eiropas Savienības struktūrfondu
finansēto projektu īstenošanai

   183439

18 810   Ieņēmumi par Eiropas Savienības 
struktūrfondu finansēto daļu projektu 
īstenošanai    180129

18 820   Ieņēmumi par valsts budžeta finansējuma 
daļu Eiropas  Savienības struktūrfondu 
finansēto projektu īstenošanai

    
      3310

19 000 Pašvaldību budžeta transferti    331128 406579 411410
19 210 Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai

     90142    138683      144000
19 230 Ieņēmumi sociālās palīdzības funkciju 

nodrošināšanai   240986    267896      267410
VI. Maksas pakalpojumi un citi pašu 
ieņēmumi   644903 671215      659185

21.300 Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem un citi pašu 
ieņēmumi

  643144 667819 655625

21 351  Mācību maksa 2559 2000
21 359 Pārējie ieņēmumi par izglītības 

pakalpojumiem
   
   5998 4948 4500

21 379 Ieņēmumi par pārējo dokumentu 
izsniegšanu un pērējiem kancelejas 
pakalpojumiem

     60         56         65

21 380 Ieņēmumi par nomu un īri 81313  79133 74610
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Kods Rādītāju nosaukums Izpilde
2011.g.

Izpilde 
2012.g.

Plāns
2013.g.

21 390 Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem 555773 581123 574450

21 391 Maksa par personu uzturēšanos sociālās 
aprūpes iestādēs 552589 576524 571000

21 393 Ieņēmumi par biļešu realizāciju 2458 2408 2400
21 399 Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem

726 2191 1050
21 420  Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi 1060
21 490 Citi iepriekš neklasificētie maksas 

pakalpojumi un pašu ieņēmumi 1759     3396       2500
Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts
(-) -688074 -714642 -760352
Finansēšana  688074 714642 760352

2.attēls. Pamatbudžeta ieņēmumu dinamika (Ls)
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 3. attēls. Pamatbudžeta ieņēmumu īpatsvars 2012. gadā (%) 

4. attēls. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dinamika (Ls)
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5. attēls. Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) dinamika (Ls)

 

6.attēls. Transfertu ieņēmumu dinamika (Ls)

7. attēls. Ieņēmumu no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem  un
 citu pašu ieņēmumu dinamika (Ls)
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PAMATBUDŽETA IZDEVUMI

 Izdevumi dalās sekojoši:
atbilstoši funkcionālajām kategorijām;
atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.
 Pārskata gadā izdevumu kopējā summa bija Ls 6680806, kas palielinājusies par Ls 209210 
jeb 3,2%, salīdzinājumā ar 2011.gadu, bet 2013.gadā plānota izdevumu palielināšanās par Ls 
386347 jeb 5,8 % salīdzinot ar  2012.gadu. Sīkāka informācija par 2012.gada izdevumiem redzama 
8.tabulā un 8.attēlā. Lielākais īpatsvars pēc funkcionālajām kategorijām pieder izglītībai – 56,1%, 
bet pēc ekonomiskajām kategorijām lielākais īpatsvars pieder atlīdzībai – 39,3% un pamatkapitāla 
veidošanai – 30,3%.   
   

                                                                                                                                      8.tabula
Pamatbudžeta izdevumi (Ls)

                                                                                                              
Kods Rādītāju nosaukums IZPILDE

2011.g.
IZPILDE
2012.g.

PLĀNS 
2013.g.

Izdevumi   atbilstoši funkcionālajām   kategorijām
01 000 Vispārējie valdības dienesti 283104 441507 400016
03 000 Sabiedriskā kārtība un drošība 67896 70071 83175
04 000 Ekonomiskā darbība 56148 60147 76245
06 000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 1163401 598772 1029077
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 517295 509679 493763
09 000 Izglītība 3102530 3746136 3666866
10 000 Sociālā aizsardzība 1281222 1254494 1318011

KOPĀ 6471596 6680806 7067153
Izdevumi   atbilstoši ekonomiskajām   kategorijām
1000 Atlīdzība 2345288 2628504 3255350
2000 Preces un pakalpojumi 1353294 1405002 1420216
4000 Procentu izdevumi 211 3100

5000 Pamatkapitāla veidošana 2024403 2021927 1800489
6000 Sociālie pabalsti 390481 333184 325530
7000 Uzturēšanas izdevumu transferti, 

dotācijas  un mērķdotācijas 
pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, 
pašu resursi, starptautiskā sadarbība

265648 291978 262468

8000 Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc 
uzkrāšanas  principa      92482
KOPĀ 6471596  6680806 7067153
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 8. attēls. Pamatbudžeta izdevumu dinamika (Ls)

 9. attēls. Pamatbudžeta izdevumu īpatsvars 2012. gadā (%)

Detalizēta informācija par izdevumu īpatsvaru 2012.gadā atbilstoši funkcionālajām kategorijām 
redzama 9.attēlā.
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SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI

                                                                                         9.tabula
                 Speciālā budžeta izpilde (Ls)

Rādītāji IZPILDE
2011.g.

IZPILDE
2012.g.

PLĀNS
 2013.g.

Atlikums uz gada sākumu 137083    115429       149769
                 IEŅĒMUMI
Speciālais budžets      147301     160948 152457

      Dabas resursu nodoklis 45267 74413 74420

      Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi 101074 86493 78037

      Pārējie speciālā budžeta līdzekļi          960             42

Ziedojumi un dāvinājumi        2393        3410 1700

                       Kopā 149694 164358 154157
  IZDEVUMI  atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Speciālais budžets 169689 127448 201260

     Pašvaldības teritoriju un mājokļu 
     apsaimniekošana 169500 120721      201260

     Izglītība 189 6727

Ziedojumi un dāvinājumi 1659 2570 4339

    Atpūta,kultūra un reliģija 1484 1353 3205

    Izglītība 175 1217 1084

 Sociālais dienests 50

                      Kopā 171348 130018 205599
IZDEVUMI atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Speciālais budžets 169689 127448 201260

    Atlīdzība 780 1240

    Preces un pakalpojumi 78858 106313 106990

    Pamatkapitāla veidošana 61948 20355 93030

    Pārējie budžeta izdevumi, kas veidojas
    pēc uzkrāšanas principa 28883

Ziedojumi un dāvinājumi 1659 2570 4339

    Preces un pakalpojumi 1659 1584 2339

    Pamatkapitāla veidošana 986 2000

                       Kopā 171348 130018 205599
Aizdevumi 1220

Atlikums uz gada beigām 115429 149769 98327
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9.tabulā un 10.attēlā redzama  speciālā budžeta izpilde. Pēc tabulā un attēlā redzamiem cipariem 
varam secināt, ka arī speciālā budžeta ieņēmumiem  ir tendence palielināties. 2012.gadā ieņēmumi 
salīdzinot ar 2011.gadu palielinājušies par Ls 13647 jeb 9,3%. Izdevumi 2012.gadā samazinājušies 
par  Ls 42241  jeb 24,9%.  Speciālā budžeta ieņēmumu daļas palielinājums ir dabas resursu nodoklim 
– salīdzinot ar 2011.gadu tas palielinājies par 
Ls 29146. Autoceļu fonda līdzekļiem ir tendence samazināties. 2012.gadā, salīdzinot ar 2011.gadu , 
autoceļu fonda līdzekļi samazinājušies par Ls 14581. Arī 2013.gada plānā nav paredzēts šo līdzekļu 
pieaugums.
 Palielinājušies ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi – par Ls 1017 un izdevumi  – par   Ls 911.  

10. attēls. Speciālā budžeta, ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu dinamika (Ls)
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VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI

 Ozolnieku novada dome organizē pašvaldības pastāvīgo funkciju izpildi, kā arī likumos 
noteiktajos gadījumos veic pienākumus, kas saistīti ar novada izglītības, sociālās palīdzības, kultūras 
iestāžu metodisku palīdzību.

                                       11.attēls. Ozolnieku novada domes ēka

     Pašvaldības darbības prioritārie virzieni aizvadītajā gadā ir  bijuši:
          izglītība;
          iedzīvotāju sociālā aizsardzība;
          sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana;
          novada infrastruktūras uzlabošana.

     Pēc LR Iedzīvotāju reģistra datiem uz 2012. gada 31. decembri, Ozolnieku novadā bija 10747 
iedzīvotāji, no kuriem Ozolnieku pagastā – 4287, Cenu pagastā – 4642 un Salgales pagastā  - 1818. 
Nodokļu ieņēmumi latos uz vienu iedzīvotāju:
                                                                                2011.gadā           2012.gadā 
       pēc naudas plūsmas principa                331,27               355,51
               pēc uzkrāšanas principa                335,05               357,17

    Nodokļu ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju palielinājušies par Ls 24,24, jeb 7,3 %   vairāk kā  2011.
gadā. 

     Pēc Ozolnieku novada domes kancelejas reģistriem 2012.gadā :

  Ienākošie dokumenti 2364
  Iesniegumi 1697
  Izejošie dokumenti 1238
  Izziņas 413
  Deklarētas personas 470
  Rīkojumi 196
  Līgumi 540
  Izdeklarētas personas 546
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2012.gadā  Ānes pakalpojumu centrā veikti 507 maksājumi par nekustamā īpašuma nodokli, 
zemes nomu  un citiem pakalpojumiem, iekasēti Ls 6200. 48 cilvēki deklarēja savu dzīvesvietu Ānē 
un Tetelē, izsniegtas 38  dažādas  izziņas.

Sniegts atbalsts sociālā dienesta darbiniecēm. Pieņemti pašvaldībai adresēti iesniegumi, 
sniegtas atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem tieši vai sazinoties ar pašvaldības atbildīgajām 
personām. Pieņemti iesniegumi par bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādēs u.c.

Ānes pakalpojumu centrā iknedēļu iedzīvotājus pieņēma domes priekšsēdētājs vai 
izpilddirektors un sociālā dienesta speciālisti.

Salgales pagasta pārvaldē 2012.gadā saņemti 66 iesniegumi, nosūtīts 171  dokuments, 
izsniegtas 146 izziņas, piedeklarētas 28 personas, anulēta deklarētā dzīvesvieta 29 personām.

Valsts deleģēta funkcija, kas jāveic pašvaldībai, ir civilstāvokļa aktu – laulību, dzimšanas 
un miršanas reģistrācija, kuru Ozolnieku novada pašvaldībā veic  Ozolnieku novada domes 
Dzimtsarakstu nodaļa. 

                                                                                                             11. tabula
                         Ozolnieku novada domes  Dzimtsarakstu nodaļā 
                                         reģistrētie  civilstāvokļa akti

2011.g. 2012.g.      
Dzimšanas reģistru skaits 111 103
 tai sk. dzimš. reģ. sk. bez ziņām par tēvu  10 8
tai sk. dzimš. reģ. skaits ar paternitātes atzīšanu  37 43
Dzimšanas  reģ.sk., kas papildināti ar adopciju 1 1
Reģistrēto laulību skaits  62         70
   tai skaitā baznīcā   1 1
   tai skaitā  ar ārvalstu pilsoņiem  2 2
Reģistrēto laulību skaits pirms 18 gadu vecuma  1 -
Kāzu jubileju ceremonijas   4 -
Laulības reģistru skaits kuros izdarīta atzīme
par laulības šķiršanu

34 21

Miršanas reģistru skaits 162 179
Īpašu miršanas reģistru skaits   - -
Reģistru ierakstos izdarīto papildinājumu un
labojumu skaits

  60 47

Izdoto atkārtoto apliecību skaits   32 40
Uzvārda maiņa   1 1
Sarakste ar fiziskām un juridiskām personām  355 345

       Par Ozolnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā veiktajiem civilstāvokļa aktu reģistriem, papildinājumu 
izdarīšanu, uzvārdu maiņu un atkārtotajām civilstāvokļa reģistrācijas apliecībām 2012. gadā 
ir iekasēta valsts nodeva  Ls 471. Pēc domes lēmuma, par sniegtajiem maksas pakalpojumiem 
iekasēti Ls 1161.
          Dzimsarakstu nodaļā darbu veic nodaļas vadītāja, bet Salgales pagastā -dzimtsarakstu 
nodaļas vadītājas vietniece. 
        2012. gadā no reģistrētajiem 179 mirušajiem, 94  bija SAC „Zemgale” iemītnieki. 

       Ozolnieku  novada pagastu  iedzīvotāju  izmaiņas ir  sekojošas:

                                                           Dzimuši                 Miruši
       Ozolnieku pagasts   40           27
       Cenu pagasts    48           42
       Salgales pagasts                        15           16
       SAC „Zemgale”                          -           94
       Deklarēti citās pašvaldībās                    -                                24
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12.attēlā redzams, kāda bijusi izdevumu dinamika četru gadu laikā vispārējiem valdības dienestiem. 

 12. attēls. Pamatbudžeta izdevumu vispārējiem valdības dienestiem dinamika (Ls)

        Ozolnieku novada pašvaldībā 2012. gads sabiedrisko attiecību sektorā ir bijis orientēts uz 
tiešas un atklātas komunikācijas nodrošināšanu, publiskā tēla veidošanu un operatīvu aktuālās 
informācijas izplatīšanu medijos un pašvaldībai pieejamajos resursos – izdevumā „Ozolnieku Avīze” 
un mājas lapā: www.ozolnieki.lv. 

Tieša un atklāta komunikācija
1) Jaunas mājas lapas versijas izstrāde:

       Tā kā Ozolnieku novada pašvaldībai ir svarīgi ne tikai informēt cilvēkus par novada aktualitātēm, 
bet arī veidot komunikāciju ar iedzīvotājiem, noskaidrojot viņu viedokli un vērtējumu par pašvaldībā 
notiekošo, tad 2012. gadā tika pieņemts lēmums: izveidot jaunu Ozolnieku novada pašvaldības 
mājas lapas versiju, īpašu uzmanību pievēršot aktualitāšu sadalījumam un jautājumu/atbilžu 
sadaļai, kur iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli, uzdot jautājumus un saņemt atbildes 
par pašvaldībā notiekošajiem procesiem. Jaunā mājas lapas versija tika atklāta 2012. gada 27. 
jūlijā, līdz gada beigām mājas lapas jautājumu/atbilžu sadaļā saņemts 81 jautājums, kas ir pozitīvs 
rādītājs, salīdzinot jautājumu sadaļas aktivitātes ar iepriekšējo mājas lapas versiju, kur gada laikā 
tika saņemti tikai 3 jautājumi. Piecu mēnešu laikā aktualitāšu sadaļā publicētas 287 ziņas, tāpat 
visām pašvaldības iestādēm izveidotas atsevišķas sadaļas ar vairākām apakšsadaļām, kur regulāri 
tiek atjaunota informācija par iestādes darbu un publicētas foto galerijas. Padomāts arī par lapas 
vizuālo noformējumu, izstrādājot mājas lapai četrus dažādu gadalaiku dizainus. 
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                                          13.attēls. Ziemas un vasaras skice

2) Iedzīvotāju iesaistīšana lēmumu pieņemšanā:
     Sabiedrisko attiecību darbu svarīgi organizēt tā, lai iedzīvotāji ne tikai sagaida aktivitāti no 
pašvaldības, bet arī paši iesaistās pašvaldībā notiekošajos procesos un lēmumu pieņemšanā. 
2012. gadā internetā tika veiktas vairākas iedzīvotāju aptaujas, noskaidrojot iedzīvotāju viedokli, 
piemēram, janvārī tika uzsākta aptauja par jaunuzceltās pirmsskolas izglītības iestādes nosaukumu, 
rezultātā ar 197 balsīm iedzīvotāji noteica, ka jauno pirmsskolas izglītības iestādi sauks „Pūcīte”. 

    Tāpat tika veikta aptauja, noskaidrojot iedzīvotāju viedokli par to, vai pašvaldībai būtu jāorganizē 
iedzīvotāju sapulces. Aptaujā piedalījās 223 cilvēki, no kuriem 166 uzskatīja, ka sapulces vajadzētu 
rīkot, iedzīvotāju viedoklis tika ņemts vērā un novembrī notika pirmās Ozolnieku novada iedzīvotāju 
sapulces: Ānē, Brankās, Emburgā, Garozā un Ozolniekos, kur kopumā piedalījās vairāk kā 120 
novada iedzīvotāji. Turpmāk iedzīvotāju sapulču organizēšanu plānots izveidot par sistēmu, tiekoties 
ar iedzīvotājiem vairākas reizes gadā. 

   Publiskā tēla veidošana 
1)Jaunās mājas lapas izstrāde:
       Mājas lapā publicētā informācija un attēlu galerijas prezentē Ozolnieku novadu kā interesantu, 
mūsdienīgu un cilvēkiem ērtu dzīves un atpūtas vietu. Mājas lapa sniedz iespēju jebkuram cilvēkam, 
ne tikai iedzīvotājiem, attālināti iepazīties ar Ozolnieku novadu, apskatīt tūrisma, atpūtas un kultūras 
pasākumu iespējas, izvēloties Ozolnieku novadu par dzīves vietu vai lielisku pieturas punktu, 
sastādot savus atpūtas un tūrisma maršrutus. 

2)Prezentācijas par Ozolnieku novadu:
      Ozolnieku novada pašvaldību apmeklē sadarbības partneri gan no Latvijas, gan ārzemēm, 
tāpēc, lai tikšanās laikā uzskatāmi prezentētu Ozolnieku novadu, 2012. gadā izstrādātas Ozolnieku 
novada prezentācijas latviešu un angļu valodā. Uzskates materiāls atrādīts tūrisma semināros, kā 
arī dažādos Ozolnieku novada domes organizētajos pasākumos, piemēram, Zemgales Plānošanas 
reģiona sapulcē vai Rumānijas delegācijas vizītes laikā. Sagatavotais materiāls iekļauts arī suvenīros 
sadarbības partneriem, dāvinot atmiņas karti ar Ozolnieku novada simboliku, kur saglabāta novada 
prezentācija un foto attēli.

3)Ozolnieku novada logo izstrāde:
     Organizējot pirmos Ozolnieku novada svētkus 2011. gadā, izskanēja sauklis „Ar saknēm novadā”, 
kas ir skanīgs, novada ideoloģijai atbilstošs un veiksmīgi integrējams novada logotipa izstrādē. 
Lai Ozolnieku novadam būtu sava atpazīšanas zīme, 2012. gadā, sadarbībā ar mākslinieci Ilzi 
Unguri, ir tapis logo, kas iekļauts gan mājas lapā, gan prezentācijas materiālos, gan tūrisma izstāžu 
bukletos, simbolizējot Ozolnieku novadu kā vietu, kur cilvēki vēlas palikt uz dzīvi, veidojot ģimenes 
un iesakņojoties ar savas dzimtas saknēm novadā. 
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 4) Tikšanās ar studentiem, stāstot par pašvaldības darbu:
        2012. gadā Ozolnieku novada domi apmeklēja Latvijas Lauksaimniecības universitātes EF 
un SZF studenti, kuri klātienē vēlējās dzirdēt - kādas ir pašvaldības funkcijas, ikdienas darbs un 
atbildības sfēras. Satiekot Ozolnieku novada domes speciālistus un diskutējot par pašvaldības 
darba specifiku, studentiem bija iespēja uzzināt: cik plašs ir pašvaldības atbildības loks, cik daudz 
un dažādas iestādes un struktūrvienības ir tās sastāvā, no kā veidojas pašvaldības budžets un 
kā notiek tā plānošana. Šādas tikšanās ir ieguldījums nākotnē, jo Ozolnieku novada pašvaldībai ir 
svarīgi, lai jaunā paaudze spētu izprast pašvaldības nozīmi novada iedzīvotāju ikdienā un novada 
attīstībā.

             14. attēls. Tikšanās ar Latvijas Lauksaimniecības Universitātes studentiem

5) Aktīva piedalīšanās dažādos pasākumos:
      Ozolnieku novada pašvaldība ir aktīva un uz sadarbību vērsta pašvaldība, kas gatava atsaukties 
dažādām idejām un piedalīties pasākumos, lai prezentētu savu novadu, stāstītu par novada attīstību 
un smeltos pieredzi citu pašvaldību, organizāciju vai uzņēmumu paveiktajos darbos. Daži no 
nozīmīgākajiem 2012. gada pasākumiem: Jaundzimušo bērniņu sveikšana jeb sudraba karotīšu 
pasniegšana, PII „Pūcīte” atklāšana, Lielā Talka 2012, e-prasmju nedēļa, Velotūre 2012, izlaidumi 
izglītības iestādēs, pirms Jāņu aplīgošana, Ozolnieku novada svētki „Ar saknēm novadā...”, konkurss 
„Es zinu, varu un daru”, konkurss „Ozolnieku novada sakoptākā sēta 2012”, jaunā mācību gada 
sākums, 18. novembrim veltīts svinīgais pasākums un citi pasākumi.

Operatīva aktuālās informācijas izplatīšana

1) pašvaldībai pieejamajos resursos:
      2012. gada laikā izveidota cieša sadarbība ar kolēģiem un vadību, lai, kopīgi strādājot, nodrošinātu 
operatīvu un korektu Ozolnieku novada pašvaldības iestāžu veikto darbu atspoguļošanu mājas lapā. 
Kolēģiem tika sniegtas mutiskas konsultācijas par sadarbību ar medijiem un raksturoti pašvaldības 
darbinieku pienākumi un tiesības, atbildot uz žurnālistu jautājumiem. 
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2) medijos:
       Viens no 2012. gada izaicinājumiem bija profesionālas sadarbības veidošana ar medijiem, 
piemēram, ziņu aģentūrām „BNS” un „LETA”, portāliem: jelgavniekiem.lv, jelgava24.lv, zz.lv un 
novajagazeta.lv, reģionālo laikrakstu „Zemgales Ziņas”, LPS izdevumu „Logs”, Latvijas Radio, 
Novadu televīziju, LTV1, TV3 un LNT. Kopumā paveiktais darbs vērtējams pozitīvi - gada laikā, 
izveidojot kontaktus ar mediju pārstāvjiem, sniedzot informāciju vai publicējot to novada mājas lapā, 
izdevies atspoguļot Ozolnieku novada pašvaldības aktualitātes un novada attīstību vairāk kā 300 
publikācijās un TV sižetos.
      2012. gadā ir realizēts viens no būtiskākajiem sabiedrisko attiecību speciālista uzdevumiem: 
izveidota cieša sadarbība ar visām pašvaldības darbā iesaistītajām pusēm – vadību, kolēģiem, 
iedzīvotājiem un sadarbības partneriem, jo sabiedrisko attiecību speciālists ir cilvēks, kurš, pielietojot 
visus iespējamos resursus, ziņo par novadā notiekošajām aktivitātēm, iesaistās problēmjautājumu 
risināšanā, organizē dažādu līmeņu savstarpējo komunikāciju un koordinē nepieciešamās 
informācijas apriti.



Ozolnieku novada pašvaldības 2012. gada publiskais pārskats

25

SABIEDRISKĀ  KĀRTĪBA  UN DROŠĪBA

       2012.gadā Ozolnieku novada Pašvaldības policijā strādājošo skaits attiecībā pret 2011.
gadu palicis nemainīgs, tas ir pieci pašvaldības policijas darbinieki, tajā skaitā četri inspektori 
un priekšnieks. Notikusi kadru maiņa, sakarā ar viena no inspektora pensionēšanās vecuma 
sasniegšanu. Ozolnieku novads ir sadalīts četros iecirkņos, katram inspektoram ir nozīmēts 
iecirknis.  Darbinieku fiziskās sagatavotības uzlabošanai , regulāri notiek nodarbības  Ozolnieku 
sporta centra trenažieru zālē..                                                         
        2012.gadā Pašvaldības policijas rīcībā bija divas automašīnas, kuras lietoja  ikdienas 
darbam, patrulēšanai pēc apstiprināta grafika un aizturēto likumpārkāpēju pārvadāšanai. Viena 
no automašīnām  ir speciāli aprīkota atbilstoši valsts standarta prasībām un tai piešķirts operatīvā 
transporta statuss.
       Darbinieki nodrošināšināti ar funkcionāliem un labiem darba apstākļiem (darba telpām, 
formastērpiem, speciāliem līdzekļiem, u.c.), kas nav mazsvarīgs faktors darba ražīguma 
paaugstināšanā.
      2012. gadā Pašvaldības policijā reģistrēti 177 iesniegumi, kas ir mazāk kā 2011. gadā(194), 
kas liecina par policijas profilaktiskā un izskaidrojošā darba rezultātu.          
Par dažādiem pārkāpumiem sastādīti 83 administratīvā pārkāpuma protokoli, kas ir vairāk kā 2011. 
gadā. Sakarā ar dažādiem pārkāpumiem sastādīti 65 brīdinājuma protokoli (attiecīgi 43  protokoli  
2011.gadā.)
      Saistībā ar Ozolnieku novada saistošiem noteikumiem par teritorijas uzturēšanu kārtībā 
sastādīti 69 priekšraksti (2011.g. - 36)   
                                                                                                                                                                         
2012. gadā nogādātas:                                               
Jelgavas Pašvaldības policijas medicīniskā atskurbtuvē    - 8 personas
Mājās, kas patstāvīgi nevar pārvietoties                             - 8 personas
Ātrai  medicīniskajai  palīdzībai                                          - 5 personas
Jelgavas PR VPP   - 7 personas   
                                                                                                                                                      
Sniegts atbalsts : 
            Jelgavas PR VPP                                                 - 79 gadījumos        
            Domes iestādēm un struktūrvienībām                  - 78 gadījumos

        Informācija nodota Valsts policijai par noziedzīgiem nodarījumiem un citiem likumpārkāpumiem - 
12 gadījumos. Saskaņā ar grafiku veikta patrulēšana 94 reizes.

        2012. gadā Pašvaldības policija nodrošinājusi sabiedrisko kārtību pasākumos, ko organizējusi 
Ozolnieku novada dome (Jāņi, Lieldienas, sporta pasākumi u.c.), kā arī pasākumos, ko organizēja  
Ozolnieku novada iestādes (izlaidumi, diskotēkas, Jaungada pasākumi, u.c.)  Skolās nolasītas lekcijas 
par drošibu uz ielas, ugunsdrošību, kā arī par drošību uz ūdens (kopā 19 lekcijas). Sadarbībā ar 
Jelgavas CSDD apmācīti un pieņemti eksāmeni par velotiesību iegūšanu.  LLU Veterinārmedicīnas 
fakultātes Klīniskajā institūtā nogādāti 30 suņi, 2 lapsas, 9 kaķi.
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15. attēls. Pašvaldības  izdevumu  sabiedriskajai  kārtībai un drošībai dinamika (Ls)

       Ar bērnu tiesību vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību 
pašvaldībā nodarbojas Ozolnieku novada bāriņtiesa, kas ir novada pašvaldības izveidota 
aizbildnības un aizgādnības iestāde, kura Civillikumā paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību 
mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda 
citus Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus. 
      Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 17.pantā noteiktajam, bāriņtiesa aizstāv bērna vai citas rīcībnespējīgas 
personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības, izskata iesniegumus un sūdzības, kā arī 
sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, 
veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm un Valsts 
probācijas dienestu, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu 
aizstāvību.
       2012.gadā Ozolnieku novada bāriņtiesā saņemti un izskatīti 112 iesniegumi, saņemtas 336 
vēstules, nosūtītas 647 vēstules.
       Bāriņtiesas lietvedībā  atrodas 424 lietas, tai skaitā 169 aktīvas lietas. Ozolnieku novada bāriņtiesa 
2012. gadā ierosinājusi 40 administratīvās lietas  (bērnu skaits-61) un pieņēmusi 86 lēmumus: 
Par bērnu mantas pārvaldību -7;
Par aprūpes tiesību atņemšanu un atjaunošanu -26
Atzinumu sniegšana pēc tiesas pieprasījuma - 9;
Adopcijas lietās -4;
Aizbildnības lietās -11 ;
Atzinumu sniegšana par atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai -1 ;
Aizgādnības lietās -1 ;
Par bērna nodošanu citas personas aprūpē - 5;
Par adopciju uz ārzemēm – 1;
Par bērnu šķiršanu  adopcijas gadījumā – 3;
Par viesģimenes statusa  piešķiršanu - 1;
Par atļaujas došanu bērnam šķērsot robežu -3;
Par bērnu ievietošanu vai aprūpes izbeigšanu ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās  -8 ;
Par bērnu ievietošanu audžuģimenē - 3;
Par aizgādņa iecelšanu pilngadīgām rīcībnespējīgām personām - 1; 
Par administratīvās lietas izbeigšanu – 1.
Bāriņtiesa informējusi pašvaldības sociālo dienestu par 7 ģimenēm, kurās netiek pietiekami 
nodrošināta bērnu attīstība un audzināšana, ar 14 bērniem, tai skaitā 
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vecumā no 0-3 gadiem – 4;
vecumā no 4-12 gadiem –6;
vecumā no 13-17 gadiem – 4.

Bāriņtiesu likuma 22.panta pirmajā daļā noteikts, ka bāriņtiesa lemj par bērna aprūpes tiesību 
atņemšanu vecākam, ja:
1)  ir faktiski šķēršļi, kas liedz iespēju aprūpēt bērnu;
2)  bērns vecāka vainas dēļ atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos;
3)  vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību;
4)  vecāks ir devis piekrišanu bērna adopcijai;
5)  konstatēta vecāka vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas aizdomas par vardarbību pret
bērnu. 

Aprūpes tiesības atņemtas 14 personām, tai skaitā 6 mātēm un 8 tēviem. Bez vecāku gādības 
palikuši 22 bērni, tai skaitā
vecumā no 0-3 gadiem – 7;
vecumā no 4-12 gadiem –11;
vecumā no 13-17 gadiem – 4.

 Ar tiesas spriedumu aizgādnības tiesības atņemtas 9 personām, tai skaitā 6 mātēm un 3 
tēviem. Atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 27.panta pirmajā un trešajā daļā noteiktajam 
gadījumos, kad bērns tiek šķirts no ģimenes, vadoties no tā, ka tas ir nepieciešams bērna vislabāko 
interešu nodrošināšanai, bērnam tiek nodrošināta ārpusģimenes aprūpe.
Ārpusģimenes aprūpē  uz 2012.gada 31.decembri atradās 52 bērni, tai skaitā:
Aizbildnībā – 30;
Aprūpes iestādē – 16;
Audžuģimenē – 6;
Iecelti 3 aizbildņi, kuru aizbildnībā nodoti 7 bērni, tai skaitā
vecumā no 0-3 gadiem – 2;
vecumā no 4-12 gadiem –3;
vecumā no 13-17 gadiem – 2.
Iecelts 1 aizgādnis rīcībnespējīgai pilngadīgai personai.

Bāriņtiesu likuma 50.pants paredz, ka bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma sniedz atzinumus, kas 
nepieciešami šādos gadījumos:
saskarsmes tiesības izmantošanas kārtības noteikšanai;
viena vecāka atsevišķas aizgādības noteikšanai;
aizgādības tiesību atņemšanai un atjaunošanai;
paternitātes atzīšanai vai apstrīdēšanai;
citos Civilprocesa likumā paredzētajos gadījumos.

        Bāriņtiesa piedalījusies 48 Jelgavas tiesas, Rīgas Zemgales priekšpilsētas tiesas, Rīgas 
Vidzemes priekšpilsētas, Gulbenes rajona tiesas, Liepājas Kurzemes apgabaltiesas, Zemgales 
apgabaltiesas, Bauskas rajona tiesas un Aizkraukles rajona tiesas sēdēs atzinuma sniegšanai par 
atsevišķās aizgādnības noteikšanu vienam no vecākiem, bērna dzīves vietas noteikšanu pie viena no 
vecākiem, saskarsmes tiesību izmantošanas kārtības noteikšanai kādam no vecākiem, aizgādības 
tiesību atņemšanai, personas atzīšana par rīcības nespēju, un adopcijas apstiprināšanai.
        Bāriņtiesu likuma 22.panta trešajā daļā noteikts, ka bāriņtiesa lemj par prasības iesniegšanu 
tiesā aizgādības tiesību atņemšanai, ja vecāks ar bērnu apietas sevišķi slikti (konstatēta vardarbība 
pret bērnu), vecāks nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību un tas var apdraudēt bērna fizisko, 
garīgo vai tikumisko attīstību vai vecāks ir devis piekrišanu bērna adopcijai.   Bāriņtiesa 2012.
gadā sagatavojusi un iesniegusi tiesā 13 prasības pieteikumus par aizgādības tiesību atņemšanu 
vecākiem, kuri nenodrošina savu bērnu aprūpi un uzraudzību.
Ar tiesas spriedumu aizgādības tiesības atņemtas 9 personām.  Bāriņtiesa iesniegusi 1 pieteikumu 
personas atzīšanai par rīcībnespējīgu un aizgādnības nodibināšanu.
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     Administratīvā procesa likuma noteiktā kārtībā pārsūdzēts 1 bāriņtiesas lēmums.
     Bāriņtiesā pēc mantinieku lūguma un notāra pieprasījuma sastādīts 1 mantojuma saraksts.
     Civillikumā paredzētajos gadījumos Ozolnieku novada bāriņtiesa sniedz palīdzību mantojuma lietu 
kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu 
likumā noteiktos uzdevumu.
     Bāriņtiesas izdarīto apliecinājumu skaits saskaņā ar apliecinājumu reģistrā izdarītajiem ierakstiem 
– 249 ; iekasētā valsts nodeva – Ls 1299,90.
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EKONOMISKĀ DARBĪBA

      Pie ekonomiskās darbības izdevumiem saskaņā ar izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām, Ozolnieku novada pašvaldībā pieskaitāmi  vispārēji  nodarbinātības izdevumi, būvvaldes 
un projektu daļas izdevumi.
Ozolnieku novada domes iestāde, kas domes noteikto pilnvaru ietvaros veic pašvaldības kompetencē 
esošās funkcijas būvniecības, plānošanas un novada vizuālā noformējuma jomā, ir  Ozolnieku 
novada būvvalde. 
      2012.gadā Ozolnieku novada būvvaldē iesniegti 203 (2011. gadā – 137) dažādi tehniskie projekti 
un to dokumentācija, kā arī 7 iesniegumi izkārtņu un reklāmu saskaņošanai un akceptēšanai. No 
tiem,   saskaņoti un akceptēti 206, kas ir par 64,8%  vairāk kā 2011.gadā (125 projekts): 

Ozolnieku novada pašvaldības objekti                                            16
Sabiedriskās būves 12
Apliecinājuma kartes vienkāršotai renovācijai / rekonstrukcijai 
būvēm, ēkas fasāžu un inženiertīklu pievadu un iekšējo 
inženiertīklu izbūvei

32

Vienģimeņu dzīvojamās ēkas (jaunas, rekonstrukcijas) 36
Dārza mājas, pirtis un palīgēkas (jaunas, rekonstrukcija) 37
Zemes ierīcības projekti 14
Inženierbūves, t.sk. tīkli 45
Ražošanas objekti (jauni un rekonstrukcijas) 11
Reklāmas un norādes 7

Kopā: 210

2012.gadā  izsniegti:
Plānošanas un arhitektūras uzdevumi
(kas ir par 2 vairāk kā 2011.gadā - 94 PAU) 96

Darba uzdevumi detālplānojuma izstrādei -
Darba uzdevumi zemes ierīcībai      13

Kopā:    109

      Ja salīdzinām ar „treknajiem” gadiem, kad jaunu dzīvojamo māju būvniecībai tika izsniegtas 
gandrīz simts būvatļaujas gadā liela daļa no tām – juridiskām personām, tad 2012. gadā gandrīz 
visas būvatļaujas tika izsniegtas fiziskām personām. Pēdējos gados privātmāju būvniecībā no aprites 
ir pazudušas projektu attīstītājfirmas, kas nodarbojās ar lielāku un mazāku ēku grupu, mikrorajonu 
vai pat nelielu ciematu būvniecību.

2012.gadā Ozolnieku novada būvvalde ir izsniegusi 77  būvatļaujas, tas ir par 21 vairāk nekā 
2011.gadā.
Izsniegtās būvatļaujas pa pozīcijām:

1) dzīvojamās mājas kopā – 26, tajā skaitā jaunbūves – 10;
2) dārza (vasaras) mājas – 3;
3) viesu mājas – 1;
4) administratīvās ēkas, ofisi – 3;
5) izglītības iestādes – 1;
5) sabiedriskās ēkas – 3;
6) saimniecības ēkas – 19;
7) rūpnieciskās ražošanas ēka, noliktavas – 6;
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8) ielas, ceļi un laukumi – 8;
9) inženiertīkli – 5;
10) dīķu ierīkošana – 2.

2012.gadā ir izsniegtas būvatļaujas arī daudzu pašvaldības objektu būvniecībai.
Nozīmīgākie no tiem ir :

1) Ozolnieku Tautas nama teritorijas labiekārtošana;
2) Garozas pamatskolas teritorijas labiekārtošana;
3) PII „Bitīte” rotaļu laukumu un žoga rekonstrukcija;
4) PII „Saulīte” teritorijas renovācija;
5) Pašvaldības administratīvās ēkas otrā stāva izbūve;
6) Ozolnieku vidusskolas rekonstrukcija;
7) Ozolnieku sporta centra stadiona rekonstrukcija;
8) Skolas ielas apgaismojuma rekonstrukcija;
9) Ozolnieku ezera apkārtnes labiekārtošana;
10) Ražošanas – sadzīves korpusa rekonstrukcija par daudzfunkcionālu iedzīvotāju  

apkalpošanas centru.

Ozolnieku novada būvvalde 2012. gadā  ir pieņēmusi ekspluatācijā  53 (2011.gadā - 29) 
objektus.
Ekspluatācijā pieņemtie objekti  pa pozīcijām:

1) dzīvojamās mājas kopā – 14, tajā skaitā jaunbūves – 10;
2) dārza (vasaras) mājas – 3;
3) dzīvokļu renovācija – 2;
4) sakaru būves – 1;
5) administratīvās ēkas – 1;
6) viesu (atpūtas) mājas – 2;
7) saimniecības ēkas – 7;
8) ražošanas ēkas, noliktavas – 5;
9) citas ēkas un būves – 6;
10) inženierkomunikācijas – 12.

2012.gadā  ekspluatācijā ir pieņemti  vairāki nozīmīgi pašvaldības objekti :

1) PII „Pūcīte”;
2) Ozolnieku Tautas nama teritorijas labiekārtošana;
3) Garozas pamatskolas teritorijas labiekārtošana;
4) PII „Bitīte” rotaļu laukumu un žoga rekonstrukcija;
5) PII „Saulīte” teritorijas renovācija;
6) Ozolnieku sporta centra stadiona rekonstrukcija;
7) Ozolnieku novada pašvaldības administratīvās ēkas otrā stāva izbūve;
8) Ražošanas – sadzīves korpusa rekonstrukcija par daudzfunkcionālu iedzīvotāju 
    apkalpošanas centru (pirmā kārta – Jauniešu iniciatīvu centrs).

       Ozolnieku novadā 2012.gadā ir pabeigti būvdarbi  un pieņemtas ekspluatācijā  11 
(vienpadsmit) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kurās tika realizēti ēkas fasādes vienkāršotas 
renovācijas projekti.
      Gada laikā Ozolnieku novada būvvalde ir saņēmusi 184 dažāda rakstura iesniegumus un 
novīzētus 62, pavisam kopā 256 iesniegumus, uz kuriem sniegtas atbildes.

      2012. gadā  Ozolnieku novada būvvaldē ir notikušas 57  sēdes, sastādīti 79 (2011. gadā – 47) 
pārbaudes akti, tai skaitā par patvaļīgu būvniecību un atkāpēm no saskaņotajiem projektiem -  15 
(2011.gadā – 10) administratīvo pārkāpumu protokoli.
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      Izvērtējot iepriekšējo gadu rādītājus pēc izsniegtajiem plānošanas un arhitektūras uzdevumiem, 
saskaņotajiem projektiem, izsniegtajām būvatļaujām un ekspluatācijā pieņemtajiem objektiem, 
varam secināt, ka 2012.gadā būvniecība Ozolnieku novadā sāk aktivizēties. Tiek uzsāktas jaunas 
būvniecības aktivitātes, daudz arī - esošā uzlabošanai un atjaunošanai. Pieaudzis ekspluatācijā 
nodoto objektu skaits (53 pret 29 - 2011.gadā). Detālplānojumi nav izstrādāti, bet zemes ierīcības 
projektu skaits līdzīgs kā 2011. gadā.

      Ekonomiskā situācija valstī sāk uzlaboties, lielas aktivitātes būvniecības sektorā nav gaidāmas, 
bet kopumā izaugsme ir redzama.
Aktīvu projektēšanu un to realizācijas darbību uzsākusi AS „Sadales tīkli”, daudzviet novadā 
pārbūvējot gaisvadus par kabeļu līnijām.  
   Ozolnieku novadā ir plānots uzsākt vairākus apjomīgus projektus novada turpmākajai attīstībai:
      -novada teritorijas labiekārtošanas darbus - gājēju celiņu tīkla uzlabošana;   
       domājot par energoefektivitātes uzlabošanu plānoti darbi Ozolnieku vidusskolā un Teteles   
       pamatskolā;
      -pašvaldības izglītības jomas attīstības atbalstam tiks izstrādāti jauni projekti ēku 
       rekonstrukcijai, telpu remontam  un teritoriju labiekārtošanai;
       -joprojām ar ES piešķirtajiem līdzfinansējumiem turpinās privāto un zemnieku saimniecību 
       ražošanas objektu attīstība, arī meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas projektu izstrāde un  
       realizācija; 
      -turpinās jaunu individuālo dzīvojamo māju un saimniecības ēku 
        projektēšana, rekonstrukcija un būvniecība.

Īstenoti projekti 2012.gadā :

„Ozolnieku novada  izglītības iestāžu informatizācija”  

Projekta ietvaros Teteles, un Salgales pamatskolām iegādāti datori, interaktīvās tāfeles, ierīkoti 
lokālie tīkli. 
Projekta izmaksas: kopā – Ls  17 560,01, t.sk. ERAF finansējums Ls  17 560,01. 

„Speciālistu piesaiste Ozolnieku novada pašvaldībā administratīvās kapacitātes stiprināšanai”  

Projekta ietvaros pašvaldībā tika izveidotas divu speciālistu - būvinženiera (prof.kods 2142 01) un 
finansista (prof.kods 2412 01) - štata vietas un projekta īstenošanas laikā no 2010.gada 22.jūlija līdz 
2012.gada 31.decembrim  no ESF līdzekļiem tika finansētas šo speciālistu atalgojuma izmaksas.    
Projekta izmaksas: Eiropas Sociālā fonda finansējums (ESF) – Ls 20 203,38.
„Ozolnieku novada attīstības programmas izstrāde kvalitatīva novada attīstības plānošanas 
procesa nodrošināšanai”
Projekta ietvaros tika izstrādāta Ozolnieku novada attīstības programmu 2012. – 2018.gadam un 
Ozolnieku novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012 - 2036, tādējādi sekmējot novada līdzsvarotai 
un ilgtspējīgai attīstībai nepieciešamā finansējuma mērķtiecīgu plānošanu.
Plānotās projekta izmaksas (nav saņemts noslēguma maksājums) : Eiropas Sociālā fonda 
finansējums (ESF) – Ls 14450,40, pašvaldības līdzfinansējums Ls 1112,40.

„Radošo industriju attīstība Latvijas-Lietuvas pierobežas reģionos”

Noslēgusies projekta īstenošana Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas ietvaros. Ar programmas 
līdzfinansējumu 2011.gadā tika veikti telpu remontdarbi 336 m2 platībā Ozolnieku Tautas namā, 2012.
gadā tika iepirktas mēbeles un aprīkojumu šīm telpām, kā arī noorganizēts 1 seminārs par radošās 
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darbības komercializācijas iespējām un 2 mūzikas, 1 foto-  un 3 lietišķās mākslas meistarklases 
novada iedzīvotājiem, tādējādi popularizējot dažādus radošās darbības veidus un iespējas tajos 
izpausties. Projekta īstenošanas rezultātā Tautas namā ir izveidota fotostudija „ FotOzo”.
Plānotās projekta izmaksas (nav saņemts noslēguma maksājums): kopā - EUR 62 997, t.sk.Latvijas 
– Lietuvas pārrobežu programmas finansējums – EUR 53 547,45, pašvaldības līdzfinansējums – 
EUR 9 449,55.

 „Teteles parka labiekārtošana”

Pabeigta Teteles skolas parka teritorijas daļas labiekārtošana LEADER programmas (ELFLA 
finansējums) ietvaros – ir atjaunots zāliens aptuveni 1150 m2 platībā, ierīkoti apstādījumi, atjaunoti 
celiņu šķembu segumi,  veikta parka veco koku kopšana, uzstādītas 20 norādes zīmes pie parka 
kokiem ar to nosaukumiem, uzstādīts divpusējs informācijas stends ar aprakstu par parka un medību 
torņa vēsturi, parkā sastopamām koku un augu sugām. 
Projekta izmaksas: kopā Ls 4 984,36, t.sk. Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
un Valsts budžeta finansējums Ls 3 676,99, pašvaldības līdzfinansējums – 
Ls 1 307,37.

„Ozolnieku Tautas nama teritorijas labiekārtošana”

Projekta ietvaros tika veikta Tautas nama apkārtējās teritorijas labiekārtošana – laukumā ap tautas 
namu ieklāts bruģakmens segums ~ 400 km2, uzstādīti soliņi, velonovietne, atkritumu urnas, 
ceļazīmes, kā arī atjaunots zāliens. Līdz ar Tautas nama apkārtnes sakārtošanu ir paplašinātas 
teritorijas izmantošanas iespējas dažādu brīvdabas pasākumu organizēšanai novada iedzīvotājiem.
Projekta izmaksas: kopā Ls 50 014,99, t.sk. Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) un Valsts budžeta finansējums Ls 31 450.26, pašvaldības līdzfinansējums – Ls 18 564,73.

„Ozolnieku novada Garozas pamatskolas teritorijas labiekārtošana”

Projektā  labiekārtota teritorija ap Garozas pamatskolu -  atjaunoti gan esošie celiņi, stāvlaukuma 
un svinīgā laukuma segums, izveidoti jauni celiņi un rotaļlaukums pirmsskolas grupas bērniem, kurā 
uzstādīti rotaļu elementi no koka, veikti apzaļumošanas darbi, kā arī uzstādīti soliņi un velosipēdu 
novietnes. Atsevišķās zonās ierīkots apgaismojums.
Projekta izmaksas: kopā Ls  80 758, t.sk. Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
un Valsts budžeta finansējums Ls 44 084,31, pašvaldības līdzfinansējums –
 Ls 36 673,69.

„Akordeona iegāde Ozolnieku mūzikas skolai”

Projekta ietvaros Ozolnieku mūzikas skolai tika iegādāts jauns 120 basu akordeons, ar cassotto 
balsīm. Instrumenta  iegāde ir būtisks ieguvums gan mūzikas skolas audzēkņiem un pedagogiem, 
nodrošinot kvalitatīvu instrumenta spēles apmācību un sekmējot vispusīgāka repertuāra apguvi, kā 
arī paplašinot iespējas piedalīties dažādos koncertos un konkursos.
Projekta izmaksas: kopā Ls  3 005,19, t.sk. Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
un Valsts budžeta finansējums Ls 2 253,88, pašvaldības līdzfinansējums – Ls 751,31.

Projekti, kuru īstenošana uzsākta vai turpinās 2013.gadā:
„Jauniešu iniciatīvu centra izveide Ozolnieku novada Ānē”
Latvijas – Šveices sadarbības projekta ietvaros turpinās jauniešu iniciatīvu centra izveide Ānes 
ciemā – 2012.gadā veikts telpu remonts ēkas 2.stāvā Celtnieku ielā 12, Ānē, kā arī uzsākta mēbeļu, 
aprīkojuma un inventāra iegāde. Projekta mērķis – radīt vidi, kur ar neformālās izglītības metodēm  
tiktu vispusīgi atbalstītas jauniešu vecumā no 15 līdz 25 gadiem iniciatīvas un nodrošināta saturīga 
brīvā laika pavadīšana.
Plānotās projekta izmaksas: kopā - Ls 85 625,85, t.sk. Latvijas – Šveices sadarbības programmas 
finansējums – Ls 72 114,01, pašvaldības līdzfinansējums – Ls 13 511,84.
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„ Skatuves tērpu iegāde Ozolnieku novada senioru deju kopai „Garroze”” 
Projekta ietvaros ir uzšūti skatuves tērpi – vestes un svārki deju kopas „ Garroze” 15 dalībniecēm, 
kas ir būtisks ieguldījums kolektīva radošās darbības atbalstam tā pastāvēšanas desmitajā, jubilejas, 
gadā. 
Plānotās  projekta izmaksas: kopā Ls  1 148,25, t.sk. Eiropas lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) un Valsts budžeta finansējums Ls 1033,42, pašvaldības līdzfinansējums – Ls 
114,83.

„Ozolnieku ezera apkārtnes labiekārtošana”

Projekta ietvaros 2012.gadā izstrādāts tehniskais projekts, veikts iepirkums un noslēgts līgums 
par teritorijas ap Ozolnieku ezeru labiekārtošanu. Darbu gaitā tiks veikta    gājēju - veloceliņa ap 
Ozolnieku ezeru rekonstrukcija aptuveni 2 km garumā, soliņu un atkritumu urnu uzstādīšana, sporta 
un aktīvās atpūtas vietu izbūve dažādām vecuma grupām, apgaismojuma izbūve vietās, kur tā nav, 
regulējošu un norāžu zīmju uzstādīšana. Tādējādi tiks radīta sakārtota un pievilcīga apkārtējā vide, 
paplašināts rekreācijas un aktīvās atpūtas iespēju piedāvājums  novada iedzīvotājiem un viesiem.   
Plānotās projekta izmaksas: kopā LVL  239 868,31, t.sk. Eiropas lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) un Valsts budžeta finansējums Ls 126 000, pašvaldības līdzfinansējums – Ls 
113 868,31.

2012.gadā iesniegts projekts LIFE + programmā par Iecavas upes posma tīrīšanu un sliekšņa 
izbūvi uz Velnagrāvja. Projekta kopējā summa 346 448 EUR, t.sk., LIFE programmas finansējums 
- 173 224 EUR, valsts budžeta finansējums - 56 916 EUR, pašvaldības līdzfinansējums - 116 308 
EUR.

Pašvaldības projektu konkurss „Es zinu, varu un daru” novada iedzīvotājiem

      2012.gadā pirmo reizi tika izsludināts pašvaldības projektu konkurss novada iedzīvotāju iniciatīvas 
veicināšanai, kura mērķis bija aktivizēt iedzīvotājus iesaistīties dzīves kvalitātes uzlabošanā novadā.  
Konkursa prioritātes bija:
                              -kopīgas dzīves telpas labiekārtošana, 
                              -iedzīvotāju sociālo aktivitāšu veicināšana, 
                              -sporta un kultūras tradīciju saglabāšana un jaunu aktivitāšu  
                               radīšana,
                              -iedzīvotāju tālākizglītības un bērnu papildizglītības veicināšana. 

Konkursam tika atvēlēti 10 000 latu no pašvaldības budžeta, iesniedzot projektu, bija iespējams 
pretendēt uz max 500 latu pašvaldības līdzfinansējumu vienam projektam.
Kopā tika iesniegti 20 pieteikumi, no kuriem atbalstīti un īstenoti tika 11 projekti par kopējo summu 
Ls 4558,12.
    Iesniegto projektu tematika aptvēra dažādas sfēras - iedzīvotāju pašu spēkiem tika gan atjaunoti, 
gan papildināti bērnu rotaļlaukumi divos daudzdzīvokļu māju pagalmos, skrējēju kluba „Ozolnieki” 
aktivitāšu rezultātā tika iepirkts mūsdienīgs inventārs ikgadēju skriešanas sacensību organizēšanai, 
individuālas iniciatīvas rezultātā iegādāts slēpošanas trases blietētājs, novada bērnu popgrupas 
„Niansēni”dalībnieki tikuši pie jauniem formas tērpiem, fotostudija „FotOzo”- pie jauna aprīkojuma 
studijai, bet Emburgas jaunieši – pie inventāra aktīvās atpūtas veicināšanai.
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16. attēls.  2012.gadā  īstenotie  projekti 
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PAŠVALDĪBAS  TERITORIJU  UN  MĀJOKĻU  APSAIMNIEKOŠANA

       Saimniecisko nodrošinājumu pašvaldībā un no pašvaldības budžeta finansētās iestādēs un 
struktūrvienībās, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanu un  koordinētu transporta 
līdzekļu izmantošanu organizē un nodrošina saimniecības daļa.
     Ozolnieku novada pašvaldības īpašumā 2012.gadā bija 272 dzīvokļu īpašumi, no tiem -izīrēti 
245 dzīvokļi. Neizīrēti ir 27 dzīvokļi, kuriem  nepieciešams remonts.
 Dzīvokļi ģeogrāfiski izvietoti sekojoši:
Ozolnieki                   - 32 dzīvokļi,
Jaunpēternieki - 14 dzīvokļi,
Cenu pagasts            - 54 dzīvokļi,
Āne - 94 dzīvokļi,
Tetele - 19 dzīvokļi,
Garoza - 39 dzīvokļi,
Emburga           - 20 dzīvokļi.

 Pašvaldības daudzdzīvokļu  mājai „Cirpeņi”, Salgales pagastā nomainīts jumta segums.                                   

      
17. attēls. Pirms un pēc  jumta seguma maiņas 

1.  Teritorijas ikdienas sakopšana, uzturēšana:
Visā periodā ir veikts darbs pie teritorijas sakopšanas apdzīvotajās vietās (Ozolnieki, Āne, Tetele, 
Brankas, Dalbe, Jaunpēternieki, Garoza, Emburga) t.i.:
     -sniega tīrīšanas darbi no gājēju ietvēm, trotuāriem un autobusu pieturām, apledojuma
      novēršana, apstrāde ar pretslīdes materiāliem;
     -zālāju pļauja un apstādījumu kopšana;
     -teritorijas atbrīvošana no kritušajām lapām, to kompostēšana;
     -košumkrūmu kopšana, mitruma režīma uzturēšana;
     -koku, krūmu vainagu kopšana un veidošana;
     -kapu labiekārtošanas;
     -organizēta pašvaldības teritorijas pavasara sakopšanas talka;
     -pašvaldībai atgriezto teritoriju sakopšanas darbi (zāles un krūmu pļaušana).

2.  Iepirkumi:
Izstrādāta ikgadējo iepirkumu dokumentācija pašvaldības iestāžu vajadzību nodrošināšanai 
sekojošām preču grupām un iepirkumiem:

♦	 Būvmateriāli (noslēgts līgums ar SIA „KRŪZA”);
♦	 Saimniecības preces (noslēgts līgums ar SIA „Kanclers”);
♦	 Kancelejas preces (noslēgts līgums ar SIA „Kanclers”);
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♦	 Naftas produkti (noslēgts līgums ar SIA „Astarte Nafta”);
♦	 Veļas mazgātavas pakalpojumi (noslēgts līgums ar SIA „Tīrības Nams”);
♦	 Dzeramā ūdens piegādēm (noslēgts līgums ar SIA „VENDEN”);
♦	 Paklāju un telpu kopšanas inventāra noma (noslēgts līgums ar SIA „EPS”);
♦	 Ugunsdzēsības iekārtu apkalpošana (noslēgts līgums ar SIA „Latakva Jelgava”);
♦	 Ozolnieku novada pašvaldības iestāžu gāzes apkures iekārtu apkalpošana (noslēgts Līgums 

ar SIA „YIT Tehsistem „;
♦	 Ozolnieku vidusskolas un Teteles pamatskolas skolnieku pārvadājumi 2011/2012. mācību 

gadā (noslēgts līgums ar SIA „Auto-Migar”);
♦	 Pasažieru pārvadājumi Ozolnieku novada pašvaldības iestādēs (noslēgts līgums ar SIA 

„LUX”);
♦	 Ozolnieku novada iestāžu elektroietaišu apkalpošana (noslēgts līgums ar SIA „AC/DC”);
♦	 Ozolnieku novada apsardzes un ugunsdzēsības iekārtu apkalpošana (noslēgts līgums ar SIA 

„BSS Baltic Security Service”);.
♦	 Ceļu ikdienas uzturēšana (noslēgts līgums ar SIA „Igate”.

Veikta iestāžu sistemātisko iepirkumu pieprasījumu apkopošana un  iesniegšana piegādātājiem, 
koordinēta preču centralizēta piegāde atbilstoši līgumu nosacījumiem.

3. Transports un tehniskie līdzekļi:
♦	 koordinēta transporta līdzekļu racionāla izmantošana;
♦	 lai sekmētu būvvaldes, sociālā dienesta, pašvaldības policijas un citu dienestu darbību 

iegādāts jauns kravas/pasažieru pilnpiedziņas transporta līdzeklis Toyota Hilux;
♦	 veikta transporta līdzekļu degvielas uzpilde, izmantošanas uzskaite, darba plānošana, 

ceļazīmju – veikta pašvaldības iestāžu transporta pieprasījumu izskatīšana, nodrošināta to 
izpilde, pilnvaru izsniegšana;

♦	 koordinēta skolēnu pārvadāšana saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem un atbilstoši 
noteiktajam grafikam;

♦	 uzraudzīts transporta līdzekļu vispārējais tehniskais stāvoklis, to aprīkojuma nodrošinājums 
un plānoto tehnisko apkopju norise. sniega tīrīšanai ; 

♦	 koordinēta tehnisko līdzekļu izmantošana, organizēts to savlaicīgs remonts un  uzturēšana 
tehniskā kārtībā;

♦	 arī  degvielas patēriņa dokumentācijas sagatavošana.

4. Būvniecība, dzīvokļu saimniecība:
♦	 apkopota un sistematizēta informācija par plānotajiem būvniecības darbiem pašvaldības 

iestādēs; veikta degvielas centralizēta sagāde, izsniegšana pamatojoties uz pieprasījumiem, 
kā Ozolnieku novada domes ēkā izbūvēts un ar mēbelēm aprīkots 2. stāvs (11 kabineti);

♦	 sadarbībā ar pašvaldības būvvaldi sekots darbu izpildei, ņemta dalība objektu pieņemšanas 
komisiju darbā, sastādīti defektēšanas un apsekošanas akti;

♦	 Pašvaldības daudzdzīvokļu mājai „Cirpeņi” Salgales pagastā nomainīts jumta segums; 
♦	 Pie Ozolnieku novada domes ēkas uzstādīti karogu masti (3gb.);
♦	 uzstādītas Ozolnieku novada informatīvās kartes Ozolniekos, Brankās, Ānē,Tetelē, Emburgā 

un Garozā ;
♦	 Realizēta ielu apgaismojuma rekonstrukcija Ozolniekos (Meža, Pavasara, Avota, Celtnieku, 

Ziedoņu, Bērzu, Eglaines ielas).
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18. attēls. Ozolnieku  novada informatīvā karte

5.  Pašvaldības domes ēkas uzturēšanas darbi:
♦	 veikta darba kabinetu un koplietošanas telpu sistemātiska uzkopšana un uzturēšana atbilstoši 

sanitārajām un higiēnas normām;
♦	 nodrošināta kopšanas līdzekļu periodiska iegāde, sekots to racionālai izmantošanai.

6.  Darba aizsardzība, ugunsdrošība, CA aizsardzība:
♦	 izstrādāts darba aizsardzības plāns, veikta tā plānveida realizācija;
♦	 veiktas darbinieku periodiskās instruktāžas atbilstoši darba drošības noteikumu prasībām, 

izstrādāt riska faktoru iespējas un par to brīdināti strādājošie;
♦	 sadarbībā ar pašvaldības policiju ir veikti preventīvie pasākumi pavasara plūdu profilaksē 

(apsekošana, situācijas kontrole un novērošana, glābšanas un palīdzības darbi.

7.  Citu pašvaldības objektu labiekārtošana un remontdarbi:
♦	 Veikta iepriekš uzstādīto un funkcionējošo bērnu rotaļu laukumu uzturēšana,     organizēts 

nepieciešamais remonts; 
♦	 Uzstādīti bērnu rotaļu laukumu elementi Ozolnieku novada, Cenu pagasta, 

(Dalbe, Tetele, Brankas).

8.  Pašvaldības ceļu apsaimniekošana:
♦	 Sniega tīrīšana, ceļu un ielu slīdamības novēršana ziemas periodā ;
♦	 Ceļu planēšanas darbi = 1200 pārgājiena/kilometri;
♦	 Grants seguma ceļu nodiluma kārtas atjaunošana =1200m3. Pabeigti uzbēršanas darbi Cenu 

pagasta autoceļu „Pakalnieki – Pļavnieki” un „Brankas – Tiltiņi’ izbraucamajiem posmiem;
♦	 Asfaltbetona seguma ceļu bedrīšu remonts =160 tonnas;
♦	 Tika veikta Cenu pagasta Celtnieku ielas gala posma asfaltbetona seguma uzklāšana un 

grants seguma uzbēršana nodrošinot labāku infrastruktūru pieguļošajām ražotnēm;
♦	 Tika veikta  ūdens novadīšanas sistēmu izbūve (caurtekas rekonstrukcija) autoceļā „Misas 

tilts – Glūdas”;
♦	 Ar Latvijas Valsts meži finansējumu un spēkiem tika sakārtots (uzbērts grants segums un 

iebūvēta caurteka) autoceļa „Garozas šoseja – Spartaka iela”  posms;
♦	 Veikta virsūdens novadīšana un sāngrāvja pārtīrīšana Tilta ielā;
♦	 Lai paaugstinātu satiksmes drošību un uzlabotu ceļa ūdens atvadi tika veikta mehanizēta 

ceļu nomaļu appļaušana = 320 pārg/km; 
♦	 Veikta ielu apgaismojuma rekonstrukcija (Meža, Pavasara, Bērzu, Avota, Ziedoņu, Stadiona, 

Spartaka ielas Ozolniekos). Sākti darbi Skolas ielā un Aizupēs; 
♦	 Uzstādītas jaunas vai nomainītas vecās 24 ceļa zīmes.
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9.  Kapu apsaimniekošana:
♦	 Veikti elementārie apsaimniekošanas darbi Cenu un Salgales pagastu kapos;
♦	 Ziemas periodā tika veikta bojāto koku izzāģēšana Segļu un Zosēnu kapos;
♦	 Iegādāti un uzstādīti 8m3 atkritumu konteineri Salgales pagasta Zosēnu, un Cenu pagasta 

Jaunzemju kapos; 
♦	 Lai veicinātu labāku kapu apsaimniekošanu un sadarbību ar apbedīto tuviniekiem, 

uzstādīts informācijas dēlis Salgales pagasta Lībiešu kapos;
♦	 Sistemātiski tiek slēgti jaunie un  iepriekšējo gadu kapu vietas zemes nomas līgumi. 2012.

gadā noslēgti 47 līgumi;
♦	 2006.gadā tika uzsākta kapu vietas nomas līgumu slēgšana un reģistrēšana saskaņā ar 

saistošajiem noteikumiem Nr.11/2006 „Grozījumi Ozolnieku novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.3/2004 „Ozolnieku novada kapsētu uzturēšanas noteikumi”, kuri apstiprināti 
Ozolnieku novada domes 2006.gada 13.jūlija lēmumu Nr.5&, protokols Nr.7. 2006.gadā tika 
noslēgti 11, 2007.gadā-360, 2008.gadā - 219,  2009.gadā - 97, 2010.gadā - 43, 2011.gadā - 
55 un 2012.gadā - 47 kapu vietas nomas līgumi;

♦	 Ozolnieku novadā ir 12 atvērtās kapsētas, 1 daļēji slēgta un 5 slēgtas kapsētas.

     Galvenie  saimniecības daļas darbību raksturojošie skaitļi:

Izlietots latos      2011.gadā 2012.gadā
Tautsaimniecība                   1132655 571534 
Kapu saimniecība                     30746    27238
                                     Pavisam kopā :                 1163401 598772

Pārskata gadā novada teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izlietoti Ls 598772 jeb
 9 % no pašvaldības kopējiem izdevumiem.

19. attēls. Pašvaldības teritoriju un mājokļu  
apsaimniekošanas izdevumu dinamika (Ls)

     2012. gadā Salgales pagasta pārvalde turpināja sadarbību ar Nodarbinātības Valsts Aģentūru, 
realizējot pasākumu „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība”. 
Katru mēnesi Salgales pagastā darbos bija iesaistīti 8-12 bezdarbnieki. Pasākuma laikā tika veikti 
ciemu, skolu un kapu teritoriju labiekārtošanas, malkas sagatavošanas, sniega tīrīšanas darbi. 2012. 
gadā, organizējot „simtlatnieku” programmas realizāciju Salgales pagastā, nācās novērot vairākas 
tendences; biežāki kļūst gadījumi, kad bezdarbnieks atsakās no piedāvātā darba, no darba bija 
jāatbrīvo vairāki bezdarbnieki, kas kavēja darbu neattaisnotu iemeslu dēļ.  Pārsvarā uz algotajiem 
pagaidu darbiem piesakās sievietes.
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      Salgales pagasta dzīvojamais fonds ir stipri nolietojies, un tā uzturēšana prasa lielus materiālos 
ieguldījumus. Diemžēl lielāka daļa šo māju iedzīvotāju nepieliek nekādas pūles, lai uzlabotu māju 
tehnisko un vizuālo stāvokli. Kaut arī īres maksa par dzīvokļiem ir simboliska, un tā ne tuvu nesedz 
šo māju uzturēšanas izdevumus, ir grūtības ar īres maksas iekasēšanu. 2012. gadā, ieguldot Ls 
10550,  tika veikta „Cirpeņu” mājas jumta rekonstrukcija, kuras gaitā tika nomainīts jumts, saremontēti 
skursteņi, uzliktas jaunas ūdens notekcaurules. 
     Emburgas un Garozas ciematos daudzdzīvokļu mājās lielākā daļa dzīvokļu ir privatizēti, taču  
to apsaimniekošanai īpašnieki nebija pievērsuši pietiekošu vērību. Vērojot Ozolnieku ciema 
daudzdzīvokļu māju vizuālās un tehniskās pārmaiņas, kā arī ieklausoties  SIA  „Ozolnieku KSDU” 
speciālistu ieteikumos, Emburgas un Garozas ciematu vairāku daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji ir 
lēmuši nodot savas mājas apsaimniekošanā SIA „ Ozolnieku KSDU”, kā arī veikt ēku renovāciju.
     2012. gada oktobrī Salgales pagastā darbu sāka Ozolnieku novada pašvaldības inspektors. 
Inspektoram ir iekārtota atsevišķa darba telpa Salgales pagasta pārvaldē, līdz ar to ir nodrošināta 
iedzīvotāju pieņemšana un problēmu risināšana uz vietas pagastā. Veiksmīga sadarbība inspektoram 
veidojas ar sociālā dienesta darbinieku Salgales pagastā, kopīgi tiek plānotas iedzīvotāju 
apsekošanas un citi darbi. Lai nodrošinātu policijas inspektora mobilitāti un iespēju nekavējoši veikt 
izbraukumus, kā arī nodrošināt kārtējās dežūras, inspektora rīcībā ir nodota automašīna Mazda 
323F, kas iepriekš bija Salgales pagasta pārvaldes rīcībā. Salgales pagasta pārvalde no Ozolnieku 
domes administrācijas 2012. gada jūnijā lietošanā saņēma automašīnu Opel Zafira.
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ATPŪTA, KULTŪRA  UN   RELIĢIJA

      Par iedzīvotāju garīgo labklājību un talantu izkopšanu gādā Ozolnieku Tautas nams, kas 
atrodas vēsturiskā 1939.gadā celtā ēkā, kas toreiz celta kā Ozolnieku pagastmāja. 
Lai īstenotu Ozolnieku novada pašvaldības kultūrpolitiku un realizētu likuma „Par pašvaldībām” 
funkcijas, Tautas nama darbība vērsta uz tradicionālo kultūras vērtību sekmēšanu, saglabāšanu, un 
tautas jaunrades attīstību novadā. 

       Ozolnieku Tautas nama kolektīvs turpina attīstīt sadarbību ar Ozolnieku novada iestādēm, 
uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Analizējot 2012. gada kultūras norišu piedāvājumu, redzam reālu, 
daudzveidīgu pieejamību visām sabiedrības grupām un to interesēm. Esam gandarīti par iedzīvotāju 
atsaucību kontaktēt un dalīties iespaidos par pasākumu kvalitāti un gūto emocionālo gandarījumu.

1. 2012. gadā noorganizēto  pasākumu statistika un kultūras pasākumu norises.

Norišu skaits pavisam – 97
Maksas norišu skaits – 32
Bezmaksas norišu skaits pavisam – 65
Norišu apmeklētāju skaits pavisam – 12765
Maksas norišu apmeklētāju skaits pavisam – 1685
Bezmaksas norišu apmeklētāju skaits pavisam – 11080

Iestādes organizētās norises:
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1. 2012. gadā noorganizēto  pasākumu statistika un kultūras pasākumu norises. 
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Iestādes organizētās norises: 
 Norišu saturs, formas Maksas 

- 
norišu 
skaits 

Maksas 
norises - 
apmeklētāji 

Bezmaksas 
- norišu 
skaits 

Bezmaksas 
norises - 
apmeklētāji 

Valsts / tradicionālie svētki   5 1600 

Informatīva / izglītojoša norise 8 120 0 0 

Lekcija 8 120   

Amatieru koncerts 2  110 4  210  

Profesionāļu koncerts 1 90   

Amatieru izrāde 5 230   

Profesionāļu izrāde 4 395   

Amatieru izstāde   3 2000 

Profesionāļu izstāde   1 600 

Izklaides sarīkojums 2  185    

Literārs pasākums   1 45  

Kinoizrāde     
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Citu iestāžu, organizāciju rīkotās 
norises:

Kopējais Tautas nama amatiermākslas kolektīvu izbraukuma norišu skaits:  24

Izbraukuma norises:
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Citu iestāžu, organizāciju rīkotās 
norises: 
 Norišu saturs, formas Maksas 

- 
norišu 
skaits 

Maksas 
norises - 
apmeklētāji 

Bezmaksas - 
norišu skaits 

Bezmaksas 
norises - 
apmeklētāji 

Informatīva / izglītojoša norise 0 0 3 95 

Konference / seminārs   2  80 

Koncerti     

Informatīva sanāksme   1 15 

Cits izglītojošs pasākums     

Izklaides sarīkojums 9  5540    

Konkurss, skate   1  240 

Reliģiskas konfesijas norise   50 4500 
 

 

 

 
Kopējais Tautas nama amatiermākslas kolektīvu izbraukuma norišu skaits: 24  

Izbraukuma norises: 
 Norišu saturs, formas  

Koncerts 6 

Izrāde 4 

   

  

 
       2012. gada kultūras aktivitāšu sezonu raksturo mērķtiecīgs un radošs darbs, virzīts uz 
kultūras pasākumu apmeklētāju vēlmju piepildīšanu. Jau otro reizi gada lielākais notikums bija 
Novada svētki „Ar saknēm novadā…”. Tēma „Kopā” sasaistīja aktivitāšu krāsaino 
piedāvājumu dažādām vecuma grupām visas dienas garumā – koncerti bērniem un 
jauniešiem,novada amatiermākslas kolektīvu uzvedums „Es piebalsošu”,radošās darbnīcas, 
sporta un ģimeņu atrakcijas, cirka mākslinieku un dzīvnieku šovs no Lietuvas, džeza mūzikas 
koncerts, šlāgermūzikas balle un rokmūzikas koncerts ar Ivo Fominu… Pārsteigumu un 
sajūsmu novada iedzīvotājiem raisīja „Stuntfighter” ielas motociklistu un dzīvās uguns šovi. 
Svētkos novada iedzīvotājus un viesus vienoja svētku himna „Kopā”, kuras autore ir 
Ozolnieku Tautas nama bērnu un jauniešu muzikālā teātra „Nianse” vadītāja Ingūna Lipska. 
 
TN darbības 2012. gada 4 galvenās vadlīnijas:  
 
1. Sadarbība ar pārbaudītām un jaunām kvalitatīvām mākslinieciskām dažādu žanru 

apvienībām (izrādes, koncerti, izstādes u.c. dažādu vecumu skatītājiem) . 
2. TN administrācijas veidotas un režisētas radošas programmas (Valentīndienas svētku 

iestudējums, Ozolnieku novada dzejnieka E. Jansona dzejas vakars „Es gribu paldies 
pasacīt”, Ziemassvētku programma bērniem „Ziemassvētki Rūķu ciemā”,Ziemassvētku 
programma novada pensionāriem, Līgo svētki, Lačplēša diena, Valsts svētki). 

3. Amatiermākslas kolektīvu darbības nodrošināšana un jaunrades sekmēšana. 
4. Dalība projektā „LLIII-194  Radošo industriju attīstība Latvijas – Lietuvas pierobežas 

reģionos”. 
       No 12. – 16. marta Tautas namā norisinājās Radošās darbības nedēļa, kuras laikā 
Tautas nams bija atvērts iedzīvotājiem un uzņēmējiem par idejām un sadarbību. Nedēļas 

       2012. gada kultūras aktivitāšu sezonu raksturo mērķtiecīgs un radošs darbs, virzīts uz kultūras 
pasākumu apmeklētāju vēlmju piepildīšanu. Jau otro reizi gada lielākais notikums bija Novada svētki 
„Ar saknēm novadā…”. Tēma „Kopā” sasaistīja aktivitāšu krāsaino piedāvājumu dažādām vecuma 
grupām visas dienas garumā – koncerti bērniem un jauniešiem,novada amatiermākslas kolektīvu 
uzvedums „Es piebalsošu”,radošās darbnīcas, sporta un ģimeņu atrakcijas, cirka mākslinieku un 
dzīvnieku šovs no Lietuvas, džeza mūzikas koncerts, šlāgermūzikas balle un rokmūzikas koncerts ar 
Ivo Fominu… Pārsteigumu un sajūsmu novada iedzīvotājiem raisīja „Stuntfighter” ielas motociklistu 
un dzīvās uguns šovi. Svētkos novada iedzīvotājus un viesus vienoja svētku himna „Kopā”, kuras 
autore ir Ozolnieku Tautas nama bērnu un jauniešu muzikālā teātra „Nianse” vadītāja Ingūna Lipska.

TN darbības 2012. gada 4 galvenās vadlīnijas: 

1. Sadarbība ar pārbaudītām un jaunām kvalitatīvām mākslinieciskām dažādu žanru apvienībām 
(izrādes, koncerti, izstādes u.c. dažādu vecumu skatītājiem).

2. TN administrācijas veidotas un režisētas radošas programmas (Valentīndienas svētku 
iestudējums, Ozolnieku novada dzejnieka E. Jansona dzejas vakars „Es gribu paldies 
pasacīt”, Ziemassvētku programma bērniem „Ziemassvētki Rūķu ciemā”,Ziemassvētku 
programma novada pensionāriem, Līgo svētki, Lačplēša diena, Valsts svētki).

3. Amatiermākslas kolektīvu darbības nodrošināšana un jaunrades sekmēšana.
4. Dalība projektā „LLIII-194  Radošo industriju attīstība Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionos”.

No 12. – 16. marta Tautas namā norisinājās Radošās darbības nedēļa, kuras laikā Tautas nams 
bija atvērts iedzīvotājiem un uzņēmējiem par idejām un sadarbību. Nedēļas noslēgumā notika 
Ozolnieku novada iedzīvotāju foto konkursa „Mans Ozolnieku novads” izstādes atklāšana. 
Marta beigās Tautas namu piepildīja māksla un mūzika – darbojās radošās meistarklases: zīda 
apgleznošana, ādas apstrāde, gleznošana, sitaminstrumenti un pūšaminstrumenti.
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reģionos”. 
       No 12. – 16. marta Tautas namā norisinājās Radošās darbības nedēļa, kuras laikā 
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 20. attēls. Dalība projektos
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2. Amatiermākslas kolektīvu darbība

2.1. Amatierteātris.
Ozolnieku novada amatierteātrim pagājušā sezona noritēja R. Blaumaņa „Skroderdienas 
Silmačos” gaisotnē. Šo latviešu tautai iemīļoto darbu režisore Dace Vilne uzdrīkstējās 
iestudēt ar 17 aktieru lielu sastāvu. Pirmizrāde notika Līgo svētkos 23. jūnijā. Brīvdabas 
izrādes formāts bija izaicinājums visam kolektīvam. Pirmo reizi aktieri spēlēja ar mikrofoniem, 
kā to praktizē profesionālo teātru aktieri, kas nodrošināja dzirdamību plašajā Ozolnieku Jāņu 
pļavā. Aktieri pierādīja savu meistarību gan iejūtoties tēlos, gan dejojot un dziedot. 

Teātra kolektīvs ar izrādi R. Kūnijs „Bīstams pagrieziens” piedalījās Aizkraukles amatierteātru 
festivālā „Ūsiņdienas”un ieguva žūrijas īpašu atzinību par veiksmīgu izrādes scenogrāfiju, kā 
arī balvu par labāko 2. plāna lomu saņēma Harijs Helvigs.

Piedaloties amatierteātru skatē „Gada izrāde – Latvijas amatierteātru iestudējums”, mūsu 
kolektīvs ar izrādi „Astoņas mīlošas sievietes” ieguva 2. labāko rezultātu Zemgales reģionā.

Teātris ir priecējis skatītājus regulāri Ozolnieku TN, kā arī Ānes kultūras namā u.c. novada 
kultūras iestādēs.

21. attēls. Amatierteātra 2012.gada izrādes



Ozolnieku novada pašvaldības 2012. gada publiskais pārskats

44

2.2. Senioru deju kopa „Ozolnieki”.
Kolektīvs 2012. gada sezonā pierādījis sevi ar saliedētību, darba spējām un radošu 
koncertdarbību. Aizvadītajā gadā deju kopa piedalījās senioru deju kolektīvu pasākumos 
Valmierā, Dobelē, Ķekavā, Limbažos, Carnikavā, Vircavā, Elejā, Saulkrastos, Rīgā „Ķīpsalā”, 
kā arī Ozolnieku TN organizētajos pasākumos un labdarības koncertos pansionātos. Kolektīvs 
ar savu dalību kuplinājis Jelgavas pilsētas Kultūras nama koncertu, veltītu horeogrāfes Maijas 
Sālzirnes atcerei. 

Nepagurstošs darbs nesis rezultātus – Jelgavas un Ozolnieku novada skatēs augstākais 
novērtējums. 

Deju kopa ir izveidojusi biedrību SDK „Ozolnieki”. Šī aktivitāte ir vainagojusies panākumiem – 
iegūti līdzekļi jaunu tautastērpu šūšanai par projekta līdzekļiem no Eiropas lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA).

 „Ozolnieki” pavasarī pārsteidza un iepriecināja ar iniciatīvu piedalīties Lielajā talkā– sakopa 
Ozolnieku ezera teritoriju un pie TN iestādīja simbolisku koku.

                            22.  attēls. Senioru deju kolektīvs
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2.3. Jauktais koris „Līga”.
Koris aizvadījis aktīvu, radošu 2012. gada sezonu, nopietni apgūstot plašu repertuāru.Kopš 
pēdējiem Dziesmu un deju svētkiem koris stabili turas 1. pakāpes vērtējuma līmenī, kuru 
nosaka žūrija koru skatēs katru pavasari.
Koris ir uzstājies ne tikai Ozolnieku novada pasākumos, bet arī Jelgavas novada svētkos, 
piedalījies Dziesmu svētkos Dobelē, sadziedāšanās svētkos „Ceļā uz Dziesmu svētkiem” un 
labdarības un sadraudzības koncertos.
Spilgtākais notikums bija dalība Lietuvā Kretingas pilsētā koru mūzikas festivālā „Atver savu 
dainu skapi”. Koris sagatavoja 2 programmas – brīvdabas estrādei un garīgās mūzikas 
koncertam Kretingas dievnamā. Koris kā biedrība ir ieguvis līdzekļus jaunu koncerttērpu 
izgatavošanai, startējot ELFLA projektu konkursā. Piedaloties Ozolnieku novada domes 
projektu konkursā pašvaldības iedzīvotājiem „Es zinu, varu, daru”, ieguva līdzekļus jaunu 
nošu mapju iegādei. 

23. attēls.”Jauktais koris „Līga”

2.4. Bērnu un jauniešu muzikālais teātris „Nianse”.
Kolektīva vadītāja Ingūna Lipska aizvadītajā gadā, paralēli radošajam darbam, sagatavoja 
bērnu grupas un solistus vairākiem konkursiem un guva augstākos novērtējumus. Bērnu 
dziedāšanas konkursā „Skudru pūznis” Priekuļos laureāti 3 vecuma grupās – 3-6 gadi, 8-10 
gadi, 10 – 14 gadi. Konkursā „Nāc sadziedāt” Grand Prix solistam Eduardam Grundmanim, 
pirmā vieta 3-6 gadu vecuma grupai un otrā – pusaudžu grupā.  Latvijas Televīzijas jauno 
popmūzikas izpildītāju konkursā „Balss pavēlnieks” „Nianse” piedalījās jau 3. gadu un iekļuva 
lielajā finālā. Konkursā „Talsi uzdod toni” jaunākā grupa ieguva 1. vietu, vecākā – 2. vietu. 
Konkursā „Popfest Jūrmala” „Nianses”dalībnieki atkal laureāti. Esam lepni, ka šajā konkursā 
Ingūna tika augstu novērtēta ar „Gada labākās skolotājas” balvu.Klaipēdas  „Dziesmu 
un deju konkursā” – Grand Prix un 1. un 2. vietas.„Nianses” bērnu vecāki aktīvi piedalās 
mazo dziedātāju atbalstīšanas procesā. Liels panākums ir dalība Ozolnieku novada domes 
konkursā „Es zinu, varu, daru”, saņemot līdzekļus pastalu un tērpu izgatavošanai un iegādei.

 
 24. attēls. Teātris „Nianse”
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3. Kapitālais remonts, rekonstrukcija, saimnieciskā darbība 

2012. gada pavasarī TN teritorija ieguva jaunu veidolu – tika ieklāts bruģis. Firma „Uzars” savu 
darbu veica kvalitatīvi un iekļāvās termiņos. Tagad ne tikai TN fasāde priecē, bet arī teritorija 
ap ēku. Vasaras periodā notika telpu vienkāršota renovācija – 1. stāva foaje, garderobes telpa, 
2. stāva telpas un izstāžu zāle. Telpas ieguva skaistu un svaigu krāsu toni, radot TN patīkamu 
iespaidu un gaisotni. Īpaši ir mainījusies izstāžu zāle – aprīkota ar jaunu gaismas sistēmu, 
piemērotu mākslas objektu ekspozīcijai. 

Projekts „LLIII-194  Radošo industriju attīstība Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionos” radījis 
iespēju  aktīvai un kvalitatīvai fotostudijas darbībai. 2012. gada sākumā Tautas nama telpas tika 
aprīkotas ar kvalitatīvām mēbelēm fotostudijai, teātra kamerzālei, teātra tērpu un rekvizītu telpai un 
Mūzikas skolas mācību klasēm.

4. Darbinieku tālākizglītība un pieredzes apmaiņa.
Gada garumā Tautas nama administrācija un kolektīvu vadītāji regulāri piedalās Kultūrizglītības un 
nemateriālā mantojuma centra rīkotajos semināros, konferencēs un tālākizglītības kursos. Gatavojoties 
Dziesmu un deju svētkiem, turpinās aktīva repertuāra apguve, sadarbojoties ar Jelgavas novada un 
Zemgales reģiona kolektīviem, kā arī metodisko materiālu sagatavošana. 

Direktorei Ritai Baronai un māksliniecei Ilzei Ungurei bija iespēja doties komandējumā uz 
Rumāniju. Latvijas delegāciju vadīja novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita 
Kairiša, veidojot saskanīgu tandēmu, lai prezentētu Latvijas reģionālo kultūras un sabiedrisko 
attiecību virzienu Pitešti pilsētā. Pieredzes apmaiņas braucienā guvām spilgtus iespaidus par 
Rumānijas tautas tradīcijām un vērienīgo „Tulpju simfonijas”  festivālu.

Iepazīstot populārās mākslas skolas un kultūras centra darbību, guvām vērtīgu pieredzi un 
jaunas idejas un ierosmes darbam. 

                                             25. attēls. Pieredzes apmaiņas braucienā.
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Ozolnieku Tautas nama adrese – Ozolnieki, Rīgas iela 23 – starp Jelgavu un Rīgu, starp divām 
lielām pilsētām atrodas mūsu gaismas pils. Tā elpo, dzīvo un attīstās! 
Lūdzu cienījamie iedzīvotāji, izmantojiet iespēju gūt prieku, siltas emocijas un iedvesmu ikdienas 
darbiem, apmeklējot Ozolnieku Tautas namu!

26.  attēls.  2012.gada Novada svētki
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27. attēls. Ānes kultūras nams.

       Ar 2008.gada decembri, skaistā un un renovētā  ēkā, savu darbību sāka Ānes kultūras nams,  
kas piemērots arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
        Gads iesākās ar jautru teātra izrādi „Bērziņš – Jeb…”(režisore  Raimonda Vazdika). Februārī 
viesojās Vilces amatierteātris, kas izceļas ar savu nopietno pieeju darbam un kultūras namā 
izrādās ne pirmo reizi. 11.novembrī Vilces teātra ļaudis visus pārsteidza ar fantastiski grezno izrādi 
„Minhauzena precības” (režisore Regīna Deksne).

Ar viesizrādēm Ānē pabijuši arī Valgundes amatierteātris ar izrādi „Līnis murdā” un Jūrmalas 
teātris ar jauku izrādi bērniem par Sarkangalvītes piedzīvojumiem.

Protams, vienmēr mīļi gaidīts ir pašmāju Ozolnieku amatierteātris, kurš pulcēja lielu skatītāju 
pulku uz izrādi „Skroderdienas Silmačos”(režisore Dace Vilne).

2012.gadā kultūras nama telpas labprāt izmantoja PII”Saulīte”, lai svinētu māmiņdienu un 
valsts dzimšanas dienu. Tradicionāli tika svinēti 8.marta svētki („Emburgas zēni” koncerts), Lieldienas 
(šoreiz dēļ sliktajiem laika apstākļiem svinētas telpās, taču ļoti plaši apmeklētas), Līgo (zaļumballe) 
un 18.novembra svētki (grupas „Fortis” koncerts, kas papildināts ar Leona Leča apkopoto vēsturisko 
materiālu izstādi par Latviju). Gadu noslēdza svētku eglīte bērniem un pensionāru balle.

Ānes kultūras nama telpas saviem regulārajiem mēģinājumiem joprojām izmanto mūziķu 
grupa „Fortis”. Tāpat jau ceturto sezonu kultūras nama zālē sporta deju nodarbības vada deju 
pedagogs A.Ekmanis. Šajās nodarbībās deju soli var apgūt ikviens interesents. Reizi nedēļā kultūras 
nama telpās darbojas zīmēšanas-veidošanas pulciņš bērniem, kuru vada D.Bicēna.

Papildus kultūras dzīvei organizēts arī vēlēšanu iecirkņa darbs kultūras nama telpās.
Veikti arī tehniski uzlabojumi – kultūras nama zālē uzstādīti ar pulti regulējami prožektori, tādējādi 

uzlabojot koncertu un teātra izrāžu kvalitāti.

     2012.gada pasākumi Salgales pagastā.

1.   2.februārī Sveču liešana Pakalpojumu centrā„Eži ”.
2.  14.februārī„Mīlestības dzejoļu konkurss ” Pakalpojumu   centrā   „Eži ”.
3.  23.februārī „Novusa turnīrs jauniešiem ” Pakalpojumu centrā„Eži ”.
4.   3.martā Sieviešu dienai veltīts pasākums „ Mīlestība ir gaisā ”.(Piedalās„Slepenie     
      aģenti ”)
5.   8.aprīlī Lieldienu  pasākums pie Garozas pamatskolas.
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6.   18.maijā „Lielā pavasara balle ” Emburgā.
7.   23.jūnijā Līgo balle  Emburgā.
8.  23.jūnijā Līgo balle  Garozā.
9.    1.jūlijā ekskursija pensionāriem pa Dobeles skaistākajām vietām.
10.  1.oktobrī„Veco ļaužu dienai ” veltīts   pasākums. Dueta„Sandra ”  koncerts  un „Rudens
        ražas ”izstāde.
11. 9.novembrī Lāčplēša dienai veltīts svinīgs  pasākums pie Vareļu pieminekļa.
12. 17.novembrī Latvijas  Republikas 94.gadadienai veltīts pasākums pie Vareļu pieminekļa.
13. 18.novembrī Svētku dievkalpojums un jauktā kora  „Svīri ” koncerts Salgales baznīcā.
14.  18.novembrī brauciens uz Svētku  salūtu Jelgavā.
15. 1.decembrī „Pensionāru balle ” Garozas pamatskolā.
16. 25.decembrī Eglīte pirmsskolas vecuma bērniem Garozas pamatskolā.

       2012.gadā notikuši:
♦	 Senioru deju kopai „Garroze ” 8 koncertbraucieni.
♦	 Jūlijā jauktajam korim„Svīri ” 3 dienu koncertbrauciens uz  Nidu un

5 kopmēģinājumi Jelgavā.
♦	 Martā koru sadziedāšanās Vircavā.
♦	 5 teātra braucieni uz Rīgu.
♦	 1 teātra brauciens uz Jelgavu.
♦	 2 teātra braucieni uz Ānes kultūras namu.
♦	 2 teātra   braucieni  uz Ozolnieku Tautas namu.

28. attēls. Pamatbudžeta izdevumu dinamika atpūtai un kultūrai (Ls)

          Ozolnieku novadā darbojas 5 publiskās bibliotēkas: Ozolnieku pagastā - novada centrālā 
bibliotēka, Cenu pagastā - Ānes, Jaunpēternieku, Vainu bibliotēkas, Salgales pagastā – Garozas 
bibliotēka.
       Aizvadītais gads bijis nozīmīgs bibliotēku darba vērtēšanā, analīzē un apkopojumā par paveikto 
pēdējo 5 gadu laikā. Tas viss saistīts ar bibliotēku atkārtotu akreditāciju LR Kultūras ministrijā aprīlī. 
Dokumentu sagatavošana iesniegšanai akreditācijas komisijai, kā arī bibliotēku pamatdokumentācijas 
aktualizācija, rediģēšana, saskaņošana, apstiprināšana – tas bija jāpaveic, lai visas bibliotēkas tiktu 
sekmīgi  akreditētas uz 5 gadiem. 
2 bibliotēkām - Ānes un Garozas 2012.gads bijis nozīmīgs ar darbinieku maiņu. Jau pēc akreditācijas 
bibliotēkas ieguvušas radošas, aktīvas bibliotēku vadītājas. Viena darbiniece papildināja 
profesionālās zināšanas 36 stundu profesionālās pilnveides kursos Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, 
viena darbiniece uzsāka mācības Latvijas Kultūras koledžā, lai iegūtu 1.līmeņa augstāko izglītību 
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bibliotēku jomā. Ilggadīgā Vainu bibliotēkas vadītāja gada nogalē apguva pamatapmācību darbam 
ar sistēmu ALISE, lai bibliotēka varētu sekmīgi turpināt automatizētos darba procesus.
    Visi novada bibliotēku darbinieki apguva mācību kursu „Bibliotēku interešu pārstāvniecība”.
Ikvienas novada bibliotēkas misija- būt noderīgai savas kopienas iedzīvotājiem, pilnveidojot, atbalstot 
viņu informācijas vajadzības, rosinot radošiem meklējumiem, iedrošinot, uzmundrinot aktivitātēm un 
rīcībai.
       Bibliotēku galvenie darba rādītāji atspoguļoti 13. tabulā. Nedaudz samazinājies lasītāju skaits, 
toties palielinājies apmeklējumu skaits. Tas saistīts ar tehnoloģiju attīstību, jo no februāra vidus tika 
uzsākta elektroniskā kataloga apmeklējumu uzskaite, reģistrējoties sistēmā Google Analytics. Šādi 
tiek uzskaitīti virtuālie apmeklējumi, kas sastādīja 3726. Ik dienas Ozolnieku bibliotēkas e-katalogā 
attālināti ielūkojušies vidēji ap 13 interesentu, tas ir pietiekami nozīmīgi salīdzinoši nelielam 
e-katalogam, kas atspoguļoja 4 bibliotēku krājumu. Elektroniska piekļuve bibliotēkas datubāzei ir 
nozīmīga kādai cilvēku grupai. Interesi par katalogu, iespējams, uzlaboja uzsāktais darbs ar anotāciju 
un attēlu pievienošanu bibliogrāfiskajiem ierakstiem, kā arī informācija par jaunajām grāmatām 
interneta vietnē www.ozolnieki.lv ar saiti uz katalogu. 
Vidējie bibliotēku rādītāji liecina, ka katru darba dienu novada bibliotēkas apmeklējuši 114,2 
iedzīvotāji. Tie ir augsti rādītāji un apliecina vietējās kopienas iedzīvotāju ieinteresētību par 
bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem. Vidēji katrs lasītājs saņēmis bibliotēkās gada laikā 24,5 
iespieddarbus, bet elektroniskā sistēma parāda, ka 10 čaklākie lasītāji 2012. gadā izmantojuši 430 
– 197 iespieddarbus (380-185: 2011).

                                                                                                         13.tabula
                                Bibliotēku darba galvenie rādītāji

Bibliotēka Lasītāju skaits Apmeklējums Izsniegums Krājums

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
Ozolnieku bibliotēka 815 786 9810 12892 19607 18848 14466 15459
Ānes bibliotēka 207 224 4610 5480 3520 3763 5191 5975
Jaunpēternieku 
bibliotēka

82 72 1681 1448 2859 2476 5011 3567

Vainu bibliotēka 244 223 3756 3828 7935 7420 7486 7491
Garozas bibliotēka 224 225 5738 5130 4863 5017 5526 5568
Kopā 5 bibliotēkās 1572 1530 25595 28778 38784 37524 37680 38060

                                       

Informācijas pakalpojumu attīstība
Jebkuram interneta lietotājam pieejams Ozolnieku novada bibliotēku elektroniskais katalogs jebkurā 
diennakts laikā. Katalogu veido Ozolnieku novada centrālā bibliotēka, tas atspoguļo Ozolnieku, 
Vainu, Jaunpēternieku bibliotēku krājumus pilnībā, Ānes bibliotēkas krājumu- 30% apmērā, jo 
rekataloģizācija  uzsākta 2012. gada otrajā pusē, Garozas bibliotēkas krājums tiks pievienots sākot 
ar 2013. gadu.
Kopumā aizvadītā gada laikā bibliotēkas elektroniskajam katalogam pievienots 2507 eksemplāru 
(4299-2011). Uzsākot 2012. gadu bibliotēkas elektroniskajā katalogā ir 23798 (21291- 2011.) 
eksemplāru apraksti.
Kataloga kvalitāte atbilst starptautiskiem standartiem un visām prasībām, kādas ir reģionu galveno 
bibliotēku kopkatalogiem. 2012. gadā izveidoti 1317 MARC (MAchine-Readable Cataloging) 
ieraksti, rediģēti 3115 MARC ieraksti, importēti MARC 199 ieraksti, izveidoti 380 autoritatīvie ieraksti, 
importēts 961 autoritatīvais ieraksts, izveidotas 840 anotācijas.
Jauno grāmatu eksemplāru sūtījumi jau vairākus gadus tiek veidoti sistēmā ALISE 4 novada 
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bibliotēkām, bet no 2013. gada visām bibliotēkām. Gadā sastādīti 72 jauno grāmatu sūtījumi ar 1927 
eksemplāriem.

                                                                                                        14.tabula

                    Jauno grāmatu sūtījumu veidošana sistēmā ALISE Ozolnieku, Ānes, 
                                             Jaunpēternieku, Vainu bibliotēkām
Bibliotēka Sūtījumu skaits Eksemplāru skaits

2011 2012 2011 2012

Ozolnieku centrālā 33 32 845 980

Ānes 10 15 243 402

Jaunpēternieku 6 9 169 168

Vainu 17 16 389 377

Kopā: 66 72 1646 1927

Gada nogalē ALISEs Cirkulācijas modulī- Lasītāju datubāzē pievienoti Vainu bibliotēkas 223 
lasītāji.
Projekta ietvaros visās bibliotēkās pieejamas abonētās datubāzes „Letonika” un „Lursoft Laikrakstu 
bibliotēka”- tā ir iespēja meklēt Latvijā izdoto laikrakstu pilntekstus elektroniski. Visvairāk šo 
pakalpojumu izmanto studenti, bet reizēm arī pārējie lasītāji iegūst nepieciešamo rakstiņu par 
vajadzīgo tematu elektroniski.
Ik dienas bibliotēkās tiek konsultēti lietotāji datora un interneta izmantošanā, sniegta palīdzība 
nepieciešamās literatūras meklēšanai citu bibliotēku elektroniskajos katalogos, izmantotas citu 
bibliotēku veidotās datubāzes.
Bibliotēku sniegto pakalpojumu klāstā ir atbalsts CV un citu dokumentu sagatavošanā un nosūtīšanā. 
Gandarījums, ka šo darbību rezultātā lasītājs darbu arī atradis. Skumji, ka bieži nācies izdrukāt 
lidmašīnu biļetes, lai patstāvīgie lasītāji dotos uz ārvalstīm darba dēļ.

                                                                                                            15. tabula
                            Novada bibliotēku finansiālais raksturojums
Bibliotēka Pašvaldības finansējums 

Krājuma komplektēšanai
Bibliotēkas izmaksas
*kārtējās izmaksas

Kopā Uz 1 
lasītāju

Kopā Uz 1
Lasītāju 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Ozolnieku 4742 4852 5,82 6,17 33763 33418 41,42 42,52
Vainu 2134 2106 8,75 9,44 8979 8993 36,8 40,33
Ānes 1503 2049 7,26 9,15 7181 7728 34,69 34,5
Jaunpēternieku 788 578 9,61 8,03 6943 4376 84,67 60,78
Garozas 2468 2080 11,01 9,24 8985 9296 40,00 41,32

*kārtējās izmaksas, bez kapitālajiem izdevumiem
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Bibliotēku izmaksas atspoguļo reālo situāciju : uz 1 lasītāju tiek tērēts Ls  34-42  gadā, bet mazajai 
Jaunpēternieku bibliotēkai tas ir krietni vairāk, kaut arī aizvadītajā gadā minētās bibliotēkas 
finansējums sarucis salīdzinot ar iepriekšējo gadu, jo darbiniece slimoja vairākus mēnešus, līdz ar 
to ietaupīti līdzekļi darbinieka atalgojumam.

         
                                      29.  attēls. Bibliotēku finansējums

         
30.attēls. Finansējums uz 1 lasītāju
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      29..un 30. attēlā  parādīta  situācija, ka bibliotēku finansējums atkarīgs no bibliotēkas 
lieluma, bet izmaksas uz vienu lasītāju ir aptuveni līdzvērtīgas visām bibliotēkām, izņemot nelielo 
Jaunpēternieku bibliotēku, kur šāda situācija ir reāla, jo  uz tik nelielu lasītāju skaitu nav iespējams 
panākt vēl mazākas izmaksas.
      31.attēls  atspoguļo ieguldītos līdzekļus  uz 1 lasītāju.. Saprotams, ka centrālajā bibliotēkā ar 
gandrīz 4 reizes lielāku lasītāju skaitu kā pārējās bibliotēkās, vienam lasītājam, gan grāmatām, gan 
presei izlietots tikai Ls 6,17, bet vienas grāmatas cena ir ap Ls 8,- un viena ikmēneša žurnāla cena 
ap Ls 2,50.       

           
31. attēls. Finansējums krājuma komplektēšanai uz 1 lasītāju

        
Projektizstrāde

• Bibliotēku vadītāju apmācību ietvaros septembrī visas novada bibliotēkas izstrādāja “Bibliotēkas 
interešu pārstāvniecības” projektus.

• LNB Lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu žūrija”- kopprojekts Ozolnieku novada 
bibliotēkām.

Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
        Ozolnieku novada centrālajā bibliotēkā pēc remonta 2011. gadā bibliotēkas krātuve 
ieguva jaunu aprīkojumu- mobilo plauktu sistēmu, kur izvietoti krātuves eksemplāri un periodikas 
arhīvs. Bērnu nodaļa ieguva jaunus, zemākus plauktus vidējā skolas vecuma bērnu literatūrai, 
papildus plauktu rinda izgatavota un ievietota abonementā, ar mēbelēm aprīkots kabinets bibliotēkas 
vadītājai. Kopumā mēbeles iegādātas Ls 4219,34 vērtībā.
    Garozas bibliotēka gada beigās ieguva jaunus plauktus visa bibliotēkā gan bērnu, gan 
pieaugušo grāmatām. Šī bija vienīgā bibliotēka novadā, kur grāmatu plaukti bija ļoti nolietoti un 
novecojuši. 2012. gadā 3 bibliotēkām bija ļoti nepieciešami jauni datori darbiniekiem, diemžēl, šo 
ieceri neizdevās realizēt, kaut arī līdzekļi budžetā tam bija paredzēti.
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Bibliotēku aktivitātes
Semināri, konferences, kongresi, pieredzes apmaiņa:
• 11.04. LBB 15. konference „ Bibliotēka aiz bibliotēkas: Integrācija, inovācijas un informācija 

visiem” – piedalās Ingrīda Krieķe. Sagatavoti 2 slaidi par Ozolnieku novada bibliotēkai 
plakātu sesijai

• 18.05.ALISEi-20 Jubilejas pasākums. Piedalās I.Krieķe
• 30.05. LNB izbraukuma seminārs Līvānu novada bibliotēkā. Piedalās I.Krieķe
• 25.09. Novada bibliotēku darbinieku un skolu bibliotekāru brauciens uz Salaspils bibliotēku. 

Piedalās – I.Krieķe, I.Buholca, G. Vidiņa, M.Sproģe
• 14.11. Zemgales reģionālais publisko bibliotēku seminārs Bauskā. Piedalās I.Krieķe, 

J.Noreiko
• 5.12.I.Krieķe kopā ar novada pašvaldības vadītāju M.Aināru piedalās konferencē “Līderi par 

bibliotēkām: 119+119” 
• Grāmatu svētku noslēguma pasākums Mālpilī. Piedalās I.Krieķe, I.Buholca, J.Noreiko

Bibliotēkās aktīvi strādāts ar bērnu un pieaugušo auditorijām:

Ozolnieku novada centrālajā bibliotēkā
• 25.04. Bibliotēku nedēļas pasākums „Bibliotēkas draugi”. M.Laukmanes dzejas pēcpusdiena 

bērniem „Garlaicībai deguns garš”. Piedalās Ozolnieku vidusskolas 2a klases skolēni, 
audzinātāja, vecāki. Bērni deklamē dzeju, spēlē spēles, saņem atzinības rakstus. Veiksmīga 
sadarbība starp bibliotēku un skolu.

• 21.11. PII „Zīlīte” Rūķu grupai – grāmatu lasījumi mazajiem: Latviešu tautas pasakas 
„Bārenīte un Raibaļiņa” lasījums, pēc tam bērnu ilustrācijas pasakai. Ilustrācijas skatāmas 
bibliotēkā mēnesi.

• 13.12. PII „Zīlīte” Rūķu grupai – grāmatu lasījumi mazajiem: M.Stāraste „Ziemas pasaka”. 
Sniegamātes pasakas lasījums, pēc tam ilustrācijas dzirdētajam. Pasākums Ziemassvētku 
noskaņā.

Ānes bibliotēkā
08.10.2012.   Pasaku stunda.
17.10.2012  Tikšanas ar PII Saulīte grupas „Lācīši” maziem lasītājiem.
08.11.2012  Es mīlu savu dzimteni Latviju!
                                   Pasākumu cikls „Ziemassvētku drudzis”:
03.12.12-04.12.12 Ziemassvētku rotājumu izgatavošana.
05.12.2012        Zaķītis, no Vinnija Pūka pasakas Ziemassvētku uzkoda, ciemos pie  
                                  „Lācīšiem”.
18.12.12  Tu piedalīsies skolu masku ballītē - Jā!
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                                       32. attēls. Pasākums Ānes bibliotēkā 

 Vainu bibliotēkā
        Pagājušā gadā Vainu bibliotēkā tika noorganizēti 9 dažādi pasākumi dažādām interešu grupām. 
E-prasmju nedēļas pasākumi skolēniem un pieaugušajiem, gatavojoties Lieldienām, ar skolniecēm 
pārrunātas metodes olu krāsošanā. Sirmās kundzes pie tējas tases pārsprieda izlasīto: ”Ko es ieteiktu 
izlasīt!” Mazajiem bērniem no PII ‘Bitītes” sarīkota ne viena vien kopā sanākšana, lai iepazīstinātu 
ar jaunajām grāmatiņām, kopā tās palasītu un ietu rotaļās. Oktobrī sapulcinānāts bariņš skolēnu uz 
priekšā lasīšanu.

Garozas bibliotēkā
        2012. gadā tika organizēta apmācība „E- pakalpojumi internetā”, kuru divu dienu laikā apmeklēja 
5 pieaugušie. Kā arī tika organizēta rokdarbu pēcpusdiena bērniem, kuru apmeklēja 8 bērni.

Jaunpēternieku bibliotēka
       2012. gadā tika organizētas bērnu zīmējumu izstādes – „Ziemas prieki”, ”Pasaku valstībā”, 
„Adīsim ar prieku”, kā arī  tematiski  pasākumi – „Ko mēs zinām par ērcēm?   „         (pārrunāts 
kā ģērbties, ejot uz mežu un kā rīkoties ērces piesūkšanās gadījumā u.t.t.), ”Lieldienas gaidot ”- 
iepazīšanās ar ticējumiem, sakāmvārdiem un parunām, dižošanās ar krāsotām olām un  „olu cīņas. 
”Līgo…līgo!” – veidoti ziedu pušķi un internetā meklētas līgo dziesmas, ticējumi un sakāmvārdi.
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33. attēls. Novada bibliotēku darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens 

 uz Salaspils bibliotēku
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        Kā novada pašvaldības struktūrvienība, Ozolnieku Sporta centrs sniedz  pakalpojumus 
novada iedzīvotājiem veselīga dzīvesveida, labsajūtas un fizisko spēju uzlabošanai. 

Sporta centrā darbojas sekojošas sporta un fizisko aktivitāšu grupas: 
☺bērni – VFS(visp.fiz.sag.) (24), futbols (18), karate-do (9), orientēšanās (10);
☺I.Līga - volejbolā VK „Ozolnieki”(12), futbolā FK”Ozolnieki”(18), novusā NK „Ozolnieki”-(10);
☺Virslīga - volejbola komanda „Poliurs/Ozolnieki” (18); 
☺seniori - volejbols (10), futbols (15); 
☺visi interesenti – skriešana SK”Ozolnieki” (35), vingrošana (9); basketbols (12);
☺cilvēki ar īpašām vajadzībām - ratiņbasketbols (4); 
☺individuālās nodarbības – trenažieru zāle (30), galda teniss (12); novuss (8) 
☺bezmaksas nodarbības sporta zālē – bērnu dārzs „Zīlīte” – (50). 
           

34.  attēls. 2012.gada sporta aktivitātes
                  
  Lai Ozolnieku novada iedzīvotājus iesaistītu regulārās fiziskās aktivitātēs, lai celtu interesi 
par brīvā laika lietderīgu pavadīšanu un varētu saukt: ”Sportosim kopā un veselīgi!” – visi novada 
iedzīvotāji pēc dzīves vietas sadalīti astoņās komandās.  Ozolnieku novada 3. spartakiāde notika 
12 sporta veidos (zolīte, novuss, zemledus makšķerēšana, galda teniss, slēpošana, vasaras 
makšķerēšana, komandu sporta veidos: strītbols, volejbols, pludmales volejbols, minifutbols, stafete 
(10c x 400m) un veiklības stafete), kā arī  3 masu pasākumos (Ziemas diena, tradicionālā Ozolnieku 
velotūre un Šautriņu mešana). 

Zemledus makšķerēšanā - 21 dalībnieks puteņainā 19.februāra rītā Ozolnieku dīķī  
samakšķerēja 3.475 kg zivju. Lielākā zivs 840 grami (breksis), bet viss loms 1250 grami  un līdz ar 
to arī uzvara nonāca Tāļa Vīksnas veiksmīgajās rokās.  Otrā vietā (355gr.) Aigars Blūms un 3.vietā 
– Raivis Spila (305 gr).
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                                      35. attēls. Sacensības ziemas sporta veidos                        

Zolītē – 5 kārtās, 36-45 dalībnieki (t.sk.4 sievietes) cīnījās par čempiona titulu, ko gala 
rezultātā ieguva  Rolands Zeltiņš, 2.v. Laimonis Kalnets, 3.v. Ritvars Baiba. Pavisam zolītē 197 
starti..  Slēpošanā  5,0 un 2.5 km distancēs divās vecuma grupās labākie Ozolniekos ir M. Laidiņš, 
U.Pauče, A.Leitēns, D.Dābola un U.Tiliba. 

Novusā-25 dalībnieki (t.sk.5 sievietes) divos vakaros noskaidroja, ka labākie novusa spēlētāji 
Ozolniekos ir M.Veilands, G.Balodis, E.Valerts  un D.Baranovska.

                                      36. attēls. Sporta pasākumi telpās.                  

Galda tenisā – 42 dalībnieki (t.sk. 8 sievietes) sīvā konkurencē noskaidroja, ka gadi nav 
šķērslis uzvarai. Par čempionu  kļuva P.Pavlovs (66g.). Sudrabs G.Jurēvičam, bronza - E.Rožkalnam. 
Sievietēm čempione - Anda Siļķe.

Septiņas komandas 21 spēlē noskaidroja, ka labākie basketbolisti dzīvo pašā Ozolnieku 
centrā- „Ozokalna” komandā.

Strītbolā 8 komandu konkurencē uzvarēja „Kauguri”, 2.v-„Ozokalns”, 3.v. – „Centrs-2”.
Futbola turnīrā  5 komandas 3 stundās uz diviem laukumiem nepārtrauktā cīņā noskaidroja, 

ka čempioni „Centrs”, 2. v.-„ Kauguri”, 3.v.- „ Salgalei”. 
Volejbolā 8 komandas  (2 apakšgrupās) četrās sanākšanas reizēs  piekāpās  „Centra” 

komandai. 2.vietā - „Ozokalns”, 3.v.- „ Aizupes”. Pludmales volejbolā piedalījās tikai 5 komandas. 

                     

                                         37. attēls. Pasākums  - “Atvadas no ziemas”
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Masu pasākumā „Atvadas no ziemas” ziema nobaidījās tieši iepriekšējā naktī un stadionā 
parādījās kārtīgas peļķes. Bet tas netraucēja apmēram 100 dalībniekiem zīmēt komandas stendu, 
tīt, mest, sist naglas bluķī, vizināties ragaviņās pa apli un lielās zirgu kamanās, kā arī ēst stadionā 
ceptās garšīgās pankūkas.  

Šautriņu mešanā komandām - vērtēja komandas dalībnieku kopā samestos punktus. 
Nepārspēti palika „Kauguri” ar 1388 punktiem, sekoja „Centrs” ar 1366. un  „Ozokalns” ar 1328 
punktiem.

Tradicionālajā Ozolnieku velotūrē dalībnieki paši reģistrējās pie savu komandu stendiem 
(439 no Ozolniekiem un  57 viesi). Maršruts: vidusskola –Vecais Ceļš – Garozas iela - Aviācija 
iela – Viadukts - Branku ceļš  un atpakaļceļš gar „Valtru” ar noslēgumu Ozolnieku Sporta centra 
stadionā, kur pasākuma dalībniekus priecēja Latvijas Zelta talanti, brāļi Dermaki un Kristaps Skudra 
ar saviem paraugdemonstrējumiem.  Autostendā ikviens varēja izbaudīt emocijas, kādas varētu 
rasties  autoavārijas situācijā. Pasākumu priecēja Jelgavas mūzikas kluba „Rokskola” priekšnesumi.

      Spartakiādes noslēgumā – sporta svētkos pirmo reizi tika uzaicinātas māmiņas ar  2010. un 2011. 
gados dzimušajiem bērniņiem uz savām pirmajām sacensībām rāpošanā.

                                                    38. attēls. Velotūre 2012.       

             Spartakiādes 1.-3. vietu ieguvējiem („Centrs”, „Kauguri” un  „Ozokalns”) piešķirts novada 
finansējums  komandu ekskursijas braucienu transporta izdevumu segšanai. 
 Pavisam novada 2.spartakiādē piedalījās 1361 dalībnieks, kas sastāda 13.2% no novada 
iedzīvotāju kopskaita.
 Papildus spartakiādes aktivitātēm tika organizēts jau otrais Zolītes Kauss, kur Ceļojošo kausu 
šoreiz aizveda uz Teteli Sergejs Pospelovs. 2012. gadā tika ieviesta jauna tradīcija – septembra 
sākumā sarīkot Ozolnieku novada skolu Sporta Olimpiādi 1.-9.kl.grupā un vidusskolēnu/novada 
jauniešu grupā. 
                               
 Novembra beigās pirmoreiz novadā tika noorganizēts pasākums „Ozolnieku novada Sporta 
lepnums”. Izrādās, ka Ozolnieku novadā dzīvo 53 Latvijas čempioni  33. sporta veidos, kur daudzi 
no viņiem  ir ne tikai Latvijas čempioni, bet Baltijas, Eiropas, Pasaules  čempioni un pat Olimpisko 
spēļu dalībnieki. Sākam rakstīt Ozolnieku novada sporta vēsturi.
 Arī otro Ozolnieku novada svētku laikā tika sportots. Orientēšanās ar velosipēdiem un smilšu 
volejbols. Svētku laikā tika atklāts jaunais lielā tenisa laukums un vēl viens pludmales volejbola 
laukums. 
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                       Pēc pašu iniciatīvas izstrādāts projekts un īstenots vingrošanas rīku komplekss stadionā.  
Sadarbībā ar Skrējēju klubu „Ozolnieki”, organizēti skriešanas seriāli „Ielūdz Ozolnieki” septiņās 
kārtās un „Ozolnieku apļi” trīsdesmit sešās kārtās,  Tradicionālais Ozolnieku rudens  pusmaratons 
21,09 km distancē, kā arī Ziemas skrējiens un Ozolnieku novada čempionāts skriešanā.
 Uzņemts starptautiskais bērnu futbola CUP turnīrs, četri Šitika futbola skolas starptautiskie 
turnīri bērniem stadionā, Ozolnieku novada karatē čempionāts sporta zālē, bokio čempionāts 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, mācību treniņnometnes un trīs sacensības ratiņbasketbolā 
invalīdiem, kā arī Jelgavas un Ozolnieku novadu skolēnu futbola un basketbola turnīri.
 Sporta centra novusa zālē noorganizētas Latvijas novusa čempionāta I.Līgas triju posmu 
sacensības.
 Pēc starptautiskiem noteikumiem Ozolnieku Sporta centrā ir noorganizētas 16 volejbola 
virslīgas spēles Schenker Līgā un 10 spēles Pirmajā Līgā. Sagatavota sporta bāze un laukumi 
FK „Ozolnieki” 12 futbola spēlēm. Latvijas futbola federācijas  U-21 komanda, Olimpiskā futbola 
izlase, Maskavas regbija komanda - Ozolnieku Sporta centru uzskata par savām mājām mācību 
treniņnometņu organizēšanai.    
                                

39. attēls. 2012.gadā rīkotie sporta pasākumi

        Gada laikā pašu spēkiem izgatavotas divas pārvietojamas tualetes, pārvietojamas skatītāju 
tribīnes uz 70 vietām, uzvesta melnzeme stadionā, regulāri līdzinātas bedrītes, tapots un veltnēts 
zālājs divos futbola laukumos. Mūsu zālāja kvalitāte ir augsti novērtēta futbola speciālistu atzinumos. 
Agri pavasaros un vēlu rudeņos futbola laukumus izmanto Latvijas futbola izlases komandu 
treniņnodarbību vajadzībām. 
         Visas ziemas garumā Ozolnieku slēpošanas trase (2,5 km) ir sagatavota kā klasiskajam, tā 
arī slidsolim.un uzturēta darba  kārtībā, kuru apmeklē ne tikai novada slēpotāji, bet arī ciemiņi no 
Olaines, Jelgavas un pat Rīgas.  Stadiona trijos strītbola laukumos uzliets 
ledus masu slidošanai.
        Sešas dienas nedēļā sporta nodarbības notiek Sporta kompleksā „Mālzeme”.
Nodarbības notiek  vairākos sporta veidos : futbolā, volejbolā, aerobikas vingrošanā, mākslas 
vingrošanā, tuvcīņā, tenisā  un ziemas peldēšanā. 2012.gadā  sporta kompleksā rīkotas republikas 
sacensības mākslas vingrošanā un džudo, kā arī sacensības starp Ozolnieku novada Ānes 
iedzīvotājiem futbolā, volejbolā, galda tenisā un pludmales volejbolā.
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40. attēls. Sporta kompleksa  „Mālzeme” organizētās nodarbības

         Kā trešā vieta, kur notiek aktīva sportošana, noteikti jāmin Ozolnieku vidusskolas sporta un 
aktu zāle, kurā notiek sporta stundas vidusskolas skolēniem no 1.-12.klasei, divas sporta grupas 
– sporta pulciņš 1-.-4.klasei un volejbola sekcija 2 grupas 4.-12.klasei, kurās darbojas galvenokārt 
skolas bērni.
         Pavisam sporta atbalstam 2012.gadā izlietoti Ls 203151 jeb 3 % apmērā  no pašvaldības 
kopējiem izdevumiem.
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IZGLĪTĪBA

       Ozolnieku novadā izglītība  tiek īstenota astoņās izglītības iestādēs. 2012.gadā kopumā 
mācību iestādēs izglītību ieguva 1445 bērnu un skolēnu.

                                                                                        16. tabula

                       Audzēkņu un skolēnu skaita dinamika
                                           

Pirmsskolas izglītības 
iestādes, skolas

2011.g. 2012.g.

„Bitīte” 63     65

„Zīlīte” 250    245

„Saulīte” 125    132

„Pūcīte” -      93

Garozas pamatskolas  
pirmsskolas grupa 52      52

Salgales pamatskolas  
pirmsskolas grupa        28      31

Teteles pamatskola 184     183

Ozolnieku vidusskola 456     490

Garozas pamatskola  89      83

Salgales pamatskola  72      71

.
           2012.gadā Ozolnieku novada  prioritāte izglītības organizācijai paredzēto  līdzekļu sadalē bija 
Izglītības likumā noteikto novada funkciju izpildes nodrošināšana. 

2012.gadā Ozolnieku novadā tika izveidota Izglītības nodaļa, kurā tika apvienoti līdzšinējie 
izglītības speciālisti. Tas nodrošina plānveidīgāku un kvalitatīvāku izglītības vadības darbu. Izglītības 
nodaļas speciālisti kopā ar iestāžu vadītājām vērtē un analizē izglītības procesu novadā, kā arī 
izstrādā pamatotus priekšlikumus situācijas uzlabošanai, uzlabojot un attīstot novada izglītības 
attīstības stratēģiju. Tā tika izveidota un ieviesta  pirmsskolas pedagogu atalgojumu sistēma, kura 
saistīta ar skolotāju veicamo darba apjomu un kvalitāti. Turpinās darbs, uzlabojot un pilnveidojot 
atbilstoši nepieciešamībai skolu pedagogu darba samaksas kārtību. Daudz padarīts, lai vienādotu 
izglītības pakalpojumu kvalitāti dažādās novada izglītības iestādēs. Uzlabojās informētība par 
izglītības iestādēs notiekošo. Visās novada skolās tika izmantota e- klases programma.

2012. gadā tika atklāta jauna pirmsskolas izglītības iestāde “Pūcīte”, kurā varēja uzņemt 96 
bērnus, tādējādi samazinot pirmsskolas vecuma bērnu rindu. Skolēnu skaita palielinājums Ozolnieku 
vidusskolā parādīja nepieciešamību paplašināt skolas telpas. Pārējās izglītības iestādēs tika veikti 
vērienīgi remontdarbi un celtniecība, kas pozitīvi uzlaboja mācīšanās un uzturēšanās apstākļus.

Aizvadītajā   gadā uzlabojusies novada izglītības iestāžu savstarpējā sadarbība, kā 
arī sadarbība ar skolām un bērnu dārziem citos Latvijas novados un pilsētās. Visās novada 
izglītības iestādēs  bija iespēja gan skolēniem, gan skolotājiem iesaistīties sadarbības projektos 
un sadarbības vizītēs Igaunijā, Vācijā, Rumānijā un citās Eiropas valstīs. Iepazīšanās vizītēs un 
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sadarbības turpināšanas vizītēs Ozolniekos un ārzemēs tika formulētas aktivitātes turpmākajiem 
starptautiskajiem izglītības projektiem.

2012. gadā Ozolnieku novadā beidza apsaimniekot Eiropas Savienības atbalstītā projekta 
naudu pedagogu mērķstipendijām. Resursi izdevumu segšanai darbinieku atalgojumam, darba vietu 
ierīkošanai un darbības nodrošināšanai tika piešķirti no novada domes budžeta. 

2012.gadā Ozolnieku novadā darbu turpināja pedagoģiski-medicīniskā komisija. Komisijas 
darbu aktīvi izmanto visas novada skolas, arvien aktīvāk izmanto arī pirmskolas izglītības iestādes. 
Komisijas vadītāja Ilva Majore mērķtiecīgi iesaistās skolotāju tālākizglītības organizēšanā.

2012.gadā jaunatnes lietu speciālista vadībā apzināta situācija jauniešu darba attīstībai 
novadā un izveidots stratēģiskais plāns darbā ar jaunatni.

Kopīgi ar Jelgavas novadu tiek organizēti skolēnu interešu izglītības un sporta pasākumi. 
Ozolnieku novada skolēni piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs un radošo darbu skatēs. Skolotāji 
un izglītības iestāžu vadītāji kopīgi piedalās metodisko apvienību darbā, apmeklē kursus un 
seminārus. Daļēju finansējumu par šiem izglītības pasākumiem nodrošina novada dome saskaņā ar 
sadarbības līgumu ar Jelgavas novadu. 

            Ozolnieku novada izglītības speciālisti vienojās par sekojošām attīstības un darbības 
prioritātēm 2012./ 2013. mācību gadā:

♦	 Kopīgi ar Jelgavas novadu patriotiskā audzināšana un tehnoloģiju iespēju
attīstība;

♦	 Vienlīdzīgas pirmsskolas izglītības pieejamības nodrošinājums;
♦	 Izglītības iestāžu savstarpējā sadarbība, sadarbība ar novada iestādēm un novada  teritorijā 

izvietotajām organizācijām;
♦	 Jaunatnes lietu attīstība(jaunatnes darbības stratēģija un plāns, jauniešu centrs Ānes ciemā, 

aktīvo jauniešu apzināšana, nevalstisko organizāciju attīstība);
♦	 Karjeras izvēles pieejamības nodrošināšana novada skolās;
♦	 Svešvalodu apguve visās izglītības pakāpēs;
♦	 Iespēju nodrošināšana visiem novada pedagogiem iegūt kvalifikācijas pakāpi līdz 30.06.2013;
♦	 Aktīvāko novada bērnu un skolēnu vecāku apzināšana un iesaistīšana izglītības problēmu 

risināšanā;
♦	 Iesaistīšanās dažādās pedagoģiskajās inovācijās(jaunas izglītības programmas, iestāžu 

darba laiki).
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41. attēls. Ozolnieku vidusskola

Vispārējs skolas raksturojums
Ozolnieku vidusskola ir Ozolnieku novada izglītības iestāde.
Skola dibināta 1846. gadā – kā Ozolmuižas skola.
1987.gadā uzcelta jaunā skolas ēka, darbu sāk vidusskola.
2012.gadā uzsāk Ozolnieku vidusskolas rekonstrukciju – 4.stāva būvniecību.
Vīzija – Mūsdienīga, atvērta un konkurētspējīga izglītības iestāde, kuras darbība orientēta pēc 
sabiedrības pieprasījuma izglītības nodrošināšanai.
Misija – Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina vispārējās 
pamatizglītības un vidusskolas mērķu sasniegšanu, radot konkurētspējīgu personību.

Skolā tiek realizētas:
Ø	Vispārējās pamatizglītības programma (kods 2101 11 11)
Ø	Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 3101 10 11)
Ø	Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem 

(kods 2101 58 11)
Ø	Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 

2101 56 11)
Skolas administrācija:

Ø	Skolas direktore – Klāra Stepanova
Ø	Izglītības metodiķe un direktores vietniece izglītības jomā (9.–12.klasei) – Irina Lapiņa
Ø	Direktores vietniece izglītības jomā (1. – 8. klasei)– Regīna Jurjāne
Ø	Direktores vietniece audzināšanas jomā – Lāsma Stašule
Ø	Direktores vietnieks informatizācijas jomā – Ainārs Kākers
Ø	Direktores vietnieks saimnieciskajā jomā – Aigars Sviķis, Ēriks Belovs,
Ø	Bērnu attīstības un izglītības centra vadītāja – Ilva Majore
Ø	Skolas padomes priekšsēdētājs –  Dzintars Lagzdiņš
Ø	Skolēnu domes prezidente – Linda Miķelsone

Skola skaitļos:
Ø	Skolā 2011./2012.mācību gada 1.septembrī mācās 452 skolēni
Ø	Skolā 2011./2012.mācību gadā strādā 52 pedagogi
Ø	Skolā 2011./2012.mācību gadā strādā 18 tehniskie darbinieki
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42. attēls. Ozolnieku vidusskolas skolotāji un skolēni  

Izglītības iestādes darbības mērķis 

Kvalitatīvs izglītības process labvēlīgā un drošā vidē vispārējās pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības standartu īstenošanai.

Uzdevumi mērķu realizācijai

Pamatjoma Uzdevumi
Mācību saturs Nodrošināt kvalitatīvu pedagoģiskā procesa norisi izglītības iestādē 

radošā un labvēlīgā vidē, ievērojot valsts standartos noteiktās 
prasības.

Mācīšana un mācīšanās Nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu visās izglītības pakāpēs. 
Veicināt pedagogu un izglītojamo radošu sadarbību izglītības 
procesā un mācību satura apguvē, izvēloties optimālas darba 
metodes un formas, akcentējot praktisko un pētniecisko darbību, 
modernās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. 

Izglītojamo sasniegumi Pilnveidot izglītojamo mācību sasniegumus, izaugsmes dinamikas 
uzskaites un analīzes sistēmu.

Atbalsts izglītojamiem Nodrošināt atbalstu talantīgajiem izglītojamiem, kā arī izglītojamiem 
ar mācīšanās grūtībām. Veidot pamatu sekmīgai tālākizglītībai 
(mūžizglītībai) un mērķtiecīgai savas karjeras veidošanai. Sekmēt 
izglītojamo individuālo spēju un interešu pilnveidi, piedāvājot 
daudzveidīgas interešu izglītības programmas un ārpusstundu 
aktivitātes. 

Iestādes vide Veidot izglītojamo veselībai un drošībai labvēlīgu izglītības iestādes 
mikroklimatu un fizisko vidi. Pilnveidot iestādes estētisko veidolu.

Iestādes resursi Sekmēt pedagogu profesionālo kompetenču regulāru pilnveidi.

Plānot un racionāli izmantot finanšu, materiālos un personālresursus.

Iestādes darba 
organizācija, vadība un 
kvalitātes nodrošināšana

Mērķtiecīgi veidot pozitīvu izglītības iestādes tēlu sabiedrībā, veicinot 
tās atpazīstamību un prestižu. 
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Mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji

Jelgavas un Ozolnieku novadu mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji  
2011./2012. mācību gadā

Latviešu valoda 4. klasei
1. vieta 4.a klases skolniece Katrīne Strautniece skolotāja Dina Medjānova
2. vieta 4.b klases skolnieks Sandis Maigonis skolotāja Vineta Zīverte

Matemātika 5.-12.klasei
1.vieta 5. klases skolnieks Rihards Krūmiņš skolotāja Inta Balode
1. vieta 8. skolnieks Emīls Melders Inna skolotāja Galviņa

Latviešu valoda un literatūra 8.un 9. klasei un 11.-12. klasei
2. vieta 11.b klases skolniece Kristina Hveženko skolotāja Ligija Andersone
3. vieta 11.b klases skolniece Ramona Ozoliņa skolotāja Ligija Andersone

Ķīmija 9. - 12. klasēm
3.vieta 12.a klases skolnieks Emīls Bolmanis skolotāja Lolita Meinharde
3. vieta 11a. klases skolnieks Arvīds Pelēcis skolotāja Lolita Meinharde

Bioloģija 9.,11. - 12. klasēm
3. vieta 9.a klases skolniece Elīna Čerņavska skolotāja Lilita Brizga
3. vieta 11.a klases skolnieks Arvīds Pelēcis skolotāja Lilita Brizga

Fizika 9. - 12. klasēm
3. vieta 9.a klases skolnieks Roberts Kemps skolotāja Inna Galviņa
3. vieta 10.a. klases skolnieks Jēkabs Folkmanis skolotāja Inna Galviņa
2. vieta 11.a klases skolnieks Arvīds Pelēcis skolotāja Inna Galviņa
3. vieta 12.aklases skolnieks Roberts Antonovs skolotāja Inna Galviņa

Ģeogrāfija 10. - 12. klasēm
1. vieta 11.a klases skolnieks Arvīds Pelēcis skolotāja Aina Krūmiņa

Krievu valoda(svešvaloda) 10. - 12. klasēm
2. vieta 11. klases skolniece Kristina Hveženko skolotāja Rita Elste

Jelgavas un Ozolnieku novadu skolēnu Latvijas 36. skolēnu zinātniskās 
konferences 1. kārtas uzvarētāji:

Ģeogrāfijas sekcija
Dabas takas izveides projekts Ozolnieku vidusskolā - 11.a klases skolnieks Dins Dāvids, skolotāja 
Aina Krūmiņa

Ķīmijas sekcija
Metālu aizsardzība pret koroziju - 12. a klases skolnieks Elgars Staņislavs Tračums, skolotāja 
Lolita Meinharde
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Socioloģijas sekcija
Ozolnieku vidusskolas tēla veidošanas un popularizēšanas iespējas - 11.b klases skolniece 
Kristina Hveženko, skolotāja Maija Kārkliņa

Veselības zinātnes sekcija
Populārāko šampūnu ķīmiskā sastāva izpēte - 11.a klases skolniece Sintija Sausā, skolotāja Lolita 
Meinharde

Ekonomikas sekcija
Grāmatvedības un finanšu zinību studiju programmas absolventu iekļaušanās darba tirgū Jelgavas 
reģionā - 12.klases skolniece Inga Kairova, skolotājs Igors Grigorjevs

Konkursu uzvarētāji

Jelgavas un Ozolnieku novadu konkursu uzvarētāji 2011./2012. mācību gadā

Latviešu valoda 1. - 3.klasēm
1.vieta - 1.a klases skolnieks Kārlis Strautnieks, skolotāja Solveiga Skrebele
2. vieta - 1.c klases skolniece Sintija Jermacāne, skolotāja Līga Sauša
1. vieta - 2.c klases skolnieks Kaspars Gržibovskis, skolotāja Santa Gindra
1. vieta - 3.a klases skolnieks Rūdolfs Pēteris Bumbieris, skolotāja Anna Lece
2. vieta - 3.b klases skolniece Kristiāna Putniņa, skolotāja Maija Ozoliņa

Ģeogrāfija 7. - 9. klasēm(komandu konkurss)
1. vieta - 7.a klases skolniece Sintija Lipšāne, skolotāja Aina Krūmiņa
1. vieta - 8.b. klases skolnieks Emīls Melders, skolotāja Aina Krūmiņa
1. vieta - 9.b klases skolnieks Kristers Kalniņš, skolotāja Aina Krūmiņa

Mājturība un tehnoloģijas (zēni) 6. klase 
1. vieta - 6. klases skolnieks Edmunds Stepanovičs, skolotājs Dainis Šantars

Angļu valoda
1. vieta - 11.a klases skolnieks Arvīds Pelēcis, skolotājs Pēteris Kruglaužs

Krievu valoda –publiskās runas konkurss “Es piedzimu laikā” 10. - 12. 
klasēm

1. vieta - 11.b klases skolniece Linda Miķelsone, skolotāja Rita Elste
2. vieta - 11.b klases skolniece Anastasija Visocka, skolotāja Rita Elste

Vizuālā māksla 1.-12.kl. 
3. vieta - 9.b klases skolniece Kristiāna Spalva, skolotāja Renāte Bērziņa
3. vieta - 11.a klases skolnieks Arvīds Pelēcis, skolotāja Renāte Bērziņa
3. vieta - 11.a klases skolnieks Dins Dāvids Ozols, skolotāja Renāte Bērziņa

Sociālās zinības 5. klase ”Būsim veseli” ”(komandu konkurss)
3. vieta - 5.a klases skolnieks Mikus Feldmanis, skolotāja Guna Stūrmane
3. vieta - 5.a klases skolnieks Rihards Krūmiņš, skolotāja Guna Stūrmane
3. vieta - 5.b klases skolniece Mairita Gunta Volmane, skolotāja Guna Stūrmane
3. vieta - 5.b klases skolniece Līga Reimane, skolotāja Guna Stūrmane
3. vieta - 5.b klases skolniece Gabriela Gorodecka, skolotāja Guna Stūrmane
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 Sociālās zinības 6 klase ”Ko tu zini par Zemgali un Latviju” 
(komandu konkurss)

2. vieta - 6.a klases skolniece Santa Ģingule, skolotāja Guna Stūrmane
2. vieta - 6.a klases skolniece Līva Sloka, skolotāja Guna Stūrmane
2. vieta - 6.b klases skolniece Elza Gžibovska, skolotāja Guna Stūrmane
2. vieta - 6.b klases skolniece Monta Kalneta, skolotāja Guna Stūrmane

Zinātniski pētniecisko darbu skate 4. klasei
1. vieta - 4.b klases skolniece Madara Portnaja, skolotāja Vineta Zīverte

Dabaszinātņu konkurss 8. - 9. klasei (komandu konkurss)
1. vieta - 8.b klases skolnieks Emīls Melders, skolotāja Lolita Meinharde
1. vieta - 8.b klases skolnieks Filips Gundars Buncis, skolotāja Lolita Meinharde
1. vieta - 9.b klases skolnieks Kristers Kalniņš, skolotāja Lolita Meinharde
1 vieta - 9.b klases skolnieks Marks Hvežēnko, skolotāja Lolita Meinharde

Panākumi onkursos, olimpiādēs reģionā, valstī, starp valstīm
Zemgales reģionālā skolēnu ZPD 3. konference - konkurss

Ģeogrāfijas sekcija
2. vieta - 11. klases skolnieks Dins Dāvids Ozols, skolotāja  Aina Krūmiņa

Ķīmijas sekcija
3. vieta - 12. klases skolnieks Elgars Staņislavs Tračums, skolotāja Lolita Meinharde

Ekonomikas sekcija
Atzinība - 12. klases skolniece Inga, skolotājs Igors Grigorjevs

Veselības zinātnes sekcija
Atzinība - 11. klases skolniece Sintija Sausā, skolotāja Lolita Meinharde

Latvijas 36.skolēnu zinātniskā konference
Ģeogrāfijas sekcija

Atzinība - 11. klases skolnieks Dins Dāvids Ozols, skolotāja Aina Krūmiņa
Ķīmijas sekcija

3.vieta - 12. klases skolnieks Elgars Staņislavs Tračums - skolotāja Lolita Meinharde

 Latvijas valodu skolotāju asociācijas daudzvalodu publiskās runas 
konkurss “Es piedzimu laikā” 10. - 12. klasēm

Atzinība - 11.b klases skolniece Anastasija Visocka, skolotāja Rita Elste

 Starptautiskā skolēnu zinātniskā matemātikas olimpiāde Šauļos 
(Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta ietvaros), 42 
dalībnieki no Latvijas

Starp Latvijas skolēniem 11. klašu grupā 3. vieta - 11.a klases  skolnieks Arvīds Pelēcis, skolotāja 
Sarmīte Čerņajeva



Ozolnieku novada pašvaldības 2012. gada publiskais pārskats

69

Ozolnieku vidusskolas 2012. gada panākumi sportā

Novadu 45. Skolēnu sporta spēles

1. vieta volejbolā B grupa (8.-9.kl. gr.) zēni
1. vieta volejbolā B grupa (8.-9.kl. gr.) meitenes
1. vieta vieglatlētikā B grupa (8.-9.kl. gr.) meitenes
1. vieta basketbolā C grupa (6.-7.kl. gr.) zēni
2. vieta volejbolā C grupa (6.-7.kl. gr.) meitenes
2. vieta „Drošie, veiklie” D grupa (4.-5.kl. gr.) meitenes + zēni
2. vieta vieglatlētikā D grupa (4.-5.kl. gr.) meitenes
2. vieta vieglatlētikā B grupa (8.-9.kl. gr.) zēni

Kopvērtējumā 20 ieskaitēs:
1. vieta pamatskolu grupā
1. vieta vidusskolu grupā

Zemgales reģiona Skolēnu sporta spēles

1. vieta volejbolā    A grupa (10.-12.kl. gr.) zēni, meitenes
1. vieta volejbolā B grupa (7.-9.kl. gr.) zēni, meitenes
1. vieta futbolā B grupa (7.-9.kl. gr.) zēni

Latvijā

3. vieta volejbolā „Lāse -2012” B grupa (8.-9.kl. gr.) zēni (no 30 komandām)
8. vieta volejbolā „Lāse -2012” B grupa (8.-9.kl. gr.) meitenes (no 30 

komandām)

2. vieta volejbolā „Kurzemes kauss” 1997. g. un jaunāki zēni (no 30 komandām)
2. vieta Starptautiskajās sacensībās 

volejbolā „Duo woley Cap”
Valga Igaunija

Novadu 46. Skolēnu sporta spēles

1. vieta basketbolā    A grupa (10.-12.kl. gr.) jaunieši
1. vieta futbolā B grupa (7.-9.kl. gr.) jaunieši
1. vieta futbolā    A grupa (10.-12.kl. gr.) jaunieši
1. vieta vieglatlētikas krosā E grupa (1.-4.kl. gr.) meitenes +  zēni
1. vieta basketbolā C grupa (5.-6.kl. gr.) meitenes
1. vieta basketbolā B grupa (7.-9.kl. gr.) zēni
2. vieta vieglatlētikas krosā C grupa (5.-6.kl. gr.) meitenes + zēni
3. vieta basketbolā    A grupa (10.-12.kl. gr.) jaunietes
3. vieta „Tautas bumba” D grupa (4.-5.kl. gr.) zēni
3. vieta basketbolā B grupa (7.-9.kl. gr.) meitenes

Zemgales reģiona skolēnu sporta spēles

1. vieta futbolā B grupa (7.-9.kl. gr.) zēni

Rīgas atklātās starptautiskās sacensības „Ziemassvētku kauss”

2. vieta volejbolā A grupa (10.-12.kl. gr.) jaunieši

Jelgavas novada Latvijas jaunatnes čempionāts 

3. vieta volejbolā 1996.g. jaunieši

Ozolnieku novada komandā Latvijas jaunatnes čempionāts 
3. vieta volejbolā 1997.g. jaunieši
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Skolā aktīvi darbojas Skolas padome un Skolēnu dome.
Skolēni papildus mācību darbam savas spējas attīsta ārpusskolas un ārpusklases pulciņos.

Skola 2011./2012. mācību gadā piedāvā interešu izglītības programmas:

Ø	koris – 1. – 4. klasei, 

Ø	5. – 12. klasei

Ø	vokālais ansamblis – 6. – 12. klasei

Ø	vokālais ansamblis – 1. – 5. klasei

Ø	tautiskās dejas – 1. – 2., 3. – 4. un 5. - 7.klasei

Projekta ietvaros tika iegādāti 10 tautiskie tērpi 5. - 8.klasei – meitenēm un zēniem (vadītāja Ieva 
Ziediņa)

                            

                       43. attēls. Skolēni jaunajos tautiskajos tērpos

♦	 vizuālās mākslas pulciņš 1.-12. klasei (attēlā – rotājums skolas eglītei no sasmalcināta 
papīra, vadītāja Renāte Bērziņa) 

♦	 sporta pulciņš 1. – 12. klasei

♦	 skolas muzeja pulciņš – 5. – 12. klasei

♦	 floristikas pulciņš – 1. – 12. klase

Papildus Ozolnieku vidusskolas skolēni mācās, apgūstot prasmes un iemaņas Ozolnieku 
novada mūzikas skolā, Jelgavas pilsētas mūzikas, mākslas skolās un sporta centros.
Skolā izveidojušās savas tradīcijas:

Ø	1. septembris – Zinību diena

Ø	Dzejas dienas

Ø	Gadskārtējās izstādes
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44. attēls. Skolas gadskārtējās izstādes

Ø	5. un 10. klases iesvētīšana 

Ø	Skolotāju dienas atzīmēšana

Ø	Lāčplēša dienas atzīmēšana pie bijušās Skuju skolas 

Ø	Latvijas Republikas proklamēšanas dienas atzīmēšana skolā 

Ø	Ziemassvētku koncerts

  

45. attēls. Koncerts Ziemassvētkos

Ø	Ziemassvētku labdarības akcija “Paēdušai Latvijai”

Ø	Ziemassvētku svinības darbiniekiem

Ø	Barikāžu atceres diena

Ø	Karnevāls

Ø	Žetonu vakars 12. klasei

Ø	Ģimeņu sporta diena

Ø	Pēdējā zvana svētki

Ø	Izlaidumi

Ø	Absolventu salidojumi
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Ø	Dvēseļu stunda

Ø	Godināšanas pasākums – skolēniem, skolotājiem, vecākiem

Ø	Ziemassvētku kauss 1.-12.klasei

Ø	Vācu valodas diena Ozolnieku vidusskolā

Ø	Ozolnieku novada Domes deputātu septembra sēdes organizēšana Ozolnieku vidusskolā

Ø	Karjeras diena - absolventu pēcpusdiena

Ø	Ozolnieku novada izglītības iestāžu 9. klašu izglītojamo iepazīstināšana ar vidusskolas 
darbību

Ø	Ozolnieku novada sporta svētki

Izglītības iestādes galvenā prioritāte – Ozolnieku vidusskolas rekonstrukcija

        Sakarā ar 1. klases skolēnu skaita pieaugumu, skolā tiek izmantotas Bērnu attīstības un 
izglītības centra telpas un skolas lasītavas telpas.
 
        Izglītības iestādē tiek būvēts 4. stāvs. Jaunajā stāvā tiek plānots izvietot mācību klases, 
mājturības kabinets ar mācību virtuvi, mūzikas klases, konferenču zāle, skolas muzejs un skolotāju 
istabu. Uzbūve veidota ar divslīpņu jumtu, apdare gan jumtam, gan jaunajam stāvam – rūpnieciski 
krāsots pelēks jumta skārds. Vizuālajam akcentam virs un zem jaunajiem logiem paredzēti zaļi 
krāsota skārda iestarpinājumi.

46. attēls. Ozolnieku vidusskola remontdarbu gaitā
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Viena no galvenajām Ozolnieku vidusskolas prioritātēm ir izglītības procesa pilnveidošana. Šajā 
sakarā notiek pedagogu sistemātiska kvalifikācijas paaugstināšana, skolas materiāli tehniskā 
stāvokļa uzlabošana un modernizācija.

Nozīmīgākie ieguldījumi skolas attīstībā

\
♦	 Veikti 3 kapitālie kabinetu ar sagatavēm remonti

♦	 Nomainīta novecojusī datortehnika (25 gab.)

♦	 Izveidota dušas telpa tehniskajiem darbiniekiem

♦	 Uzstādītas žalūzijas 5 kabinetiem 

♦	 Iegādāts sniega pūtējs

♦	 Sporta zāles dušas telpās un koplietošanas telpās veikts kosmētiskais remonts

♦	 Sporta zālē nosegtas ventilācijas caurules

♦	 Iegādātas digitālās klavieres

                                   Skolas īpašie sasniegumi

Ø	Skolai sava - aktīva interneta mājas lapa – www.ozolniekuvsk.lv

Ø	Internets visā skolā – gan lokālais tīkls, gan bezvadu tīkls

Ø	Visas klases aprīkotas ar stacionāru projektoru

Ø	Skolai ir savas vienotas dienasgrāmatas

Ø	Tiek aktīvi lietota E–klase

Ø	Licencēta vispārējās pamatizglītības programma ar izvēles iespēju otrās svešvalodas 
apguvei (krievu valoda vai vācu valoda)

Ø	Licencēta vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena programma ar iespēju 
padziļināti apgūt humanitāros vai eksaktos priekšmetus

Ø	Licencēta speciālās izglītības programma ar mācīšanās traucējumiem

Ø	Skolas izglītojamiem ir savs vienotais apģērba stils – vestīte ar skolas logo

Ø	Skolas pagalmā, mastā, plīvo Latvijas valsts sarkanbaltsarkanais karogs 

Ø	Piedalīšanās projektos un pasākumos

Ø	ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas aktivitātes „Skolu 
daudzpusējās partnerības” projekts „Cultural Cocktail/ Kultūras kokteilis” 
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Laiks: 2010. g.1.augusts – 2012.g. 31.jūlijs
Mērķis: Pilnveidot un paplašināt pedagogu un skolēnu zināšanas un prasmes un veicināt 

interesi par  Eiropas valodu un kultūru daudzveidību
Aktivitātes: Informācijas izpēte, mājas darbu sagatavošana un to prezentēšana projekta 

sanāksmēs atbilstoši katras partnerskolas noteiktajam tematam. Projekta “Cultural cocktail” 
grāmatas izveidošana par visām partnerskolām un projektā īstenotajām aktivitātēm

Ø	Eiropas Sociālā fonda projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 
sistēmas optimizācijas apstākļos”, viens skolotājs pieteicās 3. aktivitātē “Pedagogu 
profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana” un saņēma sertifikātu

Ø	Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai 
prioritārajos mācību priekšmetos” Ozolnieku vidusskolas 1 skolotājs – saņēma 
mērķstipendiju

Ø	Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas piedāvātā kustība „Draudzīga skola”, 
misija – pilnveidot skolas psihosociālo vidi, lai attiecības starp bērniem, vecākiem, 
skolotājiem un skolas administrāciju tiktu balstītas savstarpējā cieņā un sadarbībā

Ø	Atbalsts piena un piena produktu piegādei izglītības iestāžu skolēniem (Skolas piens) 
Ozolnieku vidusskolā

Ø	Valsts un ES atbalsts augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības 
iestādēs (Skolas auglis) Ozolnieku vidusskolā

Ø	Skola piedalās Nacionāla mēroga programmā “Iespējamā misija”. Šīs programmas 
ietvaros ekonomiku un matemātiku mācīja skolotājs Edvīns Elferts

Sadarbība ar sabiedrību

Ø	Sarunu cikls ar skolēniem (4. – 12. kl.) M. Ose „Dažādu atkarību profilakse”

Ø	Sarunu cikls ar skolēniem (2. – 6.kl.) – „Mutes veselības centrs” L. Seikstule „Zobu 
higiēnas profilakse”

Ø	Sadarbība ar CSDD – piedāvājums skolēniem un darbiniekiem J.Bergs„ J. Golubevs – 
Velosipēdu tiesību kārtošana skolā

Ø	Organizēts projekts “Minifenomens”

Ø	Sadarbība ar PII “Zīlīte”
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47. attēls. Sadarbība ar novada  pirmsskolas iestāžu audzēkņiem

Ø	Organizētas skolas vecāku konferences 2 reizes gadā (rudenī un pavasarī)

Ø	Organizēts Latvijas mājturības un tehnoloģiju skolotāju metodisko apvienību vadītāju 
seminārs

Ø	Dalība Ozolnieku novada svētkos

Ø	Piedalīšanās talkā Ozolnieku novadā
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          Teteles pamatskola atrodas Ozolnieku novadā, Tetelē, Skolas ielā 10.
Pirmās ziņas par tautskolu barona Bēra muižā Tetelmindē atrastas 1832. gada dokumentos. Ar šo 
gadu arī sākas Teteles pamatskolas vēsture. Patreizējās skolas ēkas celtas 1962. gadā. Tajā darbu 
sāka Sprīdīšu skola, apvienojot vienā gan Teteles I (latviešu), gan Teteles II (krievu) septiņgadīgās 
skolas.

                     

48.attēls. Teteles pamatskola
Skolas vīzija:
      Zinoša, radoša atbildīgu skolēnu un skolotāju kolektīva darbība skolā kā izglītības centrā, 
materiāli tehniski nodrošinātā un estētiski sakoptā vidē.
Izglītības programmas:

♦	 2012. gadā skola īstenoja 4 programmas:
o Vispārējās pamatizglītības programma, kods 21011111;
o Mazākumtautību pamatizglītības programma, kods 21011121;
o Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, 

kods 21015611 (programma licencēta 2010. gadā);
o Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem, kods 21015621 (programma licencēta 2011. gadā).

Mācību process: 
♦	 2011./2012.mācību gadā skolā turpināja darboties datorizēta skolvadības sistēma e-klase;
♦	 2012. gadā skolā mācījās 183 skolēni: latviešu plūsmā - 98, krievu plūsmā – 82, joprojām 

skolā mācās skolēni no citiem novadiem (2) un Jelgavas (21);
♦	 No 15 2012. gada absolventiem visi turpina izglītību, vidusskolās - 2, arodvidusskolās – 13;
♦	 Skolā strādāja  23 pedagogi ar augstāko izglītību, atbilstoši MK noteikumiem, tajā skaitā 

2 maģistri. Skolas pedagogi regulāri apmeklēja tālākizglītības kursus, paaugstinot savu 
profesionālo kvalifikāciju;

♦	 Skolā darbojās 2 pagarinātas dienas grupas – latviešu un krievu plūsmā.
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Atbalsta sistēma:
♦	 2012. gadā darbu turpināja Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs. Centrā 

strādāja:
o administratore;
o logopēds;
o masiere;

♦	 Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrā darbojās 3 pulciņi:
o novadpētniecības pulciņš;
o jaunsargu pulciņš;
o mākslas pulciņš.

♦	 2012. gada augustā  Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs organizēja bērnu 
vasaras radošās darbnīcas topošajiem pirmklasniekiem;

♦	 Skolā veiksmīgi  strādā sadarbības sistēma ar novada sociālo dienestu un sociālo pedagogu 
Ievu Briģi, kā arī ar pašvaldības policiju;

♦	 Skolas bibliotēka bija nodrošināta ar mācību grāmatām. 2012. gadā grāmatu fonds bibliotēkā 
papildinājās par 2496 Ls;

♦	 2012. gadā skolas bibliotēka veiksmīgi iekļāvās Valsts vienotajā bibliotēku informācijas 
sistēmā Skolu ALISE.

Projekti:
♦	 2012. gada vasarā noslēdzās Eiropas Savienības līdzfinansējuma projekts ”Teteles parka 

labiekārtošana”, Nr. 11-06-LL08-L413203-000006. Projekta ietvaros skolas parkā tika veikta:
o bīstamo koku un zaru izzāģēšana;
o zālāju renovācija;
o jaunu apstādījumu ierīkošana;
o veco apstādījumu kopšana un renovācija;
o celiņu seguma atjaunošana;
o informācijas stenda uzstādīšana.

♦	  2012. gadā turpinājās   Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius 
apakšprogrammas aktivitātes „Skolu divpusējās partnerības” projekts Nr. 2011-1-LV1-
COM07-021341:
o projekta mērķis - veidot skolēnu un skolotāju izpratni par Eiropas kultūru, valodu 

daudzveidību un vērtību. Palīdzēt skolēniem un skolotājiem iegūt priekšstatus un 
kompetences, attīstot viņu personību aktīvi līdzdarbojoties partnerības projektā. 
Izpētīt un salīdzināt latviešu un rumāņu tautas divu gadskārtu ierašu tradīcijas un 
ēšanas kultūru;
     

49. attēls. Sadarbība ar partnerskolām.

o projekta sadarbības partneri - TETELES PAMATSKOLA, Cenu pagasts, Ozolnieku 
novads, Latvija un SCOALA GENEALA Nr.1. Topoloveni, Arges, Romania;
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o projekta ietvaros no 2012. gada 10. – 21. novembrim Teteles pamatskolā viesojās 
rumāņu partneru delegācija (20 skolēni un 4 skolotāji), kuri piedalījās dažādās skolas, 
novada un valsts mēroga aktivitātēs un pasākumos, apguva latviešu valodu un 
tradīcijas, no 21. aprīļa līdz 1. maijam 20 Teteles pamatskolas skolēni un 5 pedagogi 
viesojās Topoloveņos, Rumānijā. 

Interešu izglītība:
♦	 skola 2012. gadā piedāvāja interešu izglītības programmas:

o instrumentālais ansamblis sākumskolai;
o sporta dejas 1.- 9. klasei;
o floristika;
o literāri dramatiskā studija;
o folklora;
o volejbols;
o zīda apgleznošana;
o vokālais ansamblis;
o hip-hop dejas;
o kokapstrādes pulciņš zēniem;
o rokdarbu pulciņš sākumskolai;
o mājturības pulciņš meitenēm;
o šahs un dambrete.

   

50. attēls. Teteles pamatskolas skolēni I novada sporta olimpiādē

♦	 Tika atjaunotas Friča Apšenieka šaha turnīra tradīcijas skolā. 2012. gada aprīlī turnīrā 
piedalījas 30 dalībnieki no visām novada skolām.

Citas aktivitātes:
♦	 Skolā sekmīgi darbojās Skolas padome un skolēnu pašpārvalde;
♦	 Lai motivētu skolēnus mācībām, skolā darbojās morālā un materiālā stimulēšanas sistēma. 

Tās pilnveidošanai palīdzēja Monreālas „Daugavas Vanagu” nodaļa un bijušie skolas 
absolventi – brāļi Biruļi;

♦	 Skolā sekmīgi darbojās datorklase un multimēdiju kabinets, kur mācību procesā tika izmantota 
interaktīvā tāfele, DVD un video atskaņotājs un  dokumentu kamera, bagāta digitālu mācību 
materiālu kolekcija;

♦	 Skolā tika izveidots vienots interneta pieslēgums lokālajā tīklā;
♦	 Skolai bija savas vienotas dienasgrāmatas;
♦	 Skolas labākie absolventi tika nofotogrāfēti pie Skolas karoga un tika veikts ieraksts par viņu 

sasniegumiem mācībās, sabiedriskajā darbā un sportā Skolas Goda grāmatā.
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Skolas attīstības prioritātes 2012. – 2014. gadam:

♦	 Kvalitatīva pamatizglītības un speciālās pamatizglītības programmu īstenošana;
♦	 Mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas pilnveide, skolēnu un vecāku atbildības un aktīvas 

iesaistīšanās mācību procesā paaugstināšana;
♦	 Skolēnu motivācijas paaugstināšana, sasniegumu uzlabošana;
♦	 Pedagogu kompetences paaugstināšana. Atbalsta sistēmas darba pilnveidošana. Interešu 

izglītības programmu daudzveidība;
♦	 Materiālas bāzes pilnveidošana. Izglītojamo atbildības par savu uzvedību un rīcību 

aktualizēšana;
♦	 Materiāli tehniskās bāzes pilnveide izglītības programmu īstenošanai, TIK izmantošana 

mācību procesā. Pedagogu atbalsta personāla un vecāku kompetences paaugstināšana.

Prioritāšu realizācija:
Mācību saturs

o 2012. gadā akreditētas speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem 
ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611 un speciālās pamatizglītības 
mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 
21015621;

o Visi skolotāji strādā pēc JZM apstiprinātajām mācību priekšmetu 
paraugprogrammām;

o Visi skolotāju tematiskie plāni un individuālie mācību plāni sastādīti pēc vienota 
skolas parauga;

o Skolā strādā metodiskās komisijas;
o Vecāki ir informēti par apgūstamo mācību saturu un vērtēšanas kārtību.

Mācīšana un mācīšanās:
o Visi pedagogi strādā pēc skolā pieņemtas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības;
o Visi pedagogi īsteno pārbaudes veidu dažādības principu, katram pārbaudes 

veidam ir izstrādāti vērtēšanas kritēriji;
o Skolēni ievēro skolas mācību procesa organizācijas noteikumus;
o Vecāki piedalās skolas darbības plānošanā un organizēšanā.

Skolēnu sasniegumi:
o Klases audzinātāji, priekšmeta skolotāji un direktora vietnieks izglītības jomā veic 

skolēnu sasniegumu uzskaiti un analīzi;
o Skolēni veic pašvērtējumu un plāno savu darbību sasniegumu uzlabošanai;
o Notiek informācijas apmaiņa starp skolu un vecākiem par skolas darbu un skolēnu 

sasniegumiem;
o Pēc nepieciešamības skolā notiek konsīliji, sadarbībā ar sociālo pedagogu un 

skolēnu vecākiem;
o Skolēni piedalījušies mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos novadā.

Atbalsts skolēniem:
o Skolā ir licencētas speciālās izglītības programmas skolēniem ar mācīšanas 

traucējumiem;
o Skolā mācās izglītojamie ar mācīšanas traucējumiem;
o Speciālās pamatizglītības programmas realizē pedagogi ar atbilstošu izglītību;
o Izstrādāti individuālie mācību plāni skolēniem ar mācīšanās traucējumiem;
o Skolā darbojas pagarinātās dienas grupas sākumskolai;
o Skolā notiek priekšmetu konsultācijas pēc apstiprināta skolotāju konsultācijas 

grafika;
o Skolas Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrā strādā atbalsta personāls 

– logopēds un masieris;
o Skolēniem ir pieejams plašs interešu izglītības nodarbību piedāvājums.
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Skolas vide:
o Skolas telpas regulāri tiek remontētas un renovētas;
o Skolā ir izveidoti un aprīkoti fizikas, ķīmijas, informātikas, multimēdiju kabineti, 

mājturības darbnīcas meitenēm un zēniem, bibliotēka un lasītava;
o Turpinās teritorijas labiekārtošana;
o Skolēni un vecāki ir iepazīstināti ar Skolas iekšējās kārtības noteikumiem;
o Ar sistēmas “e-klase” palīdzību tiek veikta skolēnu kāvējumu uzskaite un analīze;
o Sadarbībā ar Ozolnieku novada sociālo dienestu sistemātiski notiek darbs ar 

ģimenēm, kuru bērni neattaisnoti kavē stundas;
o Skolā ir organizēti pasākumi, kuri  attīsta skolēnos piederības apziņu un lepnumu 

par savu skolu.

Resursi:
o Plānveidīgi nodrošināta pedagogu tālākizglītība;
o Skolas materiāli tehniskā bāze regulāri tiek pilnveidota;
o Skola ir aprīkota ar nepieciešamo dator un biroja tehniku, ir Interneta pieslēgums 

(arī  bezvadu);
o Skolas foajē ir uzstādīts multimēdiju projektors;
o Fizikas kabinets ir aprīkots ar multimēdiju tehnikas komplektu.

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana:

o Skola attīsta  un pilnveido skolas vadības darbu un izglītības procesa kvalitātes 
pārraudzības sistēmu;

o Veikti papildinājumi skolas attīstības plānā 2012. – 2014. gadiem;
o Izglītības procesa pilnveidošanai notiek pedagogu sistemātiska kvalifikācijas 

paaugstināšana;
o Organizēts skolotāju metodiskais darbs Metodiskajās komisijās.

                      

51. attēls. Teteles pamatskolas 180. jubileja
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52. attēls. Garozas pamatskola

         Garozas pamatskola ir Ozolnieku novada Salgales pagasta izglītības iestāde. Garozas 
pamatskolas darbības pamats ir Ozolnieku novada Domes apstiprināts skolas nolikums un skolas 
izstrādātie iekšējās kartības noteikumi.
      Skola atrodas skolēniem tīrā un ekoloģiskā vidē. Vietu ir iemīļojuši vietējie Garozas un 
Emburgas iedzīvotāji, absolventi, ekskursanti un citi interesenti.
       Skolas apkopjamā teritorija ir 2,9 ha. Skolas telpu platība – 1483.87 m2.  Skolā ir pirmsskolas 
izglītības iestāde ar 4 bērnu grupām un 9 klašu komplekti (1.-9.kl.). Pavisam kopā pirmsskolu un 
1.-9.klasi apmeklē 141 bērns no tiem 84 skolēni mācās 1.-9.kl., bet 56 apmeklē pirmsskolu.
   Garozas pamatskola veic ne tikai izglītošanas darbību, bet arī kultūras centra funkcijas 
Salgales pagastā.

Skolas vīzija
Mūsdienīga, kvalitatīva un radoša skola ar senām tradīcijām, kas neatkarīgi no tautības, 

sociālā stāvokļa vai reliģiskās piederības ir atvērti pārmaiņām un inovācijām, kas veicina mācību 
sasniegumu un darba kvalitātes izaugsmi. 

Misija
Veidot efektīvu, mūsdienīgu, inovatīvu un atvērtu skolu, lai sekmētu, zinātkāras, atbildīgas un 
harmoniski attīstītas personības, kuru uzskati balstīti uz vērtībām un to veidošanos.

Izglītības darbības mērķis
Skola īsteno:

Pirmsskolas izglītības programmu(kods 00011111)
Pamatizglītības Profesionāli orientētā virziena programmu(kods 21014111)
Speciālās izglītības programmu(kods 21015811)
Speciālās izglītības programmu(kods 21015611)
Speciālās izglītības programmu (kods 21015411)

                                   Skolas  personāls
1.Skolas administrācija

1.1.Skolas direktore – Dina Štelmahere
1.2.Direktores vietniece izglītības jomā- Inta Balcere
1.3Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā-Valts Vaznis

2. Skolotāji - 18
3. Tehniskie darbinieki - 7
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Pirmsskolas personāls
Pedagogi          - 4
Skolotāju palīgi - 4

Pirmsskolas organizācija
     Šajā gadā, palielinoties pirmsskolas bērnu skaitam, tika atvērta vēl viena pirmsskolas  grupa. 
Tagad pirmsskolā darbojas  4 grupas. Ar pašvaldības finansējumu  bērni saņem logopēda un 
sociālā pedagoga un koriģējošās vingrošanas atbalstu. Pirmsskolas darba laiks ir no plkst.7.00- 
19.00. Bērni ir nodrošināti ar brokastīm, pusdienām, launagu. Dienas maksa 1.50 Ls dienā.   
Pirmsskolas 5-gadīgie un 6-gadīgie bērni ar pašvaldības atbalstu  apgūst angļu valodu.
    Skola uzklausa un izskata vecāku ieteikumus un vēlmes. Laba vecāku atsaucība un sadarbība.
     Pirmsskolas bērni šogad var lepoties ar rotaļlaukuma papildinājumu-kuģi,vagoniņiem, 
zirdziņiem.

Projekti – 1.Comenius Regio sasadarbība ar  Northousenas pašvaldību Vācijā.

Pedagogu sasniegumi
Par „JA–YE Latvijas gada labāko skolotāju 2012” tika atzīta mūsu skolas skolotāja

 Inta Balcere 
Gada labākos ekonomikas skolotājus un skolēnus JA–YE Latvija sumina jau 16 gadus. Konkursa 
“Gada labākais ekonomikā” mērķis ir veicināt sabiedrības ieinteresētību par jauniešu un skolotāju 
uzņēmību darboties ekonomikas un uzņēmējdarbības jomās, sekmējot skolā gūto zināšanu 
izmantošanu dzīvē. Konkursa ietvaros JA–YE Latvija vēlas veicināt sociāli atbildīgas sabiedrības un 
uzņēmēju veidošanos, kuri attīsta un pilnveido jauniešos uzņēmējspējas un rūpējas par neformālās 
izglītības attīstību Latvijā.

53. attēls. Gada labāko skolotāju apbalvošana

                   Rīgas pilī pie valsts prezidenta A.Bērziņa
     Jau četri gadi kā  skolotāja Inta Balcere veiksmīgi darbojas projektā Junior Achievement – Young 
Enterprise.  Pateicoties skolotāju iniciatīvai skolēni guvuši panākumus skolēnu mācību uzņēmumu 
konkursos un aktivitātēs. Skolotāja ir izstrādājusi metodisku materiālu par uzņēmēju darbības 
attīstīšanu sākumskolā.
    Skolā saistībā ar šo projektu darbojas sākumskolas skolotāja Anda Jēkabsone, kura piedalās arī 
konkursos un aktivitātēs gatavojot skolēnus.
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Vizuālās mākslas skolotāju plenērs Garozā
2012. gada jūlijs 

     Mākslas izglītības centrs TRĪS KRĀSAS vasarā Garozas pamatskolā organizēja plenēru. Pēc 
plenēra Latvijas vizuālās mākslas pedagogi  saņēma  apliecību par   tēmu - krāsu izgatavošana no 
pigmentiem. Tehnikas - akvarelis, olu tempera, augstspiede, telpiski objekti no papīra.

54.  attēls. Skolotāju plenērs Garozas skolā

Skolēni piedalījušies :

1.Olimpiādes –  1.-3.kl. Latviešu valoda 
                          Matemātika
                          Mājturība un tehnoloģijas

2.Konkursi – angļu valoda (Līvbērze, Tetele, Vircava) 
Skatuves runas konkurss(Jelgavas un Ozolnieku novads)- piedalījās Ilze Kovaļevska- 4.klase, 

Maija Jurgina -3.klase.Apbalvojums- atzinības raksts.
Teātra skate” Lellīte Lollīte”.Sasniegums-2.pakāpe Jelgavas un Ozolnieku novadā.
Piedaloties projektā Junior Achievement – Young Enterprise arī 2012.gadā gūti   panākumi.  

Skolā  aktīvi darbojas 4 Skolēnu Mācību uzņēmumi. No 13. līdz 15. aprīlim starptautiskajā izstāžu 
centrā Ķīpsalā notika Jauno uzņēmēju dienas 2012, ko organizē Biznesa izglītības biedrība Junior 
Achievement – Young Enterprise Latvija  sadarbībā ar Skolēnu mācību uzņēmumu programmas 
atbalstītāju Swedbank.. 

Šogad Latvijā dibināts rekordliels – 630 - Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) skaits, 80 no 
tiem Jauno Uzņēmēju dienās piedalījās  gadatirgū un nodeva  savu produkciju žūrijas un pircēju 
vērtējumam. Jauno Uzņēmēju dienās tika apbalvoti arī labākie reklāmas konkursā “Cita Holivuda” 
dalībnieki. Reklāmas sadarbībā ar Skolēnu mācību uzņēmumu programmas atbalstītāju konkurss 
šogad guva lielu atsaucību skolēnu vidū un konkursam tika iesniegti 630 darbi. Īpaši cītīgi izrādījās 
sākumskolas un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi no visiem Latvijas reģioniem, kuri iesūtīja 
vairāk nekā 1200 darbus Sociālajai zīmēšanas kampaņai un biznesa pasaku konkursam „Ceļš uz 
ekonomisko domāšanu”.

Patīkami,ka   - 5.klases skolniece Madara Zemīte saņēma balvu no žūrijas - Rīgas Zooloģiskā 
dārza -  par veiksmīgu pasaku  un  2.klases skolniece  Endija Elizabete Ernstsone - sociālās 
zīmēšanas kampaņā – Latvijas Mežu atzinības balvu   par zīmējumu “Iestādi savu koku.”
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    No 13. līdz 15. aprīlim starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā „Jauno uzņēmēju dienas 2012”.
Garozas skolas  Skolēnu Mācību Uzņēmumi  dalīja 5.-7.vietu , - SMU   ”AHA” – kuri izgatavo  no 
koka spēles un citus  izstrādājumus.

55.  attēls. Jauno uzņēmēju dienas Ķīpsalā.

No 13. Līdz 15. aprīlim starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā  „Jauno uzņēmēju dienas 2012”  skolas  
Skolēnu Mācību uzņēmumii dalīja 5.-7.vietu  SMU „NOVADNIEKI”- kuri ražo atstarojošus aksesuārus 
drošībai gājējiem.

Sports:
 Ozolnieku novada skolēnu 1.sporta Olimpiādē
1.vieta Endijai Ernstsonei – (2.klase)  bumbiņas mešanā
1.vieta Aivim Kavalim – (9.klase) 100 m  sprintā 
2.vieta Diānai Valterei – (2.klase) bumbiņas mešanā
3.vieta Rolandam Šilderim – (2.klase)  bumbiņas mešanā 
2.vieta Ģirtam Rudmiezim  - (1.klase)  30. skrējienā
3.vieta Endijai Ernstsonei – (2.klase) 30m skrējienā
3.vieta Laurai Millerei – (8.klase) tāllēkšana
3.vieta tautas bumbas spēlē 1.-3.klašu grupā

Jelgavas novada un Ozolnieku novada skolēnu sasniegumi sportā

3.vieta Madarai Zemītei šķēpa mešanā
1.vieta Valērijai Radkēvičai rudens krosā (1000m)
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56. attēls. Rudens izstāde pie skolas

57. attēls.Garozas skolēnu rokdarbi

 
Projekti – 
1.Comenius Regio projektā “Uz bērnu orientētas pārejas koncepcijas izveide no bērnudārza uz 
pamatskolu.
 2.Skolas auglis.

Skolas pasākumi

1.septembris – Zinību diena ;
Dzejas diena;
Skolotāju diena;
Rudens ražas izstāde;
Helovīni;
Lāčplēša diena;
5.marts - Genocīda upuru diena; 
Latvijas proklamēšanas diena; 
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58.  attēls. Latvijas proklamēšanas diena

Ziemassvētki ar svētrītu un vakara skolēnu koncertu;
Mācību priekšmetu nedēļas;
Projektu nedēļas;
Lieldienas;
Popiela;
Talkas; 
Sporta dienas;
Superpuika;
Supermeitene;
Māmiņu diena;
Pēdējais zvans;
Pirmsskolas izlaidums;
Pēdējā skolas diena - atskaites koncerts;
9.klases izlaidums;
Novada  svētki.

                                                          Atbalsts skolēniem

Skolā darbojas psihologs, logopēds, sociālais pedagogs. Skolā no Ozolnieku pašvaldības 
ir atmaksāta koriģējošā vingrošana. Līdz ar to ir atbalstīti pirmsskolas un skolas bērni, kuriem 
nepieciešams veikt attīstošu vingrošanu. Skolai ir izveidojusies laba sadarbība ar Ozolnieku 
pašvaldības policiju, sociālo dienestu un bāriņtiesu. 

Skolā darbojas 1.-4.klašu un 5.-9.klašu pagarinātās  dienas grupas. Tās darbojas pēc  izstrādātas  
darba kārtības, kas nodrošina iespēju mācīties, piedalīties fiziskās aktivitātēs, rotaļās, pastaigās 
u.t.t. Apmēram 64% skolēnu saņem brīvpusdienas un visi pagarināto grupu bērni saņem novada 
atmaksātu launagu.
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Skola piedāvā
Interešu izglītību
Individuālās nodarbības 
Konsultācijas 
Atbalstu bērniem un vecākiem
Pasākumus
Pagarinātās dienas grupas

Interešu izglītība
Ansamblis
Tautiskās dejas
Informātika
Hip-hop dejas 
Sporta dejas
Dramatiskais
Vizuālā māksla

Ieguldījumi skolas attīstībā
Iegādāti 9 portatīvie datori
2 skolēnu datori
Mēbeles pirmsskolas 6-gadīgo bērnu grupai
Viena klase nokomplektēta ar jauniem soliem un krēsliem
Iegādāts zāles pļāvējs
Iegādāta elektriskā plīts
Sakārtots internets
Skolai ir savas vienotas dienasgrāmatas

Remonti
Šajā mācību gadā tika renovētas skolas 1. un 2.stāva tualetes.
Piesaistot Eiropas līdzekļus un pašvaldības līdzfinansējumu, tika veikta teritorijas 

labiekārtošanas pirmā kārta. Darbus veica  SIA „Uzars bruģēšana”.
Skolas kolektīvu iepriecināja gan teritorijas labiekārtošanas, gan tualešu telpu remontu 

kvalitatīvi veiktais darbs. Paldies šo darbu veicējiem!
Skolotāji atteicās no skolotāju istabas, par labu pirmsskolai. Tā ir tapusi pirmsskolas  sešgadīgo   

bērnu  grupas telpa ar vēsturisko krāsni.

59. attēls. Pirmsskolas 6-gadīgo bērnu telpas pēc remonta
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60. attēls. Salgales pamatskola

        Salgales pamatskola atrodas Ozolnieku novada Salgales  pagasta  Emburgā.
Pirmsskolas grupas darbu uzsāka 1989.gada 13. martā , no 1992.gada skola darbojās kā pamatskola.

Mācību programmas
Skola piedāvāja 5 izglītības programmas:

- pirmsskolas izglītības programma 01011111 (licences Nr.V-4993, 03.01.2012.)
- pamatizglītības programma 21011111 (licences Nr.V-4995 03.01.2012., akreditēta līdz 

06.06.2013.)
- speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas attīstības 

traucējumiem (licences Nr.V- 4994, 03.01.2012.)
- pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma (licences Nr.V- 4996, 

03.01.2012.)
- speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 

(licences Nr.V- 4997, 03.01.2012.)

Mācību process  
♦	 skolas direktore – Irēna Pauloviča, direktora vietniece izglītības jomā – Jogita Falaļejeva, 

direktora vietniece audzināšanas darbā– Eva Štelmahere, direktores vietnieks saimnieciskā 
darbā – Edgars Buls

2012. gadā skolā mācījās 110 izglītojamie:
o 5 – 6 gadīgo grupā – 14
o 1.- 4.klasēs – 31
o 5.- 9.klasēs – 49,
o audzēkņi vecumā no 2 līdz 4 gadiem - 16

no citām pašvaldībām, tai skaitā:
o no Jelgavas – 14
o no Jaunsvirlaukas pagasta – 5
o no Kocēnu novada – 1
o no Aknīstes novada - 2
o no Ķeguma novada – 1
o no Rundāles novada – 4
o no Iecavas novada - 3
♦	 No 8 absolventiem visi turpina tālākizglītību, vidusskolā - 2 absolventi, arodvidusskolās – 5, 

koledžā – 1.
♦	 Skolā strādā 19 pedagogi ar atbilstošu izglītību un kvalifikāciju, 10 skolotājiem ir 

papildkvalifikācija, 1 – maģistrs, 2 – iegūst augstāko izglītību, 1 – cita augstākā izglītība.
♦	  Skolā darbojās pagarinātas dienas grupas visiem skolēniem līdz plkst.1800.
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Atbalsta sistēma
♦	 Izveidota veiksmīga sadarbības sistēma ar novada sociālo dienestu un sociālo pedagogu 

Ievu Briģi, pašvaldības policiju, Ozolnieku vidusskolas BAIC vadītāju Ilvu Majori, Staļģenes 
doktorātu

♦	 Divas reizes nedāļā skolā strādā logopēds
♦	 Skolas bibliotēka ir nodrošināta ar mācību grāmatām. 2012.gadā mācību grāmatu fonds 

bibliotēkai papildināts par Ls 597,00, periodikas izdevumi par Ls 230,00

Saimnieciskais personāls

Skolas tehniskie darbinieki – 3 apkopējas, 2 pirmsskolas skolotāju palīgi, dežurante, 4 kurinātāji, 
medmāsa un direktora vietnieks saimniecības jomā - remontstrādnieks.

Interešu izglītība
♦	 1.-4.klašu koris;
♦	 kora grupa Asni; 
♦	 2.-4.klašu ansamblis; 
♦	 vizuālā māksla; 
♦	 lietišķā māksla;
♦	 mūsdienu dejas;
♦	 tautiskās dejas; 
♦	 teātris;
♦	 datorgrafika.

Profesionāli orientētās programmas priekšmeti:
♦	 sports;
♦	 tūrisms;
♦	 orientēšanās;
♦	 peldēšana;
♦	 sporta spēles;
♦	 ārstnieciskā vingrošana;
♦	 vieglatlētika;
♦	 veselības mācība.

61. attēls. 9.klases izlaidums
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Iepriekš izvirzīto prioritāšu realizācija
♦	 Mācību saturs

o Licencēta profesionāli orientētā virziena pamatizglītības programma un uzsākta tās 
realizācija

o Licencēta speciālās izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem 
un uzsākta tās realizācija

o Izvērtēti pirmsskolas programmas ieguves rezultāti

♦	 Mācīšana un mācīšanās
o Vērotas stundas mājturībā un tehnoloģijās, sportā, vizuālajā mākslā, latviešu valodā, 

matemātikā, dabas zinībās sākumskolā, ģeogrāfijā, pirmsskolas nodarbības
o Veiksmīgi organizētas projektu dienas
o Regulāri iznāk „Skolas ziņu” numuri 
o Izstrādāts individuālais mācību plāns skolēniem ar mācīšanās traucējumiem un 

pirmsskolas audzēkņiem ar valodas traucējumiem
o Darbojas pagarinātās dienas grupa visiem skolēniem
o Ikdienas darbā skolotāji izmanto datorklasi (sākumskola, angļu valoda, ģeogrāfija, 

Latvijas un pasaules vēsture, fizika, mūzika, ķīmija, matemātika, sociālās zinības, 
vizuālā māksla, krievu valoda)

♦	 Skolēnu sasniegumi
o Veikta skolēnu sasniegumu skolas, novadu un valsts pārbaudes darbos analīze
o 95% skolēnu sekmīgi beiguši mācību gadu
o Skolas vidējā atzīme mācību gada beigās 6,4
o Izvērtētas pamatprasmes 6 gadīgiem pirmsskolas audzēkņiem, uzsākot 

pamatizglītības apguvi
o Skolēni piedalījušies 4 mācību priekšmetu olimpiādēs novadā
o Skolēni piedalījušies 8 novada līmeņa konkursos un skatēs, 4 reģionālos konkursos, 

16 novadu sporta sacensībās, 2 Ozolnieku novada galda spēļu turnīros un 11 citos 
pasākumos

♦	 Atbalsts skolēniem
o Veiksmīgi tiek realizētas interešu izglītības programmas, piedaloties skolas, pagasta, 

novada un valsts rīkotajos pasākumos
o Skolēni guvuši 8 godalgotas vietas mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un 

sporta sacensībās novadā, Zemgales reģionā un valstī
o Skolēni iesaistījušies novadu kopkorī Asni
o Aktīvi darbojās  Skolēnu dome
o Apzināti skolēni ar mācīšanās traucējumiem un pirmsskolas audzēkņi ar valodas 

traucējumiem
o Pašvaldība piešķīrusi brīvpusdienas 37 skolēniem un pirmsskolas audzēkņiem, kā 

arī launagu pagarinātās grupas apmeklētājiem
o Skolas medmāsai un logopēdam iekārtoti kabineti
o Organizēta skolēnu profapskate un zobārsta apmeklējums
o Organizētas nodarbības drošības jautājumos sadarbībā ar Ozolnieku pašvaldības policiju
o Skolēniem un pirmsskolas audzēkņiem organizētas 13 mācību ekskursijas un 5 

atpūtas un izklaides braucieni

♦	 Skolas vide
o Turpinās teritorijas labiekārtošana
o Veikts plānotais remonts skolas ēkā (1.klase, 2.klase, gaitenis, garderobe, tualetes, 

mūzikas klase)
o Veiksmīga sadarbība ar sociālo pedagogu, pašvaldības policiju, bāriņtiesu
o Vecāku iesaistīšanās ārpusklases pasākumu organizēšanā un skolas telpu 

labiekārtošanā



Ozolnieku novada pašvaldības 2012. gada publiskais pārskats

91

♦	 Resursi
o Plānveidīgi nodrošināta pedagogu tālākizglītība pēc izveidota plāna
o Izveidots lokālais datortīkls
o Veikta mācību literatūras iegāde bibliotēkā
o Atjaunota datortehnika pedagogu vajadzībām
o Iegādāti tīkla printeris, printeris datorklasē un laminators
o Uzlabota materiālā bāze pirmsskolā
o 1 pedagogs ieguvis 1.kvalitātes pakāpi, 3 pedagogi – 3. kvalitātes pakāpi

♦	 Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
o Izstrādāts skolas Attīstības plāns 2011. – 2013.gadam
o Organizēts pedagogu metodiskais darbs metodiskajā padomē
o Atjaunota informācija un regulāras skolas darba publikācijas Ozolnieku mājas lapā
o Reklāmas ievietošana Zemgales Ziņās
o Veikta vecāku anketēšana par ēdināšana un Skolas ziņām, kā arī pirmsskolas un 

1.klases vecāki starptautiskā projekta ietvaros
o Ieviesta e-klase

Citi sasniegumi
- 1.vieta – Zemgales reģiona dziedāšanas konkursā Lakstīgala
- 1.vieta – novadu mākslas un mūzikas festivālā Toņi un pustoņi 
- 1.vieta novadu 4.klases skolēnu pētniecisko darbu skatē
- 1.vieta novadu stafešu sacensībās Drošie un veiklie
- Divas 2.vietas novadu matemātikas olimpiādē
- 2.vieta novadu vizuālās mākslas konkursā
- 2.vieta novadu tautas bumbas sacensībās
- 12 2.-3.vietas novadu vieglatlētikas sacensībās
- 3.vieta novadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē
- 3.vieta novadu 4.klašu latviešu valodas olimpiādē
- 3.vieta novadu erudītu konkursā Latviešu strēlnieka stāsts
- 3.vieta Zemgales reģiona stafešu sacensībās Drošie un veiklie
- 4.vieta Zemgales reģiona latviešu valodas olimpiādē
- 4.vieta novadu 45.sporta spēļu kopvērtējumā

62. attēls. Ziemassvētki Salgales skolā
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        PII ”Zīlīte” atrodas Ozolnieku novadā, Ozolnieku pagastā, Meliorācijas ielā 10 ,LV-3018.  PII 
”Zīlīte” filiāle atrodas Jelgavas ielā 35.

               
63. attēls. Pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”

    Bērnudārzos ir radoša un atvērta vide bērniem, kas caur patstāvīgu darbošanos un rotaļām 
palīdz atklāt bērna iztēli, fantāziju un pasauli ap mums.

     Izglītības iestādē „Zīlīte” tiek īstenotas Vācu pedagoga Fridriha Frēbeļa pedagoģiskās metodes 
un atziņas. PII ”Zīlīte” uzņem bērnus vecumā no 1,5.gada. 
Iestādē darbojas 12.bērnu grupas. 
2011./2012. mācību gadā iestādi apmeklē 246 bērni, no tiem 126 bērni  5-6.gadīgo obligātā 
apmācībā.

Mācību saturs:
♦	 Iestādē tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma, kods 0101 11 11
♦	 Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas         

                           valodas traucējumiem 0101 55 11
♦	 Iestādē tiek likts uzsvars uz Fr.Frēbeļa metodiku un pedagoģiskajām atziņām.

Mācīšana un mācīšanās:
♦	 Vadoties pēc valsts izglītības vadlīnijām iestādē tiek vadītas integrētās 

rotaļnodarbības, akcentējot praktisko un pētniecisko darbību. 
♦	 Pēcpusdienas cēlienā notiek individuālais darbs ar bērniem.
♦	 Skolotāji papildina savas profesionālās prasmes dažādos kvalifikācijas kursos.
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64. attēls. Nodarbības PII „ZĪlĪte”

Izglītojamo sasniegumi:

♦	   Mācību gada sākumā un beigās tiek aizpildītas bērnu individuālās attīstības kartes. 
♦	   Regulāri tiek informēti bērnu vecāki par bērna gaitām dārziņā, par mācību procesu, par 

bērna veiksmēm un neveiksmēm.

Atbalsts izglītojamiem:

♦	   Iestādē darbojas logopēds, vispārējā fiziskās attīstības grupa,
♦	   No septembra mēneša strādā psihologs.
♦	   Pēcpusdienas cēlienā tiek piedāvāti interešu izglītības pulciņi:

  angļu valoda, tautiskās dejas, keramika, vizuālās mākslas pulciņš,               
  muzikālā teātra pulciņš un ļoti pieprasīts šogad 5-6.gadniekiem futbola   pulciņš.

♦	  Iestādes vide: vide  iekārtota tā, lai bērns gūtu nozīmīgu praktisku pieredzi.
♦	  Iestādē tiek akcentēta estētiska vide.
♦	 Turpinās plānotie remontdarbi::

 izremontētas visas iestādes virtuvītes, paplašināta „Sienāžu” grupa, veikts
 kosmētiskais remonts garajā gaitenī.
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65. attēls. Telpas pēc remonta

Iestādes resursi:
♦	 Kvalitatīvs pedagoģiskais personāls
♦	 Iestādē darbojas vecāku padome

Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana:
♦	 Strādāja 24.grupu skolotāji, 3 mūzikas skolotāji, 2 sporta skolotāji un

logopēdi, 
♦	 Tehniskais personāls - 12.skolotāju palīgi, saimniecības pārzinis, medmāsa.
♦	 Katru gadu tiek izstrādāts darba plāns mācību gadam,

tiek izvirzītas prioritātes.
♦	 Divreiz mācību gadā tiek izvērtēta pedagogu darba kvalitāte.
♦	 Mērķtiecīgi veidota  vide un tēls.

66. attēls. Svētki  PII „Zīlīte”
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67. attēls. Pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte”

Pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte” dibināta 1974. gada 24. decembrī un jau pavisam 
drīz svinēs 40 gadu jubileju. „Bitīte” simbolizē čaklumu un strādīgumu, ko arī      2012. gadā ar 
savu darbību apliecināja radošais kolektīvs, kuru veido: vadītāja,  6 pirmsskolas izglītības grupu 
skolotājas, logopēds, mūzikas skolotāja, metodiķe, interešu izglītības skolotāja. Vienlīdz svarīgi bišu 
saimes locekļi arī ir tehniskie darbinieki: trīs  pirmsskolas skolotāju palīdzes, sētniece, saimniecības 
pārzine, remontstrādnieks, medmāsa, lietvede un apkopēja. 

2012. gadā PII „Bitīte” grupiņas tika pie īpašiem nosaukumiem, jaunākā grupiņa turpmāk 
tiek atpazīta kā „Bitītes”, vidējā kā „Taurenīši”, bet vecākā un sagatavošanas grupa kā „Mārītes”. 
Pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte” attēlota kā zieds, kura saknīte tiek veidota jau ģimenē, bet ejot 
pa lapu lapiņām un absolvējot pirmsskolas izglītības iestādi , veidojas atplaucis zieds, kurš ir gatavs 
turpmākai sevis pilnveidei. 
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Lai process norisinātos veiksmīgi tiek rūpīgi ievērotas izvirzītās prioritātes:
♦	 Attīstīt klausīšanās un lasītprasmes, pilnveidojot dzirdes uzmanību.

♦	 Rosināt bērnos interesi ritmikas veidošanai un nostiprināšanai.

♦	 Radīt interesi par veicamo darbu nozīmīgumu, veidot cieņpilnu attieksmi pret cita darbu. 

Lai sasniegtu izvirzītās prioritātes, iestādes kolektīvs rūpīgi strādā un sadarbojās ar 63 
audzēkņu ģimenēm, kuri labprāt iesaistās organizētajos pasākumos un ikdienas darbībā. 

2012. gada viens no lielākajiem ieguvumiem ir uzsāktais kapitālais remonts iestādes 
teritorijas labiekārtošanai, kam tika iztērēti  Ls  90 360.38 , darbi turpināsies arī 2013.gadā. 

           68. attēls. PII „Bitīte” remontdarbu laikā                                 
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       Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte” ir pašvaldības dibināta un tās 
pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai. 

69. attēls. Pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”

Pirmsskolas izglītības iestādes  „Saulīte” mērķis - veidot radošu un brīvu personību, attīstot 
katra bērna vispārējās spējas, sniedzot stabilu, vecumam piemērotu zināšanu, prasmju un iemaņu 
bāzi, kas ļautu sekmīgi turpināt mācības un sagatavotu dzīvei nemitīgi mainīgā vidē.

Izglītības iestāde realizē  6  licencētas  izglītības programmas:

      
Nr.

Informācija licencēs

IP kods IP nosaukums Licences Nr.
1. 01011111 Pirmsskolas izglītības programma V-5304
2. 01011121 Pirmsskolas izglītības 

mazākumtautību programma
V-5305

3. 01015611 Speciālās pirmsskolas izglītības 
programma izglītojamajiem ar 
jauktiem attīstības traucējumiem

V-5312

4. 01015621 Speciālās pirmsskolas izglītības 
mazākumtautību programma 
izglītojamajiem ar jauktiem 
attīstības traucējumiem

V-5313

5. 01015511 Speciālās pirmsskolas izglītības 
programma izglītojamajiem ar 
valodas traucējumiem

V-3366

6. 01015521 Speciālās pirmsskolas izglītības 
mazākumtautības programma 
izglītojamajiem ar valodas 
traucējumiem

V-3367

Pārskata gadā  izglītības iestādē darbojās septiņas, pa vecuma grupām sadalītas, grupiņas, 
kuras apmeklēja 132 bērni. 
       Pirmsskolas izglītības iestādē bērni tiek uzņemti no 1.5 gadu vecuma, līdz ar to, tiek nodrošināta 
iespēja māmiņām ātrāk sākt strādāt un iesaistīties darba tirgū.
Bērniem zināšanas tiek sniegtas gan latviešu, gan krievu valodā - caur rotaļām un asociācijām, ar 
kuru palīdzību, bērniem tiek dota iespēja labāk izprast tiem sniegtās zināšanas.
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        Pirmsskolas izglītības iestādē strādā 22 pedagoģiskie darbinieki, kuru izglītība atbilst ārējos 
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un kuru viņi regulāri papildina un pilnveido tālākizglītības 
kursos. Pirmsskolas izglītības iestādes darbu nodrošina vadītāja, vadītājas vietniece izglītības jomā, 
vadītājas vietniece saimnieciskajā darbā, lietvede. Iestādē strādā atbalsta personāls – psihologs, 2 
logopēdi, 2 speciālie pedagogi, medmāsa, kā arī radošs un atsaucīgs tehniskais personāls.

Sākoties mācību gadam 3 tehniskie darbinieki (pirmsskolas izglītības skolotāju palīdzes) 
pārkvalificējās uz pirmsskolas izglītības skolotājām un šobrīd radoši strādā ar bērniem.
No visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem :

ü	Pamatdarbā strādā – 18,
ü	Papilddarbā strādā – 4,
ü	Ar augstāko pedagoģisko izglītību -  17,
ü	Apgūst augstāko pedagoģisko izglītību 5.

 Mācību gada uzdevums:
♦	 Izzināt dabu un dabas norises praktiskā darbībā – vērojumos, eksperimentos, 

sistematizējot un apkopojot metodiskos materiālus.
Saistībā ar gada galvenajiem uzdevumiem, papildus tiešajam darbam, iestādē:

♦	 organizētas izstādes, realizēti projekti, organizēti svētki, tematiskie pasākumi, gadskārtu 
tradīcijas,

♦	 veiktas plānotās un neplānotās pārbaudes, pirmsskolas skolotājas apmeklējušas 
kvalifikācijas celšanas kursus.

MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS

Īstenojot pirmsskolas izglītības programmas, iestādes pedagogi dažādo mācību metodes 
mācību satura veiksmīgai apgūšanai. Mācību metodes un darba organizācijas formas, kas pielietotas 
ikdienas pedagoģiskajā darbā ar bērniem, izkristalizējušās, ievērojot bērnu intereses, vajadzības un 
vecumposma iezīmes. Pamatojoties uz to, ka katra bērna attīstība norit nevienmērīgi, pedagoģiskā 
procesa plānošanā un organizēšanā pedagogi izvērtē, kā organizēt katra bērna individuālajām 
attīstības iezīmēm atbilstošu pedagoģisko procesu. 
Pedagoģiskais darbs ikdienā balstās uz izzināšanas, salīdzināšanas, vērošanas un praktiskas 
darbošanās principiem, kur bērns ir vides izzinātājs un pilnvērtīga sabiedrības daļa.

Iespēju robežās tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas, padarot mācību procesu mūsdienīgāku, 
bērniem saistošāku un radošāku.

BĒRNU  SASNIEGUMI

Iestādē, kā arī ārpus tās regulāri tika rīkotas izstādes, kur iestādes viesiem, vecākiem un 
pašiem bērniem bija iespēja novērtēt, analizēt un salīdzināt pašu paveikto. Bērnu darbi, tuvojoties 
lielākiem svētkiem, tika izvietoti arī Ānes kultūras namā. Gatavojoties Ozolnieku novada svētkiem, 
bērni aktīvi piedalījās organizētajā zīmējumu konkursā „Kopā”, kur labāko darbu autori saņēma 
veicināšanas balvas. Bērni piedalījušies veikala „Kanclers” rīkotajā zīmējumu konkursā „Mans 
mīļum...”. arī šajā konkursā veiksmīgāko zīmējumu autori saņēmuši pārsteiguma balvas. Bērni tika 
aicināti piedalīties Ozolnieku novada organizētajās sportiskajās aktivitātēs rudenī.

Iestādē norit darbs ar talantīgajiem bērniem, kur lielākos svētkos tika demonstrēti bērnu 
sasniegumi, uzstājoties koncertos un publiskos pasākumos. 

Perspektīvā  plānots turpināt darbu ar talantīgajiem bērniem, kā arī ar bērniem, kuriem ir 
mācīšanās grūtības.
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ATBALSTS BĒRNIEM UN VECĀKIEM

Pirmsskolas izglītības iestādē kā atbalsta personāls strādā 2 logopēdi, 
2 speciālie pedagogs, psihologs, pēc nepieciešamības tiek piesaistīts Ozolnieku novada sociālais 
pedagogs. Katram no viņiem ir nodrošināta telpa un tehniskā bāze. Ļoti pozitīvi  ir tas, ka  iestādē 
darbu uzsācis psihologs, kura darbība vērsta uz to, lai palīdzību bērniem adaptēties, pilnveidotu viņu 
saskarsmes iemaņas, sniegtu individuālas konsultācijas pēc nepieciešamības bērnu vecākiem un 
pedagogiem. 

Visi pirmsskolas skolotāji sadarbojas ar atbalsta personālu. Grupu vecāku sapulcēs regulāri 
tiek aicināts atbalsta personāls, lai sniegtu vecākie plašāku ieskatu savā darbā. Lielāka daļa 
vecāku apgalvo, ka zina, kādu palīdzību piedāvā logopēds, speciālais pedagogs, psihologs un viņu 
bērni izmanto šo palīdzību. Iestādē tiek organizētas arī Vecāku dienas, grupas vecāku sapulces, 
individuālās tikšanās ar vecākiem, atklātās nodarbības vecākiem.

Iestādes vadība un grupu skolotājas rīko vecāku sapulces, lai informētu par aktualitātēm 
ikdienas dzīvē, lai izvērtētu paveikto un uzzinātu vecāku vēlmes, ieteikumus un problēmas, lai 
maksimāli efektīvi plānotu turpmāko darbu. 

Reizi gadā tiek organizētas Vecāku dienas. Bērnu ģimeņu pārstāvji apmeklē rotaļnodarbības, 
vēro sava bērna darbu un aktivitāti, kā arī novērtē pirmsskolas skolotāju profesionalitāti. Vecāki var 
individuālās sarunās apspriest bērna veiksmes un risināt problēmas.

Iestāde veic ģimeņu aptaujas, apkopo un analizē informācijas apmaiņas rezultātus, tos 
izmanto turpmākā darba uzlabošanai. Aptaujas rezultātus apkopojot, atklājas, ka lielākā daļa ģimeņu 
iestādes sniegto informāciju uzskata par savlaicīgu, regulāru un lietderīgu.
Ozolnieku pašvaldība ir pretimnākoša un palīdz maznodrošināto ģimeņu bērniem ar bezmaksas 
pusdienām.

IESTĀDES VIDE
        Pirmsskolas izglītības iestādē ir labvēlīga un pozitīva gaisotne. Liela vērība ir vērsta uz 
patriotisko audzināšanu. Katras tautas kultūra un tradīcijas tiek cienītas un respektētas. Iestāde kopj 
arī savas tradīcijas.

Sadarbībā ar vecākiem, tika organizēti kopēji pasākumi – izstādes (bērnu un vecāku kopdarbi), 
tematiskie pasākumi (Ziemassvētku koncerti, Māmiņu dienai veltītie pasākumi), organizētas, vecāku 
sapulces, individuālās konsultācijas. Cieša sadarbība ir izveidojusies ar Ānes kultūras namu, kur tika 
organizēti   lielāki pasākumi (18. novembris).

Regulāri tika organizētas rotaļnodarbības ar vecāku piedalīšanos, aktivitāšu, tematiskie 
pasākumi – Lieldienas, Līgo diena, Vecāku un bērnu sporta diena, Meteņi, Masļeņica utt. 

Grupu telpās tika veidotas vecāku informatīvās mapes un stendi, kur vecāki, sev vēlamā 
laikā, varēja iepazīties ar aktuālāko informāciju.

Bērniem un bērnu vecākiem ir iespējas piedalīties telpu noformēšanā. Iestādes telpās regulāri 
tiek izvietotas bērnu un bērnu vecāku darbu izstādes, ar kurām iespējams iepazīties gan pašiem, 
gan viesiem. 
     Pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” darbs tiek virzīts ar mērķi, lai visi izglītojamie, vecāki 
un pirmsskolas skolotāji apzinās savu atbildību un lomu iestādes attīstībā un prestiža celšanā. Tā 
pamatā ir pedagoģiskais darbs, kurš virzīts uz stabilas personības veidošanu sociālā vidē, kura 
apzinās savu piederību ģimenei,  izglītības iestādei, novadam, valstij. Arī šogad bērni, vecāki un 
iestādes darbinieki kuplā pulkā Ozolnieku novada svētkos  pārstāvēja  savu izglītības iestādi, gan 
ejot svētku gājienā, gan organizējot radošās darbnīcas bērniem.  

Kā viena no stabilām tradīcijām sāk palikt – dažādas kopīgas talkas, kuru rezultātā mūsu 
tuvākā apkārtne paliek arvien  vairāk sakopta. 
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70. attēls. PII “Saulīte “darbinieki bērnudārza apkārtnes sakopšanas talkā

     Iestāde  aktīvi sadarbojas ar citām pirmsskolas izglītības iestādēm, gan Ozolnieku, gan Jelgavas 
novadā. 

Šogad uzsākts draudzības projektu ar Rumānijas, Pitešti 14. pirmsskolas izglītības iestādi. 
Šobrīd tiek turpināts darbs pie daudzpusīgā COMENIUS projekta. 

RESURSI
Šī gada laikā  lielas izmaiņas veiktas  iestādes vizuālajā izskatā.  Mācību gada sākumā    2.grupas 

bērnus uzņēma svaigās, košās un izremontētās telpās.

                                       
. 

71. attēls. Telpas pēc remonta

Lai arī vasarā paralēli bērnu apmeklējumam notika dažādi remontdarbi,  – katrai grupai  ir ierīkots 
rotaļlaukums un ap iestādi ir bruģēti celiņi. 

Lai bērniem būtu iespēja svaigā gaisā uzturēties jebkādos laika apstākļos, pabeigts iestādes 
terašu remontus.
Tika ieguldīti līdzekļi materiālās bāzes papildināšanā – grupu un garderobju mēbeles, žalūzijas, 
aizkari, iegādājāmies gultas 1,5 gadus vecajiem bērniem, utt.  
Iestāde nodrošina pedagogus ar izglītības programmu īstenošanai atbilstošo mācību literatūru un 
iespēju robežās ar citiem mācību līdzekļiem.

Mācību gada laikā uzmanība tika pievērsta  tam, lai tiktu pilnveidota pirmsskolas skolotāju 
kvalifikācija, notiktu  pieredzes apmaiņas pasākumi ar atklātajām nodarbībām, semināriem, 
piedalīšanos ESF organizētajās aktivitātēs .

Kaut arī mācību procesam nepieciešamā materiāli tehniskā bāze katru gadu tiek papildināta, 
tā pilnībā neapmierina vajadzības. Administrācija un  lietvede ir nodrošināti ar datoriem, printeriem, 
interneta pieslēgumu. Iekārtas un tehniskie līdzekļi ir labā darba kārtībā un droši lietošanai, tomēr to 
skaits ir nepietiekams, lai arī pirmsskolas skolotājas ar tiem varētu strādāt ikdienā.
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Telpas tiek izmantotas racionāli, tomēr  to noslogojums rada nelielas problēmas rotaļnodarbību 
un interešu pulciņu nodarbībām. Ar lielu cerību tiek gaidīta iestādes vēl neapdzīvoto telpu renovācija, 
kuras rezultātā iegūs  sporta zāli, darbiniekiem atpūtas telpu, kabinetus interešu izglītības 
skolotājiem.  Pirmsskolas skolotājas varēs iepazīties un rotaļnodarbībās izmantot  interaktīvo tāfeļu 
plašo piedāvājumu.  

IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA,
VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA

Pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte”  ir izveidota mājas lapa, kurā interesenti var iepazīties 
ar jaunāko informāciju par iestādes  piedāvātajām izglītības programmām, aktualitātēm, bērnu 
ēdienkarti, pasākumiem utt. Tāpat šī informācija ir pieeja iestādes informatīvajos stendos. 

Lēmumi tiek pieņemti koleģiāli, ar visu iesaistīto pušu uzskatu saskaņošanu. 
Iestādes darbs tiek organizēts, sadarbojoties pirmsskolas skolotājiem, atbalsta speciālistiem, 
tehniskajam personālam, bērniem  un vecākiem. 

Iestādes veiktie pasākumi efektīvas darbības nodrošināšanai:

-   pilnveidota iestādes dokumentācija (Iekšējās kartības noteikumi, drošības instrukcijas 
izglītojamiem, pilnveidota instrukcija par rīcību ugunsgrēka gadījumā, pilnveidota skolotāju 
obligātā dokumentācija);

-   papildinātas pirmsskolas izglītības programmas; 
-   pastiprināta iekšējā kontrole pedagoģiskajā un saimnieciskajā darbībā; 
-   notika regulāras darbinieku kopsapulces, vecāku sapulces, individuālās pārrunas; 
-   organizēti pasākumi kolektīva saliedēšanai. 
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72. attēls. Pirmsskolas izglītības iestāde „Pūcīte”

              Pirmsskolas izglītības iestāde „Pūcīte” atrodas Stadiona ielā 2, Ozolniekos.

     Vīzija – izglītības iestāde, kurā ir bērnu attīstību veicinoša, radoša, droša vide un  

     augsti profesionāli darbinieki.

♦	 Iestāde savu darbību uzsāka 2012.gada 20.aprīlī

♦	 Iestāde īstenoja: pirmsskolas izglītības programmu 01 011111

Programmu licencēja 2012. gada 04.aprīlī

♦	 Iestādē darbojās 4 grupas

♦	 2011./2012. mācību gadā uzņēma 96 bērnus

♦	 Iestādē strādāja 11 pedagogi: 8 pirmsskolas skolotāji, mūzikas skolotājs, sporta skolotājs, 
izglītības metodiķis

♦	 Tehniskais personāls 9: no tiem 4 pirmsskolas skolotāju palīgi, saimniecības pārzinis, 
medicīnas māsa, lietvedis, sētnieks, apkopējs

♦	 Pirmsskolas izglītības iestādē  darbojās iestādes padome

Galvenie uzdevumi 2012. gadā

1.Pedagoģiskā procesa saturs

Prioritāte – integrēt mācību satura programmā F. Frēbela pedagoģijas metodes
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73. attēls. Nodarbības bērnudārzā.

2.Attīstība, audzināšana, izglītošana
Prioritāte – veicināt sabiedriskas uzvedības modeļa attīstību, veicināt bērna izziņas 
intereses 

           3. Bērna attīstības sasniegumi un gatavība skolai
Prioritāte– apzināt katra bērna attīstības pakāpi, speciālās vajadzības

            4. Atbalsts bērniem un ģimenei
Prioritāte– veicināt vecāku informēšanu un izglītošanu

           5. Izglītības iestādes vide, materiālie resursi
Prioritāte – izveidot rotaļu darbībai piemērotu vidi, atbilstošu bērna attīstības pakāpei un 
interesēm (interešu centri)

                    

74. attēls. PII „Pūcīte” telpas

          6. Resursi, cilvēkresursi, tālākizglītība, pieredzes apmaiņa un apkopošana
Prioritāte – nodrošināt pedagogu zināšanu papildināšanu humānajā pedagoģijā 

(vispārējs ieskats F. Frēbela pedagoģijā.).                  

          7. Izglītības iestādes organizācija un darba kvalitātes nodrošināšana
Prioritāte - Veidot pozitīvu iestādes tēlu sabiedrībā
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        16.tabula
Izglītības izdevumu dinamika latos

2011.g. 2012.g.

Pirmsskolas izglītības 
iestādēs 1291087       1335241 

Vispārējās un interešu 
izglītības iestādēs 1483247       2047826

Pārējai izglītībai 328196         363069

Pavisam kopā 3102530       3746136

16. tabulā redzams, ka 2012.gadā izdevumi izglītībai palielinājušies par Ls 643606  jeb 
20,7% salīdzinājumā ar 2011.gadu. Pieaugums skaidrojams ar  to, ka 2012.gadā  veikti Ozolnieku 
vidusskolas kapitālā remonta celtniecības darbi,  nodota ekspluatācijā pirmsskolas izglītības iestāde  
„Pūcīte”,  palielinājušies izdevumi  skolām un pārējai izglītībai. 2012.gadā  izglītībai izlietoti 56,07% 
no kopējiem pašvaldības izdevumiem.

 
75.attēlā redzama pamatbudžeta izdevumu dinamika novada izglītības iestādēs trīs gadu 

laikā.

75. attēls. Pamatbudžeta izdevumu dinamika novada izglītības iestādēs (Ls)

        Pārskata gadā Ozolnieku novadā darbu turpināja divas profesionālās ievirzes izglītības iestādes 
: Salgales mūzikas skola – dibināta 2005.gadā un Ozolnieku mūzikas skola – dibināta 2007.gadā.

Ozolnieku Mūzikas skolā audzēkņi apgūst 8 mūzikas instrumentu 
spēli (klavieres, akordeons, vijole, čells, flauta, saksofons, trompete, 
sitaminstrumenti). Darbojas koris, pūtēju orķestris, instrumentāli ansambļi 
audzēkņu skaits uz  2012. gada 31. decembri - 73, skolotāji – 15.

Ar 2012. gada 1. septembri interesentiem ir iespēja apgūt interešu 
izglītības programmu ģitāras spēlē.

Ozolnieku Mūzikas skolai 2012. gads iesākās ar priecīgu notikumu 
- 12. janvārī ciemiņi tika aicināti uz izremontēto telpu sālsmaizi. Ozolnieku 
Tautas nama ēkā esošās Ozolnieku mūzikas skolas telpu remonts tika 
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veikts, pateicoties projekta „Radošo industriju attīstība Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionos”  
aktivitātēm, kas sniedz iespēju paplašināt Ozolnieku Tautas nama darbību, veidojot jaunas studijas, 
organizējot radošās darbnīcas un meistarklases, tādējādi piedāvājot novada iedzīvotājiem jaunas 
iespējas radošās darbības attīstīšanai. Skolas kolektīvam radīti piemēroti mājīgi un skaisti darba 
apstākļi. 

Skolas dzīvē svarīgs notikums bija 31. maijā notikušais pirmais skolas izlaidums - apliecību 
par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi saņēma divas saksofona spēles audzēknes.

Gada laikā laurus dažāda mēroga konkursos plūca skolas talantīgākie audzēkņi Raivo 
Tambergs un Kristīne Krastiņa (akordeons), Uga Tauriņš (trompete), Tadas Jurginauskas (vijole) 
un Kristina Hveženko (saksofons). Līdz šim nozīmīgākais panākums Raivo Tamberga iegūtā I vieta 
un Grand Prix starptautiskā konkursā „ Music of Old Riga”. Tāpēc liels prieks, ka  realizējot projektu 
Akordeona iegāde Ozolnieku mūzikas skolai ar ELFLA un  pašvaldības budžeta līdzekļiem skolai ir 
iegādāts pirmais 120 basu akordeons Dino Baffetti  3055 Ls  vērtībā. 

Salgales Mūzikas skolā audzēkņi apgūst 7 mūzikas instrumentu 
spēli (klavieres, ģitāra, flauta, klarnete, saksofons, trompete, 
sitaminstrumenti). Darbojas koris, ansambļi. Audzēkņu skaits uz  2012. 
gada 31. decembri - 43, skolotāji - 12.

Interešu izglītības programmu „Vizuāli plastiskā māksla”  apgūst 16 
bērni ar kuriem strādā 2 skolotāji. 

Salgales Mūzikas skolas vārdu vairākos konkursos spodrināja 
klavierspēles audzēkne Agnese Štāla. Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 
konkursā Dobelē viņai I vieta, bet starptautiskajā konkursā „ Mūzikas 
varavīksne”  Jelgavā III vieta. Instrumentālistu konkursā „Uzlecošās 
zvaigznes” flautas spēles audzēkne Alise Bētiņa ieguva II vietu. 

2012. gadā ar Ozolnieku novada pašvaldības un J. Zīgerista finansiālo atbalstu iegādāts jauns 
ksilofons Yamaha  2000 Ls vērtībā.

2012. gadā abas Ozolnieku novada mūzikas skolas turpināja realizēt kopīgus muzikālus 
projektus. Koncertā Rīgas latviešu biedrības organizētajā - prestižajā Latvijas Mūzikas skolu konkursā 
„Talants Latvijai”, kas notika  21 reizi, startēja 11 Ozolnieku un Salgales Mūzikas skolu audzēkņi.  
Pieci no viņiem iekļuva konkursa finālā, kurā Uga Tauriņš no Ozolnieku MS ieguva Atzinības rakstu.

Augustā abu skolu 50 audzēkņi savu skolotāju vadībā azartiski muzicēja „ Muzikāli olimpiskajā”  
vasaras nometnē. 

2012. gada septembrī darbu uzsācis abu skolu audzēkņu pūtēju orķestris, kuram pirmā 
publiskā uzstāšanās bija Ozolnieku MS 5 gadu jubilejas koncertā 2012.gada 14. decembrī.

Pārskata gadā astoto darba gadu aizvadīja Ozolnieku novada Informācijas centrs, kurā  
iespējams izmantot 7 datorus ar interneta pieslēgumu, izdrukāt, kopēt (A4 formāts) un ieskenēt 
materiālus.  Pārskata gadā centrs apmeklēts 2682 reizes kā arī sniegta informācija uz uzdotajiem 
jautājumiem e-pasta vēstulēs un telefoniski par nozīmīgākajiem tūrisma apskates objektiem, 
naktsmītnēm, iespējām novadā un citiem cilvēkiem interesējošiem jautājumiem, organizēti pasākumi. 

     No 10.-.12.februārim Ozolnieku novads sadarbībā ar Jelgavas reģionālo tūrisma centru otro 
reizi piedalījās starptautiskajā tūrisma izstādē - gadatirgū „Balttour 2012” Rīgā, Ķīpsalas izstāžu centrā.  
Vienotā stendā tika prezentēts Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada un Ozolnieku novada tūrisma 
piedāvājums. Ikviens interesents varēja atrast sev piemērotu brīvdienu maršrutu, izvēlēties 
saistošāko kultūras vai sporta pasākumu, ko apmeklēt.

Izstādē no Ozolnieku novada ar koncertu piedalījās senioru deju kopa „Ozolnieki”.
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76. attēls.Tūrisma izstāde „Balttour 2012”
 

Uz izstādi tika sagatavota Tūrisma avīze, kurā apkopots interesantākais piedāvājums un noderīga 
informācija par tūrisma un atpūtas iespējām Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novados. Šī avīze 
interesentiem bija pieejama Ozolnieku Informācijas centrā un Ozolnieku novada centrālajā bibliotēkā 
(Rīgas ielā 29).

Aktuālā redakcijā tika izdots tūrisma buklets “ Jelgava, Jelgavas novads un Ozolnieku novads 
2012/2013” latviešu, angļu, krievu, vācu valodās. Bezmaksas izdevums tika izdalīts Ozolnieku novada 
pārvaldēm, skolām, bibliotēkām. 5.maijā, ar simbolisku strūklakas ieslēgšanu pie Sv.Trīsvienību 
baznīcas torņa, oficiāli tika atklāta vasaras tūrisma sezona Jelgavā, Jelgavas novadā un Ozolnieku 
novadā

Ozolnieku Info centrs interesentiem organizēja un piedāvāja vienas dienas ekskursiju ar 
autobusu uz Salgales  pusi. Atsaucība bija liela, jo pieteicās 36 jauni un cienījama vecuma ekskursanti. 
Maršrutā bija iekļauta Mini Zoo „Zemgales poniji” apskate, Vareļu piemineklis, Napoleona laika 
Namiķu skansts, Namiķu ozols un liepa, trošu tiltiņš pār Iecavu, Senču ozolu (ap 800 gadu vecs) pie 
Garozas skolas, vecā pagastmāja, piemineklis okupācijas varā cietušajiem pagasta iedzīvotājiem, 
Latvijas Valsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstes dzimtas mājas „Auči” un Eduarda Virzas mājas 
„Billītes”.   Ozolnieku INFO centrs jau otro gadu iesaistījās E-prasmju nedēļas rīkošanas pasākumos. 
Šogad tā norisinājās no  26. līdz 30.martam  ar mērķi ieinteresēt jauniešus izvēlēties IKT karjeru, 
plašāku sabiedrību apgūt un izmantot e-prasmes, kā arī informēt par e-pakalpojumiem un citām 
iespējām, kas pieejamas e-vidē.

Tika sarīkots viens pasākums - seminārs Ozolnieku novada domes darbiniekiem un citiem 
interesentiem „Vienotā valsts un pašvaldību portāla www.latvija.lv prezentācija un iespējas”. 

77. attēls. Prezentācija Ozolnieku novada domē
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Jau trešo gadu pēc kārtas Ozolnieku Informācijas centrs piedalījās  Lielās Talkas organizētajos 
pasākumos un kā atsevišķs objekts tika sakopta Rīgas ielas 29 pieguļošā teritorija un tuvējais 
Iecavkrasts (21.04.).

       2012.gada pavasarī tika izsludināts iepirkums par Ozolnieku novada pašvaldības mājas lapas 
jaunas versijas izstrādi, kura rezultāta tika noslēgts līgums ar firmu SIA „Datorikas institūts DIVI” un 
sākās darbs pie jaunās mājas lapas izstrādes. Tika izstrādāta pilnīgi jauna mājas lapa.
Tā tika shematiski pārveidota, saturiski pilnveidota, vizuāli un dizainiski dažādota - katram gadalaikam 
attiecīgs dizaina variants (vasara, rudens, ziema, pavasaris).
         Vasaras vidū, īsi pirms otrajiem Ozolnieku novada svētkiem, tika palaista  jaunā mājas lapa 
www.ozolnieki.lv. 
        Paralēli, pirmo pusgadu, tika veikts darbs arī pie iepriekšējās mājas lapas – aktuālās informācijas 
ievadīšana, foto galeriju ievietošana. Visa gada garumā Info centa darbinieks iespēju robežās 
fotografēja  novadā  pašvaldības iestāžu rīkotos pasākumus un atspoguļoja tos mājas lapā.               
      Sadarbībā ar Ozolnieku novada muzeju, Informācijas centra-muzeja telpās tika rīkotas šādas 
izstādes: 

- no 16.jūlija līdz 17.augustam Miervalda Derkusova gleznu izstāde. Izstādē tika eksponēti 
10 mākslinieka darbi – ainavas un klusās dabas.

- no 3.septembra līdz 5.oktobrim fotogrāfiju izstāde „Daba Zemgalē”. Darbi tapuši 
Zemgales plānošanas reģiona projektā, ko atbalstīja Norvēģijas valdības finanšu 
instruments. 

Apmeklēti tūrisma semināri un citi pasākumi:

     Sadarbības partneru un kontaktpersonu koordinācijas informatīvais seminārs „E-prasmju nedēļa 
2012”, kuru organizē LIKTA(Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija)  un 
VARAM (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija).

19.aprīlī Tūrisma informācijas diena – iepazīšanās brauciens tūrisma speciālistiem uz Līvbērzes 
pagastu. Ornitologu vadībā Svētes palienē varēja vērot gājputnus, apskatīt viesu mājas „Jaundobeļi” 
un „Zaļie atvari”, iepazīt kūdras ieguves uzņēmumu „La Flora”.
28.aprīlī tika apmeklēts tūrisma sezonas atklāšana seminārs-ekskursija pa Jelgavas novadu, kur 
gida pavadībā varēja apmeklēt Elejas un Lielplatones muižas, Ģedeta Eliasa  mājas „Zīlēni”.
15.augustā Jelgavas reģionālā tūrisma centra Tūrisma informatīvā diena Ānes muižā. Tūrisma 
uzņēmēji un informācijas sniedzēji tika iepazīstināti ar sezonas jaunumiem, projektu „Centrālbaltijas 
velotīkls”, starptautiskajām izstādēm/gadatirgiem un nākotnes iecerēm.
1.septembrī ekskursija ar velosipēdiem pa Ozolniekiem. Ozolniekos apskatītie objekti: Ozolnieku 
motosporta muzejs; LLU Zirgkopības mācību centrs „Mušķi”; kazu ferma “Līcīši”.
 

78. attēls. Ekspedīcija kopā ar Māri Olti
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        28.septembrī tika apmeklēts tūrisma sezonas noslēguma pasākums, kurš notika rūpnīcas 
„Amo Plant” konferenču zālē. Pasākumā tika prezentēti nozīmīgākie pasākumi Jelgavā, Jelgavas 
novadā un Ozolnieku novadā. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti arī ar aktualitātēm un sadarbības 
iespējām Zemgales reģiona un  Latvijas ietvaros. Interesentiem bija iespēja iepazīties ar ražošanu 
un tūrismu rūpnīcā ”Amo Plant”. Pasākuma noslēgumā varēja doties ekspedīcijā kopā ar Māri Olti uz 
Ozolnieku novada Salgales pagastu, lai dotos ekskursijā pa Garozu, apskatītu Trošu tiltu, Velna grāvi 
un Namiķu skansti, bet pārgājiena noslēgumā cienāties ar Salgales pagasta pārvaldes darbinieku 
sarūpēto zivju zupu, brīvā atmosfērā sarunāties ar pasākuma gidu Māri Olti, kurš labprāt atbildēja uz 
ekskursantu jautājumiem par dabu un makšķerēšanu.

        Ozolniekos darbojas  Ozolnieku novada muzejs   2012.gadā Ozolnieku novada muzejā 
sarīkotas vairākas izstādes – martā – aprīlī Ozolnieku novada politiski represētajiem veltītā izstāde 
sakarā ar 1949.gada 25.marta deportāciju, jūlijā – augustā Miervalda Derkusova gleznu izstāde, 
septembrī – oktobrī Zemgales plānošanas reģiona sagatavotā fotogrāfiju izstāde „Zemgales daba”. 
Lai rīkotu izstādes, kosmētiski remontēta izstāžu telpa. Atsevišķi tematiskās izstādes apmeklējuši 
37 cilvēki, bet kopumā muzeja pastāvīgo izstādi apmeklējuši 76 cilvēki. Sniegtas konsultācijas un 
atbildes uz apmeklētāju un interesentu jautājumiem par novada vēsturi 6 reizes. Bijusi sadarbība 
ar Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju, palīdzot pētījumam par vecā Ozolnieku pagastnama 
mēbelēm 20.gadsimta 30.gados (sagatavota publikācija novada laikrakstam „Ozolnieku Avīze”), un 
Latvijas Nacionālo bibliotēku, gatavojot izstādi par rakstnieci un publicisti Rasnevicu - Sinjorelli 2013.
gadā. 
     2012.gadā papildināti novada vēstures materiāli Latvijas Valsts vēstures arhīvā (ap 75 izraksti 
no dokumentiem) un Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Sagatavoti vairāki raksti par novada vēsturi, 
kas publicēti Ozolnieku novada interneta mājas lapā. Rīkoti 5 braucieni novada iedzīvotāju 
intervēšanai un muzeja krājuma papildināšanai. Vairākārt aktivitātēs bijusi sadarbība ar Ozolnieku 
novada centrālo bibliotēku.
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SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA

Par trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem novadā rūpējas sociālais dienests, 
kurā no septembra mēneša strādā septiņi darbinieki.

Ekonomiskā un sociālā situācija valstī  jūtami ietekmē daudzus novada iedzīvotājus, kā 
rezultātā aizvadītajā gadā nedaudz samazinājies sociālās palīdzības meklētāju skaits. 

Tikai pēc rūpīgas ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas, pamatojoties uz iesniegtajiem 
ienākumus apliecinošiem dokumentiem, persona vai ģimene tiek atzīta par trūcīgu un tai tiek piešķirts 
attiecīgais pabalsts. 

Pašreizējā sociālā un ekonomiskā situācijā ģimenes bieži nespēj vienas, bez pašvaldības 
atbalsta tikt galā ar daudzajām problēmām, kas radušās straujo sabiedrības pārmaiņu rezultātā. 
Lai sniegtu dažāda veida sociālo palīdzību, ne tikai pabalstu piešķiršanu, novada iedzīvotājiem, 
pašvaldības sociālajā dienestā strādā sociālā pedagoģe un sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm 
un bērniem. Sociālā dienesta darbinieki veic arī mājas aprūpi vientuļiem pensionāriem – invalīdiem, 
kuriem tiek piegādāta pārtika, aizvesti pie ārstiem, aizvesta veļa mazgāšanai u.c.

Pavisam pārskata gadā sociālajai aizsardzībai izlietoti Ls 1254494, kas ir par Ls 26728 jeb 2,1 
% mazāk kā 2011.gadā. 

2012.gadā tika izstrādāti un pieņemti jauni saistošie noteikumi Nr.14/2012 „Par Ozolnieku 
novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”, kas nosaka kārtību kādā tiek sniegta sociālā palīdzība 
Ozolnieku novadā.

Ozolnieku pašvaldības sociālajā dienestā 2012.gadā salīdzinot ar 2011.gadu iesniegto un 
izskatīto iesniegumu skaits samazinājies par 13 % (2011.g.-1189, 2012.g.-1043). Pieņemti 1202 
lēmumi par pabalstu piešķiršanu, atteikta un pārtraukta pabalstu izmaksa 136 personām. Pabalsti 
GMI līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalstos izmaksātās summas ir samazinājušās.Pašvaldības 
izglītības iestādēs 3.-4. klases skolēniem tiek nodrošinātas brīvpusdienas. Trūcīgo ģimeņu skolēniem 
no 5.klases un pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem brīvpusdienas piešķir Sociālais dienests, 
12 ģimenēm brīvpusdienas tika piešķirtas uz sociālā darbinieka atzinuma pamata.  

Ņemot vērā, ka trūcīgu ģimeņu/personu skaitam ir tendence samazināties, pastiprināta 
uzmanība tiek veltīta klientu individuālajām vajadzībām un situācijai, tiek izstrādāti rehabilitācijas 
plāni un sniegta palīdzība rehabilitācijas mērķu sasniegšanai. 

Ozolnieku novada sociālais dienests laika posmā no 26.01.2012.- 31.05.2012. ieviesa jaunu 
pakalpojumu novada iedzīvotājiem „Vecāku atbalsta un apmācības programmu”, kuras mērķgrupa 
bija 6-11 gadus vecu bērnu vecāki. Nodarbības apmeklēja 11 vecāki. Atbalsta programmu vecākiem 
vadīja praktizējoša klīniskā psiholoģe, psihoterapeite D.Vaišļa un supervizore D.Cīrule.

Novada iedzīvotājiem ir pieejami ģimenes psihoterapeita pakalpojumi, kurus 2012.gadā 
izmantoja 25 ģimenes 96 stundu konsultācijās. Klīniskā psihologa pakalpojumi tika sniegti 30 novada 
bērniem.

2012.gadā 5 vardarbībā cietušiem bērniem tika nodrošināta psihosociāla rehabilitācija institūcijā 
un vienam bērnam dzīves vietā. Ārpusģimenes aprūpe 2012.gadā tika nodrošināta 7 bērniem pēc 
aprūpes tiesību atņemšanas viņu vecākiem.

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem aktivizējušies  pagasta iedzīvotāji ar funkcionāliem 
traucējumiem. 24 personas pieprasīja valsts apmaksāto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
Sociālās integrācijas valsts aģentūrai. 10 personas, kuras  pakalpojumu pieprasīja, saņēma sociālo 
rehabilitāciju 2012.gadā. 

2012.gadā sociālās aprūpes centros ievietoti 6 pašvaldības iedzīvotāji, kuriem trūkstošo 
uzturmaksas summu Ls 29708 apmērā  sedza Ozolnieku novada dome. Klientu skaits uz gada 
beigām jau vairāku gadus nemainās – 18 personas.

Ozolnieku novada pašvaldība atbalstīja 5 novada senioru pasākumus.
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Sociālajā dienestā tika uzsākts regulārs darbs ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem, iekārtotas 
28 profilakses lietas. Sociālais dienests sadarbībā ar bērnu vecākiem, izglītības iestādēm, Valsts 
policiju un citām iestādēm veica profilakses darbu ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem. Novērtējot 
nepilngadīgo riskus un vajadzības, sadarbībā ar nepilngadīgo un viņa likumīgo pārstāvi, tika izstrādāti 
individuālie sociālie rehabilitācijas plāni, kopumā nosakot problēmas sekmīgai risināšanai sociālās 
palīdzības un sociālās uzvedības korekcijai nepieciešamo atbalsta veidu, piesaistot klientam un 
pašvaldībai pieejamos resursus.

                                                                                                                   17. tabula

                    Pašvaldības izsniegto sociālo pabalstu veidi un to dinamika
 

2011. 2012.
Sociālo palīdzību saņēmušo iedzīvotāju skaits     1278    1210
Pabalstiem izlietots latos                                            270257 241469
t.sk. GMI /garantētais minimālais 
iztikas līmenis/         101739 54339
pabalsts stihiskas nelaimes gadījumā                          80     200
bērnu ēdināšanai skolās un PII                               45367 33513
dzīvokļa pabalsti un apkures nodrošināšanai        40181 33962
medicīnas pakalpojumu segšanai                              3000   4888
bērnu izglītībai un audzināšanai                              51026  53960
bāreņiem pastāvīgas dzīves uzsākšanai     4710   8649
pabalsts audžu ģimenēm     3226    4916
Citiem mērķiem    20928  47042
Aprūpei mājās izlietots latos                                                2026    1655
Par saņemtajiem sociālās aprūpes
un rehabilitācijas pakalpojumiem izlietots latos                              57180   58493

       17.tabulā un 79.attēlā  atspoguļoti galvenie sociālo pabalstu veidi un to dinamika.

79. attēls. Pamatbudžeta izdevumu dinamika sociālajai aizsardzībai (Ls)
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       Pēc  redzamajiem skaitļiem varam secināt, ka 2012.gadā pašvaldības izsniegto sociālo pabalstu 
summa Ls 241469 samazinājusies par Ls 28788 jeb 10,7 % salīdzinājumā ar 2011.gadu.

Pārskata gada  01.septembrī apritēja Sociālā aprūpes centra „Zemgale” trešais  darbības 
gads, kā pārņemts un reģistrēts kā Ozolnieku novada pašvaldības struktūrvienība. Sociālās aprūpes 
centrs “Zemgale” ir galvenais sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzējs, ar kuru iepriekšējos gados 
sadarbojās arī novada sociālais dienests. Sociālās aprūpes pakalpojumus centrs sniedz jau 
trīsdesmit septiņus gadus.   

                                     

80. attēls. Sociālās aprūpes centrs „Zemgale”  

Sociālā aprūpes centra „Zemgale” prioritāte ir :
♦	 sniegt kvalitatīvus sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus;
♦	  dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas (sporta aktivitātes, rokdarbi, spēles u.c.);
♦	 turpināt iesāktās tradīcijas -  tikšanos ar citiem sociālās aprūpes centriem šaha un   dambretes 

turnīros, sadziedāšanās pasākumos un sporta spēlēs; 
♦	 iespēju robežās palielināt algas vismazāk atalgotajiem darbiniekiem; 
♦	 turpināt nostiprināt centra materiālo bāzi  (85 logu nomaiņa, jauna invalīdu paceļamā krēsla 

izbūve).
       
 2012.gadā centrā plānoti 240 klienti, taču visu gadu klientu skaits bija lielāks. Kopā ar 
īslaicīgās aprūpes klientiem tas pārsniedza pat 260.
 Republikas prese „Latvijas Avīze”, iepazinusies ar sociālā aprūpes centra darbu, secināja, 
ka  sociālās aprūpes centrs „Zemgale „ ir sociālās aprūpes iestāde ar spēcīgu medicīnisko aprūpi. 
Mediķu kadri skaita ziņā nav mainījušies, bet joprojām  viens no retajiem centriem, kurā ir savs ārsts 
un ergoterapeits.
Centra klienti regulāri tiek konsultēti pie speciālistiem Jelgavas poliklīnikā, slimnīcā, Rīgas pilsētas 
medicīnas iestādēs, kas rada lielu transporta līdzekļu noslogojumu.

Bieži jūtama klientu piederīgo bezatbildība par saviem ģimenes locekļiem, jo, tiklīdz, iestājas 
centrā, tiek pieprasītas acu operācijas, zobu protezēšana un dažādu medicīnas speciālistu palīdzība.
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Materiālās bāzes nostiprināšanā - kapitālajiem remontiem un ikdienas remontiem izlietoti 
Ls 24 000:

♦	 Nomainīti logi A2 korpusā
♦	 Izremontēta darbnīca
♦	 Izremontēta galdniecība
♦	 Galdniecībā uzstādīta ventilācijas iekārta
♦	 Atremontēts ārstu kabinets
♦	 Atremontēta viena lielā istaba īslaicīgās aprūpes klientiem

 
 Ar pašu spēkiem tiek veikti kosmētiskie remonti klientu istabās, kā arī, iebrauktuvē, uzstādīts 
goda akmens ar norādi „Zemgale” un iegādāts jauns auto, VW TRANSPORTER, klientu pārvadāšanai.
         2012.gada vasarā centrs piedalījās VAS „Hipotēku un zemes banka” Klientu kluba „Mēs paši” 
izsludinātajā projektu konkursā par SAC „Zemgale” teritorijas labiekārtošanu un saņēma bankas 
atbalstu, lai iegādātos nojumi jeb telti- zvaigzni, kas tiks izvietota centra zaļajā zonā, kurā, pasargāti 
no saules un lietus, centra klienti varēs baudīt skaisto Ozolnieku dabu.

                 

81. attēls. A2 korpuss  pēc remonta

                 

82. attēls. Uzstādītais SAC „Zemgale” norādes akmens
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83. attēls.  Dalība Ozolnieku novada svētkos

84. attēls.  Sadziedāšanās festivālā starp pašvaldību aprūpes centriem

85. attēls. Telts -  paraugs un vieta, kur plānota telts-zvaigznes izvietošana
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ILGTERMIŅA     FINANSU     IEGULDĪJUMI 

                                                                                         18.tabula

Ilgtermiņa  finansu  ieguldījumi (Ls)

31.12.2011. 31.12.2012.
911000 945200

Ozolnieku novada dome ir simtprocentīga kapitāla daļu turētāja Ozolnieku komunālās 
saimniecības daudznozaru uzņēmumā SIA “Ozolnieku KSDU”. Līdzdalība SIA “Ozolnieku KSDU” 
kapitālā 31.12.2012. bija Ls 9452000.

                                                                                                           17.tabula
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā (Ls)

31.12.2011. 31.12.202.
SIA “OzOlnIeku kSDu” 911000 945200
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NOVADA ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS

Pārskata gadā tika plānoti dažādi pasākumi, kas palielināja budžeta izdevumu daļu, salīdzinot 
ar iepriekšējo  gadu (kapitālieguldījumu pieaugums par 44% ,PII pedagogu  darba algu palielinājums, 
jaunu iestāžu un darba vietu izveide, enerģijas tarifu pieaugums), līdz ar to 2012.gadā, pirmo reizi no 
novada dibināšanas brīža, budžets tika pieņemts ar16% lielu deficītu, kuru plānoja segt ar aizdevumu 
no Valsts kases.

Jau ilgāku laiku novada pašvaldības politika vērsta uz izglītības atbalstu, tāpēc vairāk par 
54% no pašvaldības budžeta tika tērēta izglītības vajadzībām, atbalstot pedagogus, iegādājoties 
aprīkojumu, materiālus,  remontējot telpas un sakārtojot teritorijas novada PII un skolās.  Novadā 
saglabājas stabils dzimstības līmenis, ik gadu pieaug pirmklasnieku skaits. Tāpēc 2012.g. uzsākta 
Ozolnieku vidusskolas ceturtā stāva izbūve, atklāta jauna PII  „Pūcīte”  96 audzēkņiem, PII „Saulīte” 
pēc remonta ierīkota grupiņa bērniem no 1,5 gada vecuma , paplašinātas pirmsskolu grupiņas 
Garozas un Salgales pamatskolās. Paralēli sakārtotas  PII „Saulīte” un „Bitīte” teritorijas, veicot 
rekonstrukcijas darbus. Piesaistot ELFLA līdzekļus, labiekārtota Garozas pamatskolas teritorija un 
parks pie Teteles pamatskolas. Izmantojot Valsts izglītības aģentūras ES programmas līdzekļus, 
uzsākta uz bērnu orientētas koncepcijas izveide pārejai no bērnudārza uz pamatskolu. Izglītības 
iestādes aktīvi piedalījās starptautiskajās sadarbības programmās ar Vāciju un Rumāniju. Pieauga 
Mūzikas skolu audzēkņu skaits, tiek realizētas arī mūžizglītības programmas, pateicoties ELFLA 
līdzfinansējumam nopirkts profesionālais akordeons.

Arī šogad ap 52% budžeta izdevumu tiks tērēti izglītībai: turpināsim pilnveidot PII skolotāju 
atalgojuma sistēmu, plānots pabeigt PII „Bitīte” teritorijas rekonstrukcijas darbus, ierīkojot mūsdienīgus 
rotaļlaukumus. Tā kā bērnu dzimstība novadā priecē ar savu stabilitāti, pašvaldība pagaidām turpinās 
izmaksāt pabalstu vecākiem, kuru bērni nav nodrošināti ar vietām PII. Paredzēti kārtējie telpu 
remonti visās izglītības iestādēs.  1.septembrī plānots atklāt aprīkotu Ozolnieku vidusskolas ceturto 
stāvu, atrisinot telpu problēmas gan pirmklasniekiem, gan skolotājiem. Plānots organizēt vasaras 
nometnes pirmsskolas vecuma bērniem. Latvijas –Šveices  sadarbības programmas ietvaros 2013.
gada janvārī atklāts Ānes  jauniešu centrs. Turpmāk līdzīgus centrus plānots atklāt Garozā, Brankās 
un Ozolniekos. Šogad plānots pabeigt lielus remonta un sakārtošanas darbus izglītības iestādēs, lai 
nākamo gadu budžetos vairāk naudas varētu tērēt citiem mērķiem.

Turpinājās infrastruktūras  sakārtošanas darbi, galvenokārt mūsdienīga apgaismojuma 
ierīkošana Ozolniekos, Tetelē un Garozā, aizvietojot gaisa vada līnijas ar kabeļu līnijām, nodrošinot 
stabilu elektroenerģijas piegādi. Ozolnieku sporta centrā izbūvēts tenisa laukums, Brankās un 
Tetelē ierīkoti nelieli sporta laukumi, paplašinātas domes telpas, ar ELFLA līdzfinansējuma palīdzību 
labiekārtota Tautas nama apkārtne; radošo industriju attīstības Latvijas-Lietuvas pierobežas reģionos 
projekta ietvaros izremontētas un aprīkotas  vairākas Tautas nama telpas. 

Šogad iecerēts izbūvēt velo-gājēju celiņu apkārt Ozolnieku ezeram, turpināt strādāt pie ezera 
apkārtnes labiekārtošanas, ierīkot autostāvlaukumu pie Ozolnieku dzelzceļa stacijas, turpināt ielu 
apgaismojuma rekonstrukciju, izbūvēt Tetelē  notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, savest kārtībā vairākas 
ielas un trotuārus.

SIA „Ozolnieku KSDU” aktīvi iesaistījās Ozolnieku daudzdzīvokļu māju siltināšanas projektā. 
Tika pieņemtas  ekspluatācijā 10 daudzdzīvokļu mājas, uzņēmums turpina paplašināt pakalpojumu 
klāstu, pārņemt apsaimniekošanā daudzdzīvokļu mājas. Šogad renovācijas darbi turpināsies, izsludinot 
jaunus iepirkumus. Uzsākta arī Kohēzijas fonda projekta realizācija: paredzēts izbūvēt jaunus ūdens un 
kanalizācijas maģistrālvadus, ierīkot jaunus urbumus, ūdens un notekūdens attīrīšanas iekārtas. 

Novadā ir aktīva kultūras un sporta dzīve. Darbojas divi sporta centri, virves vilkšanas, futbola 
un skrējēju klubs, atbalstīta volejbola meistarkomanda, no budžeta tiek algoti dažādu pulciņu un 
kolektīvu vadītāji. Turpinās iedibināto tradīciju atbalstīšana un pilnveidošana – Novada svētki, novada 
spartakiādes, jaundzimušo sveikšana ar sudraba karotītēm, velotūres un skrējēju sacensības, Līgo 
un valsts svētku svinēšana ir guvuši lielu atbalstu no iedzīvotāju puses. Lai veicinātu iedzīvotāju 
iesaistīšanos novada aktuālo jautājumu risināšanā, tika no jauna izveidota novada interneta 
mājas lapa, rīkotas iedzīvotāju sapulces visos ciemos, domē aktīvi darbojas sabiedrisko attiecību 
speciālists, iedzīvotāji regulāri saņem Ozolnieku avīzi, kura īpašos gadījumos tiek drukāta krāsaina.
Turpinās  sadarbība ar Rumānijas Pitešti pilsētas pašvaldību kultūras un izglītības jomā.  
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  Aktīvi darbojas novada bibliotēkas. Regulāri iepērkam jaunās grāmatas. Metodiska darba 
veicināšanai sadarbojamies ar Jelgavas zinātnisko bibliotēku. 2012.g.veiksmīgi noritēja bibliotēku 
akreditācija. 

Kā visā valstī , arī novadā nemazinās sociālā spriedze, iedzīvotāji biežāk griežas pašvaldībā  
pēc dažādiem pabalstiem, trūcīgie  saņem pakas ar produktiem, tiek dalītas Latvenergo kartes, 
piešķirti mājokļu , malkas un GMI pabalsti. Sociālās aprūpes centrs „Zemgale” iegādājās jaunu 
autobusu iemītnieku vajadzībām. 2013.gadā plānots paplašināt sociālo dienestu, atklāt Ānes sociālo 
pakalpojumu centru. 

Novads aktīvi izmanto sakārtošanas darbos bezdarbniekus, kuriem valsts maksā stipendijas. 
Pašvaldība aktīvi sadarbojas ar kaimiņu novadiem, noslēgti sadarbības līgumi tūrisma, 

izglītības un sporta jomās; rīkoti kopīgi semināri, olimpiādes un sacensības. 
Apstiprinātas Ozolnieku novada attīstības programma 2012. - 2018.gadam un Ozolnieku 

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012.-2036.gadam. Šogad plānots apstiprināt jauno novada 
teritoriālo plānojumu apvienotajam novadam. Tiks strādāts pie novada pašvaldības struktūras 
pilnveidošanas ar mērķi vairāk iesaistīt iedzīvotājus pārvaldīšanas procesā.

Ozolnieku novada pašvaldības izpilddirektors    Pēteris Veļeckis

2013.gada 07.maijā


