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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
priekšsēdētājs

Ozolnieku novada domes
PĒTERIS VEĻECKIS
(apstiprināts ar Ozolnieku novada domes
sēdes protokolu Nr.7 no 18.06.2013.g.)

Ozolnieku novada domes deputāti
Pēteris Veļeckis
Guntis Rozītis
Aija Ziemeļniece
Dina Štelmahere
Dina Tauriņa
Ģirts Neija
Gundars Liepa
Guntars Akmentiņš
Ilgvars Lecis
Jānis Kažotnieks
Jānis Vīgants
Mārtiņš Prīsis
Rasma Skruļa
Rita Barone
Ruslans Vrubļevskis

Balsu skaits
1115
1062
880
481
489
751
445
416
896
854
550
550
764
930
342

Izpilddirektors
JĀNIS POČS no 16.09.2013.g.
Ozolnieku novada domes
Galvenā grāmatvede
BENITA JANMERE no 05.01.2004.g.
Zvērināts revidents

SIA auditorfirma „Inspekcija AMJ”

Pārskata periods

01.01.2014. - 31.12.2014.
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Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – Ozolnieku
novada dome. Pamatojoties uz Ozolnieku novada domes 2013. gada 18.jūnija sēdes protokola Nr.7
lēmumu Nr.1 par Ozolnieku novada domes priekšsēdētāju tika ievēlēts Pēteris Veļeckis un uz lēmumu
Nr.2 par Ozolnieku novada domes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts Ozolnieku novada domes deputāts
Guntis Rozītis . Atbilstoši „Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumam”,
domē ievēlēti 15 deputāti. Ar Ozolnieku novada domes 2013.gada 18.jūnija sēdes protokola Nr.7
lēmumu Nr.3 apstiprinātas novada domes pastāvīgās komitejas un komiteju locekļu ievēlēšana.
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 sēdes , 12 finanšu komitejas
sēdes, 12 attīstības un tautsaimniecības komitejas sēdes, 12 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.
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 un mākslas skola;
Pašvaldības policija;
Ozolnieku novada muzejs;
Jauniešu iniciatīvu centrs Ānē;
Ozolnieku Tautas nams;
Ānes kultūras nams;
Sporta komplekss „Mālzeme”;
Ozolnieku sporta centrs;
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;
kultūras nodaļa ;
veselīga dzīvesveida un sporta nodaļa.
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
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. 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;
Lauku partnerība “Lielupe”.
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 .
1.tabula
Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībā
Līdz darbspējas vecumam , t.sk.
sievietes
vīrieši
Darbspējas vecumā, t.sk.
sievietes
vīrieši
Pēc darbspējas vecuma , t.sk.
sievietes
vīrieši

2012.g.
1814
927
887
6759
3324
3435
1965
1235
730

2013.g.
1855
944
911
6745
3316
3429
1882
1183
699

2014.g.
1956
1011
945
6832
3343
3489
1840
1157
683

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;
administratīvo komisiju 6 cilvēku sastāvā;
pašvaldības iepirkumu komisiju 6 cilvēku sastāvā;
pašvaldības izsoles komisiju 6 cilvēku sastāvā;
deklarētās dzīves vietas anulēšanas komisiju 3 cilvēku sastāvā;
ētikas komisiju 4 cilvēku sastāvā;
civilās aizsardzības komisiju;
ceļu fonda apsaimniekošanas komisiju 6 cilvēku sastāvā;
novada apbalvošanas komisiju 3 cilvēku sastāvā;
novada domes pedagoģiski medicīnisko komisiju 4 cilvēku sastāvā.
Ozolnieku novada pašvaldības pārvaldes struktūra attēlota 5.lappusē.
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OZOLNIEKU NOVADA PĀRVALDES STRUKTŪRA
L Ē M Ē J V A R A
NOVADA DOME

FINANŠU
KOMITEJA






SOCIĀLO JAUTĀJUMU

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN

KOMITEJA

VESELĪGA DZĪVESVEIDA
VEICINĀŠANAS KOMITEJA

DOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJS

DOMES KOMISIJAS
NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJA
IECIRKŅA VĒLĒŠANU KOMISIJAS
ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA

PAŠVALDĪBAS IEPIRKUMA

VIETNIEKS

KOMISIJA



PAŠVALDĪBAS IZSOLES
KOMISIJA





APBALVOŠANAS KOMISIJA
ĒTIKAS KOMISIJA





ATTĪSTĪBAS UN
TAUTSAIMNIECĪBAS
KOMITEJA

CEĻU FONDA
APSAIMNIKOŠANAS
KOMISIJA
PEDAGOĢISKI MEDICĪNISKĀ
KOMISIJA
CIVILĀS AIZSARDZĪBAS
KOMISIJA
DEKLARĒTĀSDZĪVESVIETAS
ANULĒŠANAS KOMISIJA

I Z P I L D V A R A

IZPILDDIREKTORS

KANCELEJA

GRĀMATVEDĪBAS
UN FINANŠU DAĻA

ATTĪSTĪBAS
PLĀNOŠANAS
DAĻA

SAIMNIECĪBAS
DAĻA

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 UN MĀKSLAS SKOLA
OZOLNIEKU NOVADA MUZEJS
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
JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRS ĀNĒ

NO PAŠVALDĪBAS
BUDŽETA FINANSĒTĀS
STRUKTŪRVIENĪBAS

DZIMTSARAKSTU
NODAĻA







BĀRIŅTIESA
BŪVVALDE

IZGLĪTĪBAS NODAĻA
KULTŪRAS NODAĻA
VESELĪGA
DZĪVESVEIDA UN
SPORTA NODAĻA

SALGALES PAGASTA
PĀRVALDE

BRANKU
PAKALPOJUMU
CENTRS
ĀNES PAKALPOJUMU
CENTRS
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 2014.gada
31.decembri bija 28567,6 ha, no tiem Ozolnieku pagasts aizņem 795,9 ha, Cenu pagasts – 12110,5 ha,
bet Salgales pagasts – 15661,2 ha.
2.tabula
Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums pēc bilances vērtības
Rādītāji

2012.g.(Ls)

2013.g.(EUR)

Dzīvojamās ēkas
Nedzīvojamās ēkas
Transporta būves
Zeme
Inženierbūves
Pārējais nekustamais
īpašums
Bioloģiskie aktīvi
Kopā

591843
5738710
4808365
2848496
607097

1033339
10837814
13218769
4064926
1562078

1384030
11804359
13832404
3619218
2181972

102551
14102
14711164

210345
25321
30952592

229748
25506
33077237

2014.g.(EUR)

2.tabulā redzams , ka pārskata gadā pašvaldības nekustamā īpašuma bilances vērtība salīdzinot ar
2013.gadu palielinājusies par EUR 2124645 jeb 6,9 %.
3.tabula
Zemes sadalījums pēc īpašuma piederības (ha)

Nosaukums
Pašvaldības rīcībā nodotā zeme
Valsts pārvaldes rīcībā nodotā zeme
t. sk. Valsts meža zeme
Juridisko personu rīcībā nodotā zeme
Fizisko personu rīcībā nodotā zeme
Jaukta statusa kopīpašumi

Platība
2013.g.
816,7
10973,2
10249,7
3070,5
13513,7
40,3

Platība
2014.g.
838,6
10993,7
10249,7
3435,8
13265,5
34,0

Kopējais Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra informācijas sistēmā /NĪVK IS/ reģistrēto
zemes vienību skaits Ozolnieku novada teritorijā ir 5463, no kurām 2449 zemes vienības ir Cenu
pagastā, 1223 vienības - Ozolnieku pagastā un 1791 vienības - Salgales pagastā.
Ozolnieku novadā salīdzinoši daudz zemes platību pieder /arī piekrīt/ valstij un valsts institūcijām, t.i.
38,5 % jeb 10 993,7 ha. Šo valsts un valsts institūciju īpašumu un tām piekrītošo zemju īpatsvaru
novada teritorijā daļēji veido valsts meža fonda platības - 10 249,7ha, kuras pieder vai piekrīt valstij
Zemkopības ministrijas personā, satiksmes infrastruktūras objektu zemes /valsts autoceļi un dzelzceļi/
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- 459,7 ha, kuras pieder vai piekrīt valstij Satiksmes ministrijas personā, publiskie ūdeņi /Lielupe,
Iecava un Misas upes/ - 205,8 ha platībā .
Fizisko personu īpašumā un lietošanā nodotas lielākās zemju platības jeb 46,5% - 13265,5 ha, no
kuriem lielākās platības atrodas Salgales pagastā – 8496,8 ha.
Juridisko personu īpašumā nodoti 12 % zemju jeb 3435,8 ha, no kuriem lielākā daļa jeb 2394,7 ha
atrodas Salgales pagastā.
Pašvaldību rīcībā kā īpašumi, pašvaldībai piekritīgā zeme un pašvaldībai piekritīgie zemes starpgabali
atrodas 2,9 % jeb 838,6 ha zemju.
Jaukta statusa kopīpašumi veido 0,1% jeb 34,0 ha zemju.
Ozolnieku novada zemju sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām /VZD dati uz
01.01.2015./ ha/ ir sekojošs:
lauksaimniecības zeme
mežsaimniecības zeme
ūdens objektu zeme
derīgo izrakteņu ieguves teritorijas
dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme
individuālo dzīvojamo māju apbūves zemes
daudzdzīvokļu māju apbūves zeme
komercdarbības objektu apbūves zeme
sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme
ražošanas objektu apbūves zeme
satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme
inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme
lietošanas mērķis nav norādīts

15915,5
10655,9
301,6
91,9
47,8
482,6
51,7
37,0
85,9
157,9
680,4
50,9
8,5

Kopā:

28567,6
4.tabula

Zemes sadalījums pēc lietošanas veida 2014.gada 31 .decembrī
Īpašuma veids
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme
Meži
Krūmāji
Purvi
Ūdens objektu zeme
Zem ēkām un pagalmiem
Zem ceļiem
Pārējās zemes
KOPĀ

Platība (ha)
10876,5
13411,2
417,7
156,6
1128,8
764,6
721,2
1091,0
28567,6

Īpatsvars (%)
38,1
46,9
1,4
0,6
4,0
2,7
2,5
3,8
100,0

4.tabulā redzams , ka vislielāko platību novadā pēc zemes lietošanas veida
aizņem meži – 46,9% un lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 38,1% .
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Lauksaimniecībā izmantojamā zeme

10876,5

Meži
Krūmāji
Purvi
Ūdens objektu zeme

13411,2
417,7
156,6
1128,8

Zem ēkām un pagalmiem

764,6

Zem ceļiem

721,2

Pārējās zemes

1091,0

1.attēls. Zemes sadalījums pēc zemes lietošanas veida
2014.gada 31.decembrī (ha)

5.tabula
Pašvaldības aktīvi un pasīvi 2014.gadā (EUR)

Aktīvi
Ilgtermiņa ieguldījumi
Apgrozāmie līdzekļi
Pasīvi
Pašu kapitāls
Kreditori

Gada sākums
27641978
25620715
2021263
27641978
26048050
1593928

Gada beigas
28949642
27681846
1267796
28949642
26502710
2446932

5.tabulā redzams pašvaldības aktīvu un pasīvu izmaiņas . Pārskata gada beigās aktīvi un pasīvi
palielinājušies par EUR 1307664 jeb 4,7 % .
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PAMATBUDŽETAUN SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU
IZPILDE 2014.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 EUR 10216836 , kas ir par EUR 338362 jeb 3,4% vairāk kā 2013.gadā. Pamatbudžeta
ieņēmumu izpilde redzama 6.tabulā. Pamatbudžeta ieņēmumu dinamika redzama 2.attēlā un
ieņēmumu īpatsvars 2014.gadā redzams 3.attēlā. Ieņēmumu sastāvā vislielākais īpatsvars ir iedzīvotāju
ienākuma nodoklim – 56.3%. 4.attēlā redzams, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2014.gadā
palielinājies par EUR 52354 jeb 0.9% 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.
6.tabula
Pamatbudžeta ieņēmumi
Kods Rādītāju nosaukums

1 100
4 100
4 110
4 120
4 130

I. IEŅĒMUMI kopā
II.Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi kopā
III. Nodokļu ieņēmumi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN)
NĪN par zemi
NĪN par ēkām
Nekustamā īpašuma nodoklis
par mājokļiem

Izpilde
Izpilde
2013.g.(Ls) 2014.g(EUR)
6942631
10216836
4512110
6724255
4475864
6512938
4008924
5756539
466940
756399
280219
451460
122321
219303

Plāns
2015.g.(EUR)
10777885
6821767
6608127
5807835
800292
480799
233078

64400

85636

86415

36246

211317

213640

8 000 Ieņēmumi no uzņēmējdarbības
un īpašuma

407

0

0

9 000 Valsts (pašvaldību) nodevas
un kancelejas nodevas

6192

8395

8850

2864

4990

5250

3328

3405

3600

26781

45592

45680

IV. Nenodokļu ieņēmumi

9 400 Valsts nodevas, kuras
ieskaita pašvaldības budžetā
9 500 Pašvaldības nodevas
9 900 Pārējās nodevas
10
Naudas sodi un sankcijas

9
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000
12
000
13
000

Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no valsts
(pašvaldības) īpašuma pārdošanas un
no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas

V. Transfertu ieņēmumi
17.20 Pašvaldību saņemtie transferti no valsts
0
budžeta daļēji finansētām atsavinātām
publiskām personām un no budžeta
nefinansētām iestādēm
18
Valsts budžeta transferti
000
18
Pašvaldību budžetā saņemtie
600 uzturēšanas izdevumu transferti no valsts
budžeta
18
Pašvaldību budžetā saņemtā
610 valsts budžeta dotācija
18
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem
620
18
Transferti ārvalstu finanšu palīdzības
630 projektu īstenošanai no valsts budžeta
iestādēm
18
Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie valsts
690 budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu
transferti
19
Pašvaldību budžeta transferti
000
19
Ieņēmumi izglītības funkciju
210 nodrošināšanai
19
Ieņēmumi sociālās palīdzības funkciju
230 nodrošināšanai
VI. Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
21.30 Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem
0
maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi
21
Mācību maksa
351
21
Pārējie ieņēmumi par izglītības
359 pakalpojumiem
21
Ieņēmumi par pārējo dokumentu
379 izsniegšanu un pērējiem kancelejas
pakalpojumiem
21
Ieņēmumi par nomu un īri
380
21
Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu
390 sniegtajiem maksas pakalpojumiem
21
Maksa par personu uzturēšanos sociālās
391 aprūpes iestādēs
21
Ieņēmumi par biļešu realizāciju
393

64

108

110

2802

157222

159000

1686642

2347416

2780503

4538
1232880

0
1574154

0
1776353

1232880

1574154

1776353

962878

1441989

1565700

224424

53239

74800

45578
449224

78926
773262

135853
1004150

193931

340826

360900

255293

432436

643250

743879

1145165

1175615

737271

1136277

1166195

2469

6090

6100

5700

9314

9500

97

26

60

110502

157734

158695

618503

963113

991840

611323
5123

951800
7750

972970
14750

10

Ozolnieku novada pašvaldības 2014.gada publiskais pārskats
21
398

Ieņēmumi par būvvaldes sniegtajiem
maksas pakalpojumiem

21
399
21
420
21
490

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi
Citi iepriekš neklasificētie maksas
pakalpojumi un pašu ieņēmumi
Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts
(-)
Finansēšana

12000000
10000000

7874140

8229210

Izpilde
2011

Izpilde
2012

2267

2210

2057
810

1296
7198

1910
7270

5798

1690

1000

-469542
469542

117108
-117108

-595708
595708

9878474

10216836

Izpilde
2013

Izpilde
2014

10777885

8000000
6000000
4000000
2000000
0
Plāns 2015

2.attēls . Pamatbudžeta ieņēmumu dinamika (EUR)

NĪN par zemi
Maksas 5%
pakalpojumi un
citi pašu
ieņēmumi
11%

Transfertu
maksājumi
23%

NĪN par ēkām
2%

Nenodokļu
ieņēmumi
2%

Mājokļiem
1%

Iedzīvotāju
ienākuma
nodoklis
56%

3. attēls . Pamatbudžeta ieņēmumu īpatsvars 2014. gadā (%)
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5000000

5807835

5756539

5704185

6000000
4874723

4516383

4000000
3000000
2000000
1000000
0
Izpilde
2011

Izpilde
2012

Izpilde
2013

Izpilde
2014

Plāns 2015

4. attēls . Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dinamika (EUR)

480799

500000

451460

450000

398716

400000
350000

326891

300000
219303

250000
174047

200000
150000

233078

128912
91550

91633

86415

85636

100000
50000
0
Izpilde 2012
NĪN par zemi

Izpilde 2013

Izpilde 2014

NĪN par ēkām

Plāns 2015

NĪN par mājokļiem

5. attēls. Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) dinamika (EUR)
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2780503

3000000
2500000

2232901

2399875

2347416

2061559

2000000
1500000
1000000
500000
0
Izpilde 2011 Izpilde 2012 Izpilde 2013 Izpilde 2014 Plāns 2015

6.attēls . Transfertu ieņēmumu dinamika (EUR)

1200000
1000000

1058444
917614

1145165

1175615

955053

800000
600000
400000
200000
0
Izpilde
2011

Izpilde
2012

Izpilde
2013

Izpilde
2014

Plāns 2015

7. attēls . Ieņēmumu no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un
citu pašu ieņēmumu dinamika (EUR)
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PAMATBUDŽETA IZDEVUMI
Izdevumi dalās sekojoši:
atbilstoši funkcionālajām kategorijām;
atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.
Pārskata gadā izdevumu kopējā summa bija EUR 10099728, kas samazinājusies par EUR
446844 jeb 4,2%, salīdzinājumā ar 2013.gadu, bet 2015.gadā plānota izdevumu palielināšanās par
EUR1273865 jeb 12,6 % salīdzinot ar 2014.gadu. Sīkāka informācija par 2014.gada izdevumiem
redzama 7.tabulā un 8.attēlā. Lielākais īpatsvars pēc funkcionālajām kategorijām pieder izglītībai –
45%, bet pēc ekonomiskajām kategorijām lielākais īpatsvars pieder atlīdzībai – 45,4% un pamatkapitāla
veidošanai – 25,6%.
7.tabula
Pamatbudžeta izdevumi
Kods

Rādītāju nosaukums

IZPILDE
2013.g.(Ls)

Izpilde
2014.g.(EUR)

Plāns
2015.g.(EUR)

Izdevumi atbilstoši
funkcionālajām kategorijām
01 000
03 000
04 000
06 000
08.000
09 000
10 000

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000

8000

Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
KOPĀ
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Supsīdijas un dotācijas
Procentu izdevumi
Pamatkapitāla veidošana

410252
91111
70441

523543
123760
93218

608730
151525
109690

1231031
504059
3844477
1260802
7412173

2253379
705599
4498874
1901355
10099728

2383928
818326
5143380
2158014
11373593

3480988
1684539
6344
3783
1654659

4581547
2227008
9636
4234
2581203

5339924
2728317
12665
3680
2537247

Sociālie pabalsti
Uzturēšanas izdevumu transferti,
dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām
uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi,
starptautiskā sadarbība
Dažādi izdevumi , kas veidojas pēc
uzkrāšanas principa

267123

362867

392660

314730

333233

359100

KOPĀ

7412173

10099728

11373593

7
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11373593

12000000

10546572
9208252

10000000

9505931

10099728

8000000
6000000
4000000
2000000
0
Izpilde
2011

Izpilde
2012

Izpilde
2013

Izpilde
2014

Plāns 2015

8. attēls.Pamatbudžeta izdevumu dinamika (EUR)

Detalizēta informācija par izdevumu īpatsvaru 2014.gadā atbilstoši funkcionālajām kategorijām
redzama 9.attēlā.

Sociālā
aizsardzība
19%

Izglītība
45%

Ekonomiskā
darbība
1% Sabiedriskā
kārtība un
drošība
1%

Vispārējie
vadības dienesti
5%

Pašvaldības
teritoriju un
mājokļu
apsaimnieošana
22%
Atpūta, kultūra
un reliģija
7%

9. attēls.Pamatbudžeta izdevumu īpatsvars 2014. gadā (%)
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SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI

8.tabula
Speciālā budžeta izpilde
Rādītāji
Atlikums uz gada sākumu
IEŅĒMUMI
Speciālais budžets
Dabas resursu nodoklis
Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi
Pārējie speciālā budžeta līdzekļi
Ziedojumi un dāvinājumi
Kopā
IZDEVUMI atbilstoši
funkcionālajāmkategorijām
Speciālais budžets
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Izglītība
Ziedojumi un dāvinājumi
Atpūta,kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālais dienests
Kopā
IZDEVUMI atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām
Speciālais budžets
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Pārējie budžeta izdevumi , kas veidojas
pēc uzkrāšanas principa
Ziedojumi un dāvinājumi
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Sociālie pabalsti
Kopā
Aizdevumi
Atlikums uz gada beigām

IZPILDE
2013.g.(Ls)
149769

Izpilde
2014.g.(EUR)
170852

Plāns
2015.g.(EUR)
74038

162591
63289
99302

270207
87459
182748

290243
98306
191937

1197
163788

2000
272207

1600
291843

190643

366827

339458

190643
2839
2839

366827

339458

2194
1109
1014
71
369021

2824
1854
970
0
342282

176773
13870

366827
0
180340
186487

339458
0
196868
142590

2839
2839

2194
2123

2824
2824

193482

71
369021

342282

120075

74038

23599

193482

190643

8.tabulā un 10.attēlā redzama speciālā budžeta izpilde. Pēc tabulā un attēlā redzamiem cipariem
varam secināt, ka speciālā budžeta ieņēmumi ir palielinājušies. 2014.gadā ieņēmumi salīdzinot ar
2013.gadu palielinājušies par EUR 39158 jeb 16,8% . Izdevumi 2014.gadā palielinājušies par EUR
93721 jeb 34%.
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Ziedojumi un dāvinājumi
Autoceļu( ielu) fonda
līdzekļi
Dabas resursu nodoklis

2000
1703
4852
141294
123068
87459
90052
110149
Izpide 2014
Izpilde 2013
Izpilde 2012
0
50000
100000
150000

182748

200000

10. attēls.Speciālā budžeta, ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu dinamika (EUR)

2015.gada plāna ieņēmumi EUR - Autoceļu fonds
- 191937
- Dabas resursu nodoklis - 98306
- Ziedojumi un dāvinājumi - 1600
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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 2014. gada 31. decembri, Ozolnieku novadā bija 10782
iedzīvotāji, no kuriem Ozolnieku pagastā – 4471 , Cenu pagastā – 4550 un Salgales pagastā - 1761 .
Pēc Ozolnieku novada domes kancelejas reģistriem 2014.gadā :
Ienākošie dokumenti
Iesniegumi
Izejošie dokumenti
Izziņas
Deklarētas personas
Rīkojumi
Līgumi

2930
2011
1495
305
284
233
619

2014.gadā Ānes pakalpojumu centrā veikti maksājumi par nekustamā īpašuma nodokli , zemes
nomu un citiem pakalpojumiem , veikta iedzīvotāju deklarēšanās Ānē un Tetelē , izsniegtas 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.
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Ānes pakalpojumu centrā iknedēļu iedzīvotājus pieņēma domes priekšsēdētājs vai izpilddirektors un
sociālā dienesta speciālisti .
Salgales pagasta pārvaldē 2014.gadā saņemti 15 iesniegumi , nosūtīt1 100 dokumenti , izsniegtas
83
izziņas , piedeklarētas 29 personas , anulēta deklarētā dzīvesvieta 2 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.
9.tabula
Ozolnieku novada domes Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētie civilstāvokļa akti

2013. G.
Dzimšanas reģistru skaits
tai sk. dzimš. reģ. sk. bez ziņām par tēvu
tai sk. dzimš. reģ. skaits ar paternitātes atzīšanu
Reģistrēto laulību skaits
tai skaitā baznīcā
tai skaitā ar ārvalstu pilsoņiem
Reģistrēto laulību skaits pirms 18 gadu vecuma
Laulības reģistru skaits kuros izdarīta atzīme
par laulības šķiršanu
Miršanas reģistru skaits
Īpašu miršanas reģistru skaits
Reģistru ierakstos izdarīto papildinājumu un
labojumu skaits
Izdoto atkārtoto apliecību skaits
t.sk. dzimšanas
t.sk. laulības
t.sk. miršanas
Sarakste ar fiziskām un juridiskām personām

115
6
38
61
2
21

2014. G.
124
9
31
70
3
2
19

188
39

190
20

51
39
7
5
320

44
34
4
6
287

Papildināti dzimšanas reģistri sakarā ar vārda vai uzvārda maiņu - 3
Izdotas izziņas par dokumentu pārbaudi laulības reģistrācijai - 9
Par Ozolnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā veiktajiem civilstāvokļa aktu reģistriem,
papildinājumu izdarīšanu, uzvārdu maiņu un atkārtotajām civilstāvokļa reģistrācijas apliecībām 2014.
gadā ir iekasēta valsts nodeva EUR 1550 . Pēc domes lēmuma, par sniegtajiem maksas
pakalpojumiem iekasēti EUR 919 .
Darbu veic nodaļas vadītāja un Salgales pagastā dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece, kura
vadītājas pienākumus veic Ozolnieku novada centrā , tās prombūtnes laikā.
2014. gadā Ozolnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā:
1. 124 dzimšanas reģistri, no tiem:
Cenu pagasta jaundzimušie - 36
Ozolnieku pagasta jaundzimušie - 63
Salgales pagasta jaundzimušie - 18
Citās pašvaldībās deklarētie
-7
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2. 190 miršanas reģistri, no tiem:
Cenu pagasta
- 44
Ozolnieku pagasta - 67
Salgales pagasta - 23
Pansionātā „Zemgale” deklarētie - 36
Deklarētie citās pašvaldībās
- 56
2014. gadā Ozolnieku novadu laulības noslēgšanai izvēlējies 70 pāri:
27 jaunlaulāto pāri ir no Ozolnieku novada; 43 no citām pašvaldībām.
2014.gadā Salgales pagasta pārvaldē dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus iedzīvotāji izmantojuši
reģistrējot :
bērna dzimšanu -7
miršanas faktu - 3
2014.gadā programmā “CARIS “ ir aktualizēti pieprasītie reģistri no citu pašvaldību dzimtsarakstu
nodaļām , izsniegti civilstāvokļa reģistru apliecinošie dokumenti , kuri sastādīti citās dzimtsarakstu
nodaļās . Regulāri tiek strādāts ar arhīva fondu , to aktualizējot programmā “CARIS “.

12.attēlā redzams, kāda bijusi izdevumu dinamika trīs gadu laikā vispārējiem valdības dienestiem.
2015.gada plāns EUR 608730.

608730
620000

583736

600000
580000
560000

523543

540000
520000
500000
480000
Izpilde 2013

Izpilde 2014

Plāns 2015

12. attēls. Pamatbudžeta izdevumu vispārējiem valdības dienestiem
dinamika (EUR)
Ozolnieku novada pašvaldībā 2014. 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.
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Tieša un atklāta komunikācija
1)Mājas lapas uzturēšana un aktualizēšana:
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 2014. gadā īpaša uzmanība tika veltīta mājas lapas jautājumu un atbilžu sadaļai,
operatīvi sniedzot iedzīvotājiem atbildes un skaidrojumus par 398 jautājumiem. Sadarbībā ar
pašvaldības iestādēm, gada laikā aktualitāšu sadaļā publicētas 730 ziņas, tāpat visām pašvaldības
iestādēm izveidotas atsevišķas sadaļas ar vairākām apakšsadaļām, kur regulāri tiek atjaunota
informācija par iestādes darbu un publicētas foto galerijas. Sākot ar decembri, mājas lapā tiek
publicēta aktuāla Pašvaldības policijas sniegta informācija par pārkāpumiem novadā.
Mājas lapā izveidota e-pakalpojumu sadaļa, kas sasaistīta ar portālu www.latvija.lv, nodrošinot
interesentiem iespēju ērti sakārtot formalitātes tirdzniecības atļaujas un publisko pasākumu
organizēšanas atļaujas saņemšanai. Lai veicinātu Ozolnieku novada iedzīvotāju savstarpējo
komunikāciju un sadarbību, izveidota atsevišķa sadaļa „Ziņojumu dēlis”, publicējot Ozolnieku novadā
deklarēto
iedzīvotāju
–
privātpersonu
sniegto
informāciju
sadaļās:
piedāvā/maina/dāvina/pazaudēts/atrasts/apsveicam/meklē.
2) Iedzīvotāju iesaistīšana lēmumu pieņemšanā:
Svarīgi darbu organizēt tā, lai iedzīvotāji ne tikai sagaida aktivitāti no pašvaldības, bet arī paši
iesaistās pašvaldībā notiekošajos procesos un lēmumu pieņemšanā. 2014. gadā mājas lapā katru
mēnesi tika piedāvāta jauna aptauja ar mērķi noskaidrot iedzīvotāju viedokli. Piemēram, februārī tika
piedāvāt aptauja, lai noskaidrotu, par kādām tēmām iedzīvotāji vēlētos lasīt izdevumā „Ozolnieku
Avīze”. Rezultātā no 208 aptaujā sniegtajām atbildēm, 63 iedzīvotājus interesē novada vēsture, 31 –
talantīgie novadnieki un 26 sporta aktualitātes.
Divas reizes gadā – maijā un oktobrī tika rīkotas Ozolnieku novada iedzīvotāju sapulces: Ānē,
Brankās, Emburgā, Garozā un Ozolniekos, kur kopumā piedalījās vairāk kā 249 novada iedzīvotāji.
Kopīgi pārrunājot tādas tēmas kā – ilgtspējīgas attīstības stratēģija, pašvaldības ielu un ceļu
apsaimniekošana, komunālo pakalpojumu attīstība, izglītības jautājumi un 2015. gada budžeta
plānošana. Sapulcēm noslēdzoties, pieņemts lēmums – turpmāk tikšanās ar iedzīvotājiem organizēt
vienu reizi gadā – oktobrī.

13.attēls . Iedzīvotāju sapulces

3) Izdevums „Ozolnieku Avīze”:
Ozolnieku novada iedzīvotāji ik mēnesi tiek uzrunāti ar pašvaldības izdevuma „Ozolnieku Avīze”
starpniecību, nodrošinot aktuālas un vērtīgas informācijas pieejamību, jo īpaši tiem cilvēkiem, kuri
savā ikdienā nelieto internetu. Pašvaldības 8 lappušu izdevums tiek drukāts vienu reizi mēnesī 3500
eksemplāru tirāžā, tajā galvenokārt atspoguļota informācija par domes lēmumiem, publicēti pieņemtie
saistošie noteikumi un tajos veiktās izmaiņas, kultūras, izglītības, sporta aktualitātēm kā arī ņemot
vērā iedzīvotāju ierosinājumus, tiek veidoti raksti par novada vēsturi.
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Publiskā tēla veidošana
1) Prezentācijas par Ozolnieku novadu:
Ozolnieku novada pašvaldību apmeklē sadarbības partneri gan no Latvijas, gan ārzemēm, tāpēc, lai
tikšanās laikā uzskatāmi prezentētu Ozolnieku novadu, katru gadu tiek atjaunotas Ozolnieku novada
foto prezentācijas latviešu un angļu valodās.
2) Prezentācijas materiāli:
Lai Ozolnieku novadam būtu sava atpazīšanas zīme, ir tapis Ozolnieku novada logo, kas tiek sekmīgi
iekļauts gan mājas lapā, gan tūrisma izstāžu bukletos, gan arī prezentācijas materiālos. Prezentācijas
suvenīri tiek piemeklēti atbilstoši katram gadalaikam un tiek pagatavoti sadarbībā ar novada skolām.
2014.gada nogalē tika iespiests kalendārs jaunajam gadam ar novada izglītības iestāžu foto attēliem.
3) Stends pie Vareļu pieminekļa:
Sadarbībā ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Latviešu virsnieku apvienību un SIA
„Signum”, pašvaldība sagatavoja un uzstādīja informācijas stendu par godu Latvijas Kara skolas 14
kritušajiem kadetiem cīņās pret Bermonta karaspēku 1919.gadā novembrī. Tekstā atspoguļotie
vēsturiskie fakti ir saskaņoti ar Latvijas Kara muzeja speciālistiem. Lai pieminekļa apmeklētāju
uzmanību piesaistītu citiem tūrisma objektiem Salgales pagastā, stendā iekļautajā kartē ir atzīmēta
tūrisma objektu atrašanās vieta, nosaukums un foto attēli.

14. attēls. Jaunie informācijas stendi
.
4) Informatīvie bukleti:
Sadarbībā ar Jelgavas reģionālo tūrisma centru un SIA „Talsu tipogrāfija”, aktuālā redakcijā tika
izdots Tūrisma ceļvedis 2015 „Jelgava, Jelgavas novads un Ozolnieku novads” četrās valodās –
latviešu, krievu, angļu un vācu.

15. attēls. Informatīvais buklets

22

Ozolnieku novada pašvaldības 2014.gada publiskais pārskats

5) Dalība Starptautiskā tūrisma izstādē „Balttour 2014”:
Ozolnieku novads, sadarbībā ar Jelgavas reģionālo tūrisma centru, piedalījās ikgadējā starptautiskajā
tūrisma izstādē „Balttour 2014”, kur kopējā Zemgales stendā prezentēja jaunos tūrisma materiālus –
velomaršrutu karti un velomaršrutu ceļvedi un bukletu „Jelgava, Jelgavas novads, Ozolnieku novads”.
Stendā varēja satikt Jelgavas studentu, nogaršot vietējo mājražotāju produkciju, izgatavot piespraudi
vai atstarotāju latvju spēka zīmju formā, kā arī izmēģināt veiksmi laimes rata griešanā un iegūt balvas.
Pie Zemgales stenda bija piestājusi pēc seno vikingu parauga veidotā liellaiva «Namejsis», kuru
kapteinis izrādīja ikvienam interesentam.
Uz skatuves Ozolnieku novadu pārstāvēja Ozolnieku Mūzikas skolas, Salgales Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņi un senioru deju kopa „Ozolnieki".

16. attēls . Dalība tūrisma izstādē „Balttour 2014”
6) 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 2014. gada pasākumiem: Jaundzimušo bērniņu sveikšana, Lielā Talka 2014, eprasmju nedēļa, Velotūre 2014, izlaidumi izglītības iestādēs, pirms Jāņu aplīgošana, Ozolnieku
novada svētki „Ar saknēm novadā...”, konkurss „Es zinu, varu un daru”, konkurss „Ozolnieku novada
sakoptākā sēta 2014”, jaunā mācību gada sākums, 18. novembrim veltīts svinīgais pasākums,
Zemgales tūrisma konference un citi pasākumi.
Operatīvu aktuālās informācijas izplatīšana
1) pašvaldībai pieejamajos resursos:
2014. 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 un
izdevumā „Ozolnieku Avīze”. Kolēģiem tika sniegtas mutiskas konsultācijas par sadarbību ar masu
medijiem un raksturoti pašvaldības darbinieku pienākumi un tiesības, atbildot uz žurnālistu
jautājumiem.
2) Medijos:
Viens no 2014. gada izaicinājumiem bija profesionālas sadarbības uzturēšana ar medijiem, piemēram,
ziņu aģentūrām „BNS” un „LETA”, portāliem: delfi.lv, jelgavniekiem.lv, jelgava24.lv, zz.lv un
novajagazeta.lv, reģionālo laikrakstu „Zemgales Ziņas”, LPS izdevumu „Logs”, Novadu televīziju,
LTV1, TV5, TV3 un LNT. Kopumā paveiktais darbs vērtējams pozitīvi - gada laikā, izveidojot
kontaktus ar mediju pārstāvjiem, sniedzot informāciju vai publicējot to novada mājas lapā, izdevies
bez maksas atspoguļot Ozolnieku novada pašvaldības aktualitātes un novada attīstību masu mediju
publikācijās un TV sižetos.
2014. gadā ir izdevies realizēt vienu no būtiskākajiem sabiedrisko attiecību speciālista uzdevumiem:
izveidot ciešu sadarbību ar visām ikdienas darbā iesaistītajām pusēm – vadību, kolēģiem,
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iedzīvotājiem un sadarbības partneriem, lai, pielietojot visus iespējamos resursus, ziņotu par novadā
notiekošajām aktivitātēm, organizētu dažādu līmeņu savstarpējo komunikāciju un koordinētu
nepieciešamās informācija apriti.

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA
Par sabiedrisko kārtību un drošību Ozolnieku novadā rūpējas Ozolnieku novada
Pašvaldības policija .
2014.gadā Ozolnieku novada Pašvaldības policijā strādājošo skaits, kas veic policijas
pamatfunkcijas, attiecībā pret 2013.gadu palicis nemainīgs - pieci pašvaldības policijas darbinieki,
tajā skaitā četri inspektori un priekšnieks. 2014.gadā Ozolnieku novada Pašvaldības policijas štati
papildināti ar amatu - lietvede, kas ļāvis sakārtot pašvaldības policijas esošo dokumentu apriti, ieviest
notikumu reģistrācijas žurnālu, atbrīvot inspektorus no dokumentu sarakstes, palielinot profilaktiski
preventīvo darbu ar iedzīvotājiem un pārkāpumiem.
2014.gadā Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā izmaiņas nav notikušas, līdz ar to
novada teritorija palikusi nemainīga, tas ir 28568 ha, ar kopējo iedzīvotāju skaitu 10782 iedzīvotāju.
Ozolnieku novads ir sadalīts četros iecirkņos, katram inspektoram ir nozīmēts iecirknis. Darbinieku
fiziskās sagatavotības uzlabošanai regulāri notiek nodarbības sporta centra Ozolnieki trenažieru zālē.
2014.gadā Pašvaldības policijas rīcībā bija divas automašīnas, ko lietoja ikdienas darbam,
patrulēšanai pēc apstiprināta grafika un aizturēto likumpārkāpēju pārvadāšanai. Viena no automašīna
ir speciāli aprīkota atbilstoši valsts standarta prasībām un tai piešķirts operatīvā transporta statuss.
Darbinieki nodrošināti ar funkcionāliem un labiem darba apstākļiem (darba telpām,
formastērpiem, speciāliem līdzekļiem, u.c.), kas nav mazsvarīgs faktors darba ražīguma
paaugstināšanā.

24

Ozolnieku novada pašvaldības 2014.gada publiskais pārskats
2014. gadā Pašvaldības policijā reģistrēti 296 iesniegumi (juridiskās personas – 108, fiziskās 188), kas ir vairāk nekā 2013. gadā (221), kas liecina par policijas darba pieaugumu.
Par dažādiem pārkāpumiem sastādīti 134 administratīvā pārkāpuma protokoli, kas ir vairāk kā
2013. gadā (109) skatīt pielikumā Nr. 01 (administratīvo pārkāpumu protokolu grafiki).
Sakarā ar dažādiem pārkāpumiem sastādīti 35 brīdinājuma protokoli (attiecīgi 34 protokoli
2013.g.)
Saistībā ar Ozolnieku novada saistošiem noteikumiem par teritorijas uzturēšanu kārtībā
sastādīti 146 priekšraksti ( 2013.g. - 74)
2014. gadā nogādātas:
Jelgavas Pašvaldības policijas medicīniskā atskurbtuvē
Mājās, kas patstāvīgi nevar pārvietoties
Ātrās med. Brigādēm( slimnīcā)
Jelgavas PR VPP
Sniegts atbalsts :
Jelgavas PR VPP

- 1 personas
- 11 personas
- 7 personas
- 2 personas
- 22 gadījumos

Informācijas nodošana Valsts policijai par noziedzīgiem nodarījumiem un citiem
likumpārkāpumiem
- 2 gadījumos
Saskaņā ar grafiku veikta patrulēšana
- 153 reizes
2014. gadā Pašvaldības policija nodrošinājusi sabiedrisko kārtību pasākumos , ko organizējusi
Ozolnieku novada dome ( Jāņi, Lieldienas, sporta pasākumi u.c.), kā arī pasākumos, ko organizē
Ozolnieku novada iestādes ( izlaidumi, diskotēkas, Jaungada pasākumi, u.c. ) Skolās nolasītas lekcijas
par drošību uz ielas, skolā, ugunsdrošību , kā arī par drošību uz ūdens ( kopā 14 lekcijas ), sadarbībā
ar Jelgavas CSDD apmācīti un pieņemti eksāmeni par velosipēdu tiesību iegūšanu, LLU
Veterinārmedicīnas fakultātes Klīniskajā institūtā nogādāti 25 suņi, 1 lapsa, 18 kaķi, 1 stirna .
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17. attēls. 2014.gada administratīvo pārkāpumu grafiks
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
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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.
2014.gadā Ozolnieku novada bāriņtiesā saņemti un izskatīti 85 iesniegumi, saņemtas 227
vēstules, nosūtīta 391 vēstule.
Bāriņtiesas lietvedībā atrodas 380 lietas, tai skaitā 136 aktīvas lietas. Ozolnieku novada
bāriņtiesa 2014. gadā ierosinājusi 25 administratīvās lietas ( bērnu skaits-25) un pieņēmusi 55
lēmumus:
- Par bērnu mantas pārvaldību -7;
- Par pārtraukto aizgādības tiesību atņemšanu un atjaunošanu -10 ;
- Atzinumu sniegšana pēc tiesas pieprasījuma - 3;
- Adopcijas lietās -8;
- Aizbildnības lietās -9 ;
- Atzinumu sniegšana par atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai -1 ;
- Aizgādnības lietās -2 ;
- Par adopciju uz ārzemēm – 1;
- Par bērnu šķiršanu adopcijas gadījumā – 1;
- Par bērnu ievietošanu vai aprūpes izbeigšanu ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas
institūcijā -11 ;
- Par aizgādņa iecelšanu pilngadīgām rīcībnespējīgām personām - 2;
- Par bērna uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē -1;
- Par apgādnieka zaudējuma pensijas un ģimenes valsts pabalsta izmaksas pārtraukšanu -1.
Bāriņtiesa informējusi pašvaldības sociālo dienestu par 1 ģimeni, kurā netiek pietiekami
nodrošināta bērnu attīstība un audzināšana , ar 1 bērnu vecumā no 4-12 gadiem.
Pārtrauktas aizgādības tiesības 1 mātei. Bez vecāku gādības palikuši 2 bērni, tai skaitā
- vecumā no 0-3 gadiem – 1;
- vecumā no 4-12 gadiem –1.
Pārtrauktās aizgādības tiesības 5 nepilngadīgajiem bērniem , atjaunotas 3 mātēm.
Ar tiesas spriedumu aizgādības tiesības atņemtas 9 personām, tai skaitā 5 mātēm un 4 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 2014.gada 31.decembri atradās 37 bērni, tai skaitā:
- Aizbildnībā – 25;
- Aprūpes iestādē – 11;
- Audžuģimenē – 1;
Iecelti 5 aizbildņi, kuru aizbildnībā nodoti 6 bērni, tai skaitā:
- vecumā no 0-3 gadiem –3;
- vecumā no 4-12 gadiem –2;
- vecumā no 13-17 gadiem –1.
Iecelts 1aizgādnis rīcībnespējīgai pilngadīgai personai.
Bāriņtiesu likuma 50.pants paredz, ka bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma sniedz atzinumus, kas
nepieciešami šādos gadījumos:
1) saskarsmes tiesības izmantošanas kārtības noteikšanai;
2) viena vecāka atsevišķas aizgādības noteikšanai;
3) aizgādības tiesību atņemšanai un atjaunošanai;
4) paternitātes atzīšanai vai apstrīdēšanai;
5) citos Civilprocesa likumā paredzētajos gadījumos.
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Bāriņtiesa piedalījusies 18 Jelgavas tiesas un Aizkraukles rajona tiesas sēdēs atzinuma sniegšanai
par atsevišķās aizgādības 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 2014.gadā sagatavojusi un iesniegusi tiesā 2 prasības pieteikumus par aizgādības
tiesību atņemšanu vecākiem, kuri nenodrošina savu bērnu aprūpi un uzraudzību.
Ar tiesas spriedumu aizgādības tiesības atņemtas 1personai.
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
– 284; iekasētā valsts nodeva – EUR 2221.

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.
Būvvalde ir novada domes Administrācijas struktūrvienība, kas veic pašvaldības kompetencē
esošās funkcijas būvniecības jomā. Būvvalde savas funkcijas un uzdevumus veic patstāvīgi
sadarbojoties ar domi un tās institūcijām. Būvvaldes darbības mērķis ir nodrošināt būvniecības
procesa tiesiskumu, vides arhitektonisko kvalitāti, vides pieejamību un dabas resursu racionālu
izmantošanu novada administratīvajā teritorijā atbilstoši tās plānojumam, apbūves noteikumiem un
citiem tiesību aktiem. Galvenie uzdevumi ir nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu, pārzināt,
koordinēt un noteikt apbūves kārtību, iesniegt izskatīšanai ar teritorijas plānošanu un būvniecību
saistītos dokumentus un nodrošināt deputātus ar lēmumu pieņemšanai nepieciešamo informāciju.
Ar 2014.gada 1.oktobri stājās spēkā jaunais būvniecības likums un virkne tam pakārtoto
Ministru kabineta noteikumu, īpašu uzsvaru liekot uz būvniecības procesu un tajā iesaistīto dalībnieku
atbildību, kā rezultātā būtiski mainīja līdzšinējo būvniecības procesa kārtību.
Būvniecības likums tika sagatavots ar mērķi radīt mūsdienīgu un modernu būvniecības procesa
tiesisko regulējumu, kas harmonizētu ar nacionālo likumdošanu ar ES tiesību aktiem un veicinātu
būvniecības nozares attīstību, kā arī sekmētu sabiedrības iespējas līdzdarboties lēmumu pieņemšanā,
nodrošinot maksimālu būvniecības ierosinātāja un sabiedrības interešu aizsardzību, kas balstīta uz
likumprojekta būtību – būvniecība ir teritorijas plānojuma izpilde.

10. tabula
Būvvaldes darbības rezultāti

Iesniegumi (dažāda rakstura)

2013
354

2014
445
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Reklāmas u.c. informatīvie materiāli
Sniegtas rakstiskas atbildes
Būvniecības iesniegums-uzskaites karte
Akceptēšanai iesniegtie tehniskie projekti
Akceptēti un saskaņoti dažādi projekti
Izsniegtās būvatļaujas
Ekspluatācijā pieņemtie objekti
Akceptēšanai iesniegti un apstiprināti
Zemes ierīcības projekti

19
160
125
212
193
104
89
65

21
156
101
170
167
85
82
94

-

23

Kā jau katru gadu Būvniecības aktivitāte ir bijusi dažāda salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.
Tika izsniegti 91 plānošanas un arhitektūras uzdevums. Akceptēti un saskaņoti 167 būvprojekti,
izsniegtas 82 būvatļaujas.
Lai paātrinātu iedzīvotāju iesniegumu izskatīšanas termiņus, kā arī mazinātu birokrātisko slogu
kopš 2013.gada 9.jūlija Ozolnieku novada būvvaldi deliģēja veikt Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likumā pašvaldībai noteiktos uzdevumus:
nosaukumu vai adrešu piešķiršana;
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībām;
pieņemt lēmumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un apstiprināt tos;
veikt likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” pašvaldībai noteikto uzdevumu - personu
iesniegumu par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā izskatīšana un piekrišanas sagatavošana.
2014.gadā iesniegti 23 Zemes ierīcības projektu iesniegumi un apstiprināti .
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Izsniegtie PAU Akceptētie un
sakaņotie
projekti

Izsniegtās
būvatļaujas

Ekspluatācijā Akceptēšanai
pieņemtie
iesniegti un
objekti
apstiprināti
ZIP

18. attēls . Būvvaldes darbība 2014.gadā

Saņemto būvniecības ieceru apjoms ir mazliet krities salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, tika
saņemti 101 būvniecības iesniegums-uzskaites kartes, kas ir par 19% mazāk nekā iepriekš. Akceptēto
un saskaņoto projektu skaits arī samazinājies par 14%.
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Akceptēti un saskaņoti 167 dažādi būvprojekti1, no tiem:
2014
Ozolnieku novada pašvaldības objekti
18
Dzīvojamās mājas, t.sk., jaunbūves
47
Saimniecības ēkas, pirtis, nojumes
40
Sabiedriskās ēkas
13
Ražošanas ēkas
7
Viesu mājas
0
Inženierbūves, t.sk. tīkli
39
Ceļi, ielas, laukumi
15
Dīķi, kas < par 1000 m2
10
Dīķi > 1000 m2
6

2013
18
29
24
30
6
1
68
4
5
0

2014.gadā ir izsniegtas 82 būvatļaujas, kas ir par 7 mazāk nekā 2013.gadā .
Izsniegtās būvatļaujas pa pozīcijām:

Ozolnieku novadā 2014.gadā ir pabeigti būvdarbi un ekspluatācijā pieņemti 94 būvobjekti, kas
ir par 30 objektiem vairāk nekā 2013.gadā.
No tiem vairāki pašvaldības objekti:
Vienkāršotā renovācija:
1. Teteles pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana;
2. Ānes Kultūras nama telpu pārbūves darbi;
3. Ražošanas – sadzīves korpusa vienkāršotā renovācija, Celtnieku iela 12, Āne;
4. Garozas iedzīvotāju apkalpošanas centrs, „ Eži”, Garoza;
5. Ānes Kultūras nama telpu pārbūve.
Būvobjekti:
1. Notekūdeņu attīrīšanas ietaises Tetelē;
2. Automašīnas stāvvietas, Stacija „Ozolnieki”;
3. Gājēju ietvju rekonstrukcija, Stadiona iela, Ozolniekos;
4. Ziedoņa un Celtniecības ielas posma seguma atjaunošana, Ozolniekos;
5. Ūdensvada rekonstrukcija Progresa un Skolas ielas Tetelē;
6. Gājēju celiņa rekonstrukcija, Saules iela, Brankās;
7. Sociālās aprūpes centra „Zemgale” ēkas siltināšana (I kārta).
Mazie objekti:
1. Doktorāta telpu izbūve SAC „Zemgale”, Skolas iela 9, Ozolniekos;
2. Ventilācijas sistēmas izbūve PII „Zīlīte”, Meliorācijas iela 10, Ozolniekos;
3. Tualešu remontdarbi Teteles pamatskolā, Skolas ielā 10, Tetele, Cenu pagastā;
4. Garozas pamatskolas telpu remontdarbi, „Garozas skola”, Salgales pagastā;
5. Salgales pamatskolas telpu remontdarbi, „Salgales skola”, Salgales pagastā;
6. PII „Saulīte” jumta remontdarbi, Jaunatnes iela 4, Āne, Cenu pagastā;
7. Ozolnieku vidusskolas sporta zāles grīdas remonts, Jelgavas iela 35, Ozolniekos;
8. Ozolnieku vidusskolas telpu remontdarbi;
9. Ziedoņa un Celtniecības ielu meliorācija, Ozolniekos;
10. Jumta remonts, Skolas iela 11, Tetelē, Cenu pagastā;
1

Būvprojektu skaits nesakrīt ar būvobjektu skaitu, jo vienā būvprojektā mēdz būt vairāki
būvobjekti!
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11. Lapenes izbūve PII „Zīlīte”, Meliorācijas ielā 10, Ozolniekos;
12. Nojumes (3 gab.), PII „Bitīte”, Brankās ;
13. Žoga izbūve PII „Zīlīte”, Meliorācijas iela 10, Ozolniekos.
Pašvaldības dzīvojamais fonds:
1. Dzīvoklis Spartaka ielā 4-8, Brankās;
2. Jumta remonts dzīvojamai mājai „Lielupes”, Garozā, Salgales pagastā;
3. Dzīvojamās mājas „Saules” jumta remonts, Salgales pagastā;
4. Jumta remonts dzīvojamai mājai Spartaka ielā 4, Brankas, Cenu pagasts.
Ielu apgaismojums:
1. Akāciju iela, Renceles, Salgales pagasts;
2. Krasta iela, Garoza, Salgales pagasts;
3. PII „Saulīte”, Jaunatnes iela 4, Āne, Cenu pagasts;
4. Ceriņu iela, Emburga, Salgales pagasts;
5. Stadiona iela, Ozolnieki;
6. Garozas centrs, Salgales pagasts;
7. Parka un Kastaņu ielas, Ozolnieki;
8. Avotu iela, Ozolnieki;
9. Gājēju pārejas apgaismojums (4 gab.) Rīgas ielā, Ozolniekos.
Gada laikā būvvalde ir saņēmusi kopā 342 dažāda rakstura iesniegumus, novizētus - 103,
pavisam kopā 445 iesniegumus, uz kuriem tika sniegtas atbildes. 2014.gadā ir notikušas 50 sēdes
(2013.gadā – 72 sēdes), sastādīti 102 pārbaudes akti, tai skaitā par patvaļīgu būvniecību 10. Sastādīti 7
administratīvo pārkāpumu protokoli. Jāpiebilst, ka soda naudas samaksa neatbrīvo pasūtītāju no
būvnormatīvu un būvniecības procesa noteiktās kārtības ievērošanas. Kā arī turpinājām darbu pie
Ozolnieku novada teritorijas plānojuma 2014. – 2025.gadam jaunās redakcijas izstrādes, kurā
piedalījās visi būvvaldes speciālisti.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu būvniecības aktivitāte ir mazliet samazinājusies, tās ietekme
varētu būt cieši saistīta ar valsts vispārējo ekonomisko attīstību un jauno Būvniecības likumu, ar to
saistīto normatīvo aktu izstrādi un stāšanos spēkā. Saistībā ar šīm izmaiņām paredzams gan
cilvēkresursu, gan finanšu resursu papildus ieguldījums, lai aprobētu ar izmaiņām saistītos
būvniecības dokumentācijas izskatīšanas un saskaņošanas procesus un būvniecības kontroles
procesus, kā arī pielāgotu darba funkciju veikšanai nepieciešamo programmatūru.
2015.gadā plānotie projekti, būvniecības darbības, investīcijas, remontdarbi un infrastruktūras
uzlabojumi Ozolnieku novadā:
Ozolnieku pagastā:
Gājēju celiņš uz Iecavkrastiem;
Trotuārs no Tautas nama uz tirdzniecības centru “Vesko” un parka labiekārtošanas projekts;
Autostāvvieta pie Parka ielas 3;
Kastaņu ielas segums (no Parka ielas līdz Meliorācijas ielai);
Kastaņu ielas gājēju celiņš;
Saules ielas seguma atjaunošana no Zvaigžņu ielas līdz pagriezienam (ar lietus ūdeņiem);
Spartaka ielas ūdens, kanalizācija, lietus ūdens kanalizācija, segums;
Stāvvieta pie Ozolnieku vidusskolas;
Rotaļu un spēļu laukumi Ozolniekos;
PII „Pūcīte” jauna inventāra iegāde un citi labiekārtošanas darbi;
Ozolnieku Sporta centra remonta darbi;
SAC „Zemgale”, A korpusa renovācija, lietus kanalizācijas izbūve un pagalma labiekārtošana.
Cenu pagastā:
Katlu māja Ānē;
Gājēju celiņš pa Saules ielu no Ausekļa ielas, Brankās;
Autostāvvieta pie PII Saulīte;
Rotaļu un spēļu laukumi Ānē;
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Raubēnu industriālās zonas ūdensapgādes un kanalizācijas projekts;
Ceļa apgaismojums uz Cenu staciju;
Lietus kanalizācijā Dalbē Ozolu ielā 1. kārtas 2 posms;
Sporta kompleksa „Mālzeme” remonta darbi.
Salgales pagastā:
1. maija iela Emburgā apgaismojums;
Upes iela Garozā apgaismojums;
Multikulturālā centra izveide Emburgā.
Kā arī tiks izmantoti Vides fonda līdzekļi, lai:
izbūvētu ūdensvadu uz Eglaines ielu;
sakārtotu pretplūdu sistēmu Ozolniekos;
izstrādātu būvprojektu attīrīšanas un lietus kanalizācijas izbūvei Jaunpēterniekos;
novadītu Salgales pagastā lietus ūdeņus no teritorijas pie Iecavas ielas Garozā.
Būvniecības nozare ir ar labu pieredzi, praksi, tā balstās uz augsti kvalificētiem speciālistiem.
Būvniecības nozare vēl joprojām ir izaugsmes stadijā, kas ļauj viegli reaģēt uz jaunām tendencēm un
tehnoloģijām. Lielākie draudi ir investīciju nepieejamība, sabiedrības zemā maksātspēja un kvalificēta
darbaspēka izbraukšana no valsts.

1.

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ozolnieku novada
pašvaldības Teteles pamatskolā (33,86% KPFI finansējums)
Projekta ietvaros veikti skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi - ēkas ārsienu, cokola
un jumta pārseguma siltināšana, jumta seguma renovācija, koka pildņu un metāla ārdurvju nomaiņa,
vienstikla un divstiklu koka logu maiņu, u.c. energoefektivitāti paaugstinoši pasākumi. Projekta
īstenošanas rezultātā samazināsies siltumenerģijas zudumi, paaugstināsies termiskais komforts telpās,
uzlabosies ēkas vizuālais un tehniskais stāvoklis, kā arī samazināsies kopējās izmaksas par patērēto
siltumenerģiju.
Projekta izmaksas: Kopā – EUR 277178.46, t.sk. Klimata pārmaiņu instrumenta (KPFI) finansējums
– EUR 75163,24, pašvaldības budžeta finansējums – EUR 146795,34.

2.

Publisko interneta pieejas punktu attīstība Ozolnieku novadā (85% ERAF finansējums)
2014.gadā uzsākta projekta īstenošana. Projekta ietvaros Ozolnieku novadā paredzēts izveidot trīs
jaunus un pilnveidot 3 esošus publiskas interneta piekļuves punktus, katrā no punktiem nodrošinot
bezmaksas piekļuvi bezvadu internetam un datortehnikai. Tādējādi novada iedzīvotājiem tiks
paplašinātas interneta izmantošanas iespējas un nodrošināta piekļuve informācijai un
elektroniskajiem pakalpojumiem.
Projekta plānotās izmaksas: EUR 31 931,76, t.sk. Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 27 142, pašvaldības budžeta finansējums – EUR 4789,76.
Pašvaldības projektu konkurss „Es zinu, varu un daru”
novada iedzīvotājiem
Pašvaldības finansētais projektu konkurss „Es zinu, varu un daru” 2014.gadā tika izsludināts
jau trešo reizi. Konkursam tika iesniegti 24 projekti, no kuriem apstiprināti un īstenoti 22 iesniegumi
par kopējo summu 13805,04 EUR. 15 projekti tika iesniegti no Salgales pagasta, 5 – no Cenu pagasta
un 4 – no Ozolnieku pagasta. Tāpat kā iepriekšējos gados projektu konkursa mērķis – veicināt
iedzīvotāju iniciatīvu un iesaistīšanos savas dzīves vides sakārtošanā, kā prioritātes izvirzot kopīgas
dzīves telpas labiekārtošanu, sporta un kultūras tradīciju saglabāšanu un attīstīšanu, interešu izglītības
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iespēju veicināšanu. Vērtējot projektu iesniegumus, tika vērtēts projektu rezultātu sabiedriskais
labums, to ilgtspēja un iedzīvotāju pašu ieguldītais darbs projektu īstenošanā.
Īstenoto projektu tematika ir ļoti dažāda - lielākajā daļā iesniegto projektu veikta teritoriju
labiekārtošana – gan uzstādot bērnu rotaļu laukumu elementus, gan apzaļumojot un veidojot atpūtas
vietas, vairākos projektos iegādāts sporta inventārs. Savukārt piecos projektos īstenotas aktivitātes
interešu izglītības atbalstam – Ānes jauniešu centrā novadītas nodarbības, kurās interesenti apguva
iemaņas dažāda veida ēdienu gatavošanā, kā iegādāti instrumenti ģitāras spēles apmācībai. Branku
ciema jaunieši, projekta ietvaros iegādājušies videokameru, un, sadarbībā ar novada sabiedrisko
attiecību un informācijas daļu, ir iecerējuši veidot novada jauniešu video ziņu kanālu. Novada bērnu
dārzu mazās tautas deju dejotājas projekta īstenošanas rezultātā tikušas pie jauniem bruncīšiem, bet
Garozas pamatskolas teritorijā ir izveidots brīvdabas dambretes spēles laukums.

19. attēls . Projekta „Es zinu, varu, daru” īstenošana
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20. attēls. 2014.gadā īstenotie projekti
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PAŠVALDĪBAS TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA
Aktivitātes Saimnieciskais darbu veikšanā 2014:
 Pašvaldības teritorijas ikdienas sakopšana, uzturēšana,
 Izstrādāta ikgadējo iepirkumu dokumentācija pašvaldības iestāžu vajadzībām,
 Pašvaldības iestāžu transporta pieprasījuma nodrošinājums,
 Pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšana .
Sezonā sistemātiski tika pārbaudīta Ozolnieku ezera ūdens kvalitāte.
Turpinās Ozolnieku ezera labiekārtošanas darbi . Uzstādīti 2 informācijas stendi . Peldsezonā
uzstādītas pārvietojamās tualetes, uzstādīti papildus 10 soliņi un 40 atkritumu urnas, pludmalē
atvestas un izlīdzinātas smiltis.

21. attēls . Ozolnieku ezera teritorijas labiekārtošana




Turpinās peldvietas iekārtošana Griķu karjerā Brankās. Saskaņojot ar īpašnieku , peldvieta
izveidota arī Viesturu ūdenskrātuvē Ānē. (appļauta un izlīdzināta teritorija, uzstādīti soliņi un
atkritumu urnas, uzvesta smilts).
Uzstādīts jauns bērnu rotaļu laukums Saules ielas pagalmā, Jaunpēterniekos un Pārupē. Tiek
veikti esošo rotaļu laukumu konstrukciju remonti.
Novada estētiskam noformējumam Skolas ielā Ozolniekos uz jaunajiem apgaismes stabiem
vasaras periodā uzstādītas un tiek koptas ziedu kompozīcijas.

22. attēls. Ziedu kompozīcijas 2014.gada vasarā
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Uz grants/ šķembu laukuma uzklāts asfaltbetona segums skolēnu autobusa pieturā pie Teteles
pamatskolas.



Visu gadu notikuši atkritumu savākšanas , zāles pļaušanas, koku zāģēšanas, rakšanas un citi
darbi . Sniegta palīdzība dažādu masu pasākumu norisēs.



Pašvaldības daudzdzīvokļu mājām „Lielupe”, „Saules”, Salgales pagastā un Spartaka ielā 4,
Cenu pagastā - nomainīts jumta segums.

23. attēls. Jumta seguma maiņas darbi Cenu pagastā


Atremontēti 4 pašvaldības dzīvokļi. Veikta logu nomaiņa, krāsns mūrēšana.



Uzlabota lietus ūdeņu novadīšana Ānē un Ozolniekos (grāvju pārtīrīšana).

24. attēls . Teritorijas labiekārtošanas darbi Ozolnieku novadā





.

Novada teritorijas apdzīvotajās vietās ierīkotas 10 dalīto atkritumu savākšanas punkti.
Darbu uzlabošanai saimniecības dienestam iegādāta automašīna WV Caddy.
Uzstādīts pretplūdu vārsts Ānes ciemā .
Nozāģēti vecie un bīstamie koki , izfrēzēti celmi .
Paplašināts grants seguma auto stāvlaukums pie pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte”
filiāles .
Veikta gājēju celiņu un laukumu attīrīšana no sniega un pretslīdes apstrāde ziemas periodā.
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25. attēls . Stāvlaukuma izveide un ceļu attīrīšana no sniega

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”
(Nr.1DP/1.3.1.5.0./12/IPIA/NVA/001/)
Projekta mērķis bija aktivizēt bezdarbniekus, kuri ir nokļuvuši visnelabvēlīgākajā situācijā
(bez iztikas līdzekļiem, ilgstoši bez darba), nodrošinot tiem iespēju uzturēt darba prasmes un iegūt sev
iztikas līdzekļus.
Iespēja, lai cilvēks krīzes situācijā varētu uzturēt sociālos kontaktus ar citiem, neiekrist
bezcerībā un vienlaikus gūt finansiālu atbalstu ir dota ikvienam, kas atbilst statusam un arī pats
izteicis vēlēšanos.
Ozolnieku novadā bezdarbnieki veikuši mazkvalificētus darbus: teritoriju labiekārtošanu,
darbus sociālajā aprūpē, sabiedrisko ēku remontdarbus, ceļu apkopšanu, malkas sagatavošanu ziemai.
Novadā vidēji mēnesī darba praktizēšanā tiek nodarbināti 17 bezdarbnieki.
Kopumā 2013. gadā tika nodarbināti 57 bezdarbnieki .
Paveiktie darbi :
 Savākti atkritumi -104 m3,
 Telpu un ēku remontdarbi – 10 m2,
 Būvgružu novākšana – 12 m3,
 Ceļu un ielu malu kopšana – 8 km,
 Kapu teritorijas kopšana,
 Malkas sagatavošana pagasta katlu mājām - 500 m3,
 Veco ļaužu aprūpe – 420 stundas .
Pārskata gadā veikti elementārie apsaimniekošanas darbi Cenu un Sidrabenes pagastu kapos:








Izveidota Dalbes kapsētas integrācija Kapsētu informācijas sistēmā CEMETY. Veikti citi
digitalizācijas darbi. https://www.cemety.lv/. Tagad informāciju var iegūt arī
www. ozolnieki.lv , noderīga informācija.
Ziemas periodā tika veikta bojāto koku izzāģēšana.
Labiekārtošanai visos kapos atvesta melnzeme un smiltis.
Uzstādīts jauns informācijas dēlis Teteles kapos.
Veikta iedzīvotāju aptauja kapličas ēkas , tās apkārtnes, jaunu apbedījuma vietu piesaistei
projektam Teteles kapos.
Sistemātiski tiek slēgti jaunie un iepriekšējo gadu kapu vietas zemes nomas līgumi. 2014.gadā
noslēgti 53 līgumi.
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Galvenie saimniecības daļas darbību raksturojošie skaitļi:
Izlietots
2013.gadā
(Ls)
(EUR)
Tautsaimniecība
Kapu saimniecība
Pavisam kopā :

2014.gadā

1194414
38817
1231031

2253379
2500000

2201485
51894
2253379

2213085

1751599
2000000
1500000

851976

1000000
500000
0
Izpilde 2012

Izpilde 2013

Izpilde 2014

Plāns 2015

26.attēls. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumu dinamika (EUR)
2014. gadā Salgales pagasta pārvalde turpināja sadarbību ar NVA realizējot pasākumu
„Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība”. Katru mēnesi
Salgales pagastā darbos bija iesaistīti 3-4 bezdarbnieki. Pasākuma laikā tika veikti ciemu, skolu un
kapu teritoriju labiekārtošanas, malkas sagatavošanas, sniega tīrīšanas darbi.
Vasaras mēnešos Salgales pagasta pārvalde iesaistījās NVA projektā „Skolēnu nodarbinātība
vasaras brīvlaikā”. Kopskaitā 10 bērni tika nodarbināti pagasta skolu un citu teritoriju labiekārtošanā,
malkas sagatavošanā un citos darbos.
Salgales pagasta dzīvojamais fonds ir stipri nolietojies, un tā uzturēšana prasa lielus materiālos
ieguldījumus. Ozolnieku novada dome, plānojot budžeta līdzekļus, katru gadu paredz naudas
līdzekļus dzīvojamā fonda uzlabošanai. 2014. gadā šīs programmas ietvaros tika veikta dzīvojamās
mājas „Lielupes” daļēja renovācija izlietojot tam EUR 16962. Renovācijas ietvaros dzīvojamai mājai
tika nomainīts jumts, saremontēti skursteņi un notekcaurules, savukārt dzīvojamai mājai „Saules” tika
nomainīts jumta segums (EUR 23928).
Turpinot ielu un ceļu stāvokļa uzlabošanu, un lai padarītu pārvietošanos pa tiem komfortablāku un
drošāku, kā arī, ņemot vērā iedzīvotāju ierosinājumus, tika veikta apgaismojuma ierīkošana Renceļu
ciema Akāciju ielā (EUR 11456), Garozas ciema Krasta ielā (EUR 15214), Emburgas ciema Liepu
ielā (EUR 14566) kā arī apgaismojuma remonts un papildināšana Garozas ciema Centra ielā (EUR
16182).
Viena no Salgales pagasta pārvaldes prioritātēm arī 2014. gadā bija ceļu un ielu remonti.
Remontēja ceļus : Garozas karjers-Rūtenieki; Speltes-Jaunbērziņi; Gabaliņi-Cūciņas; Iecavas ceļšReikaļi; Vareļi-Mētras ; Upes iela ; Vēsmiņas-Ābeles ; Zosēnu kapi-Brīdāgi ; Codes ceļš-Zaķi.
2014. gadā uzmanība tika pievērsta arī pašvaldības īpašumā esošo administratīvo ēku remontam un
apkārtnes labiekārtošanai. Remonts un telpu labiekārtošana notika Garozas pakalpojumu centra telpās.
Blakus Garozas pakalpojumu centram pašvaldība atpirka un nojauca vidi degradējošu un bīstamu
graustu, teritorija tika apzaļumota.
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ATPŪTA, KULTŪRA, RELIĢIJA

26.attēls. Ozolnieku Tautas nams
Kopš 2013. gada nogales kultūras dzīvi un norises Ozolnieku novadā organizē Ozolnieku
novada Kultūras nodaļa (turpmāk KN). KN nolikums tika apstiprināts 2013. gada 8. oktobrī.
Misija - sekmēt kultūras procesu attīstību, nodrošinot iedzīvotājiem plašu un kvalitatīvu kultūras
pieejamību visā Ozolnieku novadā, sekmēt labvēlīgu vidi jaunrades attīstībai.
Vīzija - Ozolnieku novads – novads ar daudzveidīgu kultūras iespēju piedāvājumu sakārtotā un
mūsdienīgā kultūras dzīves telpā. Pievilcīga kultūras, atpūtas un izklaides vieta iedzīvotājiem un
viesiem.
2014. gadā noorganizēto pasākumu statistika un kultūras pasākumu norises.
Norišu skaits pavisam – 104
Maksas norišu skaits – 34
Bezmaksas norišu skaits pavisam – 70
Norišu apmeklētāju skaits pavisam – 16972
Maksas norišu apmeklētāju skaits pavisam – 3030
Bezmaksas norišu apmeklētāju skaits pavisam – 13942
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 ir gatavs radoši, intelektuāli pilnveidoties, augt profesionālajā
kultūras jomā, un sniegt iedzīvotājiem iespēju aktīvi ņemt dalību kultūras procesos, gan ikdienā,
apmeklējot amatiermākslas kolektīvus, kursus, gan piedaloties skatītāja lomā daudzveidīgos
pasākumos. Ozolnieku Tautas nama administrācija ir gandarīta par kultūrvides un radošuma
mērķtiecīgu un pakāpenisku attīstību Ozolniekos.
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1. KN pamatmērķis ir nodrošināt metodisku un organizētu atbalstu kultūras nozares
darbiniekiem novada kultūras dzīves uzlabošanai .
 Izveidoti Ozolnieku Tautas nama un Ānes kultūras nama nolikumi un amatu apraksti;
 Novadīti 4 semināri par Ozolnieku novada kultūras attīstības prioritātēm un
aktualitātēm kultūrā Latvijā;
 Noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Talsu kultūras nodaļu un iestādēm.

28. attēls . Pieredzes apmaiņas brauciens uz Talsiem
2. Plānot un veidot daudzveidīgu, kvalitatīvu kultūras piedāvājumu Ozolnieku novadā
Jaunu kultūras tradīciju radīšana:


Meteņa svētki - 1. marts Ānes pagastā (nodrošināts transports visiem Ozolnieku
novada iedzīvotājiem, lai nokļūtu uz svētku norises vietu). Šos svētkus organizējām
pirmo reizi un Ānes pagastu izvēlējāmies, lai iedzīvotāji izprastu un iemīlētu latviešu
tradīcijas. Svētki bagātināja Ānes pagasta kultūras norišu programmu. 2015. gadā ir
ieplānots svētkus organizēt visos trīs pagastos.

29. attēls . Meteņu svētki Ānē
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Amatierteātru festivāls „Zelta Zīle 2014” 2. un 3. maijā Ozolnieku Tautas namā un

Ānes kultūras namā (transports nodrošināts visu pagastu iedzīvotājiem). Festivālā skatītājiem
tika piedāvātas 7 izrādes. Priecēja iedzīvotāju ieinteresētība un atsaucība. Pārsteigums
skatītājiem bija NAKTS IZRĀDE, kuru apmeklēja liels skaits iedzīvotāju, kā arī
augstvērtīgais mākslinieciskais izrāžu līmenis. Pēc veiksmīgi izveidotā festivāla KN tradīciju
turpinās 2015. gada 1. un 2. maijā, meklējot jaunas netradicionālas vietas Ozolnieku novadā,
kur spēlēt teātri, lai visos trijos pagastos valdītu teātra atmosfēra un garās brīvdienas
pārvērstos īstos svētkos.

30. attēls. Amatierteātru festivāls “Zelta zīle”
Ozolniekos ar lielu vērienu atzīmējām Lācplēša dienu, Valsts svētkus un Brīvības cīņām
par Latvijas neatkarību 95. gadadienu. Pirmo reizi sadarbībā ar biedrību „Latviešu karavīrs”
novada iedzīvotājiem tika piedāvāta nebijusi iespēja izjust 1919. gada kauju gaisotni, noskatoties
kaujas rekonstrukciju. Bērniem un jauniešiem šis pasākums izvērtās par nopietnu vērstures stundu,
kura tapa sadarbībā ar Ozolnieku novada muzeja krājuma glabātāju Aigaru Stilleru.
Vērienīgākais un nozīmīgākais pasākums 2014. gadā – Ozolnieku novada svētki
„Ar saknēm novadā”, kas notika 26. jūlijā.
Tēma „Laimes kokteilis” vienoja mazus un lielus, ļaujoties vīzijai – kā tapt laimīgiem.
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„Laimes kokteilī” KN sajauca - karsto gājienu, atspirdzinošas izklaides un aktivitātes,
piparoto Agarska TK un Green triāla šovu, rūgto Lingas un saldo N. Rutuļa koncertus, ugunīgo
salūtu un auKsto pārsteigumu.
Iedzīvotājus sajūsmināja iespēja košā gaisa balonā pacelties debesīs un priecāties par svētku
burvību! Svētki kārtējo reizi pierādīja, ka tie vieno iestādes, uzņēmums, iedzīvotājus un savas
pastāvēšanas lielo nozīmi novada kultūras aktivitāšu klāstā. 2015. gadā svētkus svinēsim piekto reizi
ar tēmu „Pie dzīvītes vajadzēja…” 25. jūlijā.

31. attēls .Ozolnieku novada svētki
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32. attēls. Svētku norise
2014. gadā noorganizēto pasākumu statistika un kultūras pasākumu norises.
Norišu skaits pavisam – 69
Maksas norišu skaits – 25
Bezmaksas norišu skaits pavisam – 44
Norišu apmeklētāju skaits pavisam – 14092
Maksas norišu apmeklētāju skaits pavisam – 2660
Bezmaksas norišu apmeklētāju skaits pavisam – 11432
Iestādes organizētās norises:
Norišu saturs, formas

Maksas Maksas
- norišu norises skaits
apmeklētāji

Bezmaksas - Bezmaksas
norišu skaits norises apmeklētāji

Valsts / tradicionālie svētki

8

5060

Informatīva / izglītojoša norise

4

42

Lekcija

12

290

Amatieru koncerts

2

80

3

100

Profesionāļu koncerts

3

340

1

80

Amatieru izrāde

6

290

5

200

Profesionāļu izrāde

8

1050

Amatieru izstāde

4

1800

Profesionāļu izstāde

4

1500

2

2300

1

60

Izklaides sarīkojums

4

360

Literārs pasākums
Kinoizrāde

2

90
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Citu iestāžu, organizāciju rīkotās norises:
Norišu saturs, formas

Maksas - Maksas
norišu
norises skaits
apmeklētāji

Bezmaksas norišu skaits

Bezmaksas
norises apmeklētāji

2

150

Koncerti

4

230

Informatīva sanāksme

2

76

Cits izglītojošs pasākums

1

60

2

120

Informatīva / izglītojoša norise
Konference / seminārs

Izklaides sarīkojums

4

420

17

1600

Konkurss, skate
Reliģiskas konfesijas norise

52

2600

Kopējais Tautas nama amatiermākslas kolektīvu izbraukuma norišu skaits- 30

Norišu saturs, formas
Koncerts

24

Izrāde

6

1. Gadskārtu norises- Lieldienas, Jāņi, Mārtiņdiena…
Latviešu gadskārtu pasākumi Ozolnieku Tautas nama kolektīvam ik gadus ir pārbaudījums,
lai rastu jaunas idejas un norises formas. Gandarījumu sagādā jauno ģimeņu dalība un labais
iedzīvotāju apmeklējums. Brīvdabas pasākumi ir ļoti iecienīti un gaidīti.
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33. attēls. Lieldienas un Līgo svētki Ozolniekos

34. attēls. Mārtiņdienas Jampadracis

35. attēls. Ziemassvētki Ozolnieku Tautas namā
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2. Amatiermākslas kolektīvu darbības nodrošināšana Ozolnieku TN .


Amatierteātris – režisore Dace Vilne

Teātrī darbojas 36 dalībnieki, aktīvajā repertuārā ir 8 izrādes („Spoku pils Zviedrijā”, „Jāņa
Poruka pēdējā nakts”, „Medus garša”, „Bīstams pagrieziens”, „8 sievietes”, „Skroderdienas
Silmačos”, „Rudens dārzs”, „Kārlis un Jēkabs”). Teātris ir atvērts jebkuram darboties vēlošam novada
iedzīvotājam, katru gadu tiek uzņemti jauni dalībnieki. Papildus iestudētajām izrādēm teātris veido
uzvedumus arī dažādiem pasākumiem – Jāņiem, Mārtiņiem, novada svētkiem, Valsts svētkiem u.c.
Nenoliedzami, ka Ozolnieku novada amatierteātris ir atpazīstama mākslinieciska vienība arī visas
Latvijas mērogā, par ko liecina daudzie uzaicinājumi uz festivāliem un viesizrādēm citviet Latvijā.
Šobrīd Latvijā tikpat kā nav amatierteātru, kuru repertuārā būtu Jāņu laika visiecienītākā izrāde
„Skroderdienas Silmačos”, 2014.gadā teātris saņēma 3 uzaicinājumus parādīt šo izrādi. Jau 2015.gada
janvārī kolektīvs ir saņēmis 2 uzaicinājumus 2015.gada saulgriežiem – no Jelgavas novada Glūdas
pagasta un Madonas.
Izrādes Ozolnieku novadā – 11
Izbraukuma izrādes – 6


Senioru deju kopa „Ozolnieki” – vadītāja Mārīte Skrinda

Deju kopa ar 22 dalībniekiem izceļas ar lielu aktivitāti koncertdarbības organizēšanā un dalību
labdarības pasākumos. Starplaikā starp Dziesmu un Deju svētkiem kolektīvam ir dota iespēja brīvai
repertuāra izvēlei, kas priecē dejotājus un motivē sasniegt augstus rezultātus deju kolektīvu skatēs.
„Ozolnieki” piedaloties Jelgavas pilsētas un Ozolnieku novada deju skatē, saņēma žūrijas visaugstāko
novērtējumu.
Labdarības pasākumos Zāļu dienā un Ziemassvētkos kolektīvs sniedza koncertus Ozolnieku sociālās
aprūpes centrā un SAC „Jelgava”, apvienojot deju ar dziesmu un sarūpējot dāvaniņas katram SAC
iemītniekam, iepriecinot arī guļošos ļaudis.
„Ozolniekiem” ir daudzu gadu draudzība ar vairākiem Latvijas deju kolektīviem – Ķekavas, Slampes,
Svētes un Salaspils kolektīviem, kas rosina kopkoncertos parādīt savu radošumu un Ozolnieku novada
vārda popularizēšanu.
Koncerti Ozolnieku novadā - 5
Izbraukumu koncerti – 15
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36. attēls . Ozolnieku deju kolektīvi


Ozolnieku jauktais koris „Līga”

Koris „Līga” (35 dalībnieki) 2014. gadā piedzīvoja lielas pārmaiņas – kora priekšā stājās divi jauni un
daudzsološi diriģenti – mākslinieciskais vadītājs Vilhelms Vācietis un kormeistare Inese Stupele.
V. Vācietis absolvējis kordiriģēšanas specialitāti, turpinot studijas Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijas kora diriģēšanas katedrā.
Kora jaunā kormeistare Inese Stupele absolvējusi Rīgas Doma kora skolas kordiriģēšanas nodaļu,
turpinot studijas Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā vispārējās izglītības mūzikas skolotāju
katedrā, apgūstot arī kora diriģēšanu pie profesora Jāņa Zirņa.
Neskatoties uz diriģentu maiņu, koris ņēma dalību sadziedāšanās pasākumos Olainē un Jelgavas
novada Jaunsvirlaukas pagastā, kā arī savās mājās Ozolnieku TN Lieldienās, novada svētkos u.c.
sarīkojumos. Nozīmīgākās uzstāšanās notika Auces dziesmu un deju lielkoncertā "Rotā saule, rotā
bite" un dalība Igatē komponista Emiļa Melngaiļa 140.dzimšanas dienas jubilejas koncertā, kurā
piedalījās dažādu paaudžu koristi no visas Latvijas, pulcējot ap 2000 dalībnieku. Koris 2015. gada
pavasarī svinēs savu 20. pastāvēšanas gadadienu, kurai sācis gatavoties 2014. gada nogalē.

37. attēls. Ozolnieku novada svētku atklāšana
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Novadītas foto apmācību programmas divās grupās (kopā 16 novada iedzīvotāji).
Foto apmācību nodarbības ir ļoti iecienītas novada iedzīvotāju vidū, jo brīdī, kad tiek izsludināta
pieteikšanās, ātri vien apmācību grupa (līdz 8 dalībnieki) tiek nokomplektēta. Foto apmācību ietvaros
iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas novada iedzīvotāji pielieto arī praksē, jo lielākā daļa foto
konkursu dalībnieku ir tieši apmācību kursu izgājušie novadnieki.
Organizēti foto plenēri rudenī un pavasarī, kuru ietvaros veikta apmācību kursa ietvaros iegūto
zināšanu pielietošana praksē.
Noorganizēta Ozolnieku novada iedzīvotāju fotoizstāde “Portrets” – izstādītas 29 fotogrāfijas. Veikta
regulāra Ozolnieku novada KN un Tautas nama pasākumu fotografēšana.

38. attēls . Fotoizstāde Ozolnieku Tautas namā
Trešie novada svētki noritēja vērienīgi un spilgti. Rīta cēliena ekskursija - pastaiga pa novadujaunums svētku programmā, piesaistīja interesentus. Par jauki ievadītajiem svētkiem paldies
Ozolnieku novada Informācijas centram. Šajos svētkos izdevās lieliska sadarbība ar novada iestādēm
un uzņēmumiem – gājiena noslēgumā sniedzot sveicienu novadam jubilejā.
Svētku ievaddaļā liels pārsteigums skatītājiem un dalībniekiem bija helikoptera „uzlidojums” un
paraugdemonstrējumi – tas izraisīja negaidītu „tornado”! No gaisa birstošās konfektes vēlējās iegūt
ikkatrs! Trīs laimīgās ģimenes saņēma balvu lidojumu virs Ozolniekiem – īstu piedzīvojumu un
vinnesta prieku.
Ansambļa „Rūta” dalība Ozolnieku novada domes svinīgajā pieņemšanā Ozolnieku Tautas namā
radīja nepiespiestu jubilejas svinību un labi padarīta darba gandarījuma sajūtu.
Bērnu muzikālo kolektīvu darbības mērķis ir attīstīt muzikālo dzirdi, vokālās iemaņas, veidot ritma
izjūtu un pašu galveno - dziedātprieku. Nodarbībās tiek strādāts pie katra bērna individuālās
izaugsmes - iemācīties dziedāt ansamblī un pasniegt dziesmu kā priekšnesumu. Līdztekus
dziedāšanai, tiek attīstītas arī citas prasmes - gan saskarsmes spējas, gan uzmanības noturība, atmiņa
un skatuves kultūra.
3. TN saimniecisko funkciju nodrošināšana
Veikti saimnieciski darbi: garderobes mēbeļu izgatavošana, jaunas noliktavas izveide dekorāciju,
rekvizītu glabāšanai, 1. stāva foajē uzstādīti jauni sienas spoguļi un kases telpas izbūve. 2015. gadu
TN savu darbību uzsāks kā mūsdienīga kultūras iestāde ar biļešu tirdzniecības kasi, kas iedzīvotājiem
nodrošinās ērtu un kvalitatīvu apkalpošanu.
TN telpas 2014. gadā regulāri ir izīrētas 84 reizes citu organizāciju un iestāžu atpūtas pasākumiem,
semināriem, koncertiem, Dievkalpojumiem, Jelgavas un Ozolnieku novadu interešu izglītības
tematiskiem konkursiem, sarīkojumiem un iedzīvotāju nozīmīgām dzīves jubilejām.
Ozolnieku novada domes piešķirtie līdzekļi izlietoti racionāli un mērķtiecīgi, TN darbības
attīstīšanai un funkciju veikšanai.

47

Ozolnieku novada pašvaldības 2014.gada publiskais pārskats

39. attēls. Ānes kultūras nams
Kopš 2009. gada nogales kultūras dzīvi Ānes ciemā organizē Ānes kultūras nams, kurš savu
darbību uzsāka skaistā, renovētā ēkā. Nama pirmajā stāvā jaunas telpas ieguva Ānes bibliotēka,
pašvaldības policija un speciālists iedzīvotāju jautājumos.
Ānes kultūras namu saviem regulārajiem mēģinājumiem joprojām izmanto mūziķu grupa
„Fortis”. Tāpat jau piekto sezonu kultūras nama zālē sporta deju nodarbības vada deju pedagogs
A.Ekmanis. Šajās nodarbībās deju soli var apgūt ikviens interesents.
Laba sadarbība izveidojusies ar Ānes jauniešu iniciatīvu centru un Ānes pirmsskolas izglītības
iestādi “Saulīte”, organizējot kopīgus koncertus un citus kultūras pasākumus.
2014.gadā notikuši vairāki pasākumi ar novada pašdarbnieku kolektīvu līdzdalību. Savu
sniegumu izrādījuši deju kolektīvi, kori un Ozolnieku amatieru teātris. Organizētas teātra izrādes,
izrādes bērniem un koncerti.
Tradicionāli Ānes kultūras nams organizēja Lieldienu, Līgo, 18.novembra, pensionāru balles
un svētku eglītes pirmsskolas vecuma bērniem pasākumus.
Papildus kultūras dzīvei tika organizēts arī vēlēšanu iecirkņa darbs kultūras nama telpās un
iedzīvotāju sapulces.
2014.gadā tika atrisināti arī vairāki tehniski jautājumi – pie kultūras iestādes uzstādīti karogu
masti, 1.stāva vestibilā rasts risinājums izstāžu organizēšanai, iegādāti papildus 50 krēsli pasākumu
apmeklētājiem un renovētas papildus telpas aiz skatuves. Jaunās telpas patreiz tiek labiekārtotas
mūziķu, aktieru un noliktavas vajadzībām.

40. attēls . Lieldienas Ānē
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41. attēls .Teātru festivāls „Zelta Zīle 2014”

42. attēls. Pasākumi Ānes kultūras namā

Salgales pagastā aktīvi darbojas 2 amatieru kolektīvi. Jauktais koris „ Svīri ” un deju kopa
„Garroze ”.
Deju kopai „Garroze ” ir pasniegtas 5 Pateicības un 1 Atzinības raksts .
Kolektīvs piedalījās 6.Starptautiskajā Senioru festivālā „Puķu balle” Jūrmalā, deju kolektīva
„Vēl aiz vien ”10 gadu jubilejas pasākumā Bikstos, Meteņdienu danču pasākumā Bauskas kultūras
centrā , deju kolektīva „Rudens roze” 10 gadu jubilejas pasākumā Jelgavā , Senioru sadziedāšanās un
sadancošanās svētkos „ Lai rožu laikā valda prieks!” Tukumā, piedalījās Jelgavas biedrības „Istok”
organizētajā koncertā „Kopīgo motīvu meklējot ” Jelgavas kultūras namā , piedalījās Ozolnieku
novada svētkos. 2014.gadā deju kolektīvam ir iegādātas deju kurpes.
Jauktais koris „ Svīri ” piedalījās Koru Olimpiādes koncertā Mežaparkā un Jāņa Petera koncertā
Arēnā Rīga, piedalījās Pirmo dziedāšanas svētku 150 gadu jubilejas koncertā Dikļos , sagatavoja
koncertu Ānes kultūras namā un Valsts svētku koncertu Garozas pamatskolā , dziedāja Torņkalna
baznīcā , organizēja koru konkursu „Ceļā uz dziesmu svētkiem ”Jaunsvirlaukas pagastā, piedalījās
Jelgavas un Ozolnieku novada svētkos.
Vienu reizi mēnesī tika apmeklēti teātri Ānes kultūras namā, Ozolnieku tautas namā un Rīgā.
2014. gadā noorganizēto pasākumu statistika un kultūras pasākumu norises:
Norišu skaits pavisam – 11
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Bezmaksas norišu skaits pavisam – 11
Norišu apmeklētāju skaits pavisam – 840
Bezmaksas norišu apmeklētāju skaits pavisam –840
Iestādes organizētās norises:
Norišu saturs, formas

Bezmaksas - Bezmaksas
norišu skaits norises apmeklētāji

Valsts / tradicionālie svētki

4

340

Lekcija

1

30

Amatieru koncerts

2

160

Izklaides sarīkojums

2

210

Literārs pasākums

2

100

43. attēls. Jauktais koris “Svīri” un deju kopa “Garroze”
Ozolnieku novada Kultūras nodaļas prioritāte 2015.gadam
Lai veicinātu līdzsvarotu kultūras procesu attīstību un iedzīvotāju līdzdalību kultūras dzīvē,
Kultūras nodaļā izstrādāts dokuments „Noteikumi par pašvaldības atbalstu kultūras attīstības
veicināšanai Ozolnieku novadā”.
Noteikumu mērķis ir nodrošināt pašvaldības finanšu līdzekļu racionālu un efektīvu izlietošanu,
atbalstot novada iedzīvotāju iniciatīvas pasākumu organizēšanā un jaunu amatiermākslas kolektīvu
izveidei.
Kultūras nodaļa 2015. gadā ir ieplānojusi turpināt iesāktos darbus kultūras pārvaldībā un daudzveidīgā
pasākumu nodrošināšanā.
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94702

Bibliotēkas

112328
99022
246600

Sporta pasākumi

309604
289058
364297

Kultūras pasākumi

295281
337128

izpilde 2014

Izpilde 2013

Izpilde 2012

44. attēls. Pamatbudžeta izdevumu dinamika atpūtai un kultūrai (EUR)
Ozolnieku novadā darbojas 5 publiskās bibliotēkas: Ozolnieku pagastā - novada centrālā
bibliotēka, Cenu pagastā - Ānes, Jaunpēternieku, Vainu bibliotēkas, Salgales pagastā – Garozas
bibliotēka.
Ozolnieku novada bibliotēku misija- atbalstīt, nodrošināt vietējās kopienas iedzīvotāju
informācijas vajadzības, atbalstīt izglītības procesu un mūžizglītību, radīt komfortablus apstākļus
ikviena indivīda intelektuālai izaugsmei, personības bagātināšanai, sniegt cilvēkiem prieku un
gandarījumu par lasīšanu un izlasīto.
Bibliotēku personālu sastāda 7 bibliotekārie darbinieki: 2 darbinieki ar bibliotekāro izglītību (1
maģistra, 1 bakalaura grāds – centrālā bibliotēka), viena darbiniece turpina mācības Latvijas Kultūras
koledžā, lai iegūtu 1.līmeņa augstāko izglītību bibliotēku nozarē (Garozas bibliotēka), 1darbinieks ar
maģistra grādu citā nozarē (filologs – centrālā bibliotēka), 1 darbinieks ar pirmā līmeņa augstāko
izglītība citā jomā un tālākizglītības kursu sertifikātu bibliotēku jomā (Ānes bibliotēka), 2 darbinieki
ar vidējo speciālo izglītību citā jomā un tālākizglītības kursu sertifikātu bibliotēku jomā
(Jaunpēternieku, Vainu bibliotēkas). Vainu un Ānes bibliotēku vadītājas ieguvušas pamatkursu
sertifikātu darbam ar bibliotēku informācijas sistēmu ALISE.
Nozīmīgākais

notikums

novada

bibliotēku

profesionālajā

attīstībā

ir

Vainu

bibliotēkas

automatizācija, ieviešot ALISE-i versiju. Tas nozīmē, ka šī bibliotēka elektroniski pieslēgta ALISEs
pamatversijai, kuru uztur novada centrālā bibliotēka. Vēl 2 bibliotēkas – Ānes un Garozas gatavojas
ieviest automatizēto sistēmu 2015. gada sākumā, kad katalogam būs pievienots viss grāmatu fonds.
2014. gads novada bibliotēkām bijis aktīvs un profesionāli piepildīts. Arī Ozolnieku bibliotēku
darbinieki piedalījās un sekoja līdzi lielākajam notikumam Latvijas bibliotēku dzīvē – Latvijas
intelektuālā simbola- „ Gaismas pils” (Latvijas Nacionālās bibliotēkas) jaunās ēkas atklāšanai.
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Piedalījāmies gan grāmatu draugu ķēdē janvārī, gan arī apmeklējām bibliotēku pēc tās atvēršanas
rudenī.
Kā katru gadu – bibliotekāri un čaklākie lasītāji piedalījās Jelgavas un Ozolnieku novadu Grāmatu
svētkos, šoreiz – Lielplatonē 29.augustā.
3 bibliotēkas piedalījās un savās bibliotēkās organizēja e-prasmju nedēļas pasākumus martā.
Vairāki bibliotēku darbinieki piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Talsu novada Valdemārpils
bibliotēkām.
Bibliotēku veiksmes stāsti saistīti ar publiskām aktivitātēm – veiksmīgi organizētiem un
apmeklētiem pasākumiem: Ozolniekos – tikšanās ar izstādes „Zilākalna Marta” autori Janīnu Kursīti
un Brigitu Vīksniņu- tautas dziednieci no ASV; Ānes bibliotēkā – pasākumu cikls vietējo iedzīvotāju
mākslas darbu popularizēšanai Ānes iedzīvotāju pašu rokām darinātais, vērienīgs dzejas dienu
pasākums ar vietējo dzejnieku piedalīšanos; Vainu bibliotēkā – veiksmīgā sadarbībā ar Branku
jauniešu centru - dzejas dienu pasākums, Ziemeļvalstu nedēļas pasākums, Ziemassvētku pasākums,
rokdarbu izstādes; Garozas bibliotēkā sveču liešanas pasākums „Kad svece deg…”-pirmajā daļā
bērni un pieaugušie lēja paši savas sveces, otrajā daļā uzstājās A. Celma un G. Riekstiņš muzikālā
pēcpusdienā; Jaunpēternieku bibliotēkā Mātes dienu gaidot - pasākums „Es savai māmiņai”piedalījās 6 bērni (6-12 g.v.), zīmēja apsveikuma kartiņas un meklēja skaistus apsveikuma dzejolīšus;
atzīmētas gadskārtu tradīcijas- „Lieldienas gaidot”, „Līgo diena”, „Ziemassvētkus un Jauno gadu
gaidot”.
Bibliotēku galvenie darba rādītāji atspoguļoti 11. tabulā. Nedaudz palielinājies lasītāju skaits par
35, bet samazinies apmeklējumu skaits par 1965.
Novada centrālās bibliotēkas apmeklējumu samazinājumu veido interneta lietotāju samazinājums par
560 apmeklētājiem. Vainu bibliotēkā apmeklējumu samazinājums saistīts ar to, ka interneta
lietotājiem pieejami tikai 2 datori, jo pārējie 4 ir bojāti.
Elektroniski tiek uzskaitīti novada bibliotēku e-kataloga virtuālie apmeklējumi, kuru skaits
samazinājies par 279. Tas 2014. gadā sastādīja 2484 (2013 – 2760). Ik dienas Ozolnieku bibliotēku ekatalogā attālināti ielūkojušies vidēji ap 7 interesentiem. Samazinājumu var skaidrot ar to, ka no
pašvaldības tīmekļa vietnes nav tik vienkārša navigācija līdz katalogam – vairāk kā 3 klikšķu
attālumā, norāde uz katalogu ir pie informācijas par katru bibliotēku. Nepieciešams biežāk reklamēt
grāmatas tīmekļa vietnē. Jārēķinās arī ar realitāti, ka tas ir salīdzinoši neliela novada bibliotēku ekatalogs, atspoguļo tikai 5 bibliotēku krājumu.
Vidējie bibliotēku rādītāji liecina, ka katru darba dienu novada bibliotēkas apmeklējuši 98 lasītāji. Tas
apliecina vietējās kopienas iedzīvotāju ieinteresētību par bibliotēku sniegtajiem pakalpojumiem.
Vidēji katrs lasītājs saņēmis bibliotēkās gada laikā 24,2 iespieddarbus, bet elektroniskā sistēma
parāda, ka 10 čaklākie centrālās bibliotēkas lasītāji 2014. gadā saņēmuši 413 – 177 (388-208- 2013)
iespieddarbus.
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11. Tabula
Bibliotēku darba rādītāji
Bibliotēka

Lasītāju skaits

Apmeklējums

Krājums

Izsniegums

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Ozolnieku bibliotēka

790

811

12040

11312

18929

19303

16134

16753

Ānes bibliotēka

263

269

6814

6813

5882

6143

5805

6044

Jaunpēternieku bibliotēka

66

59

1358

1034

3072

2935

3705

4258

Vainu bibliotēka

229

244

3384

2599

7749

6594

7876

7885

Garozas bibliotēka

215

215

3847

3720

4568

3705

5478

5744

Kopā 5 bibliotēkās

1563

1598

27443

25478

40200

38680

38008

40684

atspoguļo

Ozolnieku,

Informācijas pakalpojumu attīstība
Ozolnieku

novada

bibliotēku

elektroniskais

kopkatalogs

Vainu,

Jaunpēternieku bibliotēku krājumus pilnībā. 2012. gadā elektroniskajam katalogam uzsākts
pievienot Ānes bibliotēkas rekataloģizēto krājumu, kas pievienots 85% apmērā. 2013.gadā uzsākts
pievienot Garozas bibliotēkas krājumu, kas pievienots 70% apmērā.
Kopumā aizvadītā gada laikā bibliotēkas elektroniskajam katalogam pievienots 2669 eksemplāru
(4652-2013). Uzsākot 2014. gadu bibliotēkas elektroniskajā katalogā ir 31119 (28450 – 2013; 23798
– 2012., 21291- 2011.) eksemplāru apraksti. Centrālās bibliotēkas krājums sastāda 16753
iespiedvienību.
Kataloga kvalitāte atbilst starptautiskiem standartiem un visām prasībām, kādas ir reģionu galveno
bibliotēku kopkatalogiem. 2014. gadā izveidoti 540 (2013-503) MARC (Machine-Readable
Cataloging) ieraksti, rediģēti 2893(2013-3031) MARC ieraksti, importēti MARC 998 (2013-1209)
ieraksti, izveidoti 233 (2013-419) autoritatīvie ieraksti, importēti 680 (2013-835) autoritatīvie
ieraksti, rediģēti 84 autoritatīvie ieraksti, izveidotas 404 (2013-413) anotācijas, rediģēta 131
anotācija.
Jauno grāmatu eksemplāru sūtījumi jau vairākus gadus novada bibliotēkām tiek veidoti sistēmā
ALISE. Gadā izveidoti 93 jauno grāmatu sūtījumi (centrālajā bibliotēkā 79, Vainu bibliotēkā 14) ar
1667 eksemplāriem (centrālajā bibliotēkā 1372, Vainu bibliotēkā 295 eks.)
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12.Tabula
Jauno grāmatu sūtījumu veidošana sistēmā ALISE
Bibliotēka

Sūtījumu skaits

Eksemplāru skaits

2013

2014

2013

2014

Ozolnieku centrālā

33

36

810

692

Ānes

24

23

470

441

Garozas

16

11

307

176

Jaunpēternieku

11

9

195

63

Vainu*

22

14*

407

295*

Kopā:

106

93

2189

1667

*Vainu bibliotēka sākot ar 2014. gadu veido sūtījumus un pievieno eksemplārus patstāvīgi.
Visu novada bibliotēku lietotājiem ir iespēja izmantot datubāzes „Letonika” un „Lursoft
Laikrakstu bibliotēka”- tā ir iespēja meklēt Latvijā izdoto laikrakstu pilnus tekstus 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 ietilpst atbalsts un palīdzība elektronisku dokumentu
sagatavošanā un nosūtīšanā valsts iestādēm, darba devējiem utt. Konsultācijas sniegtas klientiem
sakarā ar lidmašīnu biļešu iegādi, izdrukāšanu.

13.Tabula
Novada bibliotēku finansējums
Bibliotēka

Pašvaldības finansējums

Bibliotēkas izmaksas

Krājuma komplektēšanai

*kārtējās izmaksas

Kopā

Kopā

Uz 1

Uz 1

lasītāju

Lasītāju

Ozolnieku

2013
Ls
5354

2014
EUR
6705

2013
Ls
6,78

2014
EUR
8,27

2013
Ls
41355

2014
EUR
47796

2013
Ls
52,35

2014
EUR
58,93

Vainu

2317

2932

10,12

12,02

10602

15557

46,30

63,76

Ānes

2724

3322

10,36

12,35

10346

13196

39,34

49,05

Jaunpēternieku

1289

949

19,53

16,08

6590

6131

99,85

103,92

Garozas

2020

2368

9,40

11,01

8920

10455

41,49

48,63

*kārtējās izmaksas, bez kapitālajiem izdevumiem
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Bibliotēku izmaksas atspoguļo reālo situāciju : uz 1 lasītāju tiek tērēts EUR 48-63 gadā, bet mazajai
Jaunpēternieku bibliotēkai tas ir krietni vairāk, jo ir ļoti mazs lasītāju skaits. Bibliotēku izlietotie
līdzekļi, salīdzinot ar iepriekšējo gadu un ņemot vērā eiro attiecību pret latu, ir samazinājušies.
Bibliotēku līdzekļi tērēti tikai visnepieciešamākajam- grāmatām, periodikai, telpu uzturēšanai.
Pozitīvi, ka grāmatu un preses izdevumu iegāde tradicionāli ir prioritāte bibliotēku budžetos un tam
atvēlēts pietiekami līdzekļu. Tas nodrošina bibliotēkas pakalpojumu kvalitāti un nostiprina bibliotēkas
un pašvaldības pozitīvo tēlu iedzīvotāju skatījumā. Bibliotēku lasītāji jūtas gandarīti, ja tiek ņemtas
vērā un piepildītas viņu intelektuālās vajadzības.
Konsultatīvais darbs novada bibliotēkām
•

Grāmatu iegādes organizēšana ne retāk kā reizi divos mēnešos un komplektēšanas

koordinācija novada bibliotēkām.
•

Bibliotēkas tehnikas- veidlapas, printeru kārtridžu u.c. iegādes organizācija visām novada

bibliotēkām.
•

Vienu reizi gadā apmeklēta Jaunpēternieku bibliotēka, 2 reizes apmeklētas Garozas un

Ānes bibliotēkas, 3 reizes apmeklēta Vainu bibliotēka.
•

Telefoniskas konsultācijas visām novada bibliotēkām bibliotekārā darba jautājumos.

•

Grāmatu svētku dalības organizācija un koordinācija novada bibliotēkām. Transporta

organizēšana.
•

Elektroniskajam katalogam pievienoti 468 Ānes bibliotēkas rekataloģizētie eksemplāri.

•

Elektroniskajam katalogam pievienoti 937 Garozas bibliotēkas rekataloģizētie eksemplāri.

•

Jauno grāmatu sūtījumu veidošana

sistēmā ALISE Ānes, Garozas, Jaunpēternieku

bibliotēkām
Projektizstrāde
•

VKKF projekts “ Latviešu oriģinālliteratūras un augstvērtīgas tulkotās literatūras iegāde

Ozolnieku novada bibliotēkām” - projekts netika atbalstīts
•

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

bibliotēkām
Bibliotēku materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Vainu bibliotēkā veikts parketa remonts. Centrālajai bibliotēkai iegādātas mīkstās mēbeles – 2
mīkstie krēsli lasītāju apkalpošanas zonā, stūra krēsls bibliotēkas atpūtas zonā. Ānes bibliotēkai
iegādāts 2-vietīgs mīkstais krēsls lasītavai un bērnu grāmatu plaukts.
Bibliotēku aktivitātes
Darbinieku profesionālā pilnveide:
Kursi: 22.-29.09. Pamatkursi BIS ALISE lietošanai - Jevgēnija Noreiko
Semināri, konferences, pieredzes apmaiņa:
Bibliotēku publiskās aktivitātes:
Ozolnieku novada centrālajā bibliotēkā
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3. -14.02. izstāde „ Zilākalna Marta. Leģenda atmiņās”. Izstādi veidojusi folkloras un tautas tradīciju
pētniece, profesore Janīna Kursīte – Pakule 14.02. Ozolnieku muzejā tikšanās ar izstādes autori Janīnu
Kursīti un tautas dziednieci no ASV Brigitu Vīksniņu.
6.03. Bibliotēkas ilggadējai vadītājai Skaidrītei Zvaigznei 90 .
Ozolnieku novada centrālā bibliotēka e-prasmju nedēļā :
26.03. Multfilmas e-vidē jeb portāls www.filmas.lv PII „ Zīlīte” vecākajām grupām
24.03. Pieslēdzies, Latvija! Mācies pats! Senioriem iesācējiem darbā ar datoru.
25.03. Dzintras Gekas dokumentālo filmu skate
26.04. Bibliotēkas kā atsevišķa objekta dalība Lielajā Talkā. Koordinators I. Krieķe
26.07. Ozolnieku novada svētki – organizēta novada bibliotēku darbinieku dalība svētku gājienā.

Ānes bibliotēkā
27.01.2014.

Pasākumu cikls vietējo iedzīvotāju mākslas darbu popularizēšanai - izstāde „Ānes

iedzīvotāju pašu rokam radītais”.
24.03.2014.

E-prasmju nedēļas ietvaros – seminārs „Ibankas iespējas un priekšrocības”.

25.03.2014.

E-prasmju nedēļas ietvaros – seminārs „Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana VID

Elektroniskās deklarēšanas sistēmā”.
14.04.2014.

Pasākumu cikls vietējo iedzīvotāju mākslas darbu popularizēšanai – zīmējumu izstāde

„Mūsu talantīgie iedzīvotāji”.
05.06.2014.

Pasākumu cikls vietējo iedzīvotāju mākslas darbu popularizēšanai Ingas Gedrovičas

fotoizstāde
04.09.2014.

Angļu valodas klubiņa bērniem sezonas atklāšanas diena.

13.09.2014.

Muzikāla Dzejas dienas pēcpusdiena Ānē.

14.10.2014.

PII ”Saulīte” mazākumtautību grupas iepazīšanās ar bibliotēku.

07.11.2014.

Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļas ietvaros – Pasakas par Troļļiem.

18.12.2014.

Ziemassvētku darbnīca – Čaklās rokas.

Vainu bibliotēkā
E-prasmju nedēļā interesentiem praktiskas datorprasmju apmācības.
Margaritas Stārastes simtgadei veltīts pasākums ar PII „Bitīte” vecākās grupas bērnu piedalīšanos ,
pasaku lasīšana.
Dzejas dienās, sadarbojoties ar jauniešu centru, bibliotēkā norisinājās pasākums - pašsacerētu dzejoļu
lasīšana, dažādu autoru dzejas krājumu prezentācija, pastāstot par tā autoru.
Ziemeļvalstu nedēļā pasākumi gan „Bitītes” bērniem, gan jauniešiem. Notika lasīšana sveču gaismā
par trollīti Muminu. Lasīšanai sekoja paslēptu rotaļlietu meklēšana vakarā parkā ar baterijām.
Lasītāji tika aicināti pagatavot egles no dažādiem materiāliem .No šiem darbiem izveidota izstāde
gaitenī pie bibliotēkas.
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Ziemassvētkos Branku centra zālē notika koncerts ar jaunā talanta E. Grundmaņa un Ozolnieku
mūzikas skolas saksofonistu piedalīšanos un jauniešu dzejas lasījumiem.
Garozas bibliotēkā
Februārī- sveču liešanas pasākums „Kad svece deg…” – sveču liešana un A. Celmas un

G.

Riekstiņa muzikālais sniegums.
Turpinot 2013.gada aizsākto tradīciju, bibliotēku apmeklēja Garozas pamatskolas 3. un 4. klases
skolēni. Bērni bibliotekārajā stundā atkārtoja iegūtās zināšanas par bibliotēku, veica dažādus
uzdevumus. (Attēlu skat. pielikumā)
Jaunpēternieku bibliotēka
„Nāc ciemos, pasaciņa!” - piedalījās 6 bērni no 5 -10 gadu vecumā.
Zīmējumu izstāde „Darbiņi un nedarbiņi vasaras brīvlaikā” – piedalījās 5 bērni 7 – 10 gadu vecumā.
Mātes dienu gaidot - pasākums „Es savai māmiņai.” Piedalījās 6 bērni 6-12 gadu vecumā.
Lieldienas gaidot – meklējam internetā informāciju par olu krāsošanu, ticējumus, sakāmvārdus.
Līgo diena - pārrunas par „Līgo” tradīcijām, aplīgošanu, ēdieniem un jāņuzālēm
Radošs pasākums bērniem Ziemassvētkus un Jauno gadu gaidot. Piedalījās 8 bērni 6 – 12 gadu
vecumā.

45. attēls . Nodarbības bērniem Garozas bibliotēkā

46. attēls. Ozolnieku bibliotēkas ilggadējai (1958-1993) vadītājai Skaidrītei Zvaigznei 90
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47. attēls. Izstāde „Ānes iedzīvotāju pašu rokam radītais”

Ozolnieku Sporta centrs novada iedzīvotājiem sniedz pakalpojumus veselīga dzīvesveida,
labsajūtas un fizisko spēju uzlabošanai, kā arī aicina brīvo laiku kopā ar ģimenēm izmantot regulārām
fiziskām aktivitātēm.
Sporta centrā darbojas sekojošas sporta un fizisko aktivitāšu grupas:
☺bērni – VFS (visp.fiz.sag.) (14), futbols (18), karatē -do (20), orientēšanās (12), teniss (12)
☺1.Līga - VK” Ozolnieki”(16);
☺Virslīga - volejbola komanda „Poliurs/Ozolnieki”(18); novusā NK „Ozolnieki”-(10);
☺seniori - volejbols (10), futbols (15);
☺visi interesenti – skriešana SK”Ozolnieki”(35), pilates (15); zumba (20); hip hop dejas (35)
☺individuālās nodarbības – trenažieru zāle (30), galda teniss (8);
☺bezmaksas nodarbības sporta zālē – bērnu dārzs „Zīlīte” – (60).

48. attēls. Sporta aktivitātes
Lai Ozolnieku novada iedzīvotājus iesaistītu regulārās fiziskās aktivitātēs, lai celtu interesi
par brīvā laika lietderīgu pavadīšanu un varētu saukt: ”Kaimiņ, nāc sportot!” – visi novada iedzīvotāji
pēc dzīves vietas sadalīti astoņās komandās. Izvēloties sporta veidus ir domāts par to, lai visa vecuma
iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties. Pie tam katru gadu tiek piedāvāts kāds jauns sporta veids, lai
ieinteresētus tos, kas vēl nav piedalījušies. Ozolnieku novada 5.spartakiāde, no plānotajiem 14 sporta
veidiem, notika 12 sporta veidos (zolīte, novuss, galda teniss, 16.kg svaru bumbas celšana,
orientēšanās, ģimeņu auto foto orientēšanās, skriešana, basketbols, volejbols, pludmales volejbols,
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minifutbols, kā arī tradicionālā Ozolnieku velotūre). Slēpošana un zemledus makšķerēšana nenotika
laika apstākļu dēļ.

49. attēls. Ozolnieku novada spartakiāde
Zolītes sarakstā 58 dalībnieki sešās kārtās noskaidroja, ka čempiona gods pienākas
Normundam Šaulim, sudrabs – Jānim Golubevam un bronza Rolandam Zeltiņam.
Novusā - 17 vīru un 3 sieviešu konkurencē divos vakaros noskaidroja, ka labākie novusa
spēlētāji Ozolniekos ir Gunārs Balodis, Edgars Vītiņš, Juris Naglis, sievietēm - Silvija Salmiņa, Una
Tiliba un Brigita Gailāne.
Galda tenisā – 30 dalībnieki (t.sk. 6 sievietes) čempiona titulu izcīnīja Kaspars Aksjonovs,
sudrabs Sergejam Pospelovam un bronza – Sandrim Maslovam. Sievietēm - Brigita Gailāne, Una
Tiliba, un Sintija Krauze.
16 kg svaru bumbas celšanā divās svaru kategorijās kopā piedalījās 14 dalībnieki. Smagsvaros
(virs 80 kg) smago svaru bumbu ar labo un kreiso roku kopā paceldams 240 reizes, čempiona godā
tika Jānis Vītols, otrajā vietā Nauris Polītis un trešajā - Vsevolods Čerņenko. Vieglajā svarā, attiecīgi,
Artūrs Semjonovs, Roberts Ulmanis un Edvards Ulmanis. Sacensības lieliski tiesāja iepriekšējā gada
čempions - rekordists Laimonis Vanags.

50. attēls. Auto foto orientēšanās
Ar lielu interesi un aizraujoši organizēts auto foto orientēšanās pasākums ģimenēm. 34
ekipāžas ar 3-5 dalībniekiem katrā devās iepazīt novada ievērojamākās vēsturiskās vietas, kā arī
atpazīstamus novada uzņēmējus. Dalībnieki ciemojās gan pie kazu audzētājiem - Liepiņu ģimenē, pie
kartupeļu audzētājiem Kunigas saimniecībā, zirgu audzētavā „Mētras”, sportiskajās Šteinbergu un
Grīnfeldu ģimenēs, veicot dažādus pārbaudījumus, kā govs slaukšanu, jāšanu uz zirga un pat šaušanu.
Čempionekipāžas gods pienācās Sergeja Šmirova ģimenei, 2.vieta Ivo Baranovska un 3.vieta Arta
Ozola ģimenēm.

51. attēls . 2014. gada sacensības
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Kopā ar „Alnis-2014” 5.kārtu spartakiādē tika organizētas orientēšanās sacensības četrās
vecumā grupās un trīs disciplīnās. Čempionu godā tika Salvis Daģis, Gints Grīnvalds, Krista
Strautniece un Inta Andersone. Otrās vietas Ingum Portnajam, Mārim Lindem, Ilonai Daģei un
Dzintrai Lejai, trešie – Jānis Valerts, Dace Lesiņa un Ramona Voitkāne.
Eksperimentālā veidā pirmo reizi spartakiādē tika iekļautas skriešanas sacensības periodā no
aprīļa līdz septembrim. Tikai 21 dalībnieks izmantoja šo izdevību un labākie no labākajiem izrādījās
Juris Jevsins un Laine Orbidāne no Salgales. Otrās vietas Salvim Daģim un Ilzei Pelēcei, bronza
Raimondam Sergējevam un Daigai Dābolai.
Basketbola sešas komandas 15 spēlēs noskaidroja, ka atkārtoti čempionu godā tiek
„Ozokalna” komanda, seko „Tetelāne” un „Emburdznieki” no Salgales.
Futbola turnīrā 5 komandas 3 stundās uz diviem laukumiem nepārtrauktā cīņā noskaidroja,
ka čempioni „Tetelāne”, 2. v.-„ Brankas”, 3.v.- „ Centrs”.
Volejbolā 6 komandas pēc riņķa sistēmas četrās sanākšanas reizēs piekāpās „Ozokalna”
komandai, 2.vietā - „Kauguri”, 3.v.- „ Centrs”.
Pludmales volejbolā 12 komandas 16 spēlēs piekāpās Edgaram Jusim un Sandim Pintem,
2.vietā Ivo Baranovskis un Jānis Valerts, 3.vietā Normunds Jusis un Artis Danieks.

52. attēls. 14.Ozolnieku velotūre
14.Ozolnieku velotūre pulcināja ap pustūkstoti velobraukšanas entuziastu. Šoreiz 20 km
garajā ceļojumā maršruts veda pa Ozolnieku novada ziemeļu robežu: Ozolnieku vidusskola,
Kalnciema ceļš, Dalbes ceļš, „Dzidras”, Rīgas šoseja un noslēgums pie Ozolnieku kalna, ar
cienāšanos pie pašu spēkiem sagatavotā plova.
5.jubilejas spartakiāde noslēdzās ar fizkultūriešu balli, kur, aptuveni 200 vakara dalībnieki
foto slaidrādē kavējās atmiņās, sacentās jautrās atrakcijās un saņēma aizkavējušos diplomus un
medaļas.

53. attēls . Fizkultūriešu balle
Spartakiādes kopvērtējuma 1.-3. vietu ieguvējiem („Centrs”, „Kauguri” un „Ozokalns”)
piešķirts novada finansējums komandu ekskursijas braucienu transporta izdevumu segšanai.
Pavisam novada 5.spartakiādē uzskaitītas dalībnieku 1521 piedalīšanās reizes, kas sastāda
14,4% no novada iedzīvotāju kopskaita.
Papildus spartakiādes aktivitātēm, tika organizēts jau ceturtais Zolītes Kauss, kur Ceļojošo
kausu izcīnīja Jānis Vīgants no Salgales , apsteidzot 42 pretendentus.
Sadarbībā ar Skrējēju klubu „Ozolnieki”, organizēti skriešanas seriāli „Ielūdz Ozolnieki”
piecās kārtās un „Ozolnieku apļi” trīsdesmit sešās kārtās, Tradicionālais Ozolnieku rudens
pusmaratons 21,09 km distancē, Ozolnieku novada čempionāts skriešanā, kā arī Ziemas skrējiens.

60

Ozolnieku novada pašvaldības 2014.gada publiskais pārskats
Pēc starptautiskiem noteikumiem Ozolnieku Sporta centrā ir noorganizētas 23 volejbola
virslīgas spēles Schenker Līgā, Latvijas kausā un Latvijas čempionātā. Volejbola līdzjutējiem tās ir
aizraujošas, emocionāli piesātinātas, bezmaksas izrādes.
Sagatavota sporta bāze un laukumi FK „Ozolnieki” futbola spēlēm. FK „Jelgava” vairākām
spēlēm un treniņnodarbībām, Latvijas futbola federācijas U-17 komandas treniņnometnēm, kā arī
daudziem citiem nomniekiem.
Sporta namā gada laikā ir notikuši trīs Ozolnieku novada karatē un džudo čempionāti, divi
bokio čempionāta turnīri cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, mācību treniņnometnes ratiņbasketbolā
invalīdiem. Sporta centra novusa zālē noorganizētas Latvijas novusa virslīgas divas čempionāta
kārtas, un divi individuālie čempionāti sievietēm novusā, kā arī dubultspēles.
Ozolnieku sporta bāzes strītbola laukumus no maija līdz oktobrim trešdienās ir izmantojuši
Ghetto basketbolisti. Oktobra mēnesī notika REMOSS piedzīvojumu sacensības.
Sporta bāze vienmēr ir uzturēta darba kārtībā. Gada laikā saimnieciskā kārtā uzvesta
melnzeme stadionā, regulāri līdzinātas bedrītes, tapots un veltnēts zālājs divos futbola laukumos.
Novada svētku vajadzībām uzposts stadions, nokrāsotas skatītāju tribīņu sēdvietas. Uzturēta darba
kārtība Veselības taka un Slēpošanas trase. Veikts kosmētiskais remonts dienesta viesnīcas trīs
istabiņās. Atjaunots grīdas segums vingrošanas zālē. Veikta solārija telpas pārbūve un izveidots
masāžas kabinets nomāšanai.
Saskaņā ar iepirkumu plānu – veikta stadiona tualešu telpu izbūve, ieejas bruģa izveidošana,
ventilācijas sistēmas ierīkošana vingrošanas zālē, logu nomaiņa trenažieru zālē un trenažieru iegāde.
OSC lielākais izdevumu postenis ir siltumapgāde, ko palielina Ozo ledushalles darbība. OSC
lielākos ieņēmumus sastāda dienesta viesnīcas pakalpojumi, futbola laukumu, sporta zāles, kā arī
trenažieru zāles noma.
Mūsdienīgs, pievilcīgs dizains ir nepieciešams, lai saglabātu pastāvīgos klientus un piesaistītu
jaunus. Sporta centra darbinieki strādā ar prieku, ir gatavi radoši darboties un sniegt pakalpojumus
veselīga dzīvesveida veicināšanai.
Sporta komplekss „Mālzeme” 2014.gadā strādāja sešas dienas nedēļa, vidēji nedēļā sporta
nodarbības apmeklēja 305 sportisti. Nodarbības notika šādos sporta veidos : futbols, volejbols,
mākslas vingrošana, tuvcīņa, teniss, bokss , pilates Ar ziemas peldēšanu nodarbojās ‘’Jelgavas
roņi’’ . Tika rīkotas trīs lielas republikas sacensības mākslas vingrošanā – “ SK ”Mālzeme’’ kauss”;
sacensības starp Ozolnieku novada Ānes iedzīvotajiem futbolā, volejbolā , galda tenisā, pludmales
volejbolā, novusā . Notika Ziemassvētku pasākums bērniem un vecākiem . Nodarbības apmeklēja
iedzīvotāji no Ānes, Teteles, Garozas un Branku ciemata. Mākslas vingrošanas nodarbības un ziemas
peldēšanu apmeklēja arī Jelgavas iedzīvotāji.
Veikti remontdarbi trenažieru sporta zālē un stadionā. Veikts kosmētiskais remonts lielās sporta
zāles grīdai. 2015.gadā gribētos iesaistīt nodarbībās dienā pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte”
bērnus.
Veiksmīgākie sportisti mākslas vingrošanā, futbolā, boksā.
Sporta komplekss “Mālzeme” regulāri piedalās Ozolnieku novada spartakiādēs . 2014.gadā iegūta
sestā vieta. Spartakiādē pirmās vietas iegūtas futbolā , galda tenisā , orientēšanās sportā , otras vietas
- zolītē, svara bumbas celšanā un basketbolā. Labi panākumi bērniem karatē un mākslas vingrošanā.

54. attēls . Nodarbības sporta kompleksā “Mālzeme”
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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 2014..gadā izlietoti EUR 246600 - 2,4 % apmērā no pašvaldības kopējiem
izdevumiem.

IZGLĪTĪBA
Ozolnieku novadā izglītība tiek īstenota divpadsmit izglītības iestādēs. 2014.gadā kopumā mācību
iestādēs izglītību ieguva 1739 bērnu un skolēnu.

14.tabula
Audzēkņu un skolēnu skaita dinamika
Pirmsskolas izglītības iestādes , skolas
PII „Bitīte”
PII „Zīlīte”
PII „Saulīte”
PII „Pūcīte”
Garozas pamatskolas pirmsskolas grupa
Salgales pamatskolas pirmsskolas grupa
Teteles pamatskola
Ozolnieku vidusskola
Garozas pamatskola
Salgales pamatskola

2013.g.
67
244
143
114
58
32
165
520
86
82

2014.g.
72
242
148
118
47
38
172
567
86
90

2014.gadā tika turpinātas tādas aktivitātes kā „Vasaras skoliņa” Šīs nometnes mērķis ir
veiksmīgas pārejas veicināšana no pirmsskolas uz skolu, kā arī turpināts darbs pie jauniešu
nodarbinātības pasākumiem vasarā. Pirmo gadu desmit novada jaunieši tika nodarbināti NVA
programmas ietvaros ar valsts un pašvaldības atbalstu.
Ar izglītības nodaļas iniciatīvu 2014. Gada nogalē sākas izglītības iestāžu direktoru vadības
kursu programma, kur direktori zināšanas guva pie Izglītības kvalitātes valsts dienesta speciālistiem
izglītības jomā.
Tiek izstrādāta Ozolnieku novada izglītības attīstības programma 2015. -2020. gadam, kur
parādīti galvenie darbības virzieni izglītībā novadā, prioritātes un attīstība.
2014.gadā pirmsskolā papildus tika rastas vietas, lai mazinātu rindu uz vietu pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādē.
2013. gadā iesaistoties Šveices projektā tika izveidots un atvērts Ānes jauniešu iniciatīvas un
brīvā laika pavadīšanas centrs. Līdzīga veida centrs tika izveidots arī Branku ciemā, un Salgalē.
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Balstoties un jauniešu iniciatīvu un aktīvu vēlmi darboties , šāds centrs tiks veidots arī Garozā.
Jaunieši aktīvi iesaistījušies dažādos projektos, gan ES fondu piedāvātajos, gan pašvaldības projektā
„Es zinu, varu, daru.”
Ar 2014.gada nogali Ozolnieku novada izglītības iestādēs sāka darboties karjeras konsultants.
Visās pirmsskolas izglītības iestādēs tika nodrošināts atbalsta personāls, bērniem ar
speciālajām vajadzībām pēc pedagoģiski medicīniskās komisijas ieteikumiem tiek nodrošināti
asistenti. Visās iestādēs ir pieejams psihologs.
Izglītības iestādēs 2014.gadā kā prioritāte tika izvirzīta IT tehnoloģiju ieviešana un
izmantošana darbā. Pirmsskolu pedagogi apmeklēja citu pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes ,
lai mācītos un gūtu pieredzi kā efektīvāk strādāt izmantojot IT. Pirmsskolas izglītības iestādē
„Saulīte” projekta ietvaros iegādājās interaktīvo tāfeli un aprīkojumu, pirmsskolas izglītības iestādē
„Zīlīte” - interaktīvos gaismas galdus. Ozolnieku vidusskola saņēma dāvinājumu planšetdatorus, ko
aktīvi izmanto mācību procesā.
Teteles pamatskolai noslēdzās sadarbības projekts ar Rumāniju. Tiek meklēti jauni kontakti
un sadarbības partneri jaunu projektu uzsākšanai programmā “Erasmus +”.
Izglītības nodaļas pārstāvji devās vizītē uz Calabria apgabalu Itālijā lai veidotu jaunus
kontaktus un meklētu sadarbības iespējas. Šī aktivitāte dos iespēju startēt kopprojektā vairākām
valstīm, to starpā ar Latvijai, ja projekts tiks apstiprināts.
2014. gadā visu izglītības iestāžu pedagogi turpināja profesionālās pilnveides kursus, gan
individuāli, gan izglītības nodaļas rīkotajos ikmēneša semināros. Ozolnieku novada pedagogi turpina
izvērtēšanas procesu , lai iegūtu profesionālās kvalitātes apliecinājumu, pakāpi.
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.

.
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55. attēls . Ozolnieku vidusskola
Ozolnieku vidusskola ir Ozolnieku novada izglītības iestāde.
Skola dibināta 1846. gadā – kā Ozolmuižas skola.
1987.gadā uzcelta jaunā skolas ēka, darbu sāk vidusskola.
2014.gadā Ozolnieku vidusskola pabeidza rekonstrukciju – 4.stāva būvniecību un aprīkoja uzbūvētās
telpas ar mēbelēm un materiāli tehnisko bāzi.
Ozolnieku novada Ozolnieku vidusskola nodrošina novada iedzīvotāju bērniem iespēju iegūt
pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību, kā arī ārpusskolas izglītību. Izglītības iestāde uzsākusi
apmācību arī neklātienes programmās, kuras tiek realizētas Ozolnieku novada Teteles un Garozas
pamatskolās.
Iestādē darbojas Bērnu attīstības un izglītības centrs (BAIC), kura darbības mērķis ir sniegt atbalstu
izglītojamiem. BAIC tiek organizēts mācību process speciālās pamatizglītības izglītojamiem ar
garīgās attīstības traucējumiem, nodrošinātas individuālas stundas speciālās pamatizglītības
izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, organizētas logopēdiskās nodarbības un ārstnieciskās
vingrošanas nodarbības 1.– 4. klašu izglītojamiem, kā arī sniegt atbalstu izglītojamiem ar
nepietiekamiem mācību sasniegumiem un neattaisnotiem mācību stundu kavējumiem. BAIC
sadarbojas ar Ozolnieku novada Sociālo dienestu un pašvaldības policiju. Katru mācību gadu bērnu
ķirurgs Ārija Ozoliņa veic 1.– 4. klašu izglītojamo stājas pārbaudi un stājas muskulatūras
nostiprināšanai rekomendē ārstniecisko vingrošanu.
Ļoti svarīgi ir bērna audzināšanu un mācīšanu veikt pareizi, tādēļ izglītības programmu apguves
process notiek attīstošā vidē, izglītotu un kvalificētu pedagogu vadībā, kuri katru gadu paaugstina
savu kvalifikāciju apmeklējot dažādus kursus, seminārus. Tiek organizēti arī lekciju cikli izglītības
iestādē gan pedagogiem, gan izglītojamo vecākiem.
Ozolnieku novada pašvaldības 2014.gada budžetā ieplānots finansējums mācību grāmatu un mācību
līdzekļu iegādei, tāpēc mācību grāmatas un mācību līdzekļi, kas nepieciešami mācību standarta
apguvei, mūsu novada izglītojamiem - bezmaksas.
Pašvaldības rūpju lokā ir arī izglītojamo veselība, tāpēc katram sākumskolas posma 4.klases
audzēknim, kurš ēd skolā siltās pusdienas iestādes ēdnīcā, pašvaldība piešķīra brīvpusdienas
(1.-3. klasei - Valsts nodrošinātas brīvpusdienas) un pagarinātās dienas grupas audzēkņiem apmaksātu launagu.
Pašreiz pastāvošais modelis – „Nauda seko skolēnam” nodrošina skolu licencēto izglītības
programmu realizāciju pilnā apjomā un iespēju nodrošināt pedagogus visos priekšmetos.
Pozitīvi vērtējams arī tas, ka Ozolnieku vidusskolas audzēkņi aktīvi iekļaujas novada, starpnovadu un
Valsts rīkotajos pasākumos.
Izglītojamo aktīvai brīvā laika pavadīšanai un papildus izglītībai vidusskola piedāvā apmeklēt dažādus
interešu pulciņus, korus, deju kolektīvus un iesaistīties sporta komandās.
Ozolnieku vidusskolas 3.klases audzēkņi sporta stundu laikā apgūst bezmaksas nodarbības
peldētprasmē – Jelgavas pilsētas peldbaseinā.
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Lai padarītu mācību procesu interesantāku, krāsaināku, radošāku un vispusīgāku, iestāde aktīvi
piedalās dažādos projektos.
Izglītojamo vajadzībām mācību procesā ir moderni iekārtota bibliotēka, kuras grāmatu fondā ir vairāki
tūkstoši grāmatu, ieviesta bibliotēku informācijas sistēma „SKOLU ALISE”. Lasītavā starpbrīžos un
pēc stundām vienmēr uzturas izglītojamie. Moderna konferenču zāle, kurā notiek izglītojamo
prezentācijas projektu nedēļā, rosās darba grupas radošās pēcpusdienās, sanāk uz tikšanos ar
ievērojamām personībām. Bagāts materiālu klāsts ir jaunatvērtajā iestādes muzejā.
Ozolnieku novada pašvaldība sedz pilnībā Ozolnieku novadā deklarētiem bērniem braukšanas
izdevumus sabiedriskajā transportā, kas saistīti ar bērnu braucieniem no deklarētās dzīvesvietas līdz
vispārizglītojošai izglītības iestādei un atpakaļ, kā arī nodrošina izglītojamo pārvadājumus.
Visi darbinieki rūpējas par to, lai audzēkņi justos labi, lai nāktu uz Izglītības iestādi ar prieku.
Ozolnieku vidusskola akreditēta līdz 2018.gada 2. maijam.
Izglītības iestādes Vīzija – Mūsdienīga, atvērta un konkurētspējīga izglītības iestāde, kuras darbība
orientēta pēc sabiedrības pieprasījuma izglītības nodrošināšanai.
Izglītības iestādes Misija – Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas
nodrošina vispārējās pamatizglītības un vidusskolas mērķu sasniegšanu, radot konkurētspējīgu
personību.
Izglītības iestādes Vērtības:
Patriotisms
Izaugsme
Cieņa
Atbildība
Skolā tiek realizētas:
Vispārējās pamatizglītības programma (kods 2101 11 11)
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 3101 10 11)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 2101 58
11)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 2101 56 11)
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (neklātiene) (kods 3101 10 13)
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (neklātiene) (kods
3101 10 23)
Skolas administrācija:
Skolas direktore – Klāra Stepanova
Direktores vietniece izglītības jomā (1. – 6. klasei) un Bērnu attīstības un izglītības centra vadītāja–
Inga Liepa/Everita Borisova
Direktores vietniece izglītības jomā (7.–12.klasei) un izglītības metodiķe – Irina Lapiņa
Direktores vietniece izglītības jomā inovācijas jautājumos – Laura Joma
Direktores vietniece izglītības jomā audzināšanas jautājumos – Inese Mičule
Direktores vietnieks izglītības jomā informatizācijas jautājumos – Ainārs Kākers
Direktores vietnieks saimnieciskajā jomā – Ēriks Belovs
Skolas padomes priekšsēdētāja – Edīte Brūniņa
Vecāku padomes priekšsēdētāja – Inese Davidsone
Skolēnu domes prezidente – Līva Sloka
Skola skaitļos:
Skolā 2013./2014.mācību gada 1.septembrī mācījās 502 skolēni.
Skolā 2013./2014.mācību gada 1.septembrī neklātienē mācījās19 skolēni.
Skolā 2013./2014.mācību gadā strādāja 56 pedagogi.
Skolā 2013./2014.mācību gadā neklātienes programmās strādāja 17 pedagogi.
Skolā 2013./2014.mācību gadā strādāja 19 tehniskie darbinieki.
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56. attēls. Ozolnieku vidusskolas skolotāji un darbinieki
Izglītības iestādes darbības pamatmērķis:
Kvalitatīvs izglītības process labvēlīgā un drošā vidē vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības standartu īstenošanai.
Ilgtermiņa uzdevumi mērķa 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, Mērķtiecīgi veidot pozitīvu izglītības iestādes tēlu sabiedrībā, veicinot tās
vadība un kvalitātes
atpazīstamību un prestižu.
nodrošināšana
Ozolnieku vidusskolas prioritātes 2013./2014. mācību gadam:
1. pamatjoma „Mācību saturs”
1. Pamatizglītības un vidējās izglītības standartu kvalitatīva realizēšana, ievērojot pārmaiņas izglītības
procesā.
2. pamatjoma „Mācīšana un mācīšanās”
2. Padziļināta praktisko un pētniecisko darbības prasmju apguves nodrošināšana mācību procesā,
akcentējot izglītojamo līdzatbildību.
3. pamatjoma „Skolēnu sasniegumi”
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1. Kvalitatīva skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana, ievērojot Ozolnieku vidusskolas Izglītojamo
mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību.
4. pamatjoma „Atbalsts skolēniem”
1. Atbalsta sistēmas darba pilnveidošana.
2. Atbalsts izglītojamiem, akcentējot darbu ar talantīgajiem izglītojamiem.
5. pamatjoma „Skolas vide”
Estētiskas un drošas vides uzturēšana un pilnveidošana.
6. pamatjoma ”Resursi”
1. Mērķtiecīga materiāltehnisko resursu izmantošana.
2. Izglītības programmu īstenošanai nepieciešamā personāla nodrošināšana.
7. pamatjoma „Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana”
1. Izglītības iestādes vadības kompetences izmantošana kvalitatīva mācību, audzināšanas un
metodiskā darba nodrošināšanai un labāku darba rezultātu sasniegšanai.
2. Izveidot attīstības plānu 2014. – 2017. gadam un sākt to īstenošanu.
Jelgavas un Ozolnieku novadu mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji 2013./2014. m.g.
Latviešu valoda
vārds,
uzvārds
klase
vieta
skolotāja
Alise
Rimkēviča
4.c
1. vieta
Santa Gindra
Līva
Skrupska
2.b
2. vieta
Vineta Zīverte
Niks Rūdolfs
Neija
4.a
2. vieta
Velta Vaivode
Evelīna
Oglīte
4.b
3. vieta
Līga Rube-Šteinharde
Latviešu valoda un literatūra 8. un 9. klasei un11.-12.klasei
vārds,
uzvārds
klase
vieta
Daniela Nikola
Laurinaite
9.b
1. vieta
Elza
Gržibovska
8.b
2. vieta
Laura
Zariņa
12.b
3. vieta

skolotāja
Elga Hāze
Elga Hāze
Ligija Andersone

Matemātika 5. – 12. klasei
vārds,
uzvārds
Alise Grēta
Baranovska
Sandis
Maigonis

klase
5.a
6.b

vieta
1. vieta
1. vieta

skolotāja
Sigita Krauze
Sarmīte Čerņajeva

Ķīmija 9. – 12. klasei
vārds,
uzvārds
Raivo
Veļiks

klase
9.a

vieta
2. vieta

skolotāja
Lolita Meinharde

Bioloģija 9., 11. – 12.klasei
vārds,
uzvārds
Elīna
Černavska

klase
11.b

vieta
1. vieta

skolotāja
Lilita Brizga

Fizika 9. – 12. klasei
vārds,
uzvārds
Raivo
Veļiks

klase
9.a

vieta
2. vieta

skolotāja
Inna Galviņa

Krievu valoda (svešvaloda)
vārds,
uzvārds
Daniēls
Kotovs

klase
10.a

vieta
3. vieta

skolotāja
Irēna Sitņikova

Ekonomika 10. – 12. klasei
vārds,
uzvārds
Lelde
Gaspersone

klase
11.a

vieta
2. vieta

skolotājs
Edvīns Elferts
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Artis

Staļģis

12.a

Jelgavas un Ozolnieku novadu konkursi
Ģeogrāfija 7.-9. klasei (komandu konkurss)
vārds,
uzvārds
klase
Daniela Nikola
Laurinaite
9.b
Toms Eduards
Briģis
8.a
Ādams
Labdzers
7.b

3. vieta

Edvīns Elferts

vieta
2. vieta
2. vieta
2. vieta

skolotāja
Aina Krūmiņa
Aina Krūmiņa
Aina Krūmiņa

Ozolnieku novada 7.-9. klašu konkurss “Esi stiprs un zinošs”
vārds,
uzvārds
klase
vieta
Rihards
Krūmiņš
7.a
2. vieta
Gunta Mairita
Volmane
7.b
2. vieta
Līva
Sloka
8.a
2. vieta
Paula
Leite
8.a
2. vieta
Raivo
Veļiks
9.a
2. vieta
Gustavs
Puriņš
9.a
2. vieta

skolotāja
Guna Stūrmane
Guna Stūrmane
Guna Stūrmane
Guna Stūrmane
Guna Stūrmane
Guna Stūrmane

Mājturība un tehnoloģijas (zēni)
vārds,
uzvārds
Timurs
Sergejevs

klase
6.b

vieta
2. vieta

skolotājs
Arnis Kiršteins

Vizuālās mākslas konkurss “Kolāža”
vārds,
uzvārds
Madara
Portnaja

klase
6.b

vieta
6.b klase

skolotāja
Renāte Bērziņa

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss “Trejdeviņas saules lec”
vārds,
uzvārds
klase
vieta
skolotāja
Elīna
Barga
7.b
1. pakāpe Renāte Bērziņa
Marta Daniēla
Jēkabsone
2.a
1. pakāpe Renāte Bērziņa
Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 5. konference
vārds,
uzvārds
klase
vieta
darbu vadītāja/s
Elīna
Černavska
11.a
1. vieta
Irita Semane
Artjoms
Sousovs
11.a
Atzinība
Lolita Meinharde
Krišjānis
Grantiņš
11.a
Atzinība
Ingrīda Grantiņa
Lelde
Gaspersone
11.a
Atzinība
Edvīns Elferts
Zinātniski pētniecisko darbu skate 4. klasei
vārds,
uzvārds
klase
Niks Rūdolfs
Neija
4.a

Evelīna

Meijere

4.b

Sabīne Paula

Štube

4.c

vieta
Atzinība
(atraktīvā
kais
darbs)
Atzinība
(aizraujoš
ākais
darbs)
Atzinība
(emocion
ālākais
darbs)

skolotāja
Velta Vaivode

Līga Rube-Šteinharde

Santa Gindra
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Zinātniski pētniecisko darbu skate 7. un 8. klasei
vārds,
uzvārds
klase
Zane
Pētersone
8.b
Elza
Gržibovska
Paula
Leite
8.a
Līva
Sloka

vieta

skolotāja

Atzinība

Inga Vīnava

Atzinība

Renāte Bērziņa

Jelgavas un Ozolnieku novadu mūsdienu deju skate
klase
vieta
5. – 7. klašu grupa
II pakāpe

skolotāja
Ieva Ziediņa

Jelgavas un Ozolnieku novadu Vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2014”
klase
vieta
skolotāja
1. – 4. klašu ansamblis
Augstākā pakāpe
Ramona Joma
5. – 7. klašu ansamblis
Augstākā pakāpe
Rūta Bergmane
Koka auto modeļu ātrumsacensības Iecavā
vārds,
uzvārds
klase
Ivars
Pelnis
7.b
Reinis
Tīsis
7.b

vieta
2. vieta
3. vieta

skolotājs
Dainis Šantars
Dainis Šantars

Konkursi, olimpiādes reģionā, valstī, starp valstīm
Matemātikas olimpiāde privātskolā “RIMS”3. – 5. klasei
vārds,
uzvārds
klase
vieta
Jānis
Multiņš
4.a
Sudraba
medaļa
Rūdolfs Pēteris
Bumbieris
5.a
Sudraba
medaļa
Niks Rūdolfs
Neija
4.a
Bronzas
medaļa
Ralfs Jānis
Eižvertiņš
5.b
Bronzas
medaļa
Latvijas 38. skolēnu zinātniskā konference
vārds,
uzvārds
klase
Elīna
Černavska
11.a

vieta
Atzinība

Zemgales reģiona Vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2014”
klase
vieta
1. – 4. klašu ansamblis
1. pakāpe,
2. vieta
Latvijas atklātā matemātikas olimpiāde
vārds,
uzvārds
klase
vieta
Alise Grēta
Baranovska
5.a
3. vieta
Rūdolfs Pēteris
Bumbieris
5.a
Atzinība

skolotāja
Velta Vaivode
Sigita Krauze
Velta Vaivode
Inna Galviņa

skolotāja
Irita Semane
skolotāja
Ramona Joma
skolotāja
Sigita Krauze
Sigita Krauze

Nozīmīgākie sporta sasniegumi 2013./2014 mācību gadā :
Izglītības iestādes sporta pedagogi – Rasma Skruļa, Marina Cīrule, Vineta Zīverte.
Sporta laureāts 2013./ 2014.g.
Jelgavas un Ozolnieku novadu 47. skolēnu sporta spēlēs florbolā
1. vieta
“C” grupa zēni
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Jelgavas un Ozolnieku novadu 47. skolēnu sporta spēlēs basketbolā
“C” grupa zēni
Jelgavas un Ozolnieku novadu 47. skolēnu sporta spēlēs basketbolā
“B” grupa zēni
Jelgavas un Ozolnieku novadu 47. skolēnu sporta
spēlēs basketbolā “C” grupa meitenes
Zemgales reģiona skolēnu sporta spēlēs volejbolā “C” grupa zēni
Jelgavas un Ozolnieku novadu 47. skolēnu sporta spēlēs krosā
“E” un “B” grupa zēni un meitenes
Jelgavas un Ozolnieku novadu 47. skolēnu sporta spēlēs vieglatlētikā
“E” un “D” grupa zēni un meitenes ,“C” grupa meitenes
Jelgavas un Ozolnieku novadu 47. skolēnu sporta spēlēs vieglatlētikā
“A” grupa zēni
Jelgavas un Ozolnieku novadu 47. skolēnu sporta spēlēs orientēšanās “C” grupa
Jelgavas un Ozolnieku novadu 47. skolēnu sporta spēlēs orientēšanās “D” grupa
Jelgavas un Ozolnieku novadu 47.skolēnu sporta spēlēs vieglatlētikā “C” grupa
zēni
Jelgavas un Ozolnieku novadu 47. skolēnu sporta spēlēs orientēšanās
“B” grupa
Jelgavas un Ozolnieku novadu 47. skolēnu sporta spēlēs vieglatlētikā “B” grupa
zēni
Jelgavas un Ozolnieku novadu 47.skolēnu sporta spēlēs basketbolā
“A” grupa meitenes
Jelgavas un Ozolnieku novadu 47. skolēnu sporta spēlēs basketbolā
“A” grupa meitenes
Zemgales reģiona skolēnu sporta spēlēs volejbolā “A” grupa zēni
Jelgavas un Ozolnieku novadu 47. skolēnu sporta spēlēs volejbolā
“B” grupa zēni
Latvijas jaunatnes čempionātā volejbolā “D”.gr ( Raivis Golubevs, Ralfs Jānis
Eižvertiņš, Rūdolfs Pēteris Bumbieris, Ervins Skanis)

1. vieta
1. vieta
1.vieta
1.vieta
1.vieta
1.vieta
1.vieta
1.vieta
2.vieta
2.vieta
3.vieta
3.vieta
3. vieta
3.vieta
3. vieta
3. vieta
3.vieta

Skolā aktīvi darbojas Skolas padome un Skolēnu dome.
Skolēni papildus mācību darbam savas spējas attīsta ārpusskolas un ārpusklases pulciņos.
Skola 2013./2014. mācību gadā piedāvā interešu izglītības programmas:
koris 1. – 4. klasei,
koris 5. – 12. klasei
vokālais ansamblis – 1. – 4. klasei
iestādes koris– 5.- 9.klasei

57. attēls. Ozolnieku vidusskolas koris

70

Ozolnieku novada pašvaldības 2014.gada publiskais pārskats

tautiskās dejas – 1. – 5. un 6. - 9.klasei
mūsdienu dejas 5-9.klasei
vizuālās mākslas pulciņš 1.-12. klasei
lietišķās mākslas pulciņš 1.-12.klasei
sporta pulciņš 1. – 12. klasei
skolas muzeja pulciņš – 5. – 12. klasei
floristikas pulciņš – 1. – 12. klase
krievu valodas pulciņš 1.-2.klasei
žurnālistika 5.-12.klasei
teātra pulciņš 1.-9.klasei
koka dizains 5.-12.klasei
dzīves skola 5.-9.klasei
folklora 1.-4.klasei
jaunsargu pulciņš 5.-12.klasei
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:
1. septembris – Zinību diena
Dzejas dienas
Mārtiņdienas gadatirgus

58. attēls . Pasākumi Ozolnieku vidusskolā
Gadskārtējās izstādes
5. un 10. klases iesvētības
Skolotāju dienas atzīmēšana
Lāčplēša dienas atzīmēšana pie bijušās Skuju skolas
Latvijas Republikas proklamēšanas dienas atzīmēšana skolā
Ziemassvētku koncerts
Ziemassvētku labdarības akcija
Ziemassvētku svinības darbiniekiem
Barikāžu atceres diena –Šķēršļu josla
Žetonu vakars 12. klasei
Pēdējā zvana svētki
Izlaidumi
„Dvēseļu stunda”
Godināšanas pasākums
Ziemassvētku kauss 1.-12.klasei
Ozolnieku novada Domes deputātu rudens sēdes organizēšana Ozolnieku vidusskolā
Ozolnieku novada izglītības iestāžu 9. klašu izglītojamo iepazīstināšana ar vidusskolas darbību
Ozolnieku novada svētki
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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 2014. gadā:
Iegādāti 55 planšetdatori un 3 dokumentu kameras,
Veikts 2 kabinetu un grīdas remonts,
Metālapstrādes un palīgtelpas kapitālais remonts.

59. attēls . Ozolnieku vidusskolas telpas pēc remonta
Skolas īpašie sasniegumi
Skolai ir sava aktīva interneta mājas lapa, kas nodrošina veiksmīgu informācijas apmaiņu starp skolu,
vecākiem un sabiedrību www.ozolniekuvsk.lv.
Internets visā skolā – gan lokālais tīkls, gan bezvadu tīkls.
Visas klases aprīkotas ar stacionāru projektoru un ekrānu.
Iestādes pedagogiem izsniegti portatīvie datori darbam, nodarbībām pieejamas divas datorklases
(kopā 27 datori), mobilā datorklase (20 datori), 55 planšetdatori.
Iestādei ir savas vienotas dienasgrāmatas, kuras ik mācību gadu tiek atjaunotas ar jaunu vizuālo
noformējumu.
Tiek aktīvi lietota E–klase.
Izglītības iestādei ir sava avīze “Ovīze”.
Licencēta vispārējās pamatizglītības programma ar izvēles iespēju otrās svešvalodas apguvei (krievu
valoda vai vācu valoda).
Tika izveidoti 1.klases virzieni – dabaszinību un valodu.
Licencēta vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena programma ar iespēju padziļināti
apgūt humanitāros vai eksaktos priekšmetus .
Licencēta speciālās izglītības programma ar mācīšanās traucējumiem/
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Iespēja izmantot peldbaseinu- peldētapmācība sākumskolas klašu izglītojamiem .
Iestādes dalība projektos „Draudzīga skola”, kā arī valsts un ESF atbalsta programmās „Skolas
auglis” un „Skolas piens”.
Iestādes izglītojamiem ir savs vienotais apģērba stils – vestīte ar skolas logo.
Izglītības iestādes pagalmā, mastā, plīvo Latvijas valsts sarkanbaltsarkanais karogs.
Projektu nedēļas ietvaros tiek organizēti karjeras izvēles pasākumi un projekti, un veicināta sadarbība
ar Ozolnieku novada uzņēmumiem .
Veiksmīga dalība ZPD Zemgales reģiona skatē.
Vispusīga vecāku informēšanas kārtība (e-klase, skolas mājas lapa, individuālās sarunas, sekmju
izraksti, dienasgrāmatas un plānotāji, vecāku sapulces, Vecāku diena).
Daudzpusīgas sadarbības formas ar vecākiem – izglītojoši pasākumi, vecāku dalība iestādes
ārpusstundu un karjeras pasākumos, iestādes vides uzlabošanā.
Aktīva Skolas un Vecāku padomes darbība.
Regulārs preventīvais darbs ar mērķi popularizēt drošu un veselīgu dzīvesveidu pusaudžu un jauniešu
vidū.
Izstrādāts buklets “Rīcība ekstremālās situācijās”.
Regulāra izglītojamo veselības aprūpes uzraudzīšana, nepieciešamās psiholoģiskās un sociālās
palīdzības nodrošināšana, drošības jautājumu aktualizēšana.
Dalība Ozolnieku un Jelgavas novadu izglītības iestāžu metodiskajā darbā, sadarbība ar Zemgales
reģiona kompetenču centru, dažādu lekciju un kursu organizēšana pedagogiem izglītības iestādē.
Lekciju organizēšana izglītojamiem un viņu vecākiem..
Katru gadu pedagogi, izglītojamo vecāki un izglītojamie - vērtē iestādes dzīves dažādas jomas –
nosakot pozitīvo, problēmas un izvirza tālākās attīstības vajadzības.
Piedalīšanās projektos un pasākumos.
Projektā "Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana" pieteicās 4 skolotāji 2 kvalitātes
pakāpei un 2 skolotāji - 4 kvalitātes pakāpei. Rezultātā 4 skolotāji saņēma 2 kvalitātes pakāpi un 1
skolotāja saņēma 4 kvalitātes pakāpi.
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.
Atbalsts piena un piena produktu piegādei izglītības iestāžu skolēniem - valsts un ESF atbalsta
programma „Skolas piens”.
Valsts un ES atbalsts augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs atbalsta
programma „Skolas auglis”.
Ozolnieku vidusskolas un Brēmenes vidusskolas „Oberschulean der Lerchenstrasse” skolu sadarbības
projekts „Kultūras mantojums”.
Skolu partnerības mērķis
Skola sadarbībā ar Brēmenes vidusskolu „Oberschulean der Lerchenstrasse” īsteno skolu partnerības
projektu, kura mērķis ir veicināt skolēnu un pedagogu zināšanas un dziļāku izpratni par katras
dalībvalsts kultūrmantojuma vērtībām, tradīcijām un pilnveidot projekta dalībnieku sociālkultūras
kompetenci.
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60. attēls. Skolu partnerības projekts
Iestāde piedalās Nacionāla mēroga Programmā “Iespējamā misija”. Šīs programmas ietvaros
ekonomiku un matemātiku māca skolotājs Edvīns Elferts, kurš vada arī Debašu klubu. Latviešu
valodu un literatūru māca skolotāja Ance Jaks, kā arī vada Žurnālistikas pulciņu.
Koru Festivāls ( Ozolnieku vidusskolas, Dobeles ģimnāzijas, Dobeles vidusskolas un Rīgas Hanzas
vidusskolas kori) .
Sadarbība ar sabiedrību
Sarunu cikls ar izglītojamiem (4. – 12. kl.) M. Ose „Dažādu atkarību profilakse”,
Sarunu cikls ar izglītojamiem (2. – 6.kl.) – „Mutes veselības centrs” L. Seikstule „Zobu higiēnas
profilakse”,
Sadarbība ar CSDD – piedāvājums izglītojamiem un darbiniekiem J.Bergs„ J. Golubevs – Velosipēdu
tiesību kārtošana skolā,
Iestādē katru mācību gadu notiek evakuācijas praktiskās nodarbības,

61. attēls. Sadarbība ar PII "Zīlīte", tās filiāli un PII “Bitīte”
Organizētas izglītojamo vecāku izglītojošas lekcijas ,
Organizētas Ozolnieku un Jelgavas mājturības un tehnoloģiju pedagogu radošās darbnīcas,
Konference par uzņēmējdarbības iespējām, kopā ar Ozolnieku novada uzņēmējiem,
Dalība Ozolnieku novada svētkos,
Piedalīšanās talkā Ozolnieku novadā.
Šīs programmas ietvaros ekonomiku un matemātiku māca skolotājs Edvīns Elferts, kurš vada arī
Debašu klubu. Latviešu valodu un literatūru māca skolotāja Ance Jaks, kā arī vada Žurnālistikas
pulciņu.
Organizētas radošās darbnīcas projekta „Minofenomens”ietvaros.
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62. attēls. Teteles pamatskola
Vispārējs skolas raksturojums:
Teteles pamatskola ir Ozolnieku novada izglītības iestāde.
Teteles pamatskola atrodas Ozolnieku novadā, Tetelē, Skolas ielā 10.
Skola dibinātakā barona Bēra tautskola Tetelmindes muižā 1832. gadā.
Patreizējā skolas ēka celta 1962. gadā. Tajā darbu sāka Sprīdīšu skola, apvienojot vienā gan Teteles I
(latviešu), gan Teteles II (krievu) septiņgadīgo skolu.
Savu vēsturisko nosaukumu skola atguva 1992. gadā.
Skolas vīzija:
Mūsdienīga, bērniem draudzīga skola, kas veicina pozitīvas mācību motivācijas veidošanos un attīsta
patstāvīgu, tolerantu un darba tirgū konkurētspējīgu personību.
Izglītības programmas:
o Pamatizglītības programma, kods 21011111;
o Pamatizglītības mazākumtautību 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).
Skolas administrācija:
o Skolas direktore – Jeļena Žoide
o Direktores vietniece izglītības jomā - Ineta Sauša
o Direktores vietniece audzināšanas jomā – Inga Bērziņa
o Direktores vietniece saimnieciskajā jomā – Ilze Otgone
Skola skaitļos:
2014. gadā skolā mācās 172 skolēni (latviešu plūsmā - 85, krievu plūsmā - 87).
Skolā strādā 25 pedagogi ar augstāko izglītību, atbilstoši MK noteikumiem, tajā skaitā 11 maģistri.
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Skolā strādā 8 tehniskie darbinieki.
Skolā darbojas 2 pagarinātās dienas grupas – latviešu un krievu plūsmā.
Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas
nodrošinātu valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

○
○

Skolas attīstības prioritātes 2014. - 2015. gadam:
o Kvalitatīva pamatizglītības un speciālās pamatizglītības programmu īstenošana;
o Mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas pilnveide, skolēnu un vecāku atbildības un aktīvas
iesaistīšanās mācību procesā paaugstināšana;
o Skolēnu motivācijas paaugstināšana, sasniegumu uzlabošana;
o Pedagogu kompetences paaugstināšana. Atbalsta sistēmas darba attīstīšana. Interešu
izglītības programmu daudzveidība;
o Materiālas bāzes pilnveidošana. Izglītojamo atbildības par savu uzvedību un rīcību
aktualizēšana;
o Materiāli tehniskās bāzes pilnveide izglītības programmu īstenošanai, IKT izmantošana
mācību procesā. Pedagogu atbalsta personāla un vecāku kompetences paaugstināšana.
Prioritāšu realizācija:
Skolā ir akreditētas:
speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611;
speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods
21015621;
Visi skolotāji strādā pēc VISC apstiprinātajām mācību priekšmetu
paraugprogrammām;
Skolā strādā metodiskās komisijas;
Visi skolotāju tematiskie plāni un individuālie mācību plāni sastādīti pēc vienota skolas parauga;
Vecāki ir informēti par apgūstamo mācību saturu un vērtēšanas kārtību.
Visi pedagogi strādā pēc skolā pieņemtas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības;
Visi pedagogi īsteno pārbaudes veidu dažādības principu, katram pārbaudes veidam ir izstrādāti
vērtēšanas kritēriji;
Skolēni ievēro skolas mācību procesa organizācijas noteikumus;
Vecāki piedalās skolas darbības plānošanā un organizēšanā.
Klases audzinātāji, priekšmeta skolotāji un direktora vietnieks izglītības jomā veic skolēnu
sasniegumu uzskaiti un analīzi;
Skolēni veic pašvērtējumu un plāno savu darbību sasniegumu uzlabošanai;
Notiek informācijas apmaiņa starp skolu un vecākiem par skolas darbu un skolēnu sasniegumiem;
Pēc nepieciešamības skolā notiek konsīliji, sadarbībā ar sociālo pedagogu un skolēnu vecākiem;
Skolēni piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos novadā.
Skolā ir licencētas speciālās izglītības programmas skolēniem ar mācīšanas traucējumiem;
Skolā mācās izglītojamie ar mācīšanas traucējumiem;
Speciālās pamatizglītības programmas realizē pedagogi ar atbilstošu izglītību;
Izstrādāti individuālie mācību plāni skolēniem ar mācīšanās traucējumiem;
Skolā darbojas pagarinātās dienas grupas sākumskolai;
Skolā notiek priekšmetu konsultācijas pēc apstiprināta skolotāju konsultāciju grafika;
Skolā darbojas pedagogs – karjeras konsultants, notiek karjeras pasākumi un individuālās
konsultācijas;
Skolas Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrā strādā atbalsta personāls – logopēds un
masieris;
Izveidota veiksmīga sadarbības sistēma ar novada sociālo dienestu un sociālo pedagogu Ievu Briģi,
kā arī ar pašvaldības policiju;
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Skolēniem ir pieejams plašs interešu izglītības nodarbību piedāvājums.
Skolas telpas regulāri tiek remontētas un renovētas;
Skolā ir izveidoti un aprīkoti fizikas, ķīmijas, informātikas, multimediju kabineti, mājturības
darbnīcas meitenēm un zēniem, bibliotēka un lasītava;
Turpinās teritorijas labiekārtošana;
Skolēni un vecāki ir iepazīstināti ar Skolas iekšējās kārtības noteikumiem;
Ar sistēmas “e-klase” palīdzību tiek veikta skolēnu sasniegumu un kavējumu uzskaite un analīze;
Sadarbībā ar Ozolnieku novada sociālo dienestu sistemātiski notiek darbs ar ģimenēm, kuru bērni
neattaisnoti kavē stundas;
Skolā ir organizēti pasākumi, kuri attīsta skolēnos piederības apziņu un lepnumu par savu skolu,
novadu, valsti.
Plānveidīgi nodrošināta pedagogu tālākizglītība;
Skola ir aprīkota ar nepieciešamo datortehniku un biroja tehniku, ir Interneta pieslēgums (arī
bezvadu);
Skolas foajē ir uzstādīts multimediju projektors;
Fizikas un ķīmijas kabineti ir aprīkoti ar multimediju tehnikas komplektu;
Skolas materiāli tehniskā bāze regulāri tiek pilnveidota.
Skola attīsta un pilnveido skolas vadības darbu un izglītības procesa kvalitātes pārraudzības sistēmu;
Izglītības procesa pilnveidošanai notiek pedagogu sistemātiska kvalifikācijas paaugstināšana;
Organizēts skolotāju metodiskais darbs Metodiskajās komisijās.
Skolas īpašie sasniegumi
Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.
2014. mācību gadā Teteles pamatskolai bija augsti sasniegumi Valsts pārbaudes darbos, tajā skaitā 9.
klašu eksāmenos:

63. attēls. Skolas karogs
Skolas tradicionālie pasākumi
○ Zinību diena
○ Dzejas diena
○ Jaunsargu rudens starti Elejā
○ Drošības nedēļa
○ Miķeļdienas pasākums un tirgus
○ Lāčplēša dienas pasākums un novadnieku - Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru godināšanas
pasākums Teteles kapos
○ Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākums
○ Ziemassvētki
○ Kolektīva Ziemassvētku pasākums
○ 100 dienas skolā (pirmo klašu iesvētīšana)
○ Barikāžu atceres diena
○ Absolventu kauss (volejbola turnīrs skolēniem, skolotājiem, absolventiem)
○ Karjeras dienas – absolventu dienas
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○
○
○
○
○
○
○
○

Friča Apšenieka piemiņas šaha turnīrs
Lieldienu pasākums
Koncerts māmiņdienā
Lielā talka
Olimpiāžu dalībnieku un uzvarētāju godināšanas pasākums
Pavasara sporta diena
Pēdējais zvans
Izlaidums

64. attēls. Barikāžu atceres pasākums
Interešu izglītība
Skola 2014.gadā piedāvāja interešu izglītības programmas:
○ Instrumentālais ansamblis sākumskolai;
○ Floristika;
○ Datordizains (5. klases);
○ Ielu vingrošana un parkūrs;
○ Literāri dramatiskā studija;
○ Volejbols;
○ Zīda un stikla apgleznošana;
○ Vokālais ansamblis;
○ Ritmika;
○ Galda spēles (šahs un dambrete);
○ Kokapstrāde;
○ “Pērļotava” (1. - 5. klase);
○ Rokdarbu pulciņš sākumskolai;
○ “Čaklās rokas” – rokdarbi (4. klases).
Nozīmīgākie ieguldījumi skolas attīstībā 2014. gadā
○ 2014. gadā tika īstenots projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai Ozolnieku novada pašvaldības Teteles pamatskolā”, kas tika iesniegts Klimatu
pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansētā projektu konkursā. Projekta mērķis ir
uzlabot Teteles pamatskolas ēkas energoefektivitāti, nodrošinot siltumnīcefekta gāzu emisiju,
un siltumenerģijas patēriņa apkurei samazināšanu. Projekta ietvaros tika veikti skolas ēkas
energoefektivitātes paaugstināšanas darbi - ēkas ārsienu, cokola un jumta pārseguma
siltināšana un jumta seguma renovācija, koka pildņu un metāla ārdurvju modernizācija.
○ Veikts 1. stāva tualetes remonts.
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○
○
○
○
○
○
○
○

Tika labiekārtota skolas autobusa apgriešanās vieta (paplašināts ceļš, izveidota autostāvvieta,
uzstādīta pietura).
Sakārtots Lielupes krasts pretī skolas stadionam.
Sakārtota vēsturiskās akas vieta pie skolas.
Iegādātas nepieciešamās mēbeles (taburetes ēdamzālei, soli gaiteņiem).
Iegādātas šujmašīnas mājturības kabinetam.
Uzstādītas žalūzijas bibliotēkā un mājturības kabinetā.
Ķīmijas kabinets tika aprīkots ar interaktīvo tāfeli.
Nomainīta novecojusī datortehnika (3 gab.).

Citas aktivitātes
○ Skolā sekmīgi darbojas Skolas padome un skolēnu pašpārvalde.
○ Lai motivētu skolēnus mācībām, skolā ir izveidota morālā un materiālā stimulēšanas sistēma. Tās
pilnveidošanai palīdz Monreālas „Daugavas Vanagu” pensionāru apvienība un bijušie skolas
absolventi – brāļi Biruļi.
○ Skolā sekmīgi darbojas datorklase un multimediju kabinets, kur mācību procesā tiek izmantota
interaktīvā tāfele, DVD un video atskaņotājs, Lattelecom interaktīvā TV, dokumentu kamera,
bagāta digitālo mācību materiālu kolekcija.
○ Skolai ir savas vienotas dienasgrāmatas.
○ Skolas labākie absolventi tiek fotografēti pie Skolas karoga un tiek veikts ieraksts par viņu
sasniegumiem mācībās, sabiedriskajā darbā un sportā Skolas Goda grāmatā.
○ Skola piedalās programmā “Skolas piens” (atbalsts piena un piena produktu piegādei izglītības
iestāžu skolēniem).
○ Skola piedalās programmā “Skolas auglis” (valsts un ES atbalsts augļu un dārzeņu piegādei
skolēniem vispārējās izglītības iestādēs).
○ Sākumskolas skolēniem notiek peldēšanas nodarbības baseinā.
○ Skola piedalās Ozolnieku novada svētkos un citos novadā organizētajos pasākumos.
○ Skola organizē vasaras radošās darbnīcas, topošo pirmklasnieku sagatavošanai.
○ Skola piedalās Lielajā talkā.
○ Skolā tiek organizētas skolas vecāku konferences.
○ Notiek sadarbība ar novada izglītības iestādēm.
○ Skola regulāri organizē novada mēroga šaha turnīru.

65. attēls . Jaunie karatisti
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66. 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.
Skolai piederošā teritorija ir 2,8 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 136 bērni. No tiem 86 skolēni mācās 1.-9.kl., bet 49 apmeklē pirmsskolu.
Garozas pamatskola veic ne tikai izglītošanas darbu, bet arī kultūras centra funkcijas Salgales
pagastā.
Mūsdienīga, kvalitatīva un radoša skola ar senām tradīcijām, kas neatkarīgi no tautības, sociālā
stāvokļa vai reliģiskās piederības ir atvērta pārmaiņām un inovācijām, kas veicina mācību sasniegumu
un darba kvalitātes izaugsmi.
Veidot efektīvu, mūsdienīgu, inovatīvu un atvērtu skolu, lai sekmētu, zinātkāras, atbildīgas un
harmoniski attīstītas personības, kuru uzskati balstīti uz vērtībām un to veidošanos.
Skola īsteno:
N.p.k.
1.

Programma
Pirmsskolas izglītības programmu

Kods
00011111

2.

Speciālās pirmsskolas izglītības programma
izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem

01015611

3.

Pamatizglītības
programmu

21014111

4.
5.

Profesionāli

orientētā

virziena

Speciālās izglītības programmu
Speciālās izglītības programmu

21015811
21015411

Skolas personāls
1.Skolas administrācija
1.1.Skolas direktore – Dina Štelmahere
1.2.Direktores vietniece izglītības jomā- Anda Jēkabsone
1.3Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā-Valts Vaznis
2.Skolotāji -14
3. Tehniskie darbinieki-8
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Pirmsskolas personāls
Pedagogi-4
Skolotāju palīgi-5
Pirmsskolas organizācija
Pirmsskolā darbojas 4 grupas. Šajā mācību gadā pirmsskolu apmeklē 48 bērni Ar pašvaldības
finansējumu bērni saņem logopēda un sociālā pedagoga, un koriģējošās vingrošanas atbalstu.
Pirmsskolas darba laiks ir no plkst.7.00 līdz 19.00.Bērni ir nodrošināti ar brokastīm, pusdienām,
launagu. Ar 2015.gada janvāri pirmsskolas bērni saņem Ozolnieku novada atmaksātu dienas
ēdināšanu. Dienas maksa 2,42 € dienā. Pirmsskolas 5-gadīgie un 6-gadīgie bērni ar pašvaldības
atbalstu apgūst angļu valodu, mūziku, sportu.
Skola uzklausa un izskata vecāku ieteikumus un vēlmes. Vecāku atsaucība un sadarbība laba.
Nodrošināts transports no rīta un pēcpusdienā kopā ar skolas skolēniem.
Autobusā bērnus pavada divas pirmsskolas pedagogu palīdzes.
Pirmsskola piedalās jau 6. gadu Kanclera nama organizētajos konkursos.
Ir saņemti apbalvojumi un veicināšanas balvas.
Pirmsskolā ir izveidojušās savas tradīcijas.
Pirmsskolā tika organizēta atklāto nodarbību nedēļa vecākiem

67. attēls . Pasākumi Garozas skolā
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Šajā mācību gadā skolas organizēja vecāku vakarus. Pasākuma devīze“ NĀKAM PARUNĀTIES ,
ROTAĻĀTIES UN SPORTOT, NEVIS MĀCĪTIES, RUNĀT PAR IZGLĪTĪBU UN BĒRNU
PROBLĒMĀM”
Pasākumu vecāki atbalstīja, un apmeklējums bija augsts. Pirmais pasākums notika februārī tikai
vecākiem, bet maijā piedalījās visa ģimene. Pasākumā skolēni bija sarūpējuši kārumus, ko paši
mājturības un tehnoloģiju nodarbībās bija gatavojuši.

68. attēls. Skolas vecāku talkas un izklaides pirmsskolā
Projekti –
2. Skolas auglis.
3. Projekts konkurss ”Es zinu, varu un daru”
Skolā saistībā ar šo projektu darbojas sākumskolas skolotāja Anda Jēkabsone, kas piedalās arī
konkursos un aktivitātēs, gatavojot skolēnus.
Skola piedalījās un ieguva atzinības
Jelgavas un Ozolnieku novada zīmēšanas konkurss - 3 .vieta 6.klases skolniecei Darja Škļarova
3.klases skolniecei Marija Titarenko - 3.vieta
Jelgavas un Ozolnieku novadā iegūta atzinība par izcīnīto 1.pakāpi dramatiskā pulciņa iestudējumam
“ Pirāta skola” Režesore skolotāja Ineta Freimane
Sports
Jelgavas un Ozolnieku novada par iegūto 1.vietu 48. skolēnu sporta spēlēs
VOLEJBOLĀ B grupā
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Jelgavas un Ozolnieku novada par iegūto 3.vietu 48.skolēnu sporta spēlēs
ORIENTĒŠANĀS B grupā
Pateicība makulatūras vākšanas konkursā “ TĪRAI LATVIJAI” un uzaicinājumu ekskursijā uz
Līgatnes dabas takām Gaujas nacionālajā parkā

69. attēls. 7.,8., un 9.klases skolēni programmā “Iepazīsti Saeimu”
Skolā viesojušies: Ventspils stikla pūtēji , Rīgas cirks , Leļļu teātris, teātri ”Buratīno piedzīvojumi”,
,,Kā sniegbaltīte spēlējās ar vilku” .
1.-4.klašu skolēni saņēma diplomu par piedalīšanos Vislatvijas organizētajā konkursā
“Putrai
dzimšanas diena” .

70. attēls. 1.septembris Garozas skolā

Garozas pamatskolassvētki :
1.septembris-Zinību diena ;
Dzejas dienas ;
Skolotāju diena;
Ziedu izstāde;
Rudens ražas izstāde;
Mārtiņdiena;
Helovīni ;
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Lāčplēša diena;
Latvijas proklamēšanas diena;
Ziemassvētki ar svētrītu un skolēnu koncertu vakarā;
Popiela;
Mācību priekšmetu nedēļas;
Projektu nedēļas; talkas;
Sporta dienas;
Māmiņu diena;
Nakts pasākums,
9.klases izlaidums;
Novada svētki,
Pēdējais zvans;
Pēdējā skolas diena.
Patriotiskā audzināšana skolā
Skolā tiek organizētas : Lāčplēša diena, Latvijas proklamēšanas diena, Barikāžu atceres diena,talkas,
Novada svētki, Erudītu konkursi ( novada, skolas),Baltijas ceļa gadadiena.
Atbalsts skolēniem
Skolā darbojas logopēds, sociālais pedagogs un koriģējošā vingrošana, kas tiek finansēta no
pašvaldības budžeta. Atbalsts tiek sniegts arī pirmsskolas bērniem. 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 un darba grafika, kas nodrošina iespēju mācīties, piedalīties fiziskās aktivitātēs, rotaļās,
pastaigās . No 2015. gada 1.janvāra skolēni, kuri deklarēti Ozolnieku novadā saņem brīvpusdienas .
Skola nodrošina ar mācību līdzekļiem, mācību grāmatām, darba burtnīcām un stundās- ar mūsdienīgu
IT.
Skola piedāvā
Interešu izglītību
Individuālās nodarbības
Konsultācijas
Atbalstu bērniem un vecākiem
Pasākumus
Pagarinātās dienas grupas
Skolai ir savas izstrādātas dienasgrāmatas
Interešu izglītība
Ansamblis
Tautiskās dejas1.-5.kl.
Informātika 4.kl
Mūsdienu dejas
Koris
Dramatiskais
Dekupāža,
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Žurnālistika
Ieguldījumi skolas attīstībā
Iegādāts: LCD Deskop Digita lMicroscops;
Daudzfunkcionāls printeris;
Printeris bibliotēkai;
Akustiskā sistēma;
Nopirktas jaunas mācību grāmatas.
Skolai ir savas vienotas dienasgrāmatas.
Skolā darbojas videonovērošana.
Remonti, iegāde
Skolā veikta bēniņu apstrāde ar antipirēnu .
Izremontēti matemātikas , mūzikas kabineti , kā arī 1.klase un ēdamzāle .

71. attēls. Izremontētās skolas telpas
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72 . attēls. Salgales pamatskola
Salgales pamatskola atrodas Emburgā, Salgales pagastā, Ozolnieku novadā, akreditēta līdz
2019.gada 3.jūnijam.
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.), akreditēta līdz 2019.gada 3.jūnijam
- speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības
traucējumiem 01015611 (licences Nr.V- 7679, 20.11.2014.)
- pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma 21014111 (licences Nr.V7574, 25.09.2014.), akreditēta līdz 2019.gada 3.jūnijam
- speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
(licences Nr.V-4997, 03.01.2012.), akreditēta līdz 2019.gada 3.jūnijam
Mācību process
 skolas direktore – Irēna Pauloviča, direktora vietniece izglītības jomā – Iluta Aleksīna,
direktora vietniece audzināšanas darbā– Evija Kreitenberga, direktores vietnieks saimnieciskā
darbā – Edgars Buls
2014. gadā skolā mācījās 130 izglītojamie:
o 5 – 6 gadīgo grupā – 21
o 1.- 4.klasēs – 38
o 5.- 9.klasēs – 56
o audzēkņi vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem - 15
no citām pašvaldībām, tai skaitā:
o no Jelgavas – 24
o no Jelgavas novada – 5
o no Aknīstes novada – 1
o no Bauskas novada – 2
o no Rundāles novada – 4
o no Dobeles novada – 1
o no Rīgas - 2
 No 6 absolventiem visi turpina tālākizglītību arodvidusskolās.
 Skolā strādā 19 pedagogi ar atbilstošu izglītību un kvalifikāciju, 6 skolotājiem ir
papildkvalifikācija, 6 – maģistri, 2 – iegūst augstāko izglītību.
 Skolā darbojās pagarinātas dienas grupas visiem skolēniem līdz plkst.1800.
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Saimnieciskais personāls
Skolas tehniskie darbinieki – 3 apkopējas, 3 pirmsskolas skolotāju palīgi, dežurante, 4 kurinātāji,
direktora vietnieks saimniecības jomā - remontstrādnieks.
Interešu izglītība
 1.- 4.klašu koris;
 kora grupa Asni;
 2.-4.klašu ansamblis;
 5.-9.klašu ansamblis;
 vizuālā māksla;
 mūsdienu dejas;
 tautiskās dejas;
 teātris;
 angļu valoda pirmsskolā;
 ansamblis pirmsskolā.
Profesionāli orientētās programmas priekšmeti:
 sports;
 tūrisms;
 orientēšanās;
 peldēšana;
 sporta spēles;
 ārstnieciskā vingrošana;
 fitness.
Iepriekš izvirzīto prioritāšu realizācija
1.

2.

3.

Ievērojot skolēnu vajadzības, papildus speciālās pirmsskolas programmas
izglītojamajiem ar valodas traucējumiem un profesionāli orientētās pamatizglītības
programmu realizācija.
Mācību saturs
 Izstrādāti individuālie mācību plāni izglītojamajiem ar speciālo programmu
 Nodrošināt skolotājiem nepieciešamo atbalstu mācību programmu un
tematisko plānu izstrādē, kā arī mācību satura un metodikas apguvē, veicot
grozījumus SALGALES PAMATSKOLAS SKOLĒNU SASNIEGUMU UN
UZVEDĪBAS VĒRTĒŠANAS REGLAMENTĀ un organizējot tālākizglītības
kursus
 Izveidots mācību līdzekļu saraksts katrai klasei
 Plānveidīgi tiek papildināta mācību resursu bāze
 Vecāki regulāri tiek informēti par mācību saturu un skolēnu sasniegumiem
 Izglītojamie sekmīgi apgūst programmas
Skolēnu un vecāku atbildības un aktīvas iesaistīšanās mācību procesā paaugstināšana,
ieviešot e-klasi.
Mācīšana un mācīšanās
 Pielietota individuāla pieeja katram skolēnam ikdienas mācību darbā
 Izmantotas individuālā darba metodes pagarinātās dienas grupā
 Mācību procesa organizatoriskajā un analītiskajā darbā tiek izmantotas IT
 Organizēta talantīgo skolēnu piedalīšanās mācību priekšmetu olimpiādēs,
ārpusskolas pasākumos
 Notiek sadarbība ar skolas atbalsta personālu – logopēdu un sociālo pedagogu
 Lielākai daļai skolēnu sekmju līmenis ir paaugstinājies
Skolēnu sasniegumu uzlabošana
Skolēnu sasniegumi
 Daļa skolēnu pielieto pašvērtējumu, plānojot savu darbību mācību
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sasniegumu uzlabošanā
Tiek analizēti standartprasmju apguves līmeņi katram skolēnam visos mācību
priekšmetos
 Pedagogu un vadības ikdienas darbā tiek izmantotas e-klases iespējas
 Tiek organizētas vecāku sapulces, atvērto durvju dienas, individuālās
pārrunas ar vecākiem un mazās pedagoģiskās padomes sēdes par skolēnu un
pirmsskolas audzēkņu sasniegumiem
 Skolēnu sasniegumi katru mācību gadu skolā kopumā ir optimālā līmenī
 Lielākai daļai skolēnu vērtējumi VPD ir optimālā līmenī.
 Skolēni piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs un sporta
sacensībās, gūstot panākumus
Skolēnu pienākumu, tiesību, atbildības un pašatbildības aktualizēšana. Veselīga
dzīvesveida popularizēšana.
Atbalsts skolēniem
 Notiek regulāras sociālā pedagoga un logopēda vizītes skolā individuālām
konsultācijām un darbam klašu kolektīvos
 Organizētas ārstnieciskās vingrošanas un papildus sporta nodarbības
 Piesaistīti skolēni no citām pašvaldībām, piedāvājot skolas iespējas
 Aktivizēta skolēnu pašizaugsme klasē, skolā un ārpus tās (pašpārvalde,
interešu izglītība, atbalsts talantīgajiem)
 Gandrīz visi skolēni apmeklē pagarinātās dienas grupas
 65 izglītojamie saņem brīvpusdienas, visiem skolēniem ir bezmaksas launags
 Skolēni piedalījušies Karjeras izglītības pasākumos – klases stundas, tikšanās
ar vecākiem, mācību ekskursijas
 Skolā tiek nodrošināta veselības aprūpe
Pedagogu kompetences paaugstināšana. Materiālās bāzes pilnveidošana
Skolas vide
 Sadarbībā ar Ozolnieku pašvaldības policiju, Nepilngadīgo lietu inspekciju,
Bērnu un ģimenes lietu aģentūru skolēniem notiek informatīvi un radoši
pasākumi par drošību, savstarpējām attiecībām, iecietību
 Aktivizēts Skolēnu domes darbs, organizējot skolas pasākumus (skolotāju
diena, Mārtiņdienas gadatirgus, Ziemassvētki, Popiela , Pēdējā skolas diena)
 4.Renovētas skolas telpas – 1.stāva gaitenis, ēdnīca, zēnu mājturības kabinets
 Budžeta ietvaros regulāri papildināta mācību materiālā bāze
 Piedaloties projektos, papildināta materiālā bāze sporta nodarbībām
 Lielākā daļa skolēnu ievēro skolas kārtības noteikumus
 Sadarbībā ar Skolas padomi veikti grozījumi Skolas kārtības noteikumos
 Skolēni iesaistās skolas teritorijas labiekārtošanas darbos
 Par ieguldījumu skolas vārda popularizēšanā skolēni saņem z/s Medņi
stipendiju, SIA Emburga pluss labākā sportista stipendiju, skolēni, vecāki un
sponsori – titulu Salgales skolas lepnums
Atbalsta personāla darba aktivizēšana. Materiālās bāzes pilnveidošana
Resursi
 Ierīkots kabinets logopēdam, sociālajam pedagogam un medmāsai,
labiekārtota skolotāju istaba
 Katrs pedagogs ir nodrošināts ar portatīvo datoru un interneta pieslēgumu.
 Visi pedagogi apmeklējuši tālākizglītības kursus darbam ar skolēniem ar
mācīšanās traucējumiem
 Ir nodrošināts kvalitatīvs pedagoģiskais darbs
 Labs bibliotēkas nodrošinājums – mācību literatūra, bērnu literatūra,
periodika
 Ieviesta e-klase un nodrošināta tās darbība


4.

5.

6.
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7.

 Plānveidīgi notiek mācību kabinetu labiekārtošana
Konkurētspējīga skolas tēla pilnveidošana
Skolas darba organizācija, vadības un kvalitātes nodrošināšana
 Nodrošināts kvalificēts pedagoģiskais personāls un atbalstītas pedagogu
tālākizglītības vajadzības
 Izstrādāti 22 skolas darbību reglamentējošie iekšējie normatīvie dokumenti,
veikta to savlaicīga aktualizēšana
 Popularizēta skolas pieredze, publicējoties Ozolnieku avīzē
 Aktivizēts Skolas padomes un Vecāku padomes darbs
 Skola, turpina dalību LAD atbalsta programmā Skolas auglis
 Regulāri iznāk Skolas ziņas, kuras tiek publicētas arī Ozolnieku mājas lapā
 Skola darbojas vasarā, nodrošinot pirmsskolas darbību

Citi sasniegumi
 1.vieta sākumskolas latviešu valodas olimpiādē
 2.vieta Latvijas un pasaules vēstures olimpiādē
 4.vieta zēnu mājturības un tehnoloģiju olimpiādē
 3 projekti pētniecisko darbu skatē
 1.vieta novadu stafešu sacensībās Drošie un veiklie
 2.vieta E grupas komandai vieglatlētikā novadā
 2.vieta dambretes turnīrā
 3.vieta Zemgales reģiona stafešu sacensībās
 3.vieta C grupas komandai novadu orientēšanās sacensībās
 3.vieta E grupas komandai novadu rudens krosa skrējienā
 1.pakāpe Zemgales reģiona tautas dziesmu konkursā Lakstīgala
 Divas 1.pakāpes diplomi novadu mākslas konkursā Trejdeviņas saules lēca
 3.vieta Zemgales reģiona vizuālās mākslas konkursā

73. attēls. Labākie sportisti

74. attēls. 9.klases izlaidums
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75. attēls. Piedzīvojumu nometne vasarā

76. attēls. Rudens pārgājiens

77. attēls. Karoga svētki

78. attēls. Pirmsskolas izglītības iestādei “Bitīte”
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Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādei “Bitīte” 2014. gads ir bijis īpaši bagāts ar
dažādiem notikumiem un piedzīvojumiem. Kā katru gadu izglītības iestāde pedagoģiskās padomes
sēdē izvirzīja mācību prioritātes 2014./2015 gadam:


Radīt iespējas izglītojamo pilsoniskajai līdzdalībai, patriotisma un valstiskās identitātes
nostiprināšanā.

79. attēls . Nodarbības pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte”.


Veicināt izglītojamo izpratni par veselības un cilvēku drošības jautājumiem un atbildīgu
attieksmi un rīcību ikdienas situācijās.



Pielietot praktiskas sadarbības formas ar izglītojamo vecākiem, aktualizējot vecāku līdzdalību
iestādes darbībā.
Lai veiksmīgi īstenotu izvirzītās prioritātes, iestādē darbojās 22 darbinieki .

75 izglītojamie 2014. gada tika sagaidīti 1. septembrī , uzsākot 2014./2015. mācību gadu ar
jaunām cerībām un mērķiem nākotnei.
2014. gada 24. decembrī PII “Bitīte” svinēja 40 gadu dzimšanas dienu, kur pirmatskaņojumu
piedzīvoja arī pirmsskolas izglītības iestādes himna.

80. attēls. Pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte”40 gadu jubileja
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Būtiska loma tika piešķirta arī darbinieku kvalifikācijas celšanai un tālākizglītībai. Izglītības iestādes
darbiniekiem ir svarīgi piedalīties sportiskā garā organizētajos pasākumos, kas saliedē.
Kā katru gadu izglītības iestāde sadarbojas ar Jauniešu centru un Vainu bibliotēku.

81. attēls. Nodarbības Vainu bibliotēkā
Pateicoties sadarbībai ar izglītojamo vecākiem Ozolnieku un Jelgavas novadu pirmsskolu
metodisko izstrādņu skatē 2014. gadā pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” kolektīvs ar metodisko
izstrādni “Mana mamma, tētis ir….” ieguva augstāko godalgu.
Sagatavošanas grupu skolotājas Ingrīda Zemīte un Nadežda Burča - Laure 2014. gada nogalē
dalījās pieredzē laikraksta “Izglītība un Kultūra” 2014. gada 30. oktobra Nr.18 (59) “Pirmsskolas
izglītība” par tēmu ““Skudriņās” ir tapis ievārījums brokastu putrai” un “Izglītība un Kultūra” 2014.
gada 23. decembra Nr. 22 (63) “Pirmsskolas izglītība” par tēmu “Izmantojot apkārtējos
resursus,“Skudriņu” bērni iepazīst lauku vidi”.
PII ”Zīlīte” atrodas Meliorācijas ielā 1, Ozolnieku novadā, Ozolnieku pagastā, LV-3018
Tālrunis 63050116, e-pasts :zilite@ozolnieki.lv
PII ”Zīlīte” filiāle atrodas Jelgavas ielā 35, Ozolnieku novadā, Ozolnieku pagastā, LV-3018
Izglītības iestādē tiek īstenotas Vācu pedagoga Fridriha Frēbeļa pedagoģiskās metodes un atziņas.
PII ”Zīlīte” uzņem bērnus vecumā no 1,5 gada.
Iestādē darbojas 12 bērnu grupas.
2013./2014. mācību gadā iestādi apmeklē 247 bērni, no tiem 85 bērni 5-6 gadīgo obligātā apmācībā.
Pamatjomas.
1. Mācību saturs:
 Iestādē tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma, kods 0101 11 11
 Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas
valodas traucējumiem 0101 55 11
 Speciālā izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem 01015611
 pedagogu profesionālas kvalifikācijas programmu - "Vispārējs ieskats Fr.Frēbeļa pedagoģijā"
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2.Mācīšana un mācīšanās:
2013./2014.mācību gadā iestādē izvirzītas prioritātes:
1.
2.
3.
4.
5.

Folkloras elementu pielietojums bērnu apmācības procesā.
Dramatizācija un teātra spēle pirmsskolā.
Pedagoga sadarbība ar skolotāju palīgu, vadot pedagoģisko darbu grupā.
Pedagogu atvērta un profesionāla savstarpējā sadarbība ar vecākiem.
Harmoniskas vides veidošana.

Rotaļnodarbību saturs tiek veidots vadoties pēc valsts izglītības vadlīnijām, akcentējot praktisko un
pētniecisko darbu un bērna individualitāti.
Iestādei ir savas tradīcijas:
 Gadskārtu svētki,
 Grābeklīšu svētki,

attēls .

82.
Svētki pirmsskolas izglītības iestādē

 Latvijas dzimšanas diena,
(Par godu svētkiem kopā ar bērniem gatavojam dzimšanas dienas torti),
 Adventes rīti,
 Sporta dienas,
 Teātra dienas,
 Ģimenes diena,
 Ekskursija, mācību gadu noslēdzot.
Iestādes skolotāji un skolotāju palīgi apmeklē kvalifikācijas kursus gan iestādē, gan ārpus tās.
3.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.
4.Atbalsts izglītojamiem:


Iestādē darbojas logopēds, vispārējā fiziskās attīstības grupa,
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Izglītības psihologs, speciālais pedagogs.
Pēcpusdienas cēlienā notiek individuālais darbs ar bērniem, radošās nodarbes, tiek piedāvāti pulciņi
interešu izglītībā:







Angļu valoda - skolotāja Daiga Igaune (filiālē),
Futbols - skolotājs Raimonds Aleksandrovs,
Tautiskās dejas - skolotāja Mārīte Skrinda,
Keramika - skolotāja Una Ļaha,
Ansamblis "Skanīgās Zīlītes" - skolotāja Anete Ozola,
Orķestris - skolotāja Indra Blumberga.

83. attēls. Uzstāšanās svētku koncertā
5. Iestādes vide iekārtota tā, lai bērns gūtu nozīmīgu praktisku pieredzi.
Iestādē tiek akcentēta estētiska un daudzpusīgi izmantojama vide, kur bērniem gūt patstāvīgu
pieredzi.
Iestādes 5-6gadīgie sadarbojas ar Ozolnieku vidusskolu, tādējādi veicinot bērnu labāku pāreju uz
sākumskolu.
Iestādē turpinās plānotie remontdarbi.

84. attēls . Nodarbības telpās un brīvā dabā
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85. attēls . Telpas pēc remonta

86. attēls . Lapenīte pirmsskolas izglītības iestādes pagalmā
6.Iestādes resursi:
 Kvalitatīvs pedagoģiskais personāls
 Iestādes tradīcijas
 Iestādē darbojas vecāku padome
 Profesionāls atbalsta personāls
 Pašvaldības materiālais atbalsts
7.Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana:
 Iestādē strādāja 23 grupu skolotāji, 3 mūzikas skolotāji, 2 sporta skolotāji ,2
logopēdi, psihologs, speciālais pedagogs,
 Tehniskais personāls – 18 skolotāju palīgi, saimniecības pārzinis, medicīnas māsa,
 Katru gadu tiek izstrādāts darba plāns mācību gadam,
tiek izvirzītas prioritātes,
 Divreiz mācību gadā tiek izvērtēta pedagogu darba kvalitāte, piešķirtas kvalitātes
piemaksas,
 Mērķtiecīgi veidota iestādes vide un tēls.
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Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte” ir pašvaldības dibināta un tās
pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai.

87. attēls. Pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”.

Iestādes darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi:
1. Iestādes mērķis ir organizēt un īstenot profesionāli nodrošinātu, kvalitatīvu
pirmsskolas vecuma bērnu sagatavošanu pamatizglītības uzsākšanai.
2. Iestādes pamatvirziens ir izglītojamo attīstoša un audzinoša procesa organizācija.
Iestādes galvenie uzdevumi mērķa sasniegšanai ir:
1. Nostiprināt un aizsargāt bērnu drošību un veselību;
2.Nodrošināt kvalitatīvu attīstības vidi licencētās pirmsskolas izglītības
programmās noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanai atbilstoši izglītojamo spējām;
3. Attīstīt katra bērna aktivitāti: ētiski estētisko, intelektuālo un fizisko aktivitāti,
veidojot bērna iekšējo vēlmi izzināt apkārtējo pasauli un apgūt pieaugušo radīto
pieredzi;
4. Radīt apstākļus nacionālās pašapziņas attīstībai, veidot pamatus mācīties
prasmei, attīstīt izglītojamā radošās un fiziskās spējas, pašapkalpošanās iemaņas;
5. Veicināt latviešu tautas tradīciju iedzīvināšanu Iestādē un kopīgu svētku svinēšanu;
6. Sagatavot izglītojamos pamatizglītības uzsākšanai, apzinoties sevi, ticot sev un
savām spējām, izprotot dabas un apkārtējās dzīves norišu likumsakarības;
7. Izglītot bērnu vecākus (aizbildņus), iesaistot pedagoģiskā procesa norisēs,
organizējot konsultācijas un izglītojošus pasākumus.
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Izglītības iestāde realizē 8 licencētas pirmsskolas izglītības programmas:
Informācija licencēs
IP kods
IP nosaukums
Nr.
1.
2.
3.

01011111
01011121
01015611

4.

01015621

5.

01015511

6.

01015521

7.

01015711

8.

01015721

Pirmsskolas izglītības programma
Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem
ar jauktiem attīstības traucējumiem
Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību
programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības
traucējumiem
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem
ar valodas traucējumiem
Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību
programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem
ar garīgās veselības traucējumiem
Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību
programma izglītojamajiem ar garīgās veselības
traucējumiem

Licences
Nr.
V-5304
V-5305
V-5312
V-5313

V-5306
V-5307
V-6640
V-6641

Pārskata gadā pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte” bērnu apmeklējumam bija atvērtas
septiņas, pa vecuma grupām sadalītas, grupiņas, kuras apmeklēja 145 bērni.
Pirmsskolas izglītības iestādē bērni tiek uzņemti no 1.5 – 7 gadu vecumam. Bērniem
zināšanas tiek sniegtas gan latviešu, gan krievu valodā. Pēdējo gadu laikā audzēkņu skaitam ir
tendence augt.

150
100
50
0

88. attēls. Audzēkņu skaita dinamika
Iestādē strādā pedagoģiskais darba personāls un tehniskais personāls. Pedagoģiskajā darba
personālā ietilpst – pirmsskolas izglītības skolotājas, mūzikas skolotājs, sporta skolotājs, logopēdi,
psihologi, speciālie pedagogi, interešu izglītības skolotāji, vadītājas vietniece metodiskajā jomā,
iestādes vadītāja.
Tehniskajā personālā ietilpst – pirmsskolas izglītības skolotāju palīgi, pirmsskolas izglītības
skolotāju palīgi/asistenti , vadītājas vietniece saimnieciskajā darbā, medicīnas māsa, sētniece,
apkopēja, lietvede, remontstrādnieks.
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Kopā iestādē strādāja 41 darbinieks, no tiem pedagoģiskie darbinieki ir 25 un tehniskie
darbinieki ir 16.
Pārskata gadā izglītības iestādi apmeklēja 145 bērni vecumā no 1,5 – 7 gadi. Iestādē darbojas
7 bērnu grupas: „Skudriņas” (1.5-2 gadi), „Spārītes” (2-3 gadi), „Jāņtārpiņi” (3 gadi), „Mārītes” (4
gadi), „Kamenītes” (4-5 gadi, apmācība notiek krievu valodā), „Bitītes” (5-7 gadi), „Taurenīši” (5-7
gadi).
Katrā grupā strādā divas pirmsskolas izglītības skolotājas un pirmsskolas izglītības skolotāja
palīgs. Ir grupas, kurās tiek integrēti bērni ar dažādiem attīstības traucējumiem. Grupas strādā ar
palielinātu bērnu skaitu, līdz ar to trīs grupās, vēl papildus, strādā pirmsskolas izglītības skolotāja
palīgs/asistents.
Ņemot vērā izglītības iestādes ģeogrāfisko stāvokli, izglītības iestādi apmeklē arī bērni, kuru
deklarētās dzīvesvietas nav Ozolnieku, bet gan Jelgavas, Ogres, Bauskas novads, kā arī Jelgava un pat
Rīga. Pārskata gada sākumā tie bija 40 bērni .
Ar vietu izglītības iestādē tiek nodrošināti visi bērni , kuri ir reģistrēti pirmsskolas iestādes
„Saulīte” bērnu rindā.
MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS
Pedagoģiskais darba process tiek plānots, organizēts un vadīts pēc licencētas integrētas
mācību programmas, kā arī pēc speciālajām programmām, gan latviešu, gan krievu valodā.
Galvenais līdzeklis bērnu mācīšanas procesā ir rotaļa - gan kā bērna patstāvīga, gan pieaugušā
organizēta darbība, kā arī rotaļspēle. Mūsu galvenās darba formas, lai realizētu pirmsskolas izglītības
programmu, ir: rotaļnodarbība ar visu grupu, rotaļnodarbība ar apakšgrupām, apvienotā
rotaļnodarbība, patstāvīga darbība attīstošā vidē, pašnodarbība .
Izglītības iestādē bērniem ir iespēja ārpus iestādes apstiprinātās programmas apmeklēt interešu
izglītības nodarbības: angļu valoda , tautiskās dejas, latviešu valoda, muzikālais teātris.
Skolotājai izdevās attaisnot iespēju, ka komplicēto un pirmsskolniekiem garo nodarbību organizēt un
vadīt var spraigi, atraktīvi un interesanti.
Jau vairākus gadus sekmīgi un ar panākumiem darbojās Tautisko deju pulciņš, kurš tika
nokomplektēts no dažāda vecuma bērnu grupu audzēkņiem.
Jau pirmajā pusgadā kolektīvs sniedza savu pirmo Ziemassvētku koncertu, bet lielākā un nopietnākā
uzstāšanās bija Ānes kultūras nama zālē, 18.novembra pasākumā.

89. attēls . Bērnudārza audzēkņu koncerti
Muzikālajā teātrī darbojas bērni vecumā no 3 – 7 gadiem. Dalībnieki apgūst dziedāšanu, dejas
un aktiermākslu, katru gadu iestudējot un priecējot iestādes darbiniekus, vienaudžus, bērnu vecākus
un viesus ar jaunu, krāsainu muzikālu izrādi.
Bērnu iestudētā izrāde „Kukainīši” apbūra ar mazo mākslinieku atvērtību un pievilcību.
Lielajam notikumam gatavojoties, ar vecāku atbalstu tika darināti dejotājiem tērpi. Bija prieks un
gandarījums vērot saviļņojumu ne tikai bērnu, bet arī visu vecāku acīs.
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Ņemot vērā, ka izglītības iestādi apmeklē liels bērnu skaits no krievu valodā runājošajām
ģimenēm, strādājot ar bērniem un bērnu vecākiem, izjūt nepieciešamību pēc papildus latviešu valodas
apmācības nodarbībām.
Darbojoties ar ļoti dažādām netradicionālām metodēm, bērni ar lielu aizrautību un prieku
apgūst valsts valodas prasmes sarunvalodā.
Ģimenēm, ārpus nodarbībām, ir iespēja apmeklēt nodarbības arī Ānes jauniešu iniciatīvu centrā
(bērniem no 4 – 7 gadu vecumam):
 Floristikā ,
 Ģitāras spēlē ,
 Breakdance dejās .
Ir iespēja apmeklēt arī deju nodarbības Ānes kultūras namā (bērniem no 5 gadu vecuma):



Standartdejas (lēnais valsis, kviksteps, tango, Vīnes valsis);
Latīņamerikas dejas (rumba, samba, ča-ča-ča, džaivs) un citas dejas.

Regulāri pirmsskolas skolotājas apmeklē tālākizglītības kursus, lai pilnveidotu savas zināšanas.
Tiek apmeklēti projektu un valsts finansētie tālākizglītības kursi.
Arī iestādes vadītājai un vadītājas vietniecei, pateicoties novada domes finansiālajam atbalstam, ir
iespēja paaugstināt savu kvalifikāciju, tālākizglītības kursos.
Regulāri organizē pieredzes apmaiņas braucienus, gan ar Ozolnieku novada pirmsskolas
izglītības iestādēm, gan Jelgavas novada Glūdas Pirmsskolas izglītības iestādi „Taurenītis”, gan
vairakkārt viesojāmies un pie sevis viesos uzņēmām Iecavas pirmsskolas izglītības iestādes „Dārtija”
kolēģes.
Izvērtējot nepieciešamību , iestādē tiek rīkoti tālākizglītības semināri pirmsskolas skolotājām,
šajās reizēs viesos aicinām arī citas Ozolnieku novada izglītības iestāžu skolotājas.
Veiksmīga sadarbība ir izveidojusies ar Ozolnieku novada pedagoģiski medicīnisko komisiju,
kura ir Ozolnieku novada pašvaldības Izglītības pārvaldes pakļautībā un veic Ozolnieku novada
pašvaldības teritorijā dzīvojošo izglītojamo pedagoģiski psiholoģisko un medicīnisko izpēti un
attīstības traucējumu diagnosticēšanu.
Pārskata gadā izglītības iestādē izvērtēti ir 12 izglītojamie: visiem sniegti atzinumi par
atbilstošākās izglītības programmas ieteikšanu. Ņemot vērā komisijas ieteikumus, kuri tika balstīti uz
bērnu attīstības traucējumiem un mediķu uzstādītām diagnozēm, radās nepieciešamība izveidot
“Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem’’
abu valodas plūsmu bērniem.
Lai sagatavotu pirmsskolas skolotājus un atbalsta komandu pilnvērtīgam darbam ar speciālo
programmu bērniem, izglītības iestādē tika organizēti pedagogiem tālākizglītības kursi 36 stundu
apmērā. Uz kursiem tikai aicināti arī pedagogi no citām Ozolnieku novada izglītības iestādēm (PII
„Bitīte”, Garozas un Salgales pamatskolas pirmsskolas grupām) tika sniegtas regulāras konsultācijas
jautājumos, kas saistīti ar Pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību, speciālo izglītību un atbalstu
bērniem ar īpašām vajadzībām.
Var atzīt, ka darbs ar speciālo programmu bērnu integrēšanu ir izdevies ļoti pozitīvs. Bērnu
attīstības izaugsme ir manāma. Bērni, kuriem dažādi attīstības traucējumi, apmeklē logopēda, speciālā
pedagoga, psihologa nodarbības. Noris ļoti veiksmīgs sadarbības process ar bērnu vecākiem.
2013.gadā kopīgiem spēkiem izdevās piesaistīt Eiropas Savienības, Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansiālus līdzekļus un projekta „Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” rezultātā izveidot
„Attīstības un izglītības centru 3-6 gadus veciem bērniem ar mācīšanās un valodas attīstības
traucējumiem”.
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Pārskata gadā šajā centrā aktīvi darbojas speciālie pedagogi, logopēds, psihologs. Speciālisti
strādā ar bērniem gan individuāli, gan grupās, ņemot vērā valodas attīstības traucējumu veidu, bērnu
vecumu un intelektuālās attīstības līmeni.
Piesaistot šī projekta līdzekļus, nopirktas nepieciešamās mēbeles, interaktīvā tāfele, dators,
projektors . Arī ikdienas darbā, iespēju robežās tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas, padarot mācību
procesu, mūsdienīgāku, bērniem saistošāku un radošāku.
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, kā arī bērnu darbus iesniedza „Kanclers” rīkotajos
zīmējumu konkursos.
Ļoti pozitīvi tiek vērtēts, ka iestādē, pārskata gada laikā, jau uz pilnu likmi, darbu ir 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.
Pirmsskolas izglītības iestādē kā atbalsta personāls strādā 2 logopēdi, 2 speciālie pedagogi ,
psihologs, pēc nepieciešamības tiek piesaistīts Ozolnieku novada sociālais pedagogs. Katram no
viņiem ir nodrošināta telpa un tehniskā bāze. 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.
Pārskata gadā 2 grupu skolotājas iesaistījās projektā “Atbalsta pasākumu kompleksa izveide
un ieviešana Jelgavas novada un Ozolnieku novada bērniem”, kura laikā regulāri tika organizētas
tematiskās pēcpusdienas vecāku izglītošanā, par dažādām tēmām bērnu audzināšanā.
Gada laikā iestādē notika, Ozolnieku novada pašvaldības apmaksāti, dažādu viesmākslinieku
pasākumi bērniem – koncerti, teātri utt.
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.
Ārpus rotaļnodarbību laika, bērniem tiek piedāvātas, pašvaldības daļēji vai pilnībā, apmaksātas,
interešu izglītības nodarbības:




latviešu valoda;
angļu valoda;
tautiskās dejas.
Izglītības iestādē bērniem tiek nodrošināta kvalitatīva ēdināšana. Ēdienkarti sastāda pārtikas
tehnologs, atbilstoši bērnu vecumam. Ņemot vērā ģimenes ārstu izziņas, bērniem, kuriem ir dažādas
saslimstības, vai pārtikas produktu nepanesība, tiek izstrādātas individuālās ēdienkartes un bērniem
tiek nodrošināta atbilstoša ēdināšana.
Pirmsskolas izglītības iestāde iesaistījusies projektā „Skolas piens”, kā rezultātā, katrs iestādes
audzēknis, papildus ikdienas ēdienkartē iekļautajam, saņem bezmaksas glāzi piena.
Izglītības iestādes kolektīvs strādā, lai bērni pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” labi
justos, varētu realizēt sevi, veidot sevi kā personību, apgūt nepieciešamās prasmes, iemaņas,
zināšanas, lai sekmīgi uzsāktu skolas gaitas, lai psiholoģiski un fiziski būtu gatavi lielajām
pārmaiņām.
Ikdienas darbā liela vērība tiek vērsta estētiskajai videi. Akcentējot gada ritējumu, tematiskos
pasākumus, svētkus, vecāku un bērnu aktivitātes – tiek noformētas iestādes telpas.
Atskaites gadā liels akcents tika likts uz dažādu netradicionālu materiālu izmantošanu.
Regulāri tika organizētas radošās darbnīcas bērniem un skolotājiem par darbu ar dabas materiāliem,
skolotājiem par darbu ar dabas materiāliem.

100

Ozolnieku novada pašvaldības 2014.gada publiskais pārskats
Ik reizi pēc šādas kopā darbošanās, skolotāji mājup devās ar prieka dzirkstelīti acīs un sirdī,
pozitīvu noskaņojumu un gandarījuma sajūtu par šajā dienā piedzīvoto, ieraudzīto, uzzināto un veikto.
Ļoti radoši pedagogi organizēja dažādas tematiskās darbnīcas bērnu vecākiem, kurās vecāki
darbojās gan vieni pedagogu vadībā, gan kopā ar saviem bērniem. Allaž pēc šādām pēcpusdienām bija
dzirdami pateicības vārdi no vecākiem, par jaunapgūtajām iemaņām, kā arī par iespēju darboties un
pabūt kopā ar savu bērnu izglītības iestādē.
Šāds telpu noformējums tapa iestādes kolektīvam radoši, strādājot komandā, un no kartona
kastēm darinot fantastiskos rūķu namiņus, ienesot iestādes telpās pasakaini noslēpumaino
Ziemassvētku noskaņu.
Tāpat neplānotus līdzekļus prasīja iestādes jumta segums, kurš remonta laikā, pirms dažiem
gadiem, tika nekvalitatīvi uzklāts.
Ir novērots, ka pēc logu un ārdurvju nomaiņas ēkā pietrūkst dabīgās ventilācijas svaiga gaisa
pieplūdes. Esošā ēkas dabīgās ventilācijas sistēma nenodrošina pietiekamu gaisa apmaiņu. Nākamajā
gadā plānots uzstādīt papildus ventilācijas iekārtas, lai iestādē novērstu ēdiena smaržas izplatīšanos no
ēdienu pagatavošanas telpas, kā arī pagrabtelpās, lai novērstu lieko mitruma uzkrāšanos.

90 . attēls. Svētku gājiens
Daudz idejas ir īstenojušās, lai veicinātu iestādes kolektīva saliedēšanu – ir rīkoti tematiski
pasākumi, esam devušies ekskursijās, kopīgi svinējuši dažādus svētkus –vara atzīt, ka katrs darbinieks
tiek ciešākām saitēm piesaistīts izglītības iestādei.
Kā viena no stabilām tradīcijām sāk palikt – dažādas kopīgas talkas, kuru rezultātā tuvākā
apkārtne paliek arvien un arvien vairāk sakopta, kā arī vecāki ar lielu prieku un pozitīvu noskaņu nāk
talkā, lai kopīgiem spēkiem veiktu dažādus labiekārtošanas darbus iestādes teritorijā.
Ozolnieku novada mājas lapā, ir izveidota sadaļa , kurā interesenti var iepazīties ar jaunāko
informāciju par iestādes piedāvātajām izglītības programmām, aktualitātēm, bērnu ēdienkarti,
pasākumiem utt.
Lēmumi tiek pieņemti koleģiāli, ar visu iesaistīto pušu uzskatu uzklausīšanu.
Iestādes darbs tiek organizēts, sadarbojoties pirmsskolas skolotājiem, atbalsta speciālistiem,
tehniskajam personālam, bērniem un vecākiem.
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Iestādes veiktie pasākumi efektīvas darbības nodrošināšanai:
- tika pilnveidota iestādes dokumentācija (Iekšējās kartības noteikumi, drošības instrukcijas
izglītojamiem, pilnveidota instrukcija par rīcību ugunsgrēka gadījumā, pilnveidota skolotāju obligātā
dokumentācija);
- tika papildinātas pirmsskolas izglītības programmas;
- tika veikti uzlabojumi pedagoģiskajā un saimnieciskajā darbībā;
- notika regulāras darbinieku kopsapulces, vecāku sapulces, individuālās pārrunas;
- tika organizēti pasākumi kolektīva saliedēšanai.
Tuvākā laika posma galvenie uzdevumi:

par atbalsta sniegšanu bērniem ar dažādiem attīstības traucējumiem pēc iespējas agrīnākā
vecumā;
 turpināt nodrošināt logopēda, speciālā pedagoga, psihologa pakalpojumu pieejamību;
 pilnveidot bērnu veselības un attīstības uzlabošanas pasākumus (sāls istaba, masāžas, ūdens
procedūras);
 meklēt jaunas iespējas Eiropas fondu finansējuma piesaistīšanai projektu īstenošanā.

91 . attēls. Pirmsskolas izglītības iestāde „Pūcīte”.
Pirmsskolas izglītības iestāde ‘’Pūcīte’’ atrodas Stadiona ielā 2, Ozolniekos, Ozolnieku novadā
 Iestāde savu darbību uzsāka 2012. gada 20. aprīlī
 iestāde „Pūcīte” ir attīstību veicinoša, radoša un droša vide, kurā rotaļājoties, aktīvi
darbojoties un muzicējot, izglītojamais atklāj sevi un izzina pasauli.
 Pirmsskolas izglītības iestāde „Pūcīte” atrodas Stadiona ielā 2, Ozolniekos, Ozolnieku
pagastā, Ozolnieku novadā, LV-3018, e-pasts: pucite@ozolnieki.lv, tālrunis:66047861.
 2014./2015. mācību gadā iestādi apmeklē 119 izglītojamie, no tiem 84 izglītojamie, 5-6
gadīgo obligātā apmācībā.
 Iestādē darbojas 4 izglītojamo grupas.
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1.Mācību saturs:
Iestādē īsteno:
 Vispārējo pirmsskolas izglītības programmu 01 0111 11.
 Speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem 01
0155 11.
 Speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem 01
0156 11.
 Interešu izglītības programmas Pedagogu profesionālās pilnveides programma „Mūzika
pirmsskolā” un mūzikas mācību satura programmu izglītojamajiem (saskaņots Ozolnieku novada
izglītības nodaļā 2013.gada 13.septembrī).

92 . attēls . Nodarbības pirmsskolas izglītības iestādē “Pūcīte”
2. Mācīšana un mācīšanās:
2014./2015 mācību gadā izvirzītās prioritātes:
 Katra izglītojamā individuālajai attīstībai atbilstoša, integrēta, jēgpilna pedagoģiskā procesa
organizēšana, īpaši akcentējot uzmanības un uztveres attīstību praktiskā un radošā darbībā:
uzmanības noturība un koncentrēšanās spējas, rokdarbi, patstāvīgā radošā darbība un izziņas
procesu attīstība, 5-6 gadīgo izglītojamo sagatavošana.
 Vide: sadarbība ar vecākiem, vērtību orientācija-labdarība iestādes un novada līmenī, grupas
telpas.
 Pieaugušo izglītība.
3. Izglītojamo sasniegumi: akcentēt pozitīvo
 Divas reizes mācību gadā tiek izvērtēta izglītojamo individuālā attīstība.
 Papildus regulārai informācijai par izglītojamā ikdienas gaitām iestādē, mācību gada beigās
izglītojamo vecākiem rakstiski, tiek sagatavots pārskats par izglītojamā attīstību un
sasniegumiem.
 Iestāde akcentē katra izglītojamā pozitīvos sasniegumus.
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4.Atbalsts izglītojamajiem:
 Iestādē darbojas atbalsta grupa: psihologs, logopēds, speciālais pedagogs, mūzikas skolotājs,
sporta skolotājs, izglītības metodiķis.
 Pēc nepieciešamības, speciālistu vadībā tiek organizētas individuālās nodarbības
izglītojamajiem.
 Individuālās konsultācijas un atbalsts, tiek sniegts arī izglītojamo ģimenēm.
 Lai rosinātu izglītojamos aktīvai darbībai un attīstītu intereses, pēcpusdienas cēlienos notiek
interešu izglītības nodarbības: angļu valoda, tautas dejas, veidošana, vokālais ansamblis.
 Lai īstenotu izglītojamo vispārīgās attīstības kvalitāti, izglītojamajiem tiek organizētas trīs
mūzikas nodarbības nedēļā.

93. attēls. Ziemassvētku noskaņas pirmsskolas
izglītības iestādē “Pūcītē”

5. Iestādes vide: droša, mājīga, rosinoša, attīstoša
 2014.gada janvārī iestādē tika palielināts izglītojamo skaits. Sakarā ar to grupas telpas tika
pārkārtotas, ņemot vērā izglītojamo drošību un vajadzības.
 Izglītojamo pastaigu-rotaļu laukumos, 2014. gada augustā, uzstādītas balansa šūpoles
„Magonīšu” grupas laukumā, mazbērnu šūpoles „Narcisīšu” grupas laukumā.
 2014. gada rudenī uzsākta sporta aktivitāšu darbības vietas izveidošana laukā. Uzstādīts
līdzsvara baļķis, basketbola grozs, iegādāti futbola vārti.
 Ar iestādes izglītojamo vecāku atbalstu, īstenota teritorijas papildus apzaļumošana.
 Iestādes gaitenī izveidota vieta izglītojamo gleznošanai uz molbertiem.
 Iestādes noformēšanā izmantoti rokdarbu un dabas materiāli.
6. Iestādes resursi:
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Iestādes tradīcijas: jubilāru ballīte, latviešu tradicionālie svētki, Zinību diena, teātra dienas,
atvērto durvju dienas, Tēvu dienas sporta aktivitātes, vecvecāku pēcpusdienas, talka, ekskursijas,
māmiņu svētki, piedalīšanās novada svētku aktivitātēs.
Personāls.
Iestādes padome.
Profesionāls atbalsta personāls.
Profesionālas pilnveides iespējas pedagogiem un skolotāju palīdzēm.
Regulāra un aktīva sadarbība ar izglītojamo vecākiem.
Pašvaldības atbalsts.

94 . attēls . Novada svētku gājiens
7..Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana:
 No 2014.gada janvāra palielinās izglītojamo skaits, no 24 uz 30 izglītojamajiem grupā.
 No 201 .gada janvāra palielinās pirmsskolas skolotāju un skolotāju palīgu skaits.
 No 2014. gada janvāra iestādē strādā:
12 pirmsskolas izglītības skolotājas- 12likmes,
8 skolotāju palīgi-6 likmes,
 No 2014. gada, septembra tiek piešķirta 0,25 likme speciālajam pedagogam.
 No 2014.gada septembra ir apstiprināts nolikums un kritēriji pedagogu darba kvalitātes
izvērtēšanai, darba kvalitātes piemaksu piešķiršanai.
15. tabula
Izglītības izdevumu dinamika

2013.g.(EUR)

2014.g.(EUR)

Pirmsskolas izglītības iestādēs
Vispārējās un interešu
izglītības iestādēs
Pārējai izglītībai
Pavisam kopā

1606095

1480612

3145900
718203
5470198

2536801
481461
4498874
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15.tabulā redzams, ka 2014.gadā izdevumi izglītībai samazinājušies par EUR 971324 jeb 17,8%
salīdzinājumā ar 2013.gadu. Samazinājums skaidrojams ar to , ka 2013.gadā izglītības iestādēs tika
veikti lielāka mēroga celtniecības un remontdarbi .
95. attēlā redzama pamatbudžeta izdevumu dinamika novada izglītības iestādēs divu gadu laikā.

1149878

Ozolnieku vidusskola
643647
503546

Teteles pamatskola
Garozas pamatskola un pirmskolas…
Salgales pamatskola un pirmskolas…
PII "Saulīte"
PII "Bitīte"

383778
406550
349335
383397
347838
345482
184879
260376
561209
613145

PII "Zīlīte" un "Zīlītes"filiāle
PII "Pūcīte"

1826889

248384
244853

2014

2013

95. attēls. Pamatbudžeta izdevumu dinamika novada izglītības iestādēs (EUR)

Ozolnieku novadā darbojas divas profesionālās ievirzes izglītības iestādes:
Ozolnieku Mūzikas skola un Salgales Mūzikas un mākslas skola.
Ozolnieku Mūzikas skolā audzēkņi Profesionālās ievirzes mūzikas izglītības
programmās apgūst 9 mūzikas instrumentu spēli (klavieres, akordeons, vijole,
čells, flauta, saksofons, trompete, eifonijs, sitaminstrumenti). Darbojas kori,
pūtēju orķestris, dažādi instrumentālie ansambļi. Audzēkņu skaits uz 2014.
gada 31. decembri - 84, skolotāji - 18
2014. gada rudenī uz maksimālo termiņu - 6 gadiem skola akreditēta visās
izglītības programmās.
Gada laikā audzēkņi piedalījušies vairāk kā 40 muzikālos pasākumos Ozolnieku novadā, Zemgalē un
citviet Latvijā. Godalgotas vietas dažāda mēroga konkursos ieguva skolas talantīgākie audzēkņi Raivo
Tambergs un Kristīne Krastiņa (akordeons), Tadas Jurginauskis (vijole) un Kārlis Vagals
(saksofons).
Savā pirmajā konkursā veiksmīgi startēja Ozolnieku novada jauniešu estrādes orķestris Alberta
Kekļas vadībā - iegūta III vieta Liepājā notikušajā IV Starptautiskajā bērnu un jauniešu
pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu ansambļu un orķestru konkursā „Vēju ritmi”.
Lielu popularitāti iemantojis skolas organizētais Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu
pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss. 2014. gada 9. maijā notika 4 reizi un pulcēja 80
dalībniekus no 35 Latvijas mūzikas skolām.
30. maijā 3 Ozolnieku Mūzikas skolas izlaidumā apliecību par profesionālās ievirzes izglītības
ieguvi saņēma 4 audzēkņi.
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2014. gada vasarā pārbūvēta skolas kamerzāle - atjaunoti vēsturiskie griesti un otra ieeja, tā ieguvusi
pievilcīgu un elegantu izskatu.
2014. gadā Ozolnieku Mūzikas skola un Salgales Mūzikas un mākslas skola turpināja realizēt kopīgas
muzikālas idejas. Jūlijā abu skolu 50 audzēkņi savu skolotāju vadībā azartiski muzicēja vasaras
nometnē „Sen to Rīgu daudzināja”. Savukārt oktobrī abu skolu pedagogu koncerts notika skatītāju
pārpildītā Ozolnieku Tautas nama zālē.
Arī citi novada iedzīvotāji aktīvi izmanto iespēju izglītoties Interešu izglītības programmās - savā
brīvajā laikā, profesionālu pedagogu vadībā, mūzikas pamatus un instrumentu spēli apgūst aptuveni
40 bērni un pieaugušie, kuru vidū populārākais instruments ir ģitāra. Kopumā Ozolnieku Mūzikas
skolu dažādās piedāvātajās programmās apmeklē vairāk kā 120 audzēkņi, Tāpēc aktuāls kļuvis telpu
paplašināšanas jautājums, kas būs jārisina tuvākajā nākotnē.

96. attēls. 2014.gada izlaidums Ozolnieku mūzikas skolā
Salgales mūzikas un mākslas skola 2014.gadā vadīja

devīto

darbības gadu. 2014. gada 26.jūnijā iegūta akreditācija līdz 2019.gada
29.jūnijam. Skolā realizē

septiņas

profesionālās ievirzes izglītības

programmas mūzikā (klavierspēle, ģitāras, flautas, saksofona, trompetes,
eifonija, sitaminstrumentu spēle), kā arī Vizuāli plastiskās mākslas
programmu. Darbojas divas interešu izglītības grupas „Mākslas studija”
un „Mūzikas ābecīte”
Vidējais audzēkņu skaits mūzikā - 40, mākslā -15, interešu
izglītībā -20 bērni . 2014.gadā skolu absolvējusi viena klavierspēles audzēkne. No 2014.gada
septembra skolā strādā 12 pedagogi.
Salgales MMS audzēkņi regulāri koncertē skolā, pagastā, novadā. Piedalās reģionālajos
mūzikas festivālos un konkursos.

Vizuāli plastiskās mākslas

programmas audzēkņi piedalās

starptautiskajos konkursos.Saņemtas atzinības 6.starptautiskajā grafikas un glezniecības konkursā
„Saules krasts- vēju stāsti”, kā arī Rumānijas Ardžes apgabala Populāro mākslu skolas rīkotajā
vizuālās mākslas konkursā iegūta pirmā vieta.
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97. attēls . Jauno trompetistu un bundzinieku festivāls

98. attēls. 2014.gada izlaidums
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SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA
Par trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem novadā rūpējas Sociālais dienests.
2014.gadā Ozolnieku novada Sociālajā dienestā darbu uzsāka divi jauni darbinieki - Ozolniekos
Sociālā dienesta klientu apkalpošanas speciāliste un Ānes Sociālā dienesta pakalpojuma punktā –
aprūpētāja.
Rudenī, septembra otrajā pusē, durvis vēra jaunais Sociālā dienesta pakalpojumu punkts.
Pakalpojumi tiek sniegti Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā deklarētajām un faktiski
dzīvojošām personām.

99. attēls . Jaunais Sociālā dienesta pakalpojumu punkts
Laika periodā no 30.09.2014.- 30.12.2014. pakalpojumu centra piedāvātos pakalpojumus veļas mazgāšanu , žāvēšanu , dušas pakalpojumus novada iedzīvotāji izmantoja 135 reizes.
Ozolnieku novada Sociālajā dienestā 2013.gadā tika saņemti 843 iesniegumi, bet 2014.gdā
862 iesniegumi. Palielinājies to iedzīvotāju skaits, kuri dienestā vērsušies pēc palīdzības, lai varētu
apmaksāt ārstēšanas izdevumus slimnīcā, kā arī daļēji segt medikamentu iegādes izdevumus. Gada
laikā sociālie darbinieki apsekojuši 338 ģimenes, snieguši 96 atzinumus par sociālās palīdzības
nepieciešamību. 22 gadījumos saņemti atteikumi.
2014. gadā par valsts līdzekļiem sešiem no vardarbības cietušiem bērniem tika sniegta
psihosociālā palīdzība Dobeles novada Sociālā dienesta sociālo pakalpojumu centrā.
Veicot sociālo darbu ar ģimenēm un bērniem, liela nozīme ģimenes sociālās situācijas
izvērtēšanai ir klīnisko psihologu veiktās izpētes. Tā 2014 gadā pie klīniskā psihologa tika nosūtīti 13
pieaugušie un 12 bērni.
Joprojām sociālajā darbā ar ģimenēm un bērniem tika izmantota smilšu spēļu terapijas
metode, kura tika nodrošināta 4 bērniem un 2 pieaugušajiem. Šīs metodes pielietošanu ierobežoja
dienesta pārcelšanās uz telpām Brankās. Līdz ar iespēju 2015.gadā izveidot konsultāciju kabinetu
Sociālajā dienestā Brankās , šo dziedinošo metodi būs iespējams piedāvāt vairākiem dienesta
klientiem.
Sociālie darbinieki un sociālā pedagoģe izveidoja vecāku grupu, kura saņēma pakalpojumu
„Vecāku atbalsta un apmācības programma”. Mērķgrupa bija 6-11 gadus vecu bērnu vecāki.
Nodarbībās piedalījās 11 vecāki. Atbalsta programmu vecākiem vadīja praktizējošā klīniskā
psiholoģe, psihoterapeite D. Vaišļa un supervizore D. Cīrule.
Novada iedzīvotājiem bija pieejami ģimenes psihoterapeita pakalpojumi, kurus 2014.gadā
izmantoja 23 ģimenes, kopā 96 konsultāciju stundas. Klīniskā psihologa pakalpojumi tika sniegti 26
novada bērniem.
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Ozolnieku novada Sociālais dienests veic likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem
sadarbībā ar bērnu vecākiem, izglītības iestādēm, valsts policiju un citām iestādēm.
Profilakses lietu iekārto bērnam, kurš izdarījis noziedzīgu nodarījumu un uzņemts Valsts
policijas uzskaitē.
2014.gadā Ozolnieku novada Sociālā dienestā profilakses darbs tika veikts 9 nepilngadīgiem
likumpārkāpējiem, t.sk.7 ir jaunas profilakses lietas. 2 profilakses lietas tika slēgtas, viena sakarā ar
to, ka nepilngadīgais tiek noņemts no Valsts policijas likumpārkāpēju uzskaites un otra, sakarā ar
nepilngadīgā dzīvesvietas maiņu uz citu pašvaldību.
Novērtējot riskus un vajadzības bērnam, sadarbībā ar viņa likumisko pārstāvi, tiek izstrādāta
individuālā uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programma, kas nosaka uzdevumus
un nepieciešamo atbalsta veidu problēmas sekmīgai risināšanai.
2013.gada likumpārkāpumu profilakses darbs tika veikts ar 28 bērniem, bet 2014.gadā ar 9
bērniem. Statistika rāda, nepilngadīgo likumpārkāpēju skaits, ar kuriem Ozolnieku novada pašvaldība
veic profilaktisko darbu, būtiski samazinājies.
2014.gadā uz gada sākumu bija noslēgti 13 uzņēmuma līgumi par aprūpi mājās veciem un
slimiem novada iedzīvotājiem, bet līdz gada beigām pakalpojumu saņēma 7 personas.
Sociālās aprūpes centrā „Zemgale” ievietotas 6 personas, kur iztrūkstošo uzturmaksas
summu sedz Ozolnieku novada pašvaldība. Kopā uz 2014.gada beigām šādas personas ir 24.
Salīdzinājumā ar 2013.gadu palielinājies SAC „Zemgale” ievietoto personu skaits par 6 novada
iedzīvotājiem.
Valsts apmaksātiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem izvērtētas un dokumenti nosūtīti
13 personām. Sociālās integrācijas valsts aģentūra piešķīrusi pakalpojumu 14 personām, kuras
pakalpojumu boja pieprasījušas 2012.gadā.
Asistenta pakalpojumi 1. un 2.grupas invalīdiem no gada sākuma tika sniegti 20 personām.
Gada beigās 12 klientiem ar funkcionālās un garīgās attīstības traucējumiem.
Vienu reizi nedēļā sociālais darbinieks pieved pārtiku, medikamentus u.c. sadzīvei
nepieciešamās lietas vientuļajiem pagasta iedzīvotājiem. 2014.gadā bija 9 šādas persona, kurām tika
sniegts šis pakalpojums.

100. attēls . Sociālā dienesta kolektīvs
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2148634

2200000
1901355

2100000
2000000
1900000

1793960

1800000
1700000
1600000
Izpilde 2013

Izpilde 2014

Plāns 2015

101. attēls. Sociālās aizsardzības izdevumu dinamika ( EUR )

16. tabula
Pašvaldības izsniegto sociālo pabalstu veidi

Sociālo palīdzību saņēmušo iedzīvotāju skaits
Izlietots pabalstiem :
t.sk. GMI /garantētais minimālais iztikas līmenis/
Pabalsts ārkārtas situācijā
Bērnu ēdināšanai skolās un PII
Dzīvokļa pabalsti/kurināmā iegādei
Medicīnas pakalpojumu segšanai
Bērnu izglītībai un audzināšanai (DK)
Bāreņiem pastāvīgas dzīves uzsākšanai
Pabalsts audžuģimenēm
Citiem mērķiem (pārējie klasifikācijā neminētie
maksājumi iedzīvotājiem )
Aprūpei mājās

2013.g.(Ls)
805
174396
14231
1748
14283
24263
5029
52756
2150
5877
54059
5312

2014.g.(EUR)
920
218377
15527
579
12504
27142
10029
2460
1597
2142
146397
9603

15.tabulā atspoguļoti galvenie sociālo pabalstu veidi un to dinamika . 2014.gadā salīdzinot ar
2013.gadu samazinājusies pabalstiem izlietotā summa par EUR 29766 , bet , sakarā ar klasifikācijas
maiņu , palielinājusies citiem mērķiem izmaksātā summa par EUR 69478.
Pārskata gada 01.septembrī apritēja Sociālā aprūpes centra „Zemgale” piektais 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 četrdesmit gadus.
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102. attēls. Sociālās aprūpes centrs “Zemgale”
SAC „Zemgale” darbības galvenā prioritāte ir sniegt klientiem kvalitatīvus sociālās aprūpes
un rehabilitācijas pakalpojumus., sakārtot klientu dzīves telpu . 2013.gadā ir Ainavu arhitektu
izstrādāts apjomīgs plāns un projekts EUR 140000 ( pagalmu apzaļumošana un labiekārtošana), ar
nolūku , lai vasaras sezonā 60 demences nodaļas klienti, varētu vairāk laika pavadīt svaigā gaisā un
estētiski sakoptā , skaistā vidē. Projekts tiks realizēts un īstenos trīs gados, trīs posmos. Kā arī
2013.gadā izstrādāts vienkāršotās renovācijas projekts, EUR 930000.apjomā, kurš tiks realizēts četros
gados, četros realizācijas posmos.
Tiek dažādotas brīvā laika pavadīšanas iespējas (sporta aktivitātes, rokdarbi, spēles u.c.).
2014.gadā turpināja strādāt pēc iesāktām tradīcijām - rīkoja tikšanos ar citiem sociālās aprūpes
centriem šaha un dambretes turnīros, sadziedāšanās pasākumos un sporta spēlēs.
2014.gadā centrā plānoti 240 klienti, taču visu gadu klientu skaits pieaug, jo ir nepieciešamība
pēc rehabilitācijas pakalpojumiem. Kopā ar īslaicīgās aprūpes nodaļas klientiem 2014.gadā SAC
„Zemgale” uzņēma 257 klientus. Visu gadu centrā tika atzīmēti svētki un svinētas jubilejas, kurās
piedalās Latvijā pazīstami mākslinieki. Ir iekārtota „Ideju darbnīca”, kur centra iemītnieki var īstenot
savas ieceres, piedaloties radošajās darbnīcās-līmējot, zīmējot, veidojot.
2014.gada 1.janvārī atvērta īslaicīgās aprūpes nodaļa ar 11 divvietīgām istabiņām , kur
vienlaicīgi iespējams uzņemt 22 klientus . Katrā istabiņā ir funkcionālās gultas, lai kvalitatīvi varētu
sniegt aprūpes pakalpojumus.
2014.gadā :
* pilnībā sagatavotas un aprīkotas C 1 korpusa telpas,
* iegādāta jauna vanna, gulošu klientu mazgāšanai,
* ar 2014.gada 1.janvāri C 2 aprūpes nodaļā palielināts aprūpētāju skaits.
Centra klienti regulāri tiek konsultēti pie speciālistiem Jelgavas poliklīnikā, slimnīcā, Rīgas
pilsētas medicīnas iestādēs, kas rada lielu transporta līdzekļu noslogojumu.
2014. gada laikā tika veikti sekojoši darbi- izremontētas trīs SAC „Zemgale” iemītnieku
istabiņas. Darbu veica paši SAC „Zemgale” tehniskie darbinieki savu iespēju robežās. Koordinēta B
korpusa vienkāršotā renovācija . Izstrādāts „Cenu” kapu labiekārtošanas projekts un sekmīgi realizēts.
Veikta centrālās ieejas foajē apkures cauruļu dekoratīvā apdare.
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103. attēls . „Cenu” kapu labiekārtošana

104. attēls . Ziemassvētku pasākumi Sociālās aprūpes centrā “Zemgale”

105. attēls .Vislatvijas aprūpes centru sadziedāšanās svētki Saldū

113

Ozolnieku novada pašvaldības 2014.gada publiskais pārskats

ILGTERMIŅA FINANSU IEGULDĪJUMI

17.tabula
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi (EUR)

31.12.2013.
1344898

31.12.2014.
1885728

Ozolnieku novada dome ir simtprocentīga kapitāla daļu turētāja Ozolnieku komunālās
saimniecības daudznozaru uzņēmumā SIA “Ozolnieku KSDU”. Līdzdalība SIA “Ozolnieku KSDU”
kapitālā 31.12.2014. bija EUR 1885728 .

18.tabula
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā (EUR)

SIA "OZOLNIEKU KSDU"

31.12.2013.
1344898

31.12.2014.
1885728
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