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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 ” Pagrabnieces Auditoru Birojs “

Pārskata periods

01.01.2015. - 31.12.2015.
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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 13 kārtējās domes sēdes , 12 finanšu komitejas sēdes, 12 attīstības un
tautsaimniecības komitejas sēdes, 11 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 kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
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. SIA „Ozolnieku KSDU”;
. SIA „Zemgales veselības centrs”.
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

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

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

2015.g.
2068
1057
1011
6814
3367
3447
1816
1151
665

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

5

Ozolnieku novada pašvaldības 2015.gada publiskais pārskats
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 2015.gada
31.decembri bija 28582,1 ha, no tiem Ozolnieku pagasts aizņem 795,5 ha, Cenu pagasts – 12112,0 ha,
bet Salgales pagasts – 15674,6 ha.
2.tabula
Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums pēc bilances vērtības
Rādītāji

2013.g.(EUR)

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

1033339
10837814
13218769
4064926
1562078

1384030
11804359
13832404
3619218
2181972

1447698
11487929
14623083
3604411
2878597

210345
25321
30952592

229748
25506
33077237

228459
27512
34297689

2014.g.(EUR)

2015.g.(EUR)

2.tabulā redzams , ka pārskata gadā pašvaldības nekustamā īpašuma bilances vērtība salīdzinot ar
2014.gadu palielinājusies par EUR 1220452 jeb 3,7%.
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
2014.g.
838,6
10993,7
10249,7
3435,8
13265,5
34,0

Platība
2015.g.
843,2
11003,6
10249,7
3566,9
13134,5
33,9

Kopējais Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra informācijas sistēmā /NĪVK IS/ reģistrēto
zemes vienību skaits Ozolnieku novada teritorijā ir 5508, no kurām 2475 zemes vienības ir Cenu
pagastā, 1225 vienības - Ozolnieku pagastā un 1808 vienības - Salgales pagastā.
Ozolnieku novadā salīdzinoši daudz zemes platību pieder /arī piekrīt/ valstij un valsts institūcijām, t.i.
38,4 % jeb 11003,6 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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- 460,4 ha, kuras pieder vai piekrīt valstij Satiksmes ministrijas personā, publiskie ūdeņi /Lielupe,
Iecava un Misas upes/ - 214,1 ha platībā .
Fizisko personu īpašumā un lietošanā nodotas lielākās zemju platības jeb 46,5% - 13134,5 ha, no
kuriem lielākās platības atrodas Salgales pagastā – 8391,2 ha.
Juridisko personu īpašumā nodoti 12,5 % zemju jeb 3566,9 ha, no kuriem lielākā daļa jeb 2498,8 ha
atrodas Salgales pagastā.
Pašvaldību rīcībā kā īpašumi, pašvaldībai piekritīgā zeme un pašvaldībai piekritīgie zemes starpgabali
atrodas 3 % jeb 843,2 ha zemju.
Jaukta statusa kopīpašumi veido 0,1% jeb 33,9 ha zemju.
Ozolnieku novada zemju sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām /VZD dati uz
01.01.2016./ ha/ ir sekojošs:
- lauksaimniecības zeme
15817,9
- mežsaimniecības zeme
10752,3
- ūdens objektu zeme
310,1
- derīgo izrakteņu ieguves teritorijas
99,3
- dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme
48,5
- individuālo dzīvojamo māju apbūves zemes
475,4
- daudzdzīvokļu māju apbūves zeme
51,3
- komercdarbības objektu apbūves zeme
36,8
- sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme
83,7
- ražošanas objektu apbūves zeme
164,3
- satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme
689,6
- inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme
52,9
- lietošanas mērķis nav norādīts
-----------------------------------------------Kopā:

28582,1

4.tabula
Zemes sadalījums pēc lietošanas veida 2015.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)
10810,3
13468,5
414,1
156,6
1149,9
771,7
724,0
1087,0
28582,1

Īpatsvars (%)
37,8
47,1
1,5
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 – 47,1% un lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 37,8% .
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Lauksaimniecībā izmantojamā zeme

10810,3

Meži
Krūmāji
Purvi

13468,5
414,1
156,6

Ūdens objektu zeme

1149,9

Zem ēkām un pagalmiem

771,7

Zem ceļiem

724,0

Pārējās zemes

1087,0

1.attēls. Zemes sadalījums pēc zemes lietošanas veida
2015.gada 31.decembrī (ha)

5.tabula
Pašvaldības aktīvi un pasīvi 2015.gadā (EUR)

Aktīvi
Ilgtermiņa ieguldījumi
Apgrozāmie līdzekļi
Pasīvi
Pašu kapitāls
Kreditori

Gada sākums
28949642
27681846
1267796
28949642
26502710
2446932

Gada beigas
28173426
26842642
1330784
28173426
25369158
2804268

5.tabulā redzams pašvaldības aktīvu un pasīvu izmaiņas . Pārskata gada beigās aktīvi un pasīvi
samazinājušies par EUR 776216 jeb 2,7 % .
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PAMATBUDŽETAUN SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU
IZPILDE 2015.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 10474220, kas ir par EUR 257384 jeb 2,5% vairāk kā 2014.gadā. Pamatbudžeta
ieņēmumu izpilde redzama 6.tabulā. Pamatbudžeta ieņēmumu dinamika redzama 2.attēlā un
ieņēmumu īpatsvars 2015.gadā redzams 3.attēlā. Ieņēmumu sastāvā vislielākais īpatsvars ir iedzīvotāju
ienākuma nodoklim – 55,9%. 4.attēlā redzams, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2015.gadā
palielinājies par EUR 97520 jeb 1,7% 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

1 100
4 100
4 110
4 120
4 130

8 000
9 000

9 400
9 500
9 900
10 000
12 000

Rādītāju nosaukums

Izpilde
Izpilde
2014.g(EUR) 2015.g(EUR)
I. IEŅĒMUMI kopā
10216836
10474220
II.Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi kopā
6724255
6782175
III. Nodokļu ieņēmumi
6512938
6673172
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
5756539
5854059
Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN)
756399
819113
NĪN par zemi
451460
524514
NĪN par ēkām
219303
205476
Nekustamā īpašuma nodoklis
par mājokļiem
85636
89123
IV. Nenodokļu ieņēmumi
211317
109003
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības
un īpašuma
Valsts (pašvaldību) nodevas
un kancelejas nodevas
Valsts nodevas, kuras
ieskaita pašvaldības budžetā
Pašvaldības nodevas
Pārējās nodevas
Naudas sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi

0
8395

Plāns
2016.g.(EUR)
13013986
7323090
7038450
6243945
794505
502283
208562
83660
284640

245

100

8197

8335

4990

4585

4610

3405

3612

3625

45592
108

28044
896

47540
115
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13 000

17.200

18 000
18 600

18 610
18 620
18 630

18.640
18 690

19 000
19 210
19 230

21.300

21 351
21 359
21 379

21 380
21 390
21 391
21 393
21 398
21 399
21 420
21 490

Ieņēmumi no valsts
(pašvaldības) īpašuma pārdošanas un
no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas
V. Transfertu ieņēmumi
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts
budžeta daļēji finansētām atsavinātām
publiskām personām un no budžeta
nefinansētām iestādēm
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžetā saņemtie
uzturēšanas izdevumu transferti no
valsts budžeta
Pašvaldību budžetā saņemtā
valsts budžeta dotācija
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem
Transferti ārvalstu finanšu palīdzības
projektu īstenošanai no valsts budžeta
iestādēm
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
kārtējo izdevumu transferti
Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie
valsts budžeta iestāžu uzturēšanas
izdevumu transferti
Pašvaldību budžeta transferti
Ieņēmumi izglītības funkciju
nodrošināšanai
Ieņēmumi sociālās palīdzības funkciju
nodrošināšanai
VI. Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
Ieņēmumi no budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi
Mācību maksa
Pārējie ieņēmumi par izglītības
pakalpojumiem
Ieņēmumi par pārējo dokumentu
izsniegšanu un pērējiem kancelejas
pakalpojumiem
Ieņēmumi par nomu un īri
Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem
Maksa par personu uzturēšanos sociālās
aprūpes iestādēs
Ieņēmumi par biļešu realizāciju
Ieņēmumi par būvvaldes sniegtajiem
maksas pakalpojumiem
Citi ieņēmumi par maksas
pakalpojumiem
Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi
Citi iepriekš neklasificētie maksas
pakalpojumi un pašu ieņēmumi

157222

71621

2347416

2497561

0
1574154

0
1792210

0
3657119

1574154

1792210

3657119

1441989

1704256

1793476

53239

31444

1475759

0

0

336000

78926
773262

56510
705351

51884
779277

340826

257745

228650
4436396

309292

432436

447606

469985

1145165

1194484

1254500

1136277

1181532

1240980

6090

5145

5015

9314

11623

10000

26

35

40

157734

154034

157265

963113

1010695

1068660

951800
7750

997063
10302

1052560
13400

2267

0

1700

1296
7198

3330
1439

1000
1570

1690

11513

11950
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Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts
(-)
Finansēšana

-117108
17108

-101279
101279

-457813
457813

13013986
14000000

10474220

10216836

9878474

12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
Izpilde 2013

Izpilde 2014

Izpilde 2015

Plāns 2016

2.attēls . Pamatbudžeta ieņēmumu dinamika (EUR).

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

Transfertu
maksājumi
24%

NĪN par ēkām
2%

Nenodokļu
ieņēmumi
1%

Mājokļiem
1%

Iedzīvotāju
ienākuma
nodoklis
56%

3. attēls . Pamatbudžeta ieņēmumu īpatsvars 2015. gadā (%).
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6243945
6300000
6200000

5854059
5756539

6100000

5704185

6000000
5900000
5800000
5700000
5600000
5500000
5400000

Izpilde 2013

Izpilde 2014

Izpilde 2015

Plāns 2016

4. attēls . Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dinamika (EUR) .

600000
500000

524514

502283

451460
398716

400000
300000

219303

174047

208562

205476

200000
91633

83660

89123

85636

100000
0
Izpilde 2013

Izpilde 2014

NĪN par zemi

NĪN par ēkām

Izpilde 2015

Plāns 2016

NĪN par mājokļiem

5. attēls. Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) dinamika (EUR).
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4436396
4500000
4000000

2399875

2347416

3500000

2497561

3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
Izpilde 2013

Izpilde 2014

Izpilde 2015

Plāns 2016

6.attēls . Transfertu ieņēmumu dinamika (EUR).

1400000

1058444

1145165

1194484

1254500

1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
Izpilde 2013

Izpilde 2014

Izpilde 2015

Plāns 2016

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 10575499, kas palielinājies par EUR 475771
jeb 4,7%, salīdzinājumā ar 2014.gadu, bet 2016.gadā plānota izdevumu palielināšanās par EUR
2896300 jeb 27.4 % salīdzinot ar 2015.gadu. Sīkāka informācija par 2015.gada izdevumiem redzama
7.tabulā un 8.attēlā. Lielākais īpatsvars pēc funkcionālajām kategorijām pieder izglītībai – 48%, bet pēc
ekonomiskajām kategorijām lielākais īpatsvars pieder atlīdzībai – 52,6% , bet pamatkapitāla veidošanai
– 14,4%.
7.tabula
Pamatbudžeta izdevumi
Kods

Rādītāju nosaukums

Izpilde
Izpilde
Plāns
2014.g.(EUR) 2015.g.(EUR) 2016.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
Sociālie pabalsti
Uzturēšanas izdevumu transferti,
dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām
uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi,
starptautiskā sadarbība
Dažādi izdevumi , kas veidojas pēc
uzkrāšanas principa
KOPĀ

523543
123760
93218

603883
151788
91740

672743
142754
110905

2253379
705599
4498874
1901355
10099728

1575886
695472
5322455
2134275
10575499

3650054
890062
5809765
2195516
13471799

4581547
2227008
9636
4234
2581203

5568280
2791649
10338
2190
1527854

6054036
2977129
24720
3950
3684643

362867

324182

365275

333233

351006

362046

10099728

10575499

13471799
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13471799
14000000
10546572

12000000

10575499

10099728

10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
Izpilde 2013

Izpilde 2014

Izpilde 2015

Plāns 2016

8. attēls.Pamatbudžeta izdevumu dinamika (EUR).

Detalizēta informācija par izdevumu īpatsvaru 2015.gadā atbilstoši
redzama 9.attēlā.

Sociālā
aizsardzība
20%

Izglītība
48%

funkcionālajām kategorijām

Vispārējie
vadības dienesti
6%
Pašvaldības
teritoriju un
mājokļu
apsaimnieošana
17%

Ekonomiskā
darbība
1%

Sabiedriskā
kārtība un
drošība
1%

Atpūta, kultūra
un reliģija
7%

9. attēls.Pamatbudžeta izdevumu īpatsvars 2015. 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
2014.g.(EUR)
170852

Izpilde
2015.g.(EUR)
74038

Plāns
2016.g.(EUR)
15804

270207
87459
182748
0
2000
272207

295229
103292
191937
0
2000
297229

339066
132000
207066
0
2000
341066

366827

353037

353402

0
2194
1109
1014
71
369021

353037
0
2426
1416
1010
0
355463

353402
0
2798
1638
1160
0
356200

366827
0
180340
186487

353037
0
270389
82648

353402
0
286012
67390

2426
1426
1000
0
355463

2798
2798
0
0
356200

366827

2194
2123
0
71
369021
74038

15804

670

8.tabulā un 10.attēlā redzama speciālā budžeta izpilde. Pēc tabulā un attēlā redzamiem cipariem
varam secināt, ka speciālā budžeta ieņēmumi ir palielinājušies. 2015.gadā ieņēmumi salīdzinot ar
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2014.gadu palielinājušies par EUR 25022 jeb 9,3% . Izdevumi 2015.gadā samazinājušies par EUR
13790 jeb 3,8%.

2000
2000
1703

Ziedojumi un dāvinājumi
Autoceļu( ielu) fonda līdzekļi

141294

191937
182748

103292
87459
90052

Dabas resursu nodoklis
0
Izpide 2015

50000

100000

Izpilde 2014

150000

200000

250000

Izpilde 2013

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

2016.gada plāna ieņēmumi EUR - Autoceļu fonds
- 207066
- Dabas resursu nodoklis - 132000
- Ziedojumi un dāvinājumi - 2000
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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 2015. gada 31. decembri, Ozolnieku novadā bija 10850
iedzīvotāji, no kuriem Ozolnieku pagastā – 4511 , Cenu pagastā – 4572 un Salgales pagastā - 1767 .
Pēc Ozolnieku novada domes kancelejas reģistriem 2015.gadā :
Ienākošie dokumenti
Iesniegumi
Izejošie dokumenti
Izziņas
Deklarētas personas
Rīkojumi
Līgumi

3077
1419
1495
448
252
133
566

2015..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 2015.gadā saņemti 24 iesniegumi , nosūtīti 117 dokumenti , izsniegtas
86
izziņas , piedeklarētas 29 personas , anulēta deklarētā dzīvesvieta 7 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.
Ozolnieku novada Dzimtsarakstu nodaļa ir Ozolnieku novada pašvaldības struktūrvienība, kas
nodrošina Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētā kārtībā deleģēto funkciju un uzdevumu
izpildi civilstāvokļa aktu reģistrēšanā.
9.tabula
Ozolnieku novada domes Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētie civilstāvokļa akti
2014. 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

2015. G.

124
9
31
70 3
2
19

120
7
44
83
2
11
22

190
20

228
28

44
34
4
6
287

44
31
9
4
271

Sastādīta viena uzvārda maiņas lieta.
Izdotas izziņas par dokumentu pārbaudi laulības reģistrācijai - 4
Par Ozolnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā veiktajiem civilstāvokļa aktu reģistriem,
papildinājumu izdarīšanu, uzvārdu maiņu un atkārtotajām civilstāvokļa reģistrācijas apliecībām 2015.
gadā ir iekasēta valsts nodeva EUR 1478 . Pēc domes lēmuma, par sniegtajiem maksas
pakalpojumiem iekasēti EUR 1128 .
Darbu veic nodaļas vadītāja un Salgales pagastā dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece, kura
vadītājas pienākumus veic Ozolnieku novada centrā, tās prombūtnes laikā.
2015. gadā Ozolnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā:
1. 120 dzimšanas reģistri, no tiem:
Cenu pagasta jaundzimušie – 54
Ozolnieku pagasta jaundzimušie – 46
Salgales pagasta jaundzimušie - 15
Citās pašvaldībās deklarētie - 5
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2. 228 miršanas reģistri, no tiem:
Cenu pagasta –44
Ozolnieku pagasta – 62 no tiem deklarēti pansionātā „Zemgale” - 39
Salgales pagasta – 14
Deklarētie citās pašvaldībās - 108
2014. gadā Ozolnieku novadu laulības noslēgšanai izvēlējušies 83 pāri:
No kuriem:
2 laulības noslēgtas baznīcā
35 jaunlaulāto pāri ir no Ozolnieku novada; 48 pāri no citām pašvaldībām.
2015. gadā Salgales pagasta pārvaldē dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus iedzīvotāji izmantojuši
reģistrējot:
bērna dzimšanu - 1
miršanas faktu - 3
2015. gadā CARIS ir aktualizēti pieprasītie reģistri no citu pašvaldību dzimtsarakstu
nodaļām, izsniegti civilstāvokļa reģistru apliecinošie dokumenti, kuri sastādīti citās republikas
dzimtsarakstu nodaļās. Regulāri tiek strādāts ar arhīva fondu, to aktualizējot CARIS .

650000
600000

603883
583736
523543

550000
500000
450000
Izpilde 2013

Izpilde 2014

Izpilde 2015

12.attēls. Pamatbudžeta izdevumu vispārējiem valdības dienestiem
dinamika (EUR).
Ozolnieku novada pašvaldībā 2015. gads sabiedrisko attiecību sektorā kā ierasts ir bijis
orientēts uz tiešas un atklātas komunikācijas nodrošināšanu, publiskā tēla veidošanu un operatīvu
aktuālās informācijas izplatīšanu medijos un pašvaldībai pieejamajos resursos – informatīvajā
izdevumā „Ozolnieku Avīze” un mājas lapā: www.ozolnieki.lv.
1) Mājas lapas uzturēšana un aktualizēšana:
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, īpaša uzmanība 2015.gadā tika veltīta mājas lapas jautājumu un atbilžu sadaļai, operatīvi
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sniedzot iedzīvotājiem atbildes un skaidrojumus par 362 jautājumiem. Sadarbībā ar pašvaldības
iestādēm, gada laikā aktualitāšu sadaļā publicētas 744 ziņas, tāpat visām pašvaldības iestādēm
izveidotas atsevišķas sadaļas ar vairākām apakšsadaļām, kur regulāri tiek atjaunota informācija par
iestādes darbu, aktualitātē un publicētas foto galerijas.
Mājas lapas izveidotajā e-pakalpojumu sadaļā, kas sasaistīta ar portālu www.latvija.lv, papildus jau
esošajiem e-pakalpojumiem, iedzīvotājiem tiek piedāvāti jauni pakalpojumi – Pabalsta piešķiršana
garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai, Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusa piešķiršana, Deklarētas dzīvesvietas reģistrācija un Deklarētās dzīvesvietas ziņu
anulēšana. Jauni e-pakalpojumi ievietoti nodrošinot interesentiem iespēju ērti sakārtot formalitātes
trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusa un GMI iegūšanai, reģistrēt vai anulēt savu dzīvesvietu.
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. Mājas lapā katru mēnesi tika
piedāvāta jauna aptauja par dažādiem aktuāliem jautājumiem ar mērķi noskaidrot iedzīvotāju viedokli.
Vienu reizes gadā – oktobra beigās tika rīkotas Ozolnieku novada iedzīvotāju sapulces: Ānē,
Brankās, Emburgā, Garozā un Ozolniekos, kur kopumā piedalījās 100 novada iedzīvotāji, kopīgi
pārrunājot tādas tēmas kā kultūras pasākumi un jomas attīstība Ozolnieku novadā un Ozolnieku
novada pašvaldības nākamā gada budžeta plānošana.

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 lpp. 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 un citām
aktualitātēm kā arī par novada vēsturi.
4) Konkurss “Ozolnieku novada Gada cilvēks”:
Ar mērķi godināt un pateikties cilvēkiem par ieguldījumu Ozolnieku novada attīstībā, pirmo reizi
novada
vēsturē
tika
izsludināts
konkurss
“Ozolnieku
novada
Gada
cilvēks”.
Ar ideju un pārliecību, ka novadu veido tajā dzīvojošie cilvēki un viņu paveiktie darbi, 17. novembrī,
Valsts svētku priekšvakarā, pirmo reizi novada vēsturē notika konkursa svinīgais pasākums, godinot
labākos sava aroda, amata un radošā darba veicējus. Pasākumā, ar pateicību par nesavtīgu un
pašaizliedzīgu darbu novada attīstībā un novada popularizēšanu ārpus tā robežām, tika sveikti novada
iedzīvotāju izvirzītie deviņās nominācijās.
5) Prezentācijas par Ozolnieku novadu:
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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.
6) Prezentācijas materiāli:
Lai Ozolnieku novadam būtu sava atpazīšanas zīme, ir tapis Ozolnieku novada logo, kas tiek sekmīgi
iekļauts mājas lapā, tūrisma bukletos, prezentācijas materiālos.
7) Stends pie Skuju skolas pieminekļa:
Sadarbībā ar SIA „Signum", pašvaldība sagatavoja un uzstādīja informācijas stendu par godu
kritušajiem 6. Rīgas kājnieku pulka karavīriem pie bijušās Skuju skolas 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
Ozolnieku novadā, stendā iekļautajā kartē ir atzīmēta tūrisma objektu atrašanās vieta, nosaukums un
foto attēli.
8) Informatīvie bukleti:
Sadarbībā ar Jelgavas reģionālo tūrisma centru un SIA „Talsu tipogrāfija”, aktuālā redakcijā tika
izdots Tūrisma ceļvedis 2016. gadam „Jelgava, Jelgavas novads un Ozolnieku novads” latviešu,
krievu, angļu, vācu valodās. Ņemot vērā, ka pēdējos gados pieaug tūristu skaits no Igaunijas un
Lietuvas un tūrisma centrs piedalās starptautiskās izstādēs abās minētajās valstīs, 2015.gadā tūrisma
bukleti tika pārtulkoti un izdoti arī lietuviešu un igauņu valodās.
Lai popularizētu abu novadu jaunumus, tika izdotas arī brošūras “Jelgavas un Ozolnieku novada
aktualitātes ceļotājiem” un “Maršruti, ekskursijas Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novados”.

14. attēls. Ozolnieku novada tūrisma bukleti .
9) Dalība Starptautiskā tūrisma izstādē „Balttour 2015”:
Ozolnieku novads, sadarbībā ar Jelgavas reģionālo tūrisma centru, jau ceturto gadu pēc kārtas piedalās
ikgadējā starptautiskajā tūrisma izstādē „Balttour 2015”, kur kopējā Zemgales stendā prezentēja
tūrisma aktualitātes. Stendā tika piedāvāti dažādi sezonas jaunumi - vairāki jauni informatīvie bukleti
un maršruti. Īpašu interesi apmeklētājiem raisīja iespēja pārbaudīt savas zināšanas par Jelgavu,
Jelgavas novadu un Ozolnieku novadu, griežot Laimes ratu un iegūstot ielūgumus uz dažādiem
apskates objektiem, kā arī citas balvas. Gardēžus priecēja vietējo mājražotāju sagādātais piedāvājums,
kura ietvaros varēja nobaudīt un iegādāties arī Ozolnieku novadā ražotos SIA "Antek" ķiploku
gardumus.
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15. attēls . Izstādē “Balttour 2015”.
10) Aktīva dalība 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 2015. gada pasākumiem: Jaundzimušo bērniņu sveikšana,
Lielā Talka 2015, E-prasmju nedēļa 2015, Velotūre 2015, izlaidumi izglītības iestādēs, Jāņu
ielīgošana dzejnieku Elzas Stērstes un Edvarta Virzas "Billītes", Ozolnieku novada svētki „Ar
saknēm novadā...”, konkurss „Es zinu, varu un daru”, Elektromobiļu maratons „Izbaudi
Zemgali nesteidzoties” Ānē, jaunā mācību gada sākums, Valsts svētku svinīgais pasākums un
konkursa „Ozolnieku novada Gada cilvēks” uzvarētāju godināšana, Latvijas Meža dienas
2015, Zemgales tūrisma konference, ikmēneša tūrisma semināri un citi pasākumi. Sadarbībā
ar Zemgales plānošanas reģionu uzņemti viesi no Azerbaidžānas un vietējiem mājražotājiem
organizēta dalība izstādē „Riga Food”. Turpretim sadarbībā ar Valsts kanceleju uzņemti
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD) Publiskās pārvaldības komitejas
2. izpētes misijas daudzlīmeņu pārvaldības eksperti. Par godu Jelgavas pilsētas
750.gadadienai un sveicot pilsētu svētkos, Ozolnieku novada pašvaldības darbinieki piedalījās
svinīgajā svētku gājienā.

16. attēls . Ozolnieku novada 2015.gada svētki .
11) Informācija pašvaldībai pieejamajos resursos:
Kā katru gadu, arī 2015.gada laikā veidota 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.
12) Sadarbība ar medijiem:
Arī 2015.gadā turpinās profesionālas sadarbības uzturēšana ar medijiem, piemēram, ziņu aģentūru
„LETA”, portāliem: delfi.lv, jelgavniekiem.lv, zz.lv, reģionālo laikrakstu „Zemgales Ziņas”, LPS
izdevumu „Logs”, TV3. Kopumā paveiktais darbs vērtējams pozitīvi - gada laikā, sniedzot
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informāciju vai publicējot to novada mājas lapā, izdevies bez maksas atspoguļot Ozolnieku novada
pašvaldības aktualitātes un novada attīstību masu mediju publikācijās un TV sižetos.
13) Video:
2015.gadā tika noslēgts sadarbības līgums ar Latgales reģionālo televīziju, organizējot video sižetus
par aktuāliem pasākumiem un notikumiem novadā. Kopumā gada laikā tapuši 20 sižeti, kas
interesentiem pieejami mājas lapā www.ozolnieki.lv, Youtube.com, www.lrtv.lv, translēti LNT
Šodien novados.
2015. gadā ir izdevies realizēt vienu no būtiskākajiem sabiedrisko attiecību speciālista uzdevumiem:
izveidot ciešu sadarbību ar visām ikdienas darbā iesaistītajām pusēm – vadību, kolēģiem,
iedzīvotājiem un sadarbības partneriem, lai, pielietojot visus iespējamos resursus, ziņotu par novadā
notiekošajām aktivitātēm, organizētu dažādu līmeņu savstarpējo komunikāciju un koordinētu
nepieciešamās informācija apriti.
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SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA
Par sabiedrisko kārtību un drošību Ozolnieku novadā rūpējas Ozolnieku novada Pašvaldības
policija .
2015.gadā Ozolnieku novada Pašvaldības policisti , kuri veic policijas pamatfunkcijas ,
attiecībā pret 2014.gadu palicis nemainīgs - pieci darbinieki : četri pašvaldības policijas inspektori ,
pašvaldības policijas priekšnieks un lietvede.
2015.gadā Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā izmaiņas nav notikušas, līdz ar to
novada teritorija palikusi nemainīga ar kopējo iedzīvotāju skaitu 10850 iedzīvotāji . Ozolnieku novads
ir sadalīts četros iecirkņos, katram inspektoram ir nozīmēts iecirknis. Darbinieku fiziskās
sagatavotības uzlabošanai regulāri notiek nodarbības sporta centra Ozolnieki trenažieru zālē.
2015.gadā Pašvaldības policijas rīcībā ir jauna automašīna, kas ir attiecīgi trafarēta, līdz ar to
Pašvaldības policijas rīcībā ir trīs automašīnas, kas tiek lietotas 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, viena ir
trafarēta un aprīkota speciāli aizturēto personu pārvadāšanai un viena netrafarēta..
Darbinieki nodrošināti ar funkcionāliem un labiem darba apstākļiem (darba telpām,
formastērpiem, speciāliem līdzekļiem, u.c.), kas nav mazsvarīgs faktors darba ražīguma
paaugstināšanā.
2015. gadā Pašvaldības policijā reģistrēti 175 iesniegumi (juridiskās personas – 116, fiziskās
personas -59) .
Par dažādiem pārkāpumiem sastādīti 160 administratīvā pārkāpuma protokoli, kas ir vairāk kā
2014. gadā .
Sakarā ar dažādiem pārkāpumiem sastādīti 64 brīdinājuma protokoli (attiecīgi 35 brīd. prot.
2014.g.)
Saistībā ar Ozolnieku novada saistošiem noteikumiem par teritorijas uzturēšanu kārtībā
sastādīti 94 priekšraksti ( 2014.g. - 63).
2015. gadā nogādātas:
Jelgavas Pašvaldības policijas medicīniskā atskurbtuvē - 9 personas
Mājās, kas patstāvīgi nevar pārvietoties
- 14 personas
Ātrās med. Brigādēm( slimnīcā)
- 4 personas
Jelgavas PR VPP -4 personas
Saskaņā ar grafiku veikta patrulēšana - 145 reizes
2015. 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. ),nodrošināta sabiedriskā
kārtība XI Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētku, dalībnieku uzturēšanās vietā. Skolās
nolasītas lekcijas par drošību uz ielas, skolā, drošību uz ūdens un administratīvo atbildību ( kopā 12
lekcijas) .
LLU Veterinārmedicīnas fakultātes Klīniskajā institūtā nogādāti 29 suņi, 1 lapsa , 17 kaķi .
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17. attēls. Administratīvo pārkāpumu protokolu dinamika .
Ar bērnu tiesību vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību
pašvaldībā nodarbojas Ozolnieku novada bāriņtiesa, kas ir novada pašvaldības izveidota
aizbildnības un aizgādnības iestāde, kura Civillikumā paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību
mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda
citus Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus
Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 5.panta ceturtajā daļā noteiktajam, bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā
sniedz attiecīgās pašvaldības domei pārskata ziņojumu par savu darbību. Pārskata ziņojums ir
publicējams pašvaldības mājas lapā.
Ozolnieku novada bāriņtiesas (turpmāk – bāriņtiesa) lietvedībā atrodas 376 lietas, tai skaitā 125
aktīvas lietas.
Bāriņtiesa 2015. gadā ierosinājusi 23 administratīvās lietas (bērnu skaits - 22) un pieņēmusi 55
lēmumus:
- Par bērna vārda, uzvārda ieraksta maiņu – 1;
- Par vecāku domstarpībām bērnu audzināšanā – 1;
- Par bērnu mantas pārvaldību -5;
- Par apgādnieka zaudējuma pensijas un ģimenes valsts pabalsta izmaksas pārtraukšanu -5;
- Par pārtraukto aizgādības tiesību atņemšanu un atjaunošanu -7;
- Atzinumu sniegšana pēc tiesas pieprasījuma - 4;
- Adopcijas lietās -4;
- Aizbildnības lietās -15;
- Par bērnu ievietošanu vai aprūpes izbeigšanu ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas
institūcijā -5;
- Par audžuģimenes statusa piešķiršanu personai – 1;
- Par aizgādņa iecelšanu pilngadīgām rīcībnespējīgām personām - 1;
- Aizgādnības lietās mantojumam -6.
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Bāriņtiesā 2015.gadā saņemti un izskatīti 198 iesniegumi, saņemtas 194 vēstules, nosūtītas 238
vēstules.
Bāriņtiesa informējusi pašvaldības sociālo dienestu par 1 ģimeni par 1nepilngadīgu bērnu vecumā
no 13-18 gadiem.
Pārtrauktas aizgādības tiesības 3 personām, tai skaitā 2 mātēm un 1 tēvam.
Pārtrauktās aizgādības tiesības atjaunotas 3 vecākiem, tai skaitā 2 mātēm par 6 nepilngadīgajiem
bērniem un 1 tēvam par 1 nepilngadīgo bērnu.
Ar tiesas spriedumu aizgādības tiesības atņemtas 1 mātei par 1 nepilngadīgu bērnu.
Ārpus ģimenes aprūpē uz 2015.gada 31.decembri atradās 30 nepilngadīgi bērni, tai skaitā:
- aizbildnībā – 21;
- ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā – 8;
- audžuģimenē – 1.
2015.gadā iecelti 2 aizbildņi, kuru aizbildnībā nodoti 2 nepilngadīgi bērni vecumā no 0-3 gadiem.
Iecelts 1 aizgādnis pilngadīgai personai.
Bāriņtiesu likuma 50.pants paredz, ka bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma sniedz atzinumus, kas
nepieciešami šādos gadījumos:
1) lai noteiktu kārtību, kādā izmantojamas saskarsmes tiesības un tiesības uzturēt personiskas
attiecības un tiešus kontaktus ar bērnu;
2) viena vecāka atsevišķas aizgādības noteikšanai;
3) aizgādības tiesību atņemšanai un atjaunošanai;
4) paternitātes atzīšanai vai apstrīdēšanai;
5) citos Civilprocesa likumā paredzētajos gadījumos.
Bāriņtiesa piedalījusies 12 Jelgavas tiesas un Zemgales apgabaltiesas sēdēs atzinuma sniegšanai
atsevišķās aizgādības noteikšanai, ikdienas aizgādības noteikšanai, saskarsmes tiesību izmantošanas
kārtības noteikšanai, aizgādības tiesību atņemšanai, personas atzīšanai par rīcības nespējīgu un
aizgādnības nodibināšanu.
Bāriņtiesa 2015.gadā sagatavojusi un iesniegusi tiesā 1 prasības pieteikumu par aizgādības tiesību
atņemšanu vecākiem, kuri nenodrošina savu bērnu aprūpi un uzraudzību.
Ar tiesas spriedumu aizgādības tiesības atņemtas 1 personai.
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 2015.gadā saskaņā ar apliecinājumu reģistrā izdarītajiem
ierakstiem – 249; iekasētā valsts nodeva – EUR 2209 .
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EKONOMISKĀ DARBĪBA
Pie ekonomiskās darbības izdevumiem saskaņā ar izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām
kategorijām, Ozolnieku novada pašvaldībā pieskaitāmi vispārēji nodarbinātības izdevumi, būvvaldes un
projektu daļas izdevumi.
Ozolnieku novada domes iestāde, kas domes noteikto pilnvaru ietvaros veic pašvaldības
kompetencē esošās funkcijas būvniecības, plānošanas un novada vizuālā noformējuma jomā, ir
Ozolnieku novada būvvalde.
Būvniecības nozare 2015.gadu sagaidīja ar lielām pārmaiņām - spēkā stājās jaunais Būvniecības
likums un daudzi pakārtotie normatīvie akti, īpašu uzsvaru liekot uz būvniecības procesu un tajā
iesaistīto dalībnieku atbildību, kā rezultātā būtiski mainīja līdzšinējo būvniecības procesa kārtību.
Atšķirībā no iepriekšējā Būvniecības likuma, šajā likumā tiek noteikts atšķirīgs būvniecības
process:
 būvatļauja tiek izsniegta pamatojoties uz būvniecības ieceres iesniegumu un būvprojektu
minimālā sastāvā, kas ir izstrādāts atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos
noteiktajām prasībām, tādējādi būvvaldei vairs nav jāizdod plānošanas un arhitektūras
uzdevums, kas pēc būtības dublēja apbūves noteikumus.
 atkarībā no plānotās būves sarežģītības pakāpes un ietekmes uz vidi, būvatļauja tiek izdota ar
nosacījumiem. Nosacījumi ietver prasības būvprojektēšanai un nepieciešamos saskaņojumus,
kā arī prasības būvdarbu uzsākšanai.
 būvdarbus drīkst uzsākt tikai tad, kad būvvalde ir izdarījusi atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto
nosacījumu izpildi un būvatļauja ir kļuvusi neapstrīdama.
Paralēli, lai nodrošinātu pēc iespējas kvalitatīvāku Būvvaldei noteikto funkciju un mērķu izpildi
– kvalitatīvu novada veidošanu un būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu, realizāciju un
kontroli Ozolnieku novadā atbilstoši tās teritorijas plānojumam, apbūves noteikumiem un citiem
normatīvajiem aktiem – ir veikta Būvvaldes iekšējo procesu un sniegto pakalpojumu pielāgošana
jaunajiem normatīvajiem aktiem.
11. tabula
Būvvaldes darbības rezultāti 2015.gadā

Iesniegumi (dažāda rakstura)
Reklāmas u.c. informatīvie materiāli
Sniegtas rakstiskas atbildes
Akceptēšanai
iesniegtie
būvprojekti
(ar
būvatļaujām)
Akceptēšanai iesniegtās būvniecības ieceres
(bez būvatļaujas)
Izsniegtas būvatļaujas
Akceptēti būvprojekti
Akceptētas būvniecības ieceres
Ekspluatācijā pieņemtie objekti
Akceptēšanai iesniegti un apstiprināti
Zemes ierīcības projekti

2015
442
11
146
182
125
114
169
119
49
15
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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.
Līdz ar to 2015.gadā tika iesniegti 15 zemes ierīcības projektu iesniegumi un apstiprināti tie.
Salīdzinājumā ar pagājušo gadu tika iesniegti un apstiprināti par 8 projektiem mazāk. Tas skaidrojams
ar to, ka mazinājusies zemes īpašnieku vēlme dalīt zemes gabalu.
Pēc jaunā būvniecības likuma tika reģistrētas kopā 307 būvniecības ieceres ar būvatļaujām un
bez būvatļaujām. Pavisam tika akceptētas 257 būvniecības ieceres.
2015.gadā tika izsniegtas 114 būvatļaujas, kas ir par 32 vairāk nekā 2014.gadā.

114

120
100

82

80
Izsniegtās būvatļaujas

60
40
20
0
2014

2015

18. attēls . Izsniegto būvatļauju dinamika .
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19. attēls . Izsniegtās būvatļaujas 2015.gadā .

Ozolnieku novadā 2015.gadā ir pabeigti būvdarbi un ekspluatācijā pieņemti 49 būvobjekti, kas
ir par 45 objektiem mazāk nekā 2014.gadā.

No tiem vairāki pašvaldības objekti:
Būvobjekti:
1. Meliorācijas ielas brauktuves un ietvju seguma atjaunošana Ozolniekos;
2. Lietus kanalizācijas tīklu izbūve Skolas ielā 9, Ozolniekos (1.kārta);
3. Gājēju ietves atjaunošana Kastaņu iela, Ozolniekos;
4. Gājēju velosipēdistu celiņa izbūve Rīgas iela, Ozolniekos;
5. LK tīklu izbūve Dalbē, Cenu pagasts (1.kārta);
6. LK tīklu izbūve Dalbē, Cenu pagasts (2.kārta);
7. Automašīnu stāvvietas Parka un Kastaņu ielās, Ozolniekos;
8. Automašīnu stāvvietu izbūve Jaunatnes ielā, Ānē, Cenu pagastā;
9. Autostāvvietu pārbūve Kļavu ielā 35, Ozolniekos;
10. Gājēju celiņa pārbūve no Rīgas ielas 23 līdz Meliorācijas ielai 2, Ozolniekos (1.kārta);
11. Ūdensvada un kanalizācijas tīkli Aveņu ielā, Ozolniekos;
12. Sociālās aprūpes centra „Zemgale” ēkas siltināšana (I kārta).
Mazie objekti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Saules kolektora uzstādīšana ēkai Celtnieku ielā 12, Ānē, Cenu pagastā;
Optiskā tīkla izbūve Ozolniekos (Stadiona iela 10 un Skolas iela 9);
Meliorācijas iela 10, Ozolniekos;
Teteles pamatskolas telpu remontdarbi;
Teteles pamatskolas teritorijas labiekārtošana;
Salgales pamatskolas telpu remontdarbi;
Salgales mūzikas skolas telpu remontdarbi;
Garozas pamatskolas noliktavas remontdarbi, „Garozas skola”, Salgales pagastā;
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

PII „Bitīte” telpu remontdarbi, Ozolniekos;
PII „Zīlīte” filiāles telpu un fasādes remontdarbi, Ozolnieki
Garozas pamatskolas telpu remontdarbi
Ozolnieku vidusskolas ieejas kāpņu pārbūve, Jelgavas iela 35, Ozolniekos;
Ozolnieku vidusskolas telpu remontdarbi;
PII „Zīlīte” teritorijas labiekārtošanas darbi, Ozolnieki;
Iedzīvotāju apkalpošanas centra “Eži” remontdarbi;
Ozolnieku Sporta centra telpu remontdarbi;
Ūdensvada (maģistrālā) izbūve Rīgas ielā, Ozolniekos.

Ielu apgaismojums
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Upes iela Garozā, Salgales pagasts;
Branku centrs, Cenu pagasts;
Gājēju pārejas apgaismojums pie “Aizupes”, Ozolniekos
Cenu stacijas ceļa apgaismojums;
PII „Zīlīte”, rotaļu laukuma apgaismošana;
Viena apgaismojuma balsta uzstādīšana “Ozolnieku ezers”.

Gada laikā būvvalde ir saņēmusi kopā 442 dažāda rakstura iesniegumus uz kuriem tika sniegtas
atbildes. 2015.gadā ir notikušas 48 sēdes (2014.gadā – 50 sēdes), sastādīti 136 pārbaudes akti, tai
skaitā par patvaļīgu būvniecību 8 akti.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu būvniecības aktivitāte ir palielinājusies. Iesniegtās
būvniecības ieceres apliecina, ka būvniecībā turpinās attīstība, lai arī skaidrs, ka pirmskrīzes perioda
augstumus tuvākajos gados vēl nesasniegsim. Kā arī jaunais regulējums satur daudzus pārejas
noteikumus, kas noteic pašvaldību un būvniecības dalībnieku rīcību attiecībā uz tiem būvniecības
procesiem, kas tika iesākti, bet netika pabeigti pirms jaunā regulējuma spēkā stāšanās. Šajā sakarā
radušās pirmās problēmas praksē situācijās, kurās Būvvaldei vai nu pašai nav skaidrības par jaunā
regulējuma piemērošanu, vai Būvvaldei un pasūtītājam ir atšķirīgs viedoklis par regulējuma
interpretāciju.
2015.gadā plānotie projekti, būvniecības darbības, investīcijas, remontdarbi un infrastruktūras
uzlabojumi Ozolnieku novadā:
Ozolnieku pagastā:
Kopielas seguma atjaunošana un ielas apgaismojuma izbūve;
Zemgales ielas seguma atjaunošana un ielas apgaismojuma izbūve;
Kanalizācijas tīklu izbūve Ceriņu ielā, Ozolniekos;
SAC Zemgale lietus kanalizācijas novadsistēmas izbūve starp B un C korpusiem;
Ozolnieku centrālā bibliotēka, Jauniešu centrs kāpņutelpas remonts un pacēlājs Rīgas ielas 29;
Ozolnieku Sporta centra novusa zāles rekonstrukcija.
Cenu pagastā:
Rubeņu ceļa remonts Raubēnos (1. kārta);
Gājēju celiņš Saules ielā Brankās;
Katlu māja Ānē;
Ānes ūdens ņemšanas vietas rekonstrukcija;
Raubēnu industriālās zonas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve;
PII “Bitīte” piebūves izbūve vienai grupai;
PII “Saulīte” aktu zāles pārbūve.
Salgales pagastā:
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Pagrabstāva remonts "Vīgriezēs";
Malkas šķūnis Garozas pakalpojumu centram “Eži”;
Garozas pamatskola saimniecības ēkas izbūve;
Garozas pamatskolas iekštelpu remonts;
Salgales pamatskolas virtuves telpu pārbūve;
Jaunais regulējums būvniecībā ir detalizēts un ievērojami apjomīgāks salīdzinājumā ar agrāko.
Jaunā regulējuma praktiskā lietošana nav vienkārša - vienlaikus jātur atvērts gan Būvniecības likums,
gan Vispārīgie būvnoteikumi, gan tās būves speciālie būvnoteikumi, ko iecerēts būvēt. Tikai kopā
lasot, var izprast katrai konkrētajai būvei izvirzītās prasības un uz to attiecināmās būvniecības
procedūras un procesuālos termiņus.
Raugoties nākotnē, 2016.gada būvniecības apjoms būs atkarīgs galvenokārt no spējas
nodrošināt publiskā pasūtījuma apjoma nepārtrauktību, kas nozīmē infrastruktūras un sabiedriskas
nozīmes ēku būvniecību pasūtījumus. Tas iet roku rokā ar Latvijas spēju iespējami ātri uzsākt jauna
budžeta perioda pieejamo Eiropas fondu līdzekļu apguvi, bez kuras būvniecības nozare var piedzīvot
arī kritumu.
Droši var prognozēt, ka publiskais sektors saglabāsies kā nozīmīgākais pasūtītājs būvniecības
nozarē arī 2016.gadā.

ĪSTENOTIE PROJEKTI 2015.GADĀ
1. Orientēšanās sporta popularizēšana Ozolnieku novadā
Projekta ietvaros iegādāta elektroniskās atzīmēšanās un laika uzskaites sistēma Ozolnieku sporta
centram, kas tiks pielietota organizējot dažādas sacensības, kā arī treniņu procesa nodrošināšanai
pulciņiem un interešu izglītībai novadā. Šī sistēma nodrošina informācijas saglabāšanu, fiksējot
kontrolpunkta (KP) numuru, dalībnieka starta numuru un laiku, kurā notikusi atzīmēšanās Tādējādi
tiks paplašinātas aktīvās atpūtas pavadīšanas iespējas novada iedzīvotājiem.
Projekta kopējās izmaksas: EUR 4126,10 , t.sk. Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) finansējums – EUR 2700 .
2. Laika uzskaites iekārtas iegāde tautas sporta veidu popularizēšanai
Projekta ietvaros iegādāta laika uzskaites iekārta (programma sacensību vadībai, sensoru paklāji un
laika ņemšanas čipi sacensību dalībniekiem ) Ozolnieku sporta centram, ar kuru iespējams precīzi
fiksēt dažādu sporta sacensību (skriešana, slēpošana, triatlons, piedzīvojumu sacensības, utt.)
dalībnieku rezultātus, un kas tiks izmantota sporta sacensību organizēšanai novadā.
Projekta kopējās izmaksas: EUR 10182,15 , t.sk. ELFLA finansējums – EUR 2700 .

3. Āra vingrošanas rīku uzstādīšana pie Teteles pamatskolas
Projekta ietvaros iegādāts un uzstādīts daudzfunkcionāls ielu vingrošanas rīku komplekss Teteles
parka teritorijā, kurš pieejams ikvienam. Teteles skolas skolēniem un citiem interesentiem pieejamas
arī nodarbības trenera vadībā.
Projekta kopējās izmaksas: EUR 4834,43 , t.sk. ELFLA finansējums –EUR 2700 .
4. Funkcionālo treniņu TRX inventāra iegāde Ozolnieku sporta centram
Projektā iegādāts TRX funkcionālā treniņa inventārs, kas novada iedzīvotājiem būs pieejams
Ozolnieku sporta centra fitnesa zālē. TRX piekares treniņsistēma ir viens no jaunākajiem un
efektīvākajiem treniņa konceptiem pasaulē.
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Projekta kopējās izmaksas: EUR 3711,26 , t.sk. ELFLA finansējums – EUR 2700 .
5. Materiāli tehniskās bāzes nodrošinājums vizuālās mākslas programmā Salgales Mūzikas un
mākslas skolā
Projekta ietvaros iegādāts portatīvais dators un multiprojektors, kas tiks izmantoti mācību priekšmeta
„datorgrafika” programmas apguvē.
Projekta kopējās izmaksas: EUR 1887,15 , Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums – EUR 1000 .

Pašvaldības projektu konkurss novada iedzīvotājiem
„Es zinu, varu un daru”
Pašvaldības finansētais projektu konkurss „Es zinu, varu un daru” 2015.gadā tika izsludināts
jau ceturto reizi. Saskaņā ar nolikumu, projektu konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju iniciatīvu un
līdzdalību savas dzīves vides sakārtošanā. Lai īstenotu savu ideju, konkursā var piedalīties ikviens
novada iedzīvotājs vai iedzīvotāju grupa. 2015.gada konkursam tika iesniegts 51 projekts, kas ir līdz
šim lielākais projektu iesniegumu skaits. No Ozolnieku pagasta iedzīvotājiem saņemti 17 iesniegumi,
no Salgales pagasta - 14 projekti un 20 iesniegumi no Cenu pagasta iedzīvotājiem. Iesniegto projektu
kopsumma vairāk kā 2 reizes pārsniedza budžetā atvēlēto summu. Izvērtējot projektus, vērtēšanas
komisija apstiprināja 24 projektus, īstenoti tika 23 projekti par kopējo summu EUR 13 172,73 . Tāpat
kā iepriekšējos gados, lielākā daļa iesniegto projektu saistīta ar teritorijas labiekārtošanu – rotaļu un
sporta laukumu elementu uzstādīšanu un apstādījumu veidošanu. Daļā projektu veiktas aktivitātes
interešu izglītības iespēju paplašināšanai sporta un kultūras jomās, kā arī organizēti pasākumi novada
iedzīvotājiem.
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20. attēls . 2015.gada īstenotie projekti Ozolnieku novadā.
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PAŠVALDĪBAS TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA

Aktivitātes Saimniecisko darbu veikšanā 2015
Galvenie uzdevumi
 Pašvaldības teritorijas ikdienas sakopšana, uzturēšana
 Izstrādāta ikgadējo iepirkumu dokumentācija pašvaldības iestāžu vajadzībām
 Pašvaldības iestāžu transporta pieprasījuma nodrošinājums
 Pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšana
2015.gadā :
 Turpinās Ozolnieku ezera labiekārtošanas darbi . Peldsezonas sezonā uzstādītas pārvietojamās
tualetes, uzstādīti papildus 10 soliņi un atkritumu urnas, pludmalē atvestas un izlīdzinātas
smiltis. Vasaras sezonā sistemātiski tiek pārbaudīta ezera ūdens kvalitāte;






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);
Meliorācijas ielas Nr.4,6,8 daudzdzīvokļu māju iekšpagalma asfaltbetona seguma atjaunošana
;
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 ;
Lielu Ziemassvētku egļu iestādīšana Branku un Ānes apdzīvotās vietās;

21. attēls. Ziemassvētku egļu stādīšana.





Atkritumu savākšana, zāles pļaušana, koku zāģēšana, rakšana un tamlīdzīgi darbi novadā. ,
palīdzība dažādu masu pasākumu norisēs;
Uzstādīts pretplūdu vārsts Dalbes ciemā;
Veikta novadgrāvju pārtīrīšana Jaunpēterniekos;
Veco un bīstamo koku zāģēšana. Celmu izfrēzēšana ;
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Sakārtotas Brīvības cīņu piemiņu vietas pie Skuju skolas, Cenu kapos un pie Vareļu
pieminekļa;
Izzāģēti koki, dolomīta šķembu laukumu, taciņu un postamenta sakārtošana;
Gājēju celiņu un laukumu attīrīšana no sniega un pretslīdes apstrāde ziemas periodā.

22. attēls .Ziemas perioda darbi - sniega attīrīšana no ceļiem un basketbola laukuma
Ozolniekos izveide par slidotavu.



Pārskats par 2015.gadu dzīvokļu saimniecībā
Ozolnieku novada pašvaldības īpašumā 2015.gadā bija 265 dzīvokļu īpašumi, no
kuriem izīrēti 228 dzīvokļi. Neizīrēti ir 37 dzīvokļi, kuriem visiem nepieciešams kapitāls
remonts. Dzīvokļi ģeogrāfiski izvietoti sekojoši:
Ozolnieki
- 28 dzīvokļi, tai skaitā 3 neizīrēti;
Jaunpēternieki
- 14 dzīvokļi;
Cenu pagasts
- 51, tai skaitā 1 neizīrēts;
Āne
- 94, tai skaitā 23 neizīrēti;
Tetele
- 19,dzīvokļi;
Garoza
- 39, tai skaitā 5 neizīrēts;
Emburga
- 20, tai skaitā 5 neizīrēts.
Ar novada domes lēmumiem:
pašvaldības palīdzības reģistrā par dzīvojamo telpu izīrēšanu iekļauti 9 novada iedzīvotāji
(ģimenes);
atteikts iekļaut palīdzības reģistrā 12 novada iedzīvotājiem.
2015.gadā pašvaldība izīrējusi sev piederošās dzīvojamās telpas 7 novadā dzīvojošiem
iedzīvotājiem (ģimenēm)..
Pašvaldības daudzdzīvokļu mājām Spartaka iela 9, Saules iela 9 - Cenu pagastā,
Saules iela 9 - Ozolniekos un mājai „Nameji” - Salgales pagastā nomainīti jumta segumi.
Pirms izīrēšanas atremontēti 5 pašvaldības dzīvokļi ( veikta logu nomaiņa, durvju
nomaiņa, krāsns mūrēšana u.t.t).
Divi dzīvokļi īrnieki atsavinājuši sev izīrēto dzīvokli, bet divi dzīvokļi pārdoti atklātā
izsolē.
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Atkritumu saimniecība.
2015.gadā Ozolnieku novadā ierīkoti 5 dalīto sadzīves atkritumu savākšanas punkti.
Papildus pie PII „Bitīte” un PII „Pūcīte” novietoti dalīto atkritumu konteineri makulatūrai.

23. attēls. Jainizbūvētais trotuārs
Ozolniekos no Tautas nama uz centru.

24.attēls. Salgales pagasta pārvaldes ēkas
“Vīgriezes”pielāgošana iekļūšanai cilvēkiem
ar kustību traucējumiem.

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 pārsvarā mazkvalificētus darbus: teritoriju
labiekārtošanu, darbu sociālajā aprūpē, sabiedrisko ēku remontdarbus ceļu apkopšanu , malkas
sagatavošanu ziemai.
Novadā vidēji mēnesī darba praktizēšanā tika nodarbināti 10 bezdarbnieki.
Kopumā 2015. gadā tika nodarbināti 48 bezdarbnieki.

25. attēls. Apkārtnes sakopšanas darbi .
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Paveiktie darbi :
 Lapu grābšana, apstādījumu ravēšana, sniega tīrīšana, pretslīdes apstrāde pašvaldības
teritorijā,
 Savākti atkritumi -96 m3,
 Telpu un ēku remontdarbi – 8 m2,
 Būvgružu novākšana – 12 m3,
 Ceļu un ielu malu kopšana – 4 km,
 Kapu teritorijas kopšana,
 Malkas sagatavošana apkures katlu mājām - 500m3,
 Veco ļaužu aprūpe – 670 stundas ,

26. attēls. Ozolnieku novada robežas .
Ozolnieku novada ceļu uzturēšanas darbi:
1. Sniega tīrīšana, ceļu un ielu pretslīdes apstrāde ziemas periodā .
2. Ceļu planēšanas darbi - 1300 pārgājiena/kilometri.

27. attēls. Grants ceļu uzlabošanas darbi Ozolnieku novadā .
3. Veikta grants ceļu uzlabošana. Kopā 2015. gadā grants seguma sakārtošanai uzvests un
izlīdzināts 3400m3 uzberamais materiāls.
4. Ceļa “Ganību ceļš – Jaunstrautiņi” stāvokļa uzlabošana.- noņemot ceļa apaugumu, nomainot
caurtekas , dolomīta šķembu uzbēršana un izlīdzināšana.
5. Asfaltbetona seguma ceļu atjaunošanā atremontēti 6100 m2 .
6. Veikta Parka ielas, Ozolniekos , rekonstrukcija.
7. Veikta Kastaņu ielas, Ozolniekos, rekonstrukcija.
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28. attēls . Ielu rekonstrukcija Ozolniekos.
8.
9.
10.
11.

Tika veikta Stadiona ielas, Ozolniekos, posma rekonstrukcija.
Tika veikta bojātā asfaltbetona seguma atjaunošana Saules ielas posmā.
Veikta Parka ielas, Ozolniekos, rekonstrukcija.
Veikta Akācijas ielas, Rencelēs, Salgales pagastā, rekonstrukcija.

29. attēls . Akāciju iela pēc remonta.
12. Lai paaugstinātu satiksmes drošību un uzlabotu ceļa ūdens atvadi, tika veikta mehanizēta ceļu
nomaļu appļaušana - 320 pārg/km.
13. Atjaunotas metāla margas Ronu tiltam Salgales pagastā.
14. Uzstādīts ātruma ierobežojuma valnis Muižas ielā un iebrauktuvē Garozas skolas teritorijā .
15. Ekspluatācijas gaitā bojātu caurteku rekonstrukcijas uz autoceļiem “Ņurdas – Mucenieki” un
“Spartaka iela – Kastaņi”.
16. Veikta ielu apgaismojuma rekonstrukcija Upes ielā Garozā un 1. Maija iela Emburgā.
Papildināts apgaismojums Saules ielā Branku ciemā.
17. Uzstādītas jaunas 16 ceļa zīmes .
Veikti elementārie apsaimniekošanas darbi Cenu un Sidrabenes pagastu kapos.






Vērā ņemamās aktivitātes bez elementārās kopšanas:
Pilnveidota Dalbes kapsētas integrācija kapsētu informācijas sistēmā CEMETY. Veikti citi
digitalizācijas darbi. https://www.cemety.lv/. Informāciju var iegūt arī www. ozolnieki.lv ,
noderīga informācija.
Ziemas periodā tiek veikta bojāto un bīstamo koku izzāģēšana.
Labiekārtošanai visos kapos atvesta melnzeme un smilts.
Uzstādīts jauns informācijas dēlis Teteles kapos.
Tiek pilnveidots kapličas ēkas, tās apkārtnes, jaunu apbedījuma vietu piesaistes projekts Teteles
kapos.
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Tiek slēgti jaunie un iepriekšējo gadu kapu vietas zemes nomas līgumi. 2015.gadā noslēgti 48
līgumi.
Neatkarīgi no pašvaldības pārraudzībā esošajām 10 kapsētām tiek apkopti 1. un 2. Pasaules kara
apbedījumi.
Galvenie saimniecības daļas darbību raksturojošie skaitļi:
Izlietots
2014.gadā
(EUR)
(EUR)
Tautsaimniecība
Kapu saimniecība
Pavisam kopā :

2201485
51894
2253379

2015.gadā

1515906
59980
1575886

2253379

2500000
1751599

2000000

1575886

1500000
851976
1000000
500000
0
Izpilde 2012

Izpilde 2013

Izpilde 2014

Izpilde 2015

30.attēls. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumu dinamika (EUR).
2015. 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 2-3 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.
2015.gadā Salgales pagasta pārvalde, ņemot vērā ierosinājumus un kritiku, pievērsa lielu uzmanību
iedzīvotāju informēšanas jautājumiem:
- uzstādīti četri ziņojumu stendi attālākās pagasta vietās, izlietojot tam EUR 943 ;

31.attēls. Izvietotās norādes un stendi Salgales pagastā.
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-

2014. gadā uzsākta, 2015.gadā turpinājās māju norāžu uzstādīšana, izlietojot EUR 1897 ;

- uzstādītas norādes uz kultūrvēsturiskajām vietām, EUR 355.
Teritoriju apsaimniekošanas un labiekārtošanas jomā 2015.gadā tika realizēti sekojoši
projekti:
- pie Vareļu pieminekļa tika izzāģēti vecie un bīstamie koki, to vietā iestādot jaunus,
izlietojot EUR 1700.

32. attēls. Vareļu pieminekļa labiekārtošana.
Emburgas ciema 1.maija ielā ir veikta lietus ūdens kanalizācijas skalošana un remonts
par EUR 3090.
2015.gadā tika turpināti pašvaldības ēku remonta un labiekārtošanas darbi. Izlietojot EUR 45600,
tika veikts remonts Garozas pakalpojumu centra otrajā stāvā. Remonta laikā tika stiprināts starpstāvu
pārsegums, uzstādītas jaunas un ērtas kāpnes, izremontētas telpas, kurās atrodas bibliotēka, jauniešu
centrs un telpas kultūras darbam.

33. attēls. Kāpņu telpas pēc remonta .
Salgales pagasta pārvaldes telpās remonts veikts kāpņu telpā, tualetē, un mazajā zālītē, kā arī otrā
stāva telpās, kurās ir izvietota Salgales mūzikas un mākslas skola. Remonts Salgales pagasta
pārvaldes ēkā izmaksāja EUR 25913.
Turpinot iesākto darbu pie ielu apgaismošanas pagasta ciemos, no jauna apgaismojums izbūvēts
Garozas ciema Upes ielā, izlietojot EUR 16452, bet Emburgas ciema 1.Maija ielā apgaismojums
papildināts ar četrām jaunām laternām.
2015.gadā atjaunotas metāla margas uz Roņu tilta . Tilta margu atjaunošana izmaksāja EUR
2916.
2015. gada 14.maijā Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš Salgales pagastam pasniedza
Heraldikas komisijas apstiprinātu pagasta ģerboni. Ģerbonī attēlota zelta laukā apvērsta zila smaile,
smailei uzlikta sudraba sakta. Ģerboņa idejas autors ir salgalietis , Vēstures institūta direktors,
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akadēmiķis Guntis Zemītis, bet māksliniece Dzintra Zemīte. 18.novembra svētku dievkalpojumā
Salgales evaņģēliski luteriskajā baznīcā tika iesvētīts uzaustais Salgales pagasta ģerbonis, kuru
izgatavoja TLMS “Staļģene” vadītāja, audēja Rita Sidraba.

34. attēls . Salgales pagasta ģerbonis .
No 2.novembra Ozolnieku novada Salgales pagasta pārvaldes telpās ”Vīgriezes” uzsācis darbu
VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS, kurā
iedzīvotājiem pieejamas klientu apkalpošanas speciālista konsultācijas par 8 valsts iestāžu: Valsts
ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes, Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Valsts zemes dienesta, Lauku
atbalsta dienesta un Valsts darba inspekcijas pakalpojumiem
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ATPŪTA , KULTŪRA , RELIĢIJA.

35. 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.
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.

36. attēls. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Talsiem .
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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.
Ozolnieku novada Kultūras nodaļa ir gandarīta par aizvadītā gada sadarbību ar radoši un inovatīvi
domājošiem kultūras nodaļas darbiniekiem. Ozolnieku novadā kultūras dzīves uzturētāji ir Ozolnieku
Tautas nams, Ānes kultūras nams, Salgales pagasta kultūras darbinieks, Ozolnieku novada muzeja
krājuma glabātājs un Ozolnieku novada bibliotēkas. Lai veicinātu līdzsvarotu kultūras procesu
attīstību, Kultūras nodaļa ir noteikusi nozīmīgākos ilgtermiņa mērķus ar novada pašvaldības atbalstu:
 Kultūrvides uzlabošana
 Kultūras un sporta atpūtas parka veidošana Ozolniekos
 Infrastruktūras uzlabošana Salgales pagasta «Vīgriezēs» kultūras darbībai
 Māksliniecisku kolektīvu, kursu izveide un kvalitātes nodrošināšana Salgalē un Ānē
 Vides objektu radīšana, kas simbolizē Ozolnieku novadu un veido Ozolnieku novada kultūras
tēlu

2015. gadā noorganizēto pasākumu statistika un kultūras pasākumu norises
Norišu skaits pavisam – 117
Maksas norišu skaits – 41
Bezmaksas norišu skaits pavisam – 76
Norišu apmeklētāju skaits pavisam – 22007
Maksas norišu apmeklētāju skaits pavisam – 3270
Bezmaksas norišu apmeklētāju skaits pavisam – 18737
Nozīmīgākie pasākumi 2015. gadā


Ozolnieku novada svētki „Ar saknēm novadā” Tēma - „Laiks dāvanām”!

Ozolnieku Sporta centra stadionā 25. jūlijā saules siltumā, dzīvespriecīgā un radošā atmosfērā jau 5
reizi ar plašu kultūras programmu krāšni un vērienīgi nosvinējām novada svētkus. Svētki kārtējo reizi
pierādīja, ka tie vieno iestādes, uzņēmumus un iedzīvotājus.
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37. attēls. Ozolnieku novada svētki.


Jaundzimušo sveikšanas sarīkojums

2015. gadā KN novada jaundzimušo bērniņu sveikšanu neiekļāva novada svētku programmā ar mērķi,
lai jaunās ģimenes īpaši tiktu godinātas un suminātas, tiem īpaši veltītos svētkos - 18. jūlijā Ozolnieku
Tautas namā. Svētki izdevās lieliski un turpmāk tradicionāli mazuļu sveikšana notiks 2x gadā janvārī
un jūlijā.

38. attēls. Jaundzimušo sveikšana.



Dzejas dienas

KN pirmo reizi piedāvāja iedzīvotājiem atzīmēt Dzejas dienas vienlaicīgi visā novadā. Ozolnieku
novada amatierteātris un vokālais ansamblis “Procesā” izrādīja literāri muzikālu uzvedumu “Latvija.
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Skaista ziemā un apžilbusi no saules vasarā” 18. septembrī Ānes kultūras namā, Garozas pamatskolā
un Ozolnieku Tautas namā.

39.attēls. Dzejas dienas Ozolnieku novadā.
 Meliorācijai - 65!
Pasākumu klāstā varam izcelt Ozolnieku Meliorācijas 65. jubilejas saieta organizēšanu 28. novembrī.
KN, Ozolnieku Tautas nama darbinieki un mākslinieciskie kolektīvi ir pateicīgi par sadarbību ar
bijušajiem melioratoriem pasākuma veidošanā. Pasākums vainagojās ar abpusēju prieku un
gandarījumu par padarīto un vēlmi tikties arī nākošgad.

40. attēls. Ozolnieku Meliorācijai 65.jubileja.
 Ziemassvētki novada bērniem
KN nodrošināja jauku teatralizētu Ziemassvētku rotaļu programmu “Kāpējpeļuka piedzīvojumi
Šurumburummežā” Ozolnieku Tautas namā, Ānes kultūras namā un Garozas pamatskolā, dodot
iespējas ģimenēm iepriecināt savus bērniņus.
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41. attēls. Ziemassvētki novada bērniem.
Kultūras nodaļa 2015. gada rudenī piedalījās Ozolnieku novada pašvaldības organizētajās
iedzīvotāju sapulcēs ar atskaiti par kultūras jomas attīstību novadā, uzklausot iedzīvotāju
priekšlikumus un vēlmes. Nodaļa turpmākajā darbībā ņems vērā iedzīvotāju ierosinājumus un ir
atvērta komunikācijai un sadarbībai!
Iepriekšējās sezonas vasaras mēnešos Ozolnieku Kultūras nodaļā un Ozolnieku Tautas namā
norisinājās likumības un saimnieciski finansiālās darbības pašvaldības iekšējais audits. Iepazīstoties ar
audita darba grupas secinājumiem un priekšlikumiem, KN ir jāpilnveido sava darbība attālinātajos
ciemos, jāveic iedzīvotāju anketēšana par kultūras dzīves aktivitātēm un iespējām līdzdarboties.
2016. gada Kultūras nodaļas galvenā darbības prioritāte – izstrādāt un iesniegt pašvaldībā novada
kultūras attīstības programmu 2017. – 2021. gadam, ieviest dzīvē Ozolnieku novada pašvaldības
radošo darbinieku darba samaksas nolikumu, kā arī sākt sagatavošanās darbus Latvijas simtgades
svinībām.
Ozolnieku tautas namā 2015. gadā noorganizēto pasākumu statistika un kultūras
pasākumu norises.
Norišu skaits pavisam – 66
Maksas norišu skaits – 34
Bezmaksas norišu skaits pavisam – 32
Norišu apmeklētāju skaits pavisam – 17780
Maksas norišu apmeklētāju skaits pavisam – 2920
Bezmaksas norišu apmeklētāju skaits pavisam – 14860
Iestādes organizētās norises:
Norišu saturs, formas

Maksas Maksas
- norišu norises skaits
apmeklētāji

Valsts / tradicionālie svētki

Bezmaksas - Bezmaksas
norišu skaits norises apmeklētāji
10

6050

Informatīva / izglītojoša norise
Lekcija

7

180

Amatieru koncerts

2

220

3

350

Profesionāļu koncerts

6

550

4

1500

Amatieru izrāde

5

350

3

380

Profesionāļu izrāde

10

1120
4

1500

Amatieru izstāde
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Profesionāļu izstāde
Izklaides sarīkojums

4

500

Literārs pasākums

5

2500

2

2500

1

80

Citu iestāžu, organizāciju rīkotās norises:
Norišu saturs, formas

Maksas - Maksas norises Bezmaksas norišu
- apmeklētāji
norišu skaits
skaits

Bezmaksas
norises apmeklētāji

Informatīva / izglītojoša norise

5

460

1

120

Konference / seminārs

5

550

Koncerti

1

150

6

750

1

30

3

390

Informatīva sanāksme
Cits izglītojošs pasākums
Izklaides sarīkojums

14

1680

Konkurss, skate
Reliģiskas konfesijas norise

54

2900

Kopējais Tautas nama amatiermākslas kolektīvu izbraukuma norišu skaits: 24

Norišu saturs, formas
Koncerts

17

Izrāde

7

1. Gadskārtu brīvdabas pasākumi

42. attēls . Lieldienas .
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43.attēls. Afišas Līgo svētkiem un Mārtiņdienai.
2. Profesionālās mākslas koncerti un izrādes

44. attēls . Pasākumi Ozolnieku Tautas namā.
3. Amatiermākslas koncerti un izrādes.

45. attēls . Pašdarbības kolektīvu koncerti.
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4. Izklaides un atpūtas pasākumi
5. Izstādes

46. attēls. Izstādes 2015.gadā.
6. Tradicionālie pasākumi

47. attēls. Tematiskie pasākumi Ozolnieku novadā.
Ozolnieku Tautas nama kolektīvam 2015. gada kultūras sezona aizritēja krāsaini un darbīgi. Lai
turpmāk Ozolnieku kultūras dzīve attīstītos vēl spraigāk, Tautas nama administrācija ir nonākusi pie
secinājuma, ka TN pietrūkst vides tālākai attīstībai. TN darbību nevar uzsākt jauni kolektīvi un
interešu grupas, telpu noslogojuma dēļ. Ikdienā telpas dala 13 kolektīvi un kursi (mēģinājumiem 2
nodarbību telpas, 2 mazās zāles un skatītāju zāle), mēģinot 2x nedēļā. Skatītāju zāli TN kolektīvi dala
ar Ozolnieku Mūzikas skolu. Iepriekšminētā iemesla dēļ, diemžēl nevaram paplašināt kultūras dzīves
aktivitāšu klāstu, lai apmierinātu visu vecumu iedzīvotāju kultūras intereses.

50

Ozolnieku novada pašvaldības 2015.gada publiskais pārskats
Neskatoties uz ierobežotajām telpu iespējām, TN kolektīvs 2016. gadu ir uzsācis ar jaunām idejām un
radošiem mērķiem, lai iepriecinātu pasākumu apmeklātājus.
2015. gada rudenī TN darbu uzsāka kase. Apmeklātāji ir novērtējuši kases priekšrocības un iespēju
norēķināties arī ar bankas karti. Kases darbība ir pierādījusi savu nepieciešamību kultūras iestādē, jo
ievērojami ir pieaudzis pasākumu apmeklātāju skaits.
TN telpas 2015. gadā regulāri ir izīrētas 90 reizes citu organizāciju un iestāžu atpūtas pasākumiem,
semināriem, koncertiem, Dievkalpojumiem, Jelgavas un Ozolnieku novadu interešu izglītības
tematiskiem konkursiem, sarīkojumiem un iedzīvotāju nozīmīgām dzīves jubilejām.
Amatiermākslas kolektīvu darbības nodrošināšana Ozolnieku TN
 Amatierteātris – režisore Dace Vilne
09.03. izrāde Liliana Helmane „RUDENS DĀRZS” Ozolniekos
11.03. izrāde Zemgales reģiona skatē Liliana Helmane „RUDENS DĀRZS” Ozolniekos
26.04. izrāde Rejs Kūnijs „BĪSTAMS PAGRIEZIENS” Ozolniekos
20.06. izrāde Rūdolfs Blaumanis „SKRODERDIENAS SILMAČOS”
Jelgavā, Pasta salā
23.06. izrāde Rūdolfs Blaumanis „SKRODERDIENAS SILMAČOS” Ozolniekos
25.07. izrāde Ozolnieku novada svētkos „KĀRLIS UN JĒKABS JĀŅOS” Ozolniekos
18.09. dzejas uzvedums „LATVIJA. SKAISTA ZIEMĀ UN APŽILBUSI NO SAULES VASARĀ”
Garozā, Ānē un Ozolniekos
23.10. pirmizrāde Džons B.Prīstlijs „ VIESNĪCAS NOSLĒPUMS”
24.10. pirmizrāde Džons B.Prīstlijs „ VIESNĪCAS NOSLĒPUMS”
31.10. izrāde Džons B.Prīstlijs „ VIESNĪCAS NOSLĒPUMS” Ānē
13.11. izrāde „KĀRLIS UN JĒKABS JĀŅOS” SAC „Zemgale”
29.11. izrāde Šīla Dileinī „MEDUS GARŠA” Jēkabpilī, festivālā „Laipa”
10.12. izrāde Šīla Dileinī „MEDUS GARŠA” Ozolniekos
11.12. izrāde Šīla Dileinī „MEDUS GARŠA” Ānē

1. Jaunā gada draudzības pasākums – karnevāls „Zvaigznīte zvaigznīte” pie SDK „Sendancis” –
10. Janvāris, VEF kult.pils
2. Starptautiskā tūrisma izstāde „Balttour – 2015” –7.februāris Ķīpsala
3. Deju koncerts „Metenītis danci veda” Vircavas TN –27.februāris
4. Deju koncerts Lapmežciema TN –28.februāris
5. Senioru deju kolektīvu koncerts Salaspilī „Ar tulpīti pie Tevis teku” – 7. marts
6. Deju kolektīvu lielkoncerts „Ceļā uz gaismu” –14.marts Dobeles sporta halle
7. Lieldienu lustes Ozolniekos un Pils saliņā –5.aprīlis
8. Deju kolektīvi SKATE Jelgavā –18.aprīlis
9. Vislatvijas Lielā talka – dejotāji Ozolniekiem.
10. Stādu dienas Jelgavā, piedalīšanās koncertā Pils salā –10.maijs
11. Deju lielkoncerts „Lieli puiši, mazi puiši Uz meitām kurpes āva” – 23.maijā Auces estrāde
12. XX Latvijas senioru svētki Madonā
13. Zāļu dienas koncerti SAC „Ozolnieki” un SAC „Jelgava” –20.jūnijs
14. LĪGO Ānē –23.jūnijs
15. Ozolnieku novada svētki –25.jūlijs
16. Sezonas atklāšanas pasākums Ozolnieku TN
17. Dalība Melioratoru pasākumā – 28. novembrī
 Ozolnieku novada jauktais koris “Līga”
14.03. – Pavasara koncerts ar pūtēju orķestri “Zelmeri Pro” ,kamerkori “Tik un tā”, Tukuma jaukto
kori “Gavile” Ozolnieku Tautas namā.
26.04. – Jelgavas novada kopmēģinājums/skate Jelgavas kultūras namā.
09.05. – koncerts Gadalaiku dziesmas Annenieku kultūras namā.
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23.05. – 20 gadu jubilejas koncerts Gadalaiku dziesmas Ozolnieku Tautas namā.
31.05. – IV vispārējiem latviešu Dziesmu un mūzikas svētkiem Jelgavā 120 lielkoncerts Latvieša
dziesma Jelgavas vārtos.
23.06. – Līgo svētku koncerts Ānē.
25.06. – 28.06 – VIII Ziemeļu un Baltijas valstu dziesmu svētki.
30.10. – koru konkurss Ceļā uz Dziesmu svētkiem Salgales pagasta „Līdumos”.
17.12. – 19.12. – starptautisks sakrālās mūzikas koru konkurss Cantate Domino Kauņā, Lietuvā.

48. attēls. Pašdarbības kolektīvi svētku koncertos.
 Muzikālais teātris „Nianse”
21.martā- Festivāls-konkurss „Skudru Pūznis” Priekuļos;
26.aprīlī- 2 koncerti Krasta „Lido”;
1.maijā – mazo solistu koncerts „Svētki Dziesmiņai” Ozolnieku Tautas;
7.jūnijā- konkurss „Popfestjūrmala” Jūrmalā;
28.augustā- jauniešu dienas pasākums Brankās, kur uzstājās arī „Nianse”;
4.septembrī- uzstāšanās dzejas dienu pasākumā „Zemgales vācelīte” Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā;
20.septembrī-dziesmu ieraksts studijā bērnu un jauniešu dziesmu konkursa „Balss pavēlnieks”
pusfinālam;
24.oktobrī- piedalīšanās un filmēšanās Latvijas Televīzijā bērnu un jauniešu dziesmu konkursa „Balss
pavēlnieks” finālam, kurš televīzijā tika pārraidīts 8.novembrī. Konkursa finālā grupa „Nianse”
ierindojās augstajā 3.vietā, un līdz ar to izvirzījās tālākai dalībai – konkursa „Balss pavēlnieks”
laureātu konkursam;
25.oktobrī- uzstāšanās Rasmas Urtānes bērnu dzejoļu krājuma prezentācijā Jelgavas Zinātniskajā
bibliotēkā;
13.novembrī- dziesmu ieraksts studijā 5.decembra deju koncertam-uzvedumam;
22.novembrī- divi koncerti „Lido” kompleksā Rīgā;
28.novembrī- uzstāšanās bijušajiem darbiniekiem veltītajā pasākumā- jubilejas saietā „ Ozolnieku
Meliorācijai -65”;
29.novembrī- piedalīšanās un filmēšanās bērnu un jauniešu dziesmu konkursa „Balss pavēlnieks”
laureātu koncertā Latvijas Televīzijā, televīzijas tiešraidē (kopvērtējumā augstā 5.vieta);
30.novembrī- filmēšanās un dziesmu izpildīšana divām Latvijas Televīzijas bērnu raidījumu „Kas te,
es te” pārraidēm;
4.decembrī- augsti novērtētās un Latvijas Televīzijas atzinību guvušās grupas „Nianse” bērnu, kuri
iejutās rūķīšu lomā, filmēšana Ozolnieku mežā Latvijas Televīzijas raidījumam „Ziemassvētku
pasaka”;
21.decembrī- labdarības koncerts „Kur palikusi Ziemassvētku Poga” Ozolnieku Tautas namā;
22.decembrī- piedalīšanās ar dziesmām un rotaļām Ziemassvētku pasākumā Bērzē;
23.decembrī- uzstāšanās senioriem veltītā vakara pasākumā Ozolnieku Tautas namā.



Bērnu vokālais ansamblis “Mārīte”
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01.04.2015 – Ozolnieku un Jelgavas novada pirmsskolas vecuma bērnu vokālo ansambļu un solistu
koncerts – skate
05.04.2015 – Lieldienu pasākums Ozolniekos
12.05.2015 – koncerts māmiņām “Māmiņa – saulīte”
10.06.2015 – sezonas noslēguma koncerts “Raibā vasariņa”
10.12.2015 – koncertnodarbība “Ziemassvētku prieks”
Vokālais ansamblis aktīvi strādāja pie bērnu muzikālo spēju attīstības – prasmes muzicēt, dziedāt,
ritmizēt, kā arī attīstītas vokālās dotības.
Izcilākie un svarīgākie notikumi kolektīvu darbībā





2015. gadā jauktajam korim “Līga” apritēja 20. gadi. Ilggadējo pastāvēšanu koris atzīmēja
jubilejas koncertā 23. maijā, izpildot un apgūstot V. Pūces vokāli instrumentālo ciklu
“Gadalaiku dziesmas”, kas ir profesionālu koru repertuārā. Lepojamies ar kora izaugsmi
un spēju apgūt kvalitatīvi šāda veida repertuāru. Lielu ieguldījumu kora profesionālajā
izaugsmē ir devis jaunais diriģents Vilhelms Vācietis un kormeistare Inese Stupele, kuri
korim virza pretī jaunai pieredzei un panākumiem. Pēc jubilejas, kora vadītāji pieņēma
lēmumu ņemt dalību Starptautiskajā koru festivālā un konkursā “Cantate Domino”
Kauņā, Lietuvā. Šajā konkursā koris “Līga” ieguva 2. vietu starp daudziem izciliem
kolektīviem. Esam iepriecināti par kora radošumu un spējām sevi pierādīt kā augstvērtīgu
māksliniecisku vienību.
Senioru deju kopa “Ozolnieki” savā pastāvēšanas vēsturē 1x piedalījās Starptautiskajā
vasaras folkloras festivālā Šiofokā un Miškolcā, Ungārijā, popularizējot latviešu tautas
deju tradīcijas un nesot Ozolnieku vārdu pasaulē.
Bērnu un jauniešu muzikālā teātra “Nianse” svarīgākais notikums bija piedalīšanās un
filmēšanās Latvijas Televīzijā bērnu un jauniešu dziesmu konkursa „Balss pavēlnieks”
finālam. Konkursa finālā grupa „Nianse” ierindojās augstajā 3.vietā. “Nianses” vadītāja
Ingūna Lipska ieguldīja lielu darbu sagatavojot mazos dziedātājus un izturot bargu
konkurenci, sacenšoties ar Latvijas labākajām bērnu popgrupām, guva vērā ņemamus
panākumus.
2016. gada prioritātes






Ozolnieku pašvaldības audita darba grupas secinājumu un priekšlikumu ieviešana, sakārtojot
administratīvo darbu un pilnveidojot Tautas nama darbību
Aktivizēt sadarbību ar pašvaldības izglītības iestādēm, jauniešu iniciatīvu un sporta centriem,
radot jaunus inovatīvus pasākumus
Deju kopas “Ozolnieki” 40. gadu jubilejas pasākuma sagatavošana un atzīmēšana
Ozolnieku Tautas nama materiāltehniskās bāzes pilnveidošana

Sirsnīgs paldies Ozolnieku novada iedzīvotājiem, iestādēm un uzņēmumiem par sadarbību 2015.
gadā! Kultūras darbinieku sapnis 2016. gadā – pārpildītas skatītāju zāles, emocijas un prieks, radošs
gandarījums par satikšanos… Piepildīsim sapni ar vēlmi baudīt kultūru un būt kopā.
Salgales pagastā 2015. gadā noorganizēto pasākumu statistika un kultūras pasākumu norises.
Norišu skaits pavisam – 17
Bezmaksas norišu skaits pavisam – 17
Norišu apmeklētāju skaits pavisam – 1095
Bezmaksas norišu apmeklētāju skaits pavisam –1095
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Iestādes organizētās norises:
Norišu saturs, formas

Maksas Maksas
- norišu norises skaits
apmeklētāji

Bezmaksas - Bezmaksas
norišu skaits norises apmeklētāji

Valsts / tradicionālie svētki

6

560

Informatīva / izglītojoša norise

1

30

2

165

Amatieru izstāde

1

50

Profesionāļu izstāde

1

60

Izklaides sarīkojums

4

250

Literārs pasākums

2

80

Lekcija
Amatieru koncerts
Profesionāļu koncerts
Amatieru izrāde
Profesionāļu izrāde

49. attēls.Tikšanās ar rakstnieci Dinu Zoldneri un grāmatas “Izdzīvot meiteņu paradīzē “ prezentācija .
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50. attēls. Zigrīdas Cīrules gleznu izstādes atklāšana.

51. attēls . Kultūras pasākumi Salgales pagastā.
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 .
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Ānes kultūras namu saviem regulārajiem mēģinājumiem izmanto mūziķu grupa „Fortis”.
Tāpat jau sesto 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.
2015.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 nama telpas 2015.gadā tika arī izīrētas un tajās organizētas iedzīvotāju sapulces.
Gada nogalē savu darbību uzsāk teātra pulciņš bērniem, kuru vada Mārīte Vasele.

Ānes kultūras namā 2015. gadā noorganizēto pasākumu statistika un kultūras
pasākumu norises.
Norišu skaits pavisam – 34
Maksas norišu skaits – 7
Bezmaksas norišu skaits pavisam – 27
Norišu apmeklētāju skaits pavisam – 3132
Maksas norišu apmeklētāju skaits pavisam – 350
Bezmaksas norišu apmeklētāju skaits pavisam – 2782
Iestādes organizētās norises:
Norišu saturs, formas

Maksas - Maksas
norišu
norises skaits
apmeklētāji

Bezmaksas norišu skaits

Bezmaksas
norises apmeklētāji

6

710

Amatieru koncerts

2

65

Profesionāļu koncerts

2

210

4

300

Izklaides sarīkojums

2

110

Literārs pasākums

1

12

Valsts / tradicionālie svētki
Informatīva / izglītojoša norise
Lekcija

Amatieru izrāde

4

140

Profesionāļu izrāde

3

210

Amatieru izstāde
Profesionāļu izstāde
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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

760

Koncerti

6

550

Informatīva sanāksme

2

65

Informatīva / izglītojoša
norise
Konference / seminārs

Cits izglītojošs pasākums
Izklaides sarīkojums
Konkurss, skate
Reliģiskas konfesijas norise
Norišu saturs, formas
Koncerts

10

Izrāde

7

2. attēls. 2015.gada pasākumi Ānes kultūras namā.
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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

113886

Bibliotēkas

94702
112328
283733

Sporta
pasākumi

246600

309604
297853

Kultūras
pasākumi

295281
izpilde 2015

Izpilde 2014

364297

Izpilde 2013

53. attēls. Pamatbudžeta izdevumu dinamika atpūtai un kultūrai (EUR).
Ikvienas pilsētas un ciema bibliotēkas ir vietējās Gaismas pilis, tāpat kā Nacionālā
bibliotēka, tikai mazāka mēroga. Ozolnieku novadā darbojas 5 publiskās bibliotēkas: Ozolnieku
pagastā - Ozolnieku novada centrālā bibliotēka; Cenu pagastā - Ānes, Jaunpēternieku, Vainu
bibliotēkas ; Salgales pagastā – Garozas bibliotēka.
Ozolnieku novada bibliotēku misija- atbalstīt, nodrošināt vietējās kopienas iedzīvotāju informācijas
vajadzības, veicināt iedzīvotājiem informācijas izpratni, atbalstīt izglītības procesu un mūžizglītību,
radīt komfortablus apstākļus ikviena indivīda intelektuālai izaugsmei, personības bagātināšanai, sniegt
cilvēkiem prieku un gandarījumu par izlasīto un iegūto informāciju.
Bibliotēku personālu sastāda 7 bibliotekārie darbinieki: 3 darbinieki ar bibliotekāro izglītību (1
maģistra, 1 bakalaura grāds – centrālā bibliotēka, 1-pirmā līmeņa augstākā izglītība 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). Novada bibliotekāru saime lepojas ar
Garozas bibliotēkas vadītāju Daci Beiri (attēlu skat. Pielikumā), kura pievienojās bibliotēku
profesionāļiem, 2015.gadā iegūstot pirmā līmeņa augstāko izglītību Latvijas Kultūras koledžā
bibliotēku nozarē. Novada bibliotekāru veikums novērtēts, izvirzot galveno bibliogrāfi Guntu Vidiņu
(attēlu skat. Pielikumā) Ozolnieku novada „Gada cilvēks kultūrā” apbalvojumam par 2015. gada
darba rezultātiem – pabeigtu darbu pie novada bibliotēku e-kataloga.
Nozīmīgākais notikums novada bibliotēku profesionālajā attīstībā ir 3 bibliotēku automatizācija,
ieviešot ALISE-i versiju. Tagad Vainu, Ānes, Garozas bibliotēkas elektroniski pieslēgtas sistēmas
ALISE pamatversijai, kuru uztur novada centrālā bibliotēka. Lai to realizētu, sekmīgi tika pabaigta
Ānes un Garozas bibliotēku rekataloģizācija – krājuma vecās daļas ievadīšana elektroniskajā
informācijas sistēmā.
Aizvadītajā gadā bibliotēkas aktīvi iesaistījās tādos pasākumos kā e-prasmju nedēļa, kas notiek ne
tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas valstīs, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa, kas notiek 7 ziemeļu valstīs
novembrī, bibliotēku nedēļa Latvijā aprīlī. Ozolnieku novada bibliotēkas tika pārstāvētas Bibliotēku
ideju tirgū, kas norisinājās Latvijas bibliotekāru 17.konferences laikā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
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Bibliotēku darbinieki turpināja iepriekšējo gadu tradīciju – piedalīties Zemgales reģiona bibliotekāru
sporta svētkos, šoreiz Jelgavas novada Vilcē.
Kā katru gadu – bibliotekāri un čaklākie lasītāji piedalījās Lauku bibliotēku atbalsta biedrības un
vietējo pašvaldību organizētajos Jelgavas un Ozolnieku novadu Grāmatu svētkos, šoreiz Jelgavas
novada Lielvircavā 28.augustā.
Vairāki bibliotēku darbinieki piedalījās pieredzes apmaiņas braucienos uz Lietuvas un Cēsu
apkārtnes bibliotēkām.
Bibliotēku veiksmes stāsti saistīti ar publiskām aktivitātēm – veiksmīgi organizētiem un
apmeklētiem pasākumiem: Ozolniekos – e-prasmju nedēļas ietvaros pasākumu cikls "Naudas laiki
Latvijā: no vērdiņa līdz eiro". tā ietvaros arī konkurss iedzīvotājiem „ Ozolnieki digitāli”,
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākums „Ielūdz Bokas jaunkundze” Ozolnieku bērnu un jauniešu
centra dalībniekiem; Garozas bibliotēkas telpās 3 mēnešu laikā tika veikti nozīmīgi remontdarbi.
Bibliotēka ieguva jaunu tēlu un piedalījās "Latvijai 97! Vārdi" video apsveikuma veidošanā (attēlu
skat. Pielikumā), kur bibliotēkas telpās 1. klases skolniece no Garozas pamatskolas lasīja fragmentu
no Latvijas nacionālās bibliotēkas izvēlētas grāmatas. Garozas bibliotēka bija viena no 97 bibliotēkām
visā Latvijā, kuras apbraukātas apsveikuma veidošanas ietvaros. Pirmizrāde notika 11. novembrī
Latvijas Televīzijā, raidījumā "Panorāma". Reizi gadā Garozas bibliotēka organizē tikšanos ar
grāmatu autoriem, šoreiz ar Dinu Zoldneri „Izdzīvot meiteņu paradīzē" - autori; Ānes bibliotēkā –
pasākumu cikls vietējo iedzīvotāju mākslas darbu popularizēšanai „Ānes iedzīvotāju pašu rokām
darinātais” (attēlu skat. Pielikumā), sadarbībā ar PII „ Saulīte” – Pirmā tikšanās ar bibliotēku; Vainu
bibliotēkā – dzejas dienu pasākums kā bērnu ballīte Raiņa jubilejā (attēlu skat. Pielikumā) PII „Bitīte”
bērniem, veiksmīgā sadarbībā ar Branku jauniešu centru – Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākums
(attēlu skat. Pielikumā) ar aktivitātēm parkā krēslas stundā; Jaunpēternieku bibliotēkā e-prasmju
nedēļas ietvaros „Putnu dienas” (attēlu skat. Pielikumā) - interneta vietnēs pieejamais.
Bibliotēku galvenie darba rādītāji atspoguļoti 12. tabulā. Nedaudz palielinājies lasītāju
skaits par 29, apmeklējumu skaits palielinājies par 2189.
Elektroniski tiek uzskaitīti novada bibliotēku e-kataloga virtuālie apmeklējumi, kuru skaits
palielinājies par 407, tātad šāda informācija iedzīvotājiem ir noderīga un nepieciešama kaut arī no
pašvaldības tīmekļa vietnes navigācija līdz katalogam nav vienkārša – vairāk kā 3 klikšķu attālumā,
tomēr norāde uz katalogu ir pie informācijas par katru bibliotēku. Virtuālie apmeklējumi 2015. gadā
sastādīja 2891 (2014 – 2484). Ik dienas Ozolnieku bibliotēku e-katalogā attālināti ielūkojušies vidēji
ap 8 interesentiem, kur autorizētiem bibliotēku lietotājiem ir iespēja attālināti pasūtīt un rezervēt sev
interesējošos iespieddarbus.
Vidējie bibliotēku rādītāji liecina, ka katru darba dienu novada bibliotēkas apmeklējuši vairāk
kā 100 lasītāji. Tas apliecina vietējās kopienas iedzīvotāju ieinteresētību par bibliotēku sniegtajiem
pakalpojumiem. Vidēji katrs lasītājs saņēmis bibliotēkās gada laikā 23,36 iespieddarbus.
Bibliotēku krājums nav būtiski palielinājies, jo notiek regulāra krājuma kvalitātes uzlabošana,
tiek atlasīti un norakstīti nolietotie, mazvērtīgie, bibliotēku profilam neatbilstošie eksemplāri. Īpaši ar
savu bibliotēku krājumiem aizvadītajā gadā strādāja Ānes un Garozas bibliotēkas, tas bija
nepieciešams, lai pievienotos kopkatalogam.
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12. Tabula

Bibliotēku darba galvenie rādītāji .
Bibliotēka

Lasītāju skaits

Apmeklējums

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Ozolnieku
novada centrālā
bibliotēka

811

840

11312

13791

19303

19602

16753

17315

Ānes bibliotēka

269

271

6813

5402

6143

6251

6044

6042

Jaunpēternieku
bibliotēka

59

54

1034

1728

2935

2712

4258

4489

Vainu bibliotēka

244

249

2599

3462

6594

6365

7885

8000

Garozas
bibliotēka

215

213

3720

3284

3705

3078

5744

4810

1598

1627

25478

27667

38680

38008

40684

40656

Kopā
bibliotēkās

5

Izsniegums

Krājums

Informācijas pakalpojumu attīstība
Ozolnieku novada bibliotēku elektroniskais kopkatalogs atspoguļo visu piecu bibliotēku
krājumu pilnībā.
Kopumā aizvadītā gada laikā bibliotēkas elektroniskajam katalogam pievienots 2880
eksemplāru (2669 – 2014). Uzsākot 2016. gadu bibliotēkas elektroniskajā katalogā ir 33999 (31119 –
2014) eksemplāru apraksti. Centrālās bibliotēkas krājums sastāda 17315 iespiedvienību.
Kataloga kvalitāte atbilst starptautiskiem standartiem un visām prasībām, kādas ir reģionu
galveno bibliotēku kopkatalogiem. 2015. gadā izveidoti 297 (2014-540) MARC (Machine-Readable
Cataloging) ieraksti, rediģēti 2287 (2014-2893) MARC ieraksti, importēti MARC 1210 (2014-998)
ieraksti, izveidoti 175 (2014-233) autoritatīvie ieraksti, importēti 523 (2014-680) autoritatīvie ieraksti,
rediģēti 151 autoritatīvais ieraksts, izveidotas 333 (2014-404) anotācijas, rediģētas 120 anotācijas.
Visu novada bibliotēku lietotājiem ir iespēja izmantot datubāzes „Letonika” un „Lursoft
Laikrakstu bibliotēka”- tā ir iespēja meklēt Latvijā izdoto laikrakstu pilnus tekstus elektroniski. No
bibliotēku IP adresēm bibliotēku lietotājiem ir pieejamas LNB kolekcijas „Zudusī Latvija” un
„Periodika” – pilni teksti.
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.
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13. Tabula
Novada bibliotēku finansējums

Bibliotēka

Pašvaldības finansējums

Bibliotēkas izmaksas

Krājuma komplektēšanai

*kārtējās izmaksas

Kopā

Uz 1
bibliotēkas
lietotāju

Kopā

Uz 1 bibliotēkas
lietotāju

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Ozolnieku

6705

6484

8.27

7.72

47796

52652

58.93

62.68

Vainu

2932

2793

12.02

11.22

15557

15205

63.76

61.06

Ānes

3322

3348

12.35

12.35

13196

13135

49.05

48.47

Jaunpēternieku

949

1204

16.08

22.30

6131

7826

103.92

144.93

Garozas

2368

1945

11.01

9.13

10455

11602

48.63

54.69

*kārtējās izmaksas, bez kapitālajiem izdevumiem
Bibliotēku izmaksas atspoguļo reālo situāciju: uz 1 lasītāju tiek tērēts EUR 48-62 gadā, bet mazajai
Jaunpēternieku bibliotēkai tas ir krietni vairāk, jo ir ļoti mazs lasītāju skaits. Bibliotēku līdzekļi tērēti
tikai visnepieciešamākajam- grāmatām, periodikai, telpu uzturēšanai.
Aizvadītā gada sarežģītā situācija finansiālā ziņā, ierobežojot izdevumus no oktobra, atsaucās arī uz
bibliotēku svarīgāko – grāmatu iegādi. Nebija iespējams apgūt visus šim nolūkam paredzētos
līdzekļus. Cieta bibliotēku līdzšinējā politika: grāmatu iegādes prioritāte, ko līdz šim tik atzinīgi
vērtēja bibliotēku lietotāji, jo tika nodrošināta bibliotēkas pakalpojumu kvalitāte un bibliotēkas un
pašvaldības pozitīvais tēls iedzīvotāju skatījumā.

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 Vainu
bibliotēkas. Ānes bibliotēkā uz vietas ilgstoši strādāja bibliogrāfe, lai veiktu krājuma rekataloģizāciju
un sniegtu konsultācijas bibliotekārajā darbā.
•

Konsultācijas pa telefonu visām novada bibliotēkām bibliotekārā darba jautājumos.
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•
Grāmatu svētku dalības organizācija un koordinācija novada bibliotēkām. Transporta
organizēšana.
•

Elektroniskajam katalogam pievienoti Ānes un Garozas bibliotēku rekataloģizētie eksemplāri.

•

Jauno grāmatu sūtījumu veidošana sistēmā ALISE Jaunpēternieku bibliotēkai.
Projektizstrāde

•
VKKF projekts “ Latviešu oriģinālliteratūras un augstvērtīgas tulkotās literatūras iegāde
Ozolnieku novada bibliotēkām” - projekts netika atbalstīts.
Bibliotēku materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Garozas bibliotēkā veikts telpu remonts.
ERAF projekta ietvaros 3 bibliotēkas saņēma jaunus publiski pieejamus datorus: Centrālā bibliotēka
– 5 datorus -EUR 4300 vērtībā ; Garozas bibliotēka – 3 datorus – EUR 2580 vērtībā; Vainu
bibliotēka - 4 datorus – EUR 3440 vērtībā.
Lepojamies ar bibliotēku darbiniekiem : Daci Beiri, absolvējot Latvijas Kultūras koledžu Bibliotēku
studiju programmā un Guntu Vidiņu, saņemot Ozolnieku novada Pateicības rakstu .

54. attēls . Pasākumi Ozolnieku centrālajā bibliotēkā.
Ozolnieku novada centrālajā bibliotēkā e-prasmju nedēļas ietvaros notika konkurss iedzīvotājiem
„Ozolnieki digitāli” – uzvarētāju apbalvošana.
Ozolnieku novada centrālajā bibliotēkā tika rīkots Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākums „Ielūdz
Bokas jaunkundze” Ozolnieku bērnu un jauniešu centra dalībniekiem.
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55. attēls. Garozas bibliotēka .
Garozas bibliotēka piedalījās "Latvijai 97! Vārdi" video apsveikuma veidošanā. Pirmizrāde
notika 11. novembrī Latvijas Televīzijā, raidījumā "Panorāma".

56. attēls. Pasākumi Ānes un Vainu bibliotēkās.
Novada bibliotēkās tika organizēts:
Ānes bibliotēkā pasākumu cikls vietējo iedzīvotāju mākslas darbu popularizēšanai „ Ānes
iedzīvotāju pašu rokām darinātais” ,
Vainu bibliotēkā – dzejas dienu pasākums kā bērnu ballīte Raiņa jubilejā PII „Bitīte”
bērniem, aktivitātes pie bibliotēkas,
Sadarbībā ar Branku jauniešu centru – Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākums ar
aktivitātēm krēslas stundā,
Jaunpēternieku bibliotēkā e-prasmju nedēļas ietvaros „Putnu dienas”.

Ozolnieku novadā sporta dzīvi vada Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļa . Nodaļa koordinē
un vada Ozolnieku un “Mālzemes” sporta centru , kā arī atsevišķu sporta veidu darbību .
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:
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☺bērni – VFS(visp.fiz.sag.) (18), futbols (20), karate-do (23), orientēšanās (12), teniss (10)
☺I.Līga - VK”Ozolnieki”(18); novusā NK „Ozolnieki”-(10);
☺Virslīga - volejbola komanda „Poliurs/Ozolnieki”(16);
☺seniori - volejbols (10), futbols (15);
☺visi interesenti – skriešana SK”Ozolnieki”(35), pilates, joga (20); zumba (15); hip hop dejas (35)
☺individuālās nodarbības – trenažieru zāle (50), galda teniss (8);
☺bezmaksas nodarbības sporta zālē – bērnu dārzs „Zīlīte” – (60).
☺bezmaksas nodarbības sporta zālē – bērnu dārzs „Pūcīte” – (20).

57. attēls. Sacensības Ozolnieku sporta namā.
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 6.spartakiāde, no plānotajiem 13 sporta
veidiem, notika 12 sporta veidos (zolīte, novuss, zemledus makšķerēšana, galda teniss, šaušana,
ģimeņu auto-foto orientēšanās, riteņbraukšana basketbols, volejbols, pludmales volejbols, minifutbols,
kā arī tradicionālā Ozolnieku velotūre). Laika apstākļu dēļ nenotika slēpošana.

58. attēls. Ozolnieku novada 6.spartakiāde.
Zolītes sarakstā 47 dalībnieki sešās kārtās noskaidroja, ka čempiona gods pienākas Andrim
Vincānam „(Salgale”), sudrabs – Mārim Balodim(„Ozokalns”) un bronza Aigaram
Blūmam(„Centrs”).
Novusā - 17 vīru un 4 sieviešu konkurencē divās sacensību dienās noskaidroja, ka labākie
novusa spēlētāji Ozolniekos ir Gunārs Balodis, Edgars Vītiņš, Mārtiņš Veilands, sievietēm - Silvija
Salmiņa, Brigita Gailāne un Irēna Leitēna.
Zemledus makšķernieki no Branku ezera izvilka 8,5 kg zivju, ko izdalot 19 dalībniekiem,
katram pienāktos pat puskilograms kārtīgam cepetim. Toties čempions Jānis Apaļais („Salgale”)
izmakšķerēja turpat 2.kg. Otrās vietas ieguvējs Raivis Bērziņš („Kauguri”) lepojās ar 1,2 kg un trešais
labākais Rinalds Vācers („Centrs) ar 1,1 kg zivju. Kā pārsteigums – krastā dalībniekus gaidīja Bāra
„Meka” pagatavotā, garšīgā soļanka.
Galda tenisā – no 32 pārstāvjiem (t.sk. 6 sievietes) čempiona titulu izcīnīja pats vecākais
dalībnieks (68 g) Pāvels Pavlovs („Kauguri”), sudrabs Sandrim Maslovam („Centrs”) un bronza –
Kasparam Aksjonovam („Ezermalas”). Sievietēm - Una Tiliba, Sintija Krauze un Brigita Gailāne.
Kā jaunums šajā spartakiādē, martā tika rīkots eksperimentālais pasākums Šaušanas diena, ar
ieceri dot iespēju ikvienam novada iedzīvotājam izmēģināt savās rokās ieroci, kā arī apjaust tā
bīstamību. Šaušanas instruktori piecu stundu garumā apmācot un arī uzraugot, deva iespēju ikvienam
no 145 dalībniekiem izmēģināt šaušanas māku ar gaisa šauteni vai ar pistoli. Lieliem un maziem

64

Ozolnieku novada pašvaldības 2015.gada publiskais pārskats
interesentiem bija iespēja arī apskatīt starptautiskas klases šāvēju pilnu ekipējumu un sacensību
profesionālo inventāru.
Šaujot ar šautenēm no atbalsta 38 sieviešu konkurencē, vislabāk veicās Ritai Vācerei, Sabīnei
Zemītei un Evitai Počai. 33 vīru konkurencē ar pistoli - labākie Uģis Skrupskis, Olafs Krūzmētra un
Jānis Voronko.
Atsevišķi tika vērtēts arī ģimenes locekļu kopējais sašauto punktu skaits, ja viens no
dalībniekiem bija šāvis ar pistoli. Šeit, pasniedzot pats sev dāvanu dzimšanas dienā, čempionu godā ar
161 punktu tika Olafs Krūzmētra ar savu ģimeni. Otrajā vietā Normunda Juša ģimene ar 143
punktiem un trešajā vietā Ulda Legzdiņa ģimene ar 141 punktiem.

59. attēls. Foto orientēšanās sacensības .
Ar skaistu, saulainu dienu un labu noskaņojumu aprīlī startēja jau trešās Ģimeņu auto – foto
orientēšanās sacensības. 32 ekipāžas, kopā 128 dalībnieki devas aizraujošā ceļojumā, lai pēc bildēm
atpazītu un atrastu kartē norādītos kontrolpunktus, lai atkal izzinātu jaunas vietas un lietas, kā arī
praktiski izmēģinātu ko tādu, kas vēl līdz šim nekad netika darīts.
Kā vienmēr pārsteidza kontrolpunkts Garozā Dinas Štelmaheres vadībā, kur dalībniekiem
tika dota iespēja izrādīt savas dziedāt, dejot, stāstīt prasmes, kā arī daudzi citi atjautības vingrinājumi.
Uzkāpt moča mugurā un ķert līdzsvaru līdz nemaņai varēja „Priežkalnu” trasē pie
slavenajiem triāla sportistiem Grīnfeldiem.
Guntis un Andris Vincāni pārsteidza dalībniekus ne tikai ar to, ka deva iespēju izmēģināt
šaušanu pa lidojošiem mērķiem, bet arī ar to, ka ziedojuma veidā sedza visus sacensību munīcijas
izdevumus, kuru summa sniedzas pāri par EUR 100.
Kā vienmēr nebija iespējams aizbraukt garām Dombrovsku saimniecības staltajiem zirgiem
un tos samīļot, pie reizes nopelnot punktus ieskaitei.
Kā patstāvīgs uzdevums Ānē dalībniekiem bija noteikts pašiem iepazīties ar ķieģeļu ražotni,
apskatīt paraugus, uzdot jautājumus, kā arī visu iegaumēt, lai finišā atbildētu uz 10 dažādiem, pat
kurioziem jautājumiem. Gadījās arī, ka atbildēs kāds, ražojot ķieģeļus, grasījās māliem pievienot arī
vistu olas kā papildizejvielu.
Ļoti viltīgu jautājumu dalībniekiem uzdeva Ozolnieku motormuzeja vadītājs Alfrēds
Zamockis, jo, lai uz to atbildētu , bija jāapskata un jāiepazīstas ar visu muzeja ekspozīciju.
Gan fiziskas, gan ekstremālas pārbaudes dalībnieki izbaudīja skaistajā atpūtas kompleksā
„Vīksnas” pie Raivja Zigmunda. Kādu ekipāžu karte aizveda upes pretējā pusē un būtu labi noderējusi
autoamfībija, lai tiktu pie mērķa. Citiem dalībniekiem gribējās nopelnīt papildpunktus izpeldoties
dīķa pavasarīgajā ūdenī. Bet tā, kā tas nebija paredzēts nolikumā, kā arī daudzi dalībnieki nezināja
par šādu ekstremālu iespēju, tad gala rezultātā finišā paziņotie rezultāti tika koriģēti un tātad,
2015.gada auto-foto čempionu tituls un Ceļojošais kauss godam nopelnīts Mozgu ģimenei. Čempionu
Jāņa, Laimas un Ivara vārds tika iegravēts speciāli šim sporta veidam šogad Ozolnieku Sporta centra
izgatavotajā Goda stendā. Otrajā vietā ar 88 punktiem Ivo Baranovska ģimene un 3.vietā ar 87
punktiem Sergeja Šmirova ģimene.
Riteņbraukšanas kross pa slēpošanas trasi un ap Ozolnieku kalnu pulcēja 7 drosmīgas
sievietes un 9 vīrus. Čempioni - Ilona Butkus un Armands Vācers. Sudraba medaļas Baibai Veļikai un
Edgaram Rumpim. Bronzas medaļas Aijai Miķītei un Edgaram Vējkrīgeram.
Basketbola sešas komandas 15 spēlēs noskaidroja, ka atkārtoti čempionu godā tiek
„Ozokalna” komanda, 2.vietā - „ Centrs” un 3.vietā - „Kauguri”. Basketbola spēles notika arī Salgales
pamatskolā.
Futbola turnīrā 5 komandas 3 stundās uz diviem laukumiem nepārtrauktā cīņā noskaidroja,
ka šoreiz jauni čempioni un tās ir „Ezermalas”. Otrajā vietā „Kauguri” un 3.vietā „Tetelāne”
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Volejbolā 6 komandas pēc riņķa sistēmas četrās sanākšanas reizēs piekāpās ”Centra”
komandai, 2.vietā - „ Kauguri”, 3.vietā - „Ozokalns”.
Pludmales volejbolā 10 komandas 16 spēlēs pārējie piekāpās „Ozokalna” pārstāvjiem-Gatim
Balodim un Reinim Trokšam. 2.vietā „Centrs”- Edgars Jusis un Kristaps Balodis. 3.vietā –jaukta
komanda Normunds Jusis un Artis Danieks.
15.Ozolnieku velotūre pulcināja 540 velobraukšanas entuziastu. Šoreiz 25 km garajā
ceļojumā maršruts iesākās ar Ozolnieku novada ziemeļu teritoriju: Ozolnieku vidusskola, trošu tilts
pāri „Iecavai”, Dalbes ceļš, Dalbes baznīca, gājēju pāreja pāri „Jelgavas-Rīgas” šosejai,
„Jaunpēternieki”, „Brankas”, pa gājēju celiņu apkārt Ozolnieku ezeram un noslēgums Ozolnieku
stadionā, kur dalībnie-kus sveica Rīgas vingrošanas skolas audzēkņu uzstāšanās, gaidīja Jelgavas 52.
Zemessardzes bataljona garšīgi pagatavotā biezputra un iespēja apskatīt kaujas aprīkojumu, kā arī
izmēģināt šaujamrīkus.

60. attēls. 15. Ozolnieku velotūre.
Spartakiādes kopvērtējuma 1.-3. vietu ieguvējiem („Centrs”- 204 punkti, „Ozokalns”-203
punkti un „Kauguri-198 punkti”) piešķirts novada finansējums komandu ekskursijas braucienu
transporta izdevumu segšanai.
Pavisam novada 6.spartakiādē uzskaitītas dalībnieku 1504 piedalīšanās reizes, kas sastāda
14,0% no novada iedzīvotāju kopskaita.
Papildus spartakiādes aktivitātēm, tika organizēts jau piektais Zolītes Kauss, kur Ceļojošo
kausu no Jāņa Vīganta rokām saņēma – Airisa Hammere-Venevica (”Centrs”), apsteidzot 20 vīrus.
Sporta centra novusa zālē noorganizētas Latvijas novusa 1.līgas čempionāta divas kārtas, un
divi individuālie čempionāti sievietēm novusā, kā arī draudzības spēles. Sagatavota sporta zāle un
pirmo reizi noorganizēts Starptautisks turnīrs novusā cilvēkiem ratiņkrēslos.
Pēc starptautiskiem noteikumiem Ozolnieku Sporta centrā ir noorganizētas 21 volejbola
virslīgas spēles Schenker Līgā, Latvijas kausā un Latvijas čempionātā, volejbola 1.līgas sacensības.
Volejbola līdzjutējiem tās ir aizraujošas, emocionāli piesātinātas, bezmaksas izrādes.
Ar savu klātbūtni mūs pagodināja Latvijas Sporta veterānu izbraukuma sēdes delegācija,
kurus sevišķi ieinteresēja Sporta centra ilggadējā pieredze pasākumu organizēšanā un speciāli
izgatavotā katram pasākumam sporta atribūtika.
Gada laikā Sporta namā ir notikuši trīs Ozolnieku novada karatē un boksa čempionāti, divi
bokio čempionāta turnīri cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, mācību treniņnometnes ratiņbasketbolā
invalīdiem, četri sporta veterānu turnīri basketbolā un volejbolā, Latvijas čempionāta posma
sacensības badmintonā.
Sagatavota sporta bāze un laukumi FK „Ozolnieki” futbola spēlēm. FK „Jelgava” vairākām
treniņnodarbībām un spēlēm, Latvijas futbola federācijas U-17 komandas treniņnometnēm, kā arī
daudziem citiem nomniekiem, piemēram, Latvijas U-17 hokeja izlase, kuriem mūsu trenažieru zāle
palīdzēja iekļūt Pasaules stiprāko komandu skaitā.
Ozolnieku Sporta bāzē ir notikuši Skrējēju kluba „Ozolnieki” organizētie 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.
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
kārtībā Veselības taka un Slēpošanas trase. Līdz ar sniega segumu, vienmēr ar burānu iebraukta trase
slēpošanai. Veikta sporta zāles grīdas seguma nomaiņa 20 m2 platībā un visas zāles slīpēšana,
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krāsošana, lakošana. Skatītāju tribīņu sektora (griestu, sienu) kosmētiskais remonts, kā arī izmeklēti
līdzekļi jaunu stendu izgatavošanai un noformēšanas darbiem.
OSC lielākos ieņēmumus sastāda dienesta viesnīcas pakalpojumi, trenažieru zāles noma, kā arī
futbola laukumu un sporta zāles noma. Līdz ar jauno trenažieru uzstādīšanu, ļoti paplašinājies
apmeklētāju pulks. Reizēm dienā tas sniedzas pat līdz 70. Ir jāpalielina trenažieru zāles abonementa
maksa, jo zemā maksa pievilina apmeklētājus no Jelgavas, Olaines u.c. Mūsu mērķis sniegt
pakalpojumus novada iedzīvotājiem.
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.
2015.gadā Sporta komplekss „Mālzeme” strādāja sešas dienas nedēļā . Vidēji nedēļā sporta
nodarbības apmeklēja 250-300 sportisti. Nodarbības notika šādos sporta veidos : futbols, volejbols,
mākslas vingrošana, tuvcīņa, teniss, bokss , basketbols, karatē . Darbojās trenažieru sporta zāle un
nodarbības notika ziemas peldēšanā .
Tika rīkotas divas lielas republikas sacensības mākslas vingrošanā : SK ”Mālzeme’’ kauss .
Rīkots arī starptautiskais turnīrs boksā , sadarbībā ar orientēšanu klubu “ Remoss “; starptautiskas
sacensības orientēšanā ; sacensības starp Ozolnieku novada Ānes iedzīvotajiem futbolā; volejbolā;
galda tenisā ;volejbolā ; pludmales volejbola; novusā .
Ziemassvētku vakarā tika organizēts svētku pasākums bērniem un vecākiem.
Nodarbības notiek no 15-00 un līdz 21-00. Nodarbībās piedalās sportisti no Ānes, Teteles, Garozas
un Branku ciemata, bet mākslas vingrošanā un ziemas peldēšanā - pārsvara cilvēki no Jelgavas.
2015.gadā veikts kapitālais remonts ģērbtuvēs un koridoros. Remontdarbi veikti pašu spēkiem lielajā sporta zālē , trenažieru sporta zālē un stadionā . 2016.gadā iecere iesaistīt dienas nodarbībās
pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte” bērnus.
2015.gada labākie sportiskie panākumi bija mākslas vingrošanā , futbolā , boksā , karatē.
Ozolnieku spartakiādē tika ieņemta sestā vieta , bet futbolā – trešā vieta .
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IZGLĪTĪBA

Ozolnieku novadā pirmsskolas un vispārējā izglītība tiek īstenota astoņās izglītības iestādēs.
2015.gadā kopumā mācību iestādēs izglītību ieguva 1622 bērnu un skolēnu.

Pirmsskolas izglītības iestādes un
skolas
PII „Bitīte”
PII „Zīlīte”
PII „Saulīte”
PII „Pūcīte”
Garozas pamatskolas pirmskolas
grupa
Salgales pamatskolas pirmskolas
grupa
Teteles pamatskola
Ozolnieku vidusskola
Garozas pamatskola
Salgales pamatskola

2013.g.

2014.g.

2015.g.

67
244
143
114
58

72
242
148
118
47

76
250
150
112
56

32

38

30

165
520
86
82

172
567
86
90

182
582
94
90

Ar izglītības nodaļas iniciatīvu 2015. gadā turpinājās un tika pabeigta izglītības iestāžu direktoru
vadības kursu programma, kur direktori zināšanas guva pie Izglītības kvalitātes valsts dienesta
speciālistiem izglītības jomā. Novada izglītības vadītāji devās pieredzes apmaiņas semināros uz
Valmieras pilsētu un Rēzeknes novadu.
Domes sēdē tika apstiprināta Ozolnieku novada izglītības attīstības programma 2015. -2020.
gadam, kurā parādīti galvenie darbības virzieni izglītībā novadā, prioritātes un attīstība.
No 2015.gada 1. janvāra Ozolnieku bērnudārzu audzēkņi saņem bezmaksas ēdināšanu, bet 1. – 9.
klašu skolēni Ozolnieku novada skolās - brīvpusdienas . Par to maksā novada pašvaldība, ja bērns
vai skolēns un vismaz kāds no izglītojamā vecākiem ir deklarēts Ozolnieku novadā.
Ozolnieku novada skolās ir izveidota karjeras izglītības programma, kuras apguve notiek gan
klases stundās, gan arī tiek veiksmīgi integrēta pārējos mācību priekšmetos atbilstoši stundu plānam,
informatīvi - izglītojošais darbs notiek arīdzan projektu nedēļas ietvaros, interešu izglītībā un skolas
ārpusstundu aktivitātēs. Kopā darbojoties ar skolas karjeras izglītības pedagogu, klašu audzinātājiem
un citiem skolas pedagogiem izglītojamiem ir iespēja tuvāk iepazīt sevi - savas vēlmes, intereses,
spējas, zināšanas un vērtības, kas palīdz izglītojamam mērķtiecīgi darboties savu personisko un
profesionālo mērķu sasniegšanai.
Skolās darbojas karjeras izglītības pedagogs, notiek gan grupu konsultācijas (darbs ar visu klasi
kopā), gan individuālās. Skolu karjeras konsultanta viens no galvenajiem uzdevumiem ir nodrošināt
individuālo karjeras konsultāciju pieejamību ikvienam skolēnam, ja vēlas arī vecākiem. Tēmas –
Sevis izzināšana, profesiju pasaules izpēte, tālākās izglītības iespējas, rīcības plāna izstrāde.
Devīto klašu izglītojamiem tiek nosūtīts uz e-klases e-pastiem visi aktuālie karjeras izglītītbas
jaunumi, kas ir attiecināmi uz konkrēto mērķauditoriju, piemēram, informēšana par atvērto durvju
dienu pasākumiem Latvijas profesionāli izglītojošās skolās, koledžās un arī augstskolās, un citi
jaunumi no www.niid.lv, www.profesijupasaule.lv, www.viaa.gov.lv, www.jal.lv, u.c.
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Skolā ir karjeras izglītības informatīvais stends, kur pastāvīgi tiek izlikta aktuālākā informācija par
pasākumiem ārpus skolas un cita dažāda veida informācija, ko jaunieši var izmatot tuvākajā laika
periodā, sevis izzināšanai un pilnveidošanai.
Ārpusstundu aktivitātes:
 Karjeras nedēļas,
 Mācību eksursijas,
 Vieslekcijas - tikšanās ar nozaru profesionāļiem - Bankas pārstāvis, uzņēmējs, nevalstiskās
organizācijas pārstāvis un politiķis u.c.,
 Diskusijas ar politiķiem (viena no tēmām, piemēram, bija - vai Ozolnieku novada skolās
nepieciešami mājas darbi? ),
 Kafija ar politiķiem (strukturētā dialoga ietvaros),
 Ēnu dienas,
 izstādes SKOLA 201... ,
 NEkonferences jauniešiem (ZRKAC),
 Jauniešu forumi, piemēram, 2015 (Jelgavas un Ozolnieku novada jauniešiem) u.c.
Karjeras izglītības pedagogam ir cieša sadarbība arī ar novada Jaunatnes lietu speciālistu, lai
veiksmīgāk jauniešus integrētu novada organizētajās brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs, tādējādi
dodot iespēju jauniešiem vēl skaidrāk un veiksmīgāk apzināt visus savus nepieciešamos resursus
veiksmīgai izglītības, profesijas un karjeras izvēlei.
2015. gadā tika sagatavota iniciatīva “Nacionālo dārgumu jaunatklāšana”, kura paredz aicināt
klases no Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadiem apmeklēt un iepazīt 20 objektus, kuru
būtību pauž nosaukumā iekļautais vārds “nacionālais”. Jaunatklāšanas procesā klasēm būs iespēja
apmeklēt 20 nacionālos objektus, pieteikt un apmeklēt lokālos objektus, veikt uz vietas dažādus
uzdevumus, vienlaikus sacenšoties par dažādām balvām. Iniciatīvas nacionālie dārgumi ir: Gaujas
Nacionālais parks, Ķemeru Nacionālais parks, Latvijas Nacionālais Arhīvs, Latvijas Nacionālais
botāniskais dārzs, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris,
Latvijas Nacionālais teātris, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Latvijas Nacionālā bibliotēka,
Latvijas Nacionālā Opera un Balets, Rāznas Nacionālais parks, Slīteres Nacionālais parks, Mākslas
muzejs ‘’Rīgas Birža’’, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, i/z Arsenāls, Oskara Kalpaka muzejs
un piemiņas vieta ‘’Airītes’’, LKA Rīgas Kino muzejs, Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas
muzejs, Zemessardze, Ziemassvētku kauju muzejs.
Iniciatīvas gaitā tiks radīta patriotisma laika kapsula ar veltījumu Latvijai valstij, kas tiks
nodota Latvijas Republikas prezidentam 2018.gada novembrī, ar domu, ka to varētu atvērt tikai pēc
50 gadiem. Iniciatīvu praktiski plānots uzsākt jau 2016. gada 26.janvārī, kad klases varēs sākt
apmeklēt nacionālos dārgumus. Plašāka informācija par objektiem, veicamajiem uzdevumiem un
balvām būs publicēta iniciatīvas mājas lapā www.nacionaliedargumi.lv.
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.
2015. 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.
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Pieaugušo izglītība.
Lai attīstītu sadarbību kvalitatīvu mūžizglītības produktu un pakalpojumu attīstībai Jelgavas pilsētā,
Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā ar mērķi veidot visu pašvaldību iedzīvotājiem pieejamus
pakalpojumus izglītības jomā visa mūža garumā, tika noslēgts starppašvaldību sadarbības līgums, kurš
paredz:
1.Sadarboties mūžizglītības mārketinga aktivitāšu īstenošanā, veicinot publicitāti plašsaziņas
līdzekļos, sagatavojot un izplatot informatīvus materiālus, īstenojot aktivitātes interesentu piesaistei.
2.Veidot, uzturēt un aktualizēt Pašvaldībās esošo mūžizglītības resursu datu bāzi.
3.Līguma mērķu īstenošanai iesaistīt Pašvaldību resursus un sadarboties līdzeķļu piesaistīšanā.
4.Sadarboties ar Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādi ”Zemgales reģiona
kompetenču attīstības centrs” pieaugušo izglītības aktivitāšu realizēšanā.

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.
Tika sagatavots un noslēgts sadarbības līgums ar Aizsardzības ministrijas padotībā esošo
Rekrutēšanas un jaunsardzes centru par sadarbību jautājumu risināšanā, kas saistīti ar jaunatnes
pilsoniskās apziņas un personiskās līdzdalības prasmju veidošanās veicināšanu, iesaistot jauniešus
Jaunsardzes kustībā un veidojot jauniešu izpratni par valsts aizsardzību, patriotismu, pilsonisko apziņu
un interesi par dienestu Latvijas Republikas Nacionālajos bruņotajos spēkos. Visās novada skolās
turpināja un uzsāka darbu jaunsargu pulciņi.

Vasaras nodarbinātība Ozolnieku novadā 2015. gadā.
Lai attīstītu un paplašinātu bērnu un skolēnu lietderīga laika pavadīšanu vasaras brīvdienu laikā,
tiek piedāvāti sekojoši pasākumi.
1. Vasaras nometnes.
Ozolnieku novada administrācijas rīkotās nometnes( vasaras skoliņas, nometnes vai radošās
darbnīcas pie skolām un citas). Citu organizāciju rīkotās vasaras nometnes, kurās galvenokārt
plānots iesaistīt Ozolnieku novada bērnus( Laumiņas akadēmijas nometne u. c.).
2. Darba vietu piedāvājums
Skolēnu pieprasījums pēc nodarbinātības iespējām vasarā ir audzis.
Pašvaldības iestādes labprāt vasaras periodā izmanto skolēnu līdzdalību iestādes periodisko
darbu veikšanai programmā „Skolēnu nodarbinātība”
2015, gada vasarā tika apmaksātas 60 darba vietas Ozolnieku novadā deklarētajiem
Ozolnieku novada skolēniem vecumā no 13-18 gadiem.
Īstenotie starptautiskie izglītības projekti:
2013.g-Comenius Regio Nr 2011-1-DE3-Com13-19259-2 Reģionālās partnerības projekts ''Uz bērnu
orientētas pārejas koncepcijas izveide no bērnudārza uz pamatskolu'' - Ozolnieku novada dome
sadarbībā ar Vācijas Nordhauzenas pilsētas pašvaldību. Finansējums - EUR -33 561.
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2013.g- Comenius divpusējās sadarbības projekts- Nr 2011-1-LV1-COMO7-02134 2''Trough
similarities
comes
harmony
and
friendship''-Teteles
pamatskola
ar
Rumānijas
Topoloveni pamatskolu. Finansējums EUR 2100 .
2014.Erasmus + ''Acreditation of youth volunteering organizations for kindergarten''Zīlīte''.
2015.gadā apstiprināts Erasmus +KA1projekts Nr, 2015-1-LV01-KA101-013283''Kvalitatīva
izglītība Ozolnieku novadā ''.Realizētājs -Ozolnieku novada dome konsorcijā ar izglītības
iestādēm.Finansējums- EUR 98510
2015.g. iesniegtie projekti:
1. Erasmus + KA2 stratēģiskās partnerības projekts Ozolnieku vidusskolai ''Starppriekšmetu saikne
skolēnu karjeras veidošanai ,izmantojot teātri kā līdzekli''( Vācija ,Latvija ,Igaunija, Turcija).Projekta
nosaukums'' School ,Theatre and Entrepreneural learning''. Pieprasītais finansējums -EUR 23 000.
Apstiprināts,tiek realizēts.
2.ERASMUS+KA2 stratēģiskās partnerības projekts Ozolnieku novads -Vācija (Nordhauzena ),
Portugāle ,Tunisija"Strenghtening entrepreneurship amongst young people''. Pieprasītais finansējums
-EUR 33 000-neapstiprināja
3.Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības projekts :''School is cool,don't leave it'' Ozolnieku novads Turcija -Itālija.
Pieprasītais finansējums: EUR 16 810-neapstiprināja

61. attēls . Nodarbības Jauniešu centros.
Darbs ar jaunatni Ozolnieku novadā:
2015. gadā Ozolnieku novada pašvaldībā darbojas seši jauniešu centri Ozolniekos, Brankās, Ānē,
Tetelē, Garozā un Emburgā, kas piedāvā dažādas lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas
Ozolnieku novadā dzīvojošajiem jauniešiem.
Jauniešu centros tiek īstenotas dažādas interešu izglītības programmas, kas tiek finansētas no
pašvaldības budžeta – „Break dance” dejošana, dziedāšana „Popgrupa”, ģitāras spēle, „Graffiti”
zīmēšana, ielu vingrošana, māksla un rokdarbi.
Gada sākumā Ozolnieku novada jaunieši piedalījās dažādos pasākumos, kas saistīti ar jaunatnes
politiku, karjeras iespējām, informatīvi izglītojošiem un sportiskām aktivitātēm.
Visa gada garumā Ozolnieku novadā dzīvojošajiem jauniešiem, kuri ieguvuši bezdarbnieka statusu
bija iespēja saņemt EUR 90 stipendiju mēnesī 6 mēnešu garumā, strādājot kādā no jauniešu centriem.
Šī ir viena no Jauniešu garantijas aktivitātēm ko realizē nodarbinātības valsts aģentūra pasākuma
"Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā" ietvaros , ko ievieš sadarbībā ar
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Ozolnieku novada jauniešu organizāciju „CHEESE”. 2015. gada laikā pasākumā tika iesaistīti 9
jaunieši bezdarbnieki.
2015. gadā Ozolnieku novadā tika realizēts neformālo aktivitāšu projekts jauniešiem „Pavadīsim
vasaru NEformāli”, kas tika pilnībā finansēts Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas
valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Projekta gaitā jauniešiem bija
iespēja izmēģināt un apgūt daudz un dažādas lietas, aktivitātes:
 Pārvarēt virvju trases;
 Divu dienu pārgājiens iepazīstot Ozolnieku novadu;
 Sienu apgleznošana Ānes jauniešu iniciatīvu centrā;
 Jauniešu diena, kuras mērķis ir popularizēt darbu ar jaunatni Ozolnieku novadā;
 Paneļdiskusija ar 4 dažādu nozaru profesionāļiem (politikā, užņēmējdarbībā, nevalstiskajā
sektorā un banku sektorā);
 Diskusija ar Ozolnieku novada deputātiem, kuras tēma bija „Kā būtu, ja Ozolnieku novada
skolās atceltu mājasdarbus”;
 Un seminārs par jauniešu iespējām;
Kopējās projekta izmaksas sastādīja EUR 3630 .

62. attēls. Jauniešu centru organizētās aktualitātes.
Tāpat 2015. gadā Ozolnieku novada jaunieši īstenoja projektu „Mēs būsim vienoti!”, kura mērķis bija
veidot dažādus kultūras vakarus kopā ar Ozolnieku novadā dzīvojošajiem Ķīnas iedzīvotājiem.
Projektā tika realizētas dažādas aktivitātes:
 Nacionālo ēdienu vakars;
 Kultūras vakars;
 Labie darbi Salgales pagasta dzīvnieku patversmē „Ķepu ķepā”;
 Sporta vakars;
 Mākslas pēcpusdiena;
Kopējās projekta izmaksas sastādīja EUR 900 .
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63. attēls . Projekts “Mēs būsim vienoti !“.

2015. gada jūnijā Ozolnieku novada jaunieši piedalījās Erasmus+ programmas pasākumā jauniešu
pieredzes apmaiņa. Jaunieši devās apmaiņā uz sadarbības organizāciju Vācijā, lai diskutētu ar 6
dažādu valstu jauniešiem par rasismu Eiropas Savienībā un pasaulē.
Kā arī augustā jaunatnes darbininieki Erasmus+ programmas ietvaros devās uz semināru Bulgārijā,
kur dalījās pieredzē par darbu ar jaunatni katrā no valstīm. Šajā projektā piedalījās 9 Eiropas
savienības dalībvalstis. Pēc projekta tika noslēgta vienošanās par dažādu projektu realizēšanu
sadarbojoties ar dalībvalstīm un iesaistot jauniešus. 2016. gadā plānots realizēt Erasmus+ projektu
„My priority – healthy youth” Ozolnieku novadā uzņemot 6 dažādu Eiropas Savienības dalībvalstu
jauniešus.
2015. gadā Ozolnieku novadā darbu uzsāka jaunizveidotā Ozolnieku novada jauniešu padome,
kuras mērķis ir nodrošināt Ozolnieku novada jauniešu interešu pārstāvniecību un vajadzību
aizstāvību, kā arī veicināt jauniešu līdzdalību un personīgo izaugsmi izglītības, kultūras, sociālajās,
politiskajās un kultūras norisēs vietējā, valsts un starptautiskajā mērogā.
Jauniešu padome sastāv no skolu un jauniešu centru izvirzītajiem jauniešiem, kuri pārstāv savu iestādi
un interešu grupu novada mērogā, sniedzot priekšlikumus izglītības nodaļas darbiniekiem un novada
domes deputātiem jauniešu ikdienas dzīves uzlabošanai. Jauniešu padomes lēmumi, sēžu protokoli
tiek nodoti tālāk attiecīgās nozares pārstāvjiem.
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64. attēls. Ozolnieku novada Jauniešu padome.

2015. gadā tika izstrādāts rīcības plāns darbam ar jaunatni 2015. – 2020. Gadam Ozolnieku novadā,
kurā tika likts būtisks akcents uz trīs nozīmīgām prioritātēm jaunatnes jomā:
1. prioritāte – lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēju veicināšana jauniešiem pašvaldībā;
2. prioritāte – ilgtspējīgas jaunatnes politikas ieviešana Ozolnieku novadā;
3. prioritāte – jauniešu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana Ozolnieku novadā;
Ozolnieku novadā kopā reģistrēti ~ 1 500 jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem.
2015. gadā Ozolnieku jauniešu centrus bērni un jaunieši apmeklēja 13 132 reizes.

.

.
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65. 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
jaunuzbūvētās 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 īsteno
apmācību 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, radošā 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. Visi iestādes pedagogi apguva lekciju
ciklu “Individualizācija un diferenciācija” un izglītības iestādes darbinieki apguva lekciju kopumu
“Atbalsts pozitīvai uzvedībai (APU)” un Ozolnieku vidusskola sāka to aprobēt ikdienas dzīvē.
Ozolnieku vidusskola 2015.gada pavasarī iesniedza pieteikumu UNESCO Asociēto skolu projektam
(ASP) un rudenī saņēmām UNESCO ASP dalībskolas statusu.
2015.gada rudenī tika iesniegts pieteikums EKO skolu dalībai.
Ozolnieku novada pašvaldības 2015.gada budžetā paredzēts 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 pamatskolas posma 5. – 9.klašu
audzēknim, kurš ēd skolā siltās pusdienas iestādes ēdnīcā, pašvaldība piešķīra brīvpusdienas.
1.–4. klasei – Valsts nodrošinātas brīvpusdienas.
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.
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Iestādes audzēkņi aktīvi darbojās pulciņos un sīvā cīņā Zemgales reģionā izcīna dalību Dziesmu un
deju svētkos. Piedalījās: 5.–9.klašu koris, 2 tautisko deju kolektīvi un oktobrī izveidotā folkloras kopa
“Knipati”. Dziesmu un deju svētku dalībai tiek darināti tērpi 5.–9.klašu korim un folkloras kopai
„Knipati”.
Ozolnieku vidusskolas 3.klases audzēkņi sporta stundu laikā apgūst bezmaksas nodarbības
peldētprasmē – Jelgavas pilsētas peldbaseinā.
Lai padarītu mācību procesu interesantāku, krāsaināku, radošāku un vispusīgāku, iestāde aktīvi
piedalās dažādos projektos. Projektus raksta un īsteno arī izglītības iestādes vecāki.
Ozolnieku vidusskolas vecāki iesniedza 2 projektus Ozolnieku novada domes projektu konkursā
„Zinu, varu un daru!” un veiksmīgi tos realizēja, izveidojot „Zaļo klasi” Ozolnieku skolas teritorijā.
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 droši un 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:
Atbildība
Izaugsme
Patriotisms
Cieņa
Izglītības iestādē tiek realizētas šādas programmas:
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)
Izglītības iestādes administrācija
Izglītības iestādes direktore – Klāra Stepanova
Direktores vietniece izglītības jomā (1.–6. klasei) un Bērnu attīstības un izglītības centra vadītāja–
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/ Jana Gabrāne
Vecāku padomes priekšsēdētāja – Inese Davidsone
Skolēnu domes prezidente – Līva Sloka/ Paula Leite
Izglītības iestāde skaitļos
Izglītības iestādē 2014./2015.mācību gada 1.septembrī mācās 535izglītojamie.
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Izglītības iestādē 2014./2015.mācību gada 1.septembrī neklātienē mācās 30 izglītojamie.
Izglītības iestādē 2014./2015.mācību gadā strādā 61 pedagogs
Izglītības iestādē 2014./2015.mācību gadā neklātienes programmās strādā 17 pedagogi
Izglītības iestādē 2014./2015.mācību gadā strādā 19 tehniskie darbinieki

66. attēls. Pedagogi 2015. gada septembrī .
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 2014./2015. mācību gadā
1. pamatjoma “Mācību saturs”
1.1. Mācību materiālu sagatavošana individuālajam un diferencētam darbam mācību stundās un
ārpusstundu nodarbībās
1.2. Pirmās svešvalodas ieviešana 1.klasē
1.3. Dabaszinātņu un valodu virzienu ieviešana 1.klasēs

77

Ozolnieku novada pašvaldības 2015.gada publiskais pārskats
2. pamatjoma “Mācīšana un mācīšanās”
2.1. Kvalitatīva mācību stunda
3. pamatjoma “Skolēnu sasniegumi”
3.1. Kvalitatīva izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana
4. pamatjoma “Atbalsts skolēniem”
4.1. Atbalsta sistēmas darba pilnveidošana, akcentējot darbu ar talantīgajiem izglītojamiem
5. pamatjoma “Skolas vide”
5.1. Estētiskas un drošas vides uzturēšana un pilnveidošana
6. pamatjoma “Resursi”
6.1. Mērķtiecīga materiāltehnisko resursu izmantošana
7. pamatjoma “Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana”
7.1. Vērtību – patriotisms, izaugsme, cieņa, atbildība – iedzīvināšana skolāJelgavas un Ozolnieku
novadu mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu uzvarētāji
Jelgavas un Ozolnieku novadu mācību priekšmetu olimpiādes 2014./2015.m.g.
Matemātika 2. – 4. klasēm
Piedalījās 9 Ozolnieku vidusskolas skolēni
Vieta
Klase Vārds, uzvārds
Skola
Skolotājs
2.
2.b
Edgars Brūniņš
Ozolnieku vidusskola
Anna Sloka
1.
3.a
Evelīna Gunita Bumbiere
Ozolnieku vidusskola
Dina Medjānova
1.
4.c
Sintija Jermacāne
Ozolnieku vidusskola
Līga Sauša
2.
4.b
Paula Ķirse
Ozolnieku vidusskola
Ingrīda Auziņa
3.
4.a
Marta Anna Stinka
Ozolnieku vidusskola
Solveiga Skrebele
2. klašu grupā: 23 skolēnu konkurencē 4.vietu ieguva 2.a klases skolnieks Artūrs Tamisārs un 7.vietu
2.a –Rihards Tambergs (skolotāja D. Šakurova), 3. klašu grupā: 21 skolēna konkurencē 6.vieta– 3.c
kl. – Renāram Balinskim(M. Neļķe) un 12. vieta – Elīzai Zeltiņai no 3.b–(skolotāja D. Medjānova), 4.
klasēs – piedalījās 18 skolēni.
Matemātika 5. – 12. klasei

Vieta
2.
3.
2.
3.
3.
1.
3.

Klase
5.a
5.c
6.a
6.a
7.b
8.b
10.a

Vārds, uzvārds
Niks Rūdolfs Neija
Alise Rimkēviča
Alise Grēta Baranovska
Rūdolfs Pēteris Bumbieris
Madara Portnaja
Mairita Gunta Volmane
Laura Ausmiņa

Skola
Ozolnieku vidusskola
Ozolnieku vidusskola
Ozolnieku vidusskola
Ozolnieku vidusskola
Ozolnieku vidusskola
Ozolnieku vidusskola
Ozolnieku vidusskola

Skolotājs
Velta Vaivode
Inna Galviņa
Sigita Krauze
Sigita Krauze
Sigita Krauze
Inta Raude
Sigita Krauze

5. klašu grupā piedalījās 21 skolēns. No Ozolnieku vidusskolas – 3 skolēni.
6. klašu grupā piedalījās 15 skolēni, no Ozolnieku vidusskolas – 2.
7. klašu grupā startēja 12 skolēni., no tiem – Ozolnieku vidusskolas –4. Dalīto 5 – 6 vietu ieguva 7.b
klases skolnieces Nikole Hera Bunce un Lilija Pinne (skolotāja S. Krauze), 8. vietu – 7.a kl. skolnieks
Arnolds Lapainis(skolotāja I. Raude).
8.klašu grupā piedalījās 17 skolēni. No tiem no Ozolnieku vidusskolas – 4. Dainis Vītoliņš – 8.a –
5.vieta, Uga Tauriņš – 8.a dalīja 8. – 9. vietu, 16. vietā – Estere Krūmiņa (skolotāja Inta Raude).
9. klašu grupā piedalījās 10 skolēni. Helvijs Staļģis – ieguva 9. vietu. (skolotāja G. Mūrniece).
10. – 12. klašu grupā piedalījās 5 skolēni no novadiem: 11. klašu grupā Daniēls Kotovs – 4. rezultāts
(skolotāja S. Čerņajeva).
Latviešu valoda un literatūra 8. – 9. klasēm un 11. – 12. klasēm
Piedalījās 3 Ozolnieku vidusskolas skolēni no 8.klases – 19 kopā un 2 no Ozolnieku vidusskolas – 11.
– 12. klases (kopā 9 dalībnieki).
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Vieta
2.
1.

Klase
8.a
12.b

Vārds, uzvārds
Dārta Puriņa
Elīna Černavska

Skola
Ozolnieku vidusskola
Ozolnieku vidusskola

Skolotājs
Elga Hāze
Ligija Andersone

Novadu olimpiādē piedalījās arī Gunta Mairita Volmane– ieguva 5.vietu (skolotāja G. Stūrmane) un
Evelīna Anstrate (8.a klase), ieguva 9. vietu (skolotāja E. Hāze) 19 dalībnieku konkurencē. 11.a klases
skolniece Endija Tupurīte ieņēma 5. vietu. 9. klašu grupā piedalījās 18 skolēni, no Ozolnieku
vidusskolas –2 Namejs Kugrēns (9.a) – 4. vieta un Elza Gržibovska – 9.b – dalīta 5. – 6 vieta
(skolotāja Elga Hāze).
Elīna Černavska piedalījās valsts olimpiādē un pietrūka 3 punkti līdz atzinībai valsts olimpiādē.
Ķīmija 9. – 12. klasēm
Piedalījās 5 skolēni no Ozolnieku vidusskolas.
Vieta
3.

Klase
9.a

Vārds, uzvārds
Namejs Kugrēns

3.

9.a

Santa Ģingule

3.

10.a

Raivo Veļiks

Skola
Ozolnieku
vidusskola
Ozolnieku
vidusskola
Ozolnieku
vidusskola

Skolotājs
Loļita Meinharde
Loļita Meinharde
Loļita Meinharde

Bioloģija 9., 11. un 12.klasēm
Vieta
1.
2.

Klase
12.a
12.b

Vārds, uzvārds
Lelde Gaspersone
Elīna Černavska

Skola
Ozolnieku vidusskola
Ozolnieku vidusskola

Skolotājs
Lilita Brizga
Lilita Brizga

Piedalījās arī 17 skolēni no 9.klasēm, no tiem 2 no Ozolnieku vidusskolas: Namejam Kugrēnam – 9.a
– 7. vieta, Santai Ģingulei – 9.a – 8.vieta
Fizika 9. – 12. klasēm
Piedalījās 9.klasē–8 dalībnieki , no Ozolnieku vidusskolas –3
Vieta
2.

Klase
9.a

Vārds, uzvārds
Namejs Kugrēns

Skola
Ozolnieku vidusskola

Skolotājs
Inna Galviņa

Piedalījās arī 9.b klases skolnieks Vadims Vaščenko – palika 4. vietā un 9.a klases skolnieks Helvijs
Staļģis – 5.vietā.
Ģeogrāfija 9. – 12. klasēm
Piedalījās 3 dalībnieki no Ozolnieku vidusskolas Kopā 10. – 12. klasēs – 7 dalībnieki. Notika
tiešsaites režīmā.
Vieta
2.
3.

Klase
12.a
11.a

Vārds, uzvārds
Kristers Kalniņš
Endija Tupurīte

Skola
Ozolnieku vidusskola
Ozolnieku vidusskola

Skolotājs
Aina Krūmiņa
Aina Krūmiņa

Piedalījās arī 11.a klases skolniece Adelīna Tāra, kura palika 4. vietā.
Jelgavas un Ozolnieku novadu angļu valodas olimpiāde 8. un 11. klasēm
Piedalījās 4 dalībnieki no Ozolnieku vidusskolas
Vieta
1.
1.
2.

Klase
8.a
11.b
11.b

Vārds, uzvārds
Mairita Gunta Volmane
Lāsma Grinberga
Žanete Dirnēna

Skola
Ozolnieku vidusskola
Ozolnieku vidusskola
Ozolnieku vidusskola

Skolotājs
Alīna Rjabova
Pēteris Kruglaužs
Pēteris Kruglaužs
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Zemgales reģionālā angļu valodas olimpiāde 8. un 11. klasēm
Piedalījās 11. klasēm 36 dalībnieki, no Ozolnieku vidusskolas – 2
7. klasēs piedalījās 58 dalībnieki, no Ozolnieku vidusskolas – 1
Vieta
1.
108 p. no
148
113 p. no
148

Klase
8.b
11.b

Vārds, uzvārds
Mairita Gunita Volmane
Lāsma Grinberga

11.b

Žanete Dirnēna

Skola
Ozolnieku vidusskola
Ozolnieku vidusskola
Ozolnieku vidusskola

Ekonomika 10. – 12.klasēm
Piedalījās 4 skolēni. Visi no Ozolnieku vidusskolas
Vieta Klase
Vārds, uzvārds
Skola
1.
12.a
Lelde Gaspersone
Ozolnieku vidusskola
3.
10.a
Raivo Veļiks
Ozolnieku vidusskola

Skolotājs
Alīna Rjabova
Pēteris Kruglaužs
Pēteris Kruglaužs

Skolotājs
Laura Joma
Laura Joma

Piedalījās arī 12.a kl. skolnieks Artjoms Sousovs un 11.a –Adelīna Tāra
Novadu vēstures olimpiāde 9. un 12. klasēm
11 dalībnieku konkurencē 5. vieta 9.a klases skolniecei Paulai Leitei un 6. vieta – Mikum Slokam
Vieta Klase
Vārds, uzvārds
Skola
3.
9.a
Līva Sloka
Ozolnieku vidusskola
Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 6. konference
Sekcija
Darba nosaukums
Autora vārds,
vieta
uzvārds,klase

Skolotājs
Kitija Valeiņa
Darba vadītājs

Ķīmija

Kristālu audzēšana skolas
laboratorijā

Endija
Tupurīte

Atzinība

Lolita Meinharde

Informātika

Pārlūkprogrammu
paplašinājumu
izmantošanas iespējas
mācību procesā Ozolnieku
vidusskolā
Dzimstība Ozolnieku
novadā
Gaismas festivals “Staro
Rīga”

Kārlis Kante,
11.b klase

3. vieta
Apliecinājums

Dainis Šantars

Anna Petrago

Atzinība

Aina Krūmiņa

Lāsma
Grinberga

Atzinība

Renāte Bērziņa

Ģeogrāfija
Kulturoloģija

Jelgavas un Ozolnieku novadu skolēnu Latvijas 39. skolēnu zinātniskās konferences 1. kārta
K. Kantem piešķirts apliecinājums no LLU par to, ka viņš ir ieguvis tiesības iestāties LLU
Informācijas tehnoloģiju fakultātē un Tehniskās fakultātes inženierzinātņu virziena studiju programmā
ārpus konkursa par valsts finansējumu.
Zemgales reģionālā Vizuālās un plastiskās mākslas olimpiāde – "Latvijas Nacionālās Bibliotēkas” jeb
"Gaismas pils" tēls.
Vieta
1.
2.

Klase
6.a
7.b

Vārds, uzvārds
Anete Vīnava
Madara Portnaja

Skola
Ozolnieku vidusskola
Ozolnieku vidusskola

Skolotājs
Renāte Bērziņa
Renāte Bērziņa
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Piedalījās arī Endija Tupurīte un Lāsma Grinberga – 11. klase.
Olimpiādes uzdevums bija caur literāriem darbiem saskatīt "Gaismas pils" tēlu, tā simbolisko nozīmi
un atainot to grafikā vai glezniecībā. Darbi bija kompozicionāli daudzveidīgi un kolorīti un mūsu
skolniecēm tā bija jauna pieredzJelgavas un Ozolnieku novadu konkursi 2014./2015. mācību gadā
Konkurss “Esi vesels”
Piedalījās abu novadu 17 skolas.
Vieta
3.
3.
3.
3.

Vārds, uzvārds
Lāsma Siliņa
Jānis Multiņš
Niks Rūdolfs Neija
Arta Japina.

Klase
5.a
5.a
5.a
5.c

Skolotājs
Guna Stūrmane
Guna Stūrmane
Guna Stūrmane
Guna Stūrmane

Skola
Ozolnieku vidusskola
Ozolnieku vidusskola
Ozolnieku vidusskola
Ozolnieku vidusskola

Ģeogrāfija komandu konkurss 7. – 9. klasēm
Piedalījās 11 komandas.
Vieta
2.

Klase
8.a

2.
2.

7.b
9.a

Vārds, uzvārds
Rihards Krūmiņš
Ričards Žukovskis
Jēkabs Černuho

Skola

Skolotājs

Ozolnieku vidusskola

Aina Krūmiņa

Ozolnieku vidusskola
Ozolnieku vidusskola

Aina Krūmiņa
Aina Krūmiņa

Mājturība un tehnoloģijas (zēni) konkurss 6. klasēm
Vieta
Klase
Vārds, uzvārds
Skola

Skolotājs

1.

6.a

Rūdolfs Bumbieris

Ozolnieku vidusskola

Dainis Šantars

2.

6.b

Hermanis Labdzers

Ozolnieku vidusskola

Dainis Šantars

Olimpiādē no abiem novadiem piedalījās 11 dalībnieki.
Novadu konkurss informātikā 6. klasēm
7. vietu 12 dalībnieku konkurencē ieguva Rūta Balode Ozolnieku vidusskolas
Vizuālās mākslas konkurss Tēma: “Stilizēts portrets” 2. un 8. klasēm
Vieta
4.

Klase
8.b

Vārds, uzvārds
Līga Reimane

Skola
Ozolnieku vidusskola

Skolotājs
Renāte Bērziņa

Novadu konkursā 8. klašu grupā startēja 16 dalībnieki. Līga Reimane palika 4. vietā, atpaliekot par 1
punktu no 3. vietas. 2. klasē – piedalījās 15 dalībnieki. No Ozolnieku vidusskolas – Sāra Anna Cera
palika 8. vietā. 5. klašu grupā – 16 dalībnieki, no tiem 11. vietā Lea Kice.
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
Piedalījās 5. – 9. klašu koris, divi tautisko deju kolektīvi un folkloras kopa “Knipati”.
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss”Rakstu darbi”
Vieta
Klase Vārds, uzvārds
Skola
1. pakāpe
3.
Kopdarbs”Rakstu darbi”
Ozolnieku vidusskola
1. pakāpe
3.a
Marta Daniēla Jēkabsone, Ozolnieku vidusskola
Elizabete Zukula
“Rakstainie novadi”
1. pakāpe
8.b
Elīna Barga ar
Ozolnieku vidusskola
darbu”Ornamenti”

Skolotājs
Renāte Bērziņa
Renāte Bērziņa
Renāte Bērziņa
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1. – 3. klasēs piedalījās 28 darbi, 4. – 6.klašu grupā skola nepiedalījās, 7. – 9. klašu grupā – 23 darbi,
10. – 12. klašu grupā – nepiedalījāmies
Sociālās zinības 5 – 6. klašu erudītu konkurss “Mana Latvija” (komandu konkurss)
Iegūta 3. vieta starp 13 skolām.
Skola
Ozolnieku vidusskola
Ozolnieku vidusskola
Ozolnieku vidusskola
Ozolnieku vidusskola
Ozolnieku vidusskola
Ozolnieku vidusskola

Skolotājs
Guna Stūrmane
Guna Stūrmane
Guna Stūrmane
Guna Stūrmane
Guna Stūrmane
Guna Stūrmane

Zinātniski pētniecisko darbu skate 4. klasēm
Vieta
Klase Vārds, uzvārds
Atzinība 4.a
Marta Anna Stinka
Atzinība 4.b
Laura Rūja
Atzinība 4.c
Ralfs Freimanis

Skola
Ozolnieku vidusskola
Ozolnieku vidusskola
Ozolnieku vidusskola

Skolotājs
Solveiga Skrebele
Ingrīda Auziņa
Līga Sauša

Zinātniski pētniecisko darbu skate 7. un 8. klasēm
Vieta
Klase Vārds, uzvārds
Atzinība 7.b
Anete Sīle
Atzinība 7.b
Marija Dombrovska
Atzinība 7.b
Marta Gene
Atzinība 8.a
Rihards Krūmiņš

Skola
Ozolnieku vidusskola
Ozolnieku vidusskola
Ozolnieku vidusskola
Ozolnieku vidusskola

Skolotājs
Lolita Meinharde
Lolita Meinharde
Lolita Meinharde
Alīna Rjabova

Vieta
3.
3.
3.
3.
3.
3.

Klase
5.a
5.a
6.a
6.a
6.b
6.b

Vārds, uzvārds
Estere Vjakse
Jānis Multiņš
Rūta Balode
Rūdolfs Bumbieris
Elīna Liepiņa
Santa Daniela Krūza

Jelgavas un Ozolnieku novadu Vokālās mūzikas konkurss ”Balsis 2015”
Vieta
Klase
Skolēns
Skola

Skolotājs

1. pakāpe, 1. vieta

Ramona Joma

1.–4. klašu
ansamblis

9 skolēni

Ozolnieku vidusskola

Zemgales novada konkursam izvirzīts 1 – 4. klašu ansamblis.
Konkursi, olimpiādes reģionā, valstī, starp valstīm
Matemātikas olimpiāde privātskolā “RIMS” 3. – 5. klasēm

Vieta
Bronzas medaļa

Klase
5.a

Vārds, uzvārds
Niks Rūdolfs Neija

Skola
Ozolnieku vidusskola

Skolotājs
Velta Vaivode

Bronzas medaļa
Bronzas medaļa

5.a
5.c

Jānis Multiņš
Kaspars
Gržibovskis

Ozolnieku vidusskola
Ozolnieku vidusskola

Velta Vaivode
Inna Galviņa

"RIMS – Rīga International meridian school" jau ceturto gadu organizēja matemātikas olimpiādi 3. –
5. klašu skolēniem. 2014. gada 29. novembrī 5. klašu skolēnu matemātikas olimpiādē piedalījās 396
skolēni no Latvijas. No Ozolnieku vidusskolas olimpiādē startēja 9 skolēni: Eva Evelīna Juse, Jānis
Multiņš, Niks Rūdolfs Neija,Loreta Patrīcija Arcimoviča, Adrians Braslis, Alise Rinkēviča, Sabīne
Paula Šube, Kaspars Gržibovskis. Simts labāko skaitā iekļuva, Niks Rūdolfs Neija, Kaspars
Gržibovskis. Šie zēni piedalījās apbalvošanas ceremonijā 2015. gada 22. janvārī. Jānis, Rūdolfs un
Kaspars saņēma diplomus un bronzas medaļas. Skolēnus olimpiādei gatavoja skolotājas Inna Galviņa
un Velta Vaivode.
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Latvijas 39. skolēnu zinātniskā konference
Vieta
Sekcija

Autora vārds,
uzvārds

Skola, klase

Darba
vadītājs

Ozolnieku
vidusskola, 11.b
klase
Ozolnieku
vidusskola, 11.b
klase

D. Šantars

Atzinība

Informātiks

Kārlis Kante

Atzinība

Kulturoloģija

Lāsma
Grinberga

Zemgales reģiona sākumskolas olimpiādē piedalījās
Vieta
Klase Vārds, uzvārds
Skola
4.c
Sintija Jermacāne
Ozolnieku vidusskola
4.b
Paula Ķirse
Ozolnieku vidusskola
3.
4.a
Marta Anna Stinka
Ozolnieku vidusskola
Zemgales reģiona Vokālās mūzikas konkurss ”Balsis 2015”
Klase
Skolēns
1.pakāpe

1.–4 klašu ansamblis

Krievu valodas konkurss
Vieta
Klase Vārds, uzvārds
1.
7.b
Ričards Žukovskis
3.
7.b
Matīss Oskars Zelmenis

9 skolēni

Skola
Ozolnieku vsk
Ozolnieku vsk

R. Bērziņa

Skolotājs
Līga Sauša
Ingrīda Auziņa
Solveiga Skebele

Skola

Skolotājs

Ozolnieku
vidusskola

Ramona
Joma

Skolotājs
Irēna Sitņikova
Irēna Sitņikova

Starptautiskā skolēnu zinātniskā matemātikas olimpiāde
28. februārī Lietuvā notika olimpiāde, ko organizēja Šauļu Universitāte sadarbībā ar LLU
Matemātikas katedru. Olimpiādē ceturto gadu pēc kārtas bija iespēja piedalīties arī skolēniem no
Latvijas. Šogad olimpiādē piedalījās desmit skolēni, tai skaitā Ozolnieku vidusskolas 11.a klases
skolēns Daniēls Kotovs – matemātikas skolotāja Sarmīte Čerņajeva. Kopējie olimpiādes rezultāti vēl
nav apkopoti, taču ir izvērtēti Latvijas skolēnu sniegumi. 11 klašu grupā Daniēls Kotovs bija labākais.
Atklātā angļu valodas olimpiāde Rīgā
28. februāris, atklātās angļu valodas olimpiādes (AAVO) 6. un 9. klasēm Rīgas Valsts Vācu
ģimnāzijā, kopumā 1. olimpiādes atlases kārtā piedalījās 1397 skolēni (kura norisinājās elektroniski).
28. februārī 2. kārtā olimpiādē piedalījās 252 – 6. klases skolēni un 246 – 9. klases skolēni.
Mūsu skolu pārstāvēja 6.a klases skolnieki – Rūdolfs Pēteris Bumbieris un Kristaps Briks–Dravnieks,
9.a klases skolnieki – Niks Norens Rozenbergs un Edvards Rainers Krūmiņš.
Olimpiādē tika apbalvoti 1. – 3. vietu ieguvēji, pārējās vietas netika iedalītas.
Rūdolfs Pēteris Bumbieris ieguva atzinību, 3 punkti pietrūka līdz 3. vietai. (darbā iegūstot 76%),
Kristaps Briks Dravnieks (75%).Niks Norens Rozenbergs (darbā ieguva 72%), Edvards Rainers
Krūmiņš (75%, rakstīšanas daļā iegūstot maksimālo punktu skaitu – no 25/25).
Lai gan jaunieši neieguva 1. – 3. vietu, viņus no šo vietu ieguvējiem šķīra vien pāris punkti. Liels
prieks par Rūdolfa atzinību, kā arī par 9. klases skolēniem, kuri starp zināmu ģimnāziju skolēniem
(kuriem angļu valodas stundas ir 5 reizes nedēļā), spēja neatpalikt un parādīt to, ka arī viņi ir zinoši!
Vieta
Klase Vārds, uzvārds
Skola
Skolotājs
Atzinība 6.a
Rūdolfs Pēteris Bumbieris
Ozolnieku vidusskola
Laura Plota
Latvijas organizācijas komiteja „Ķengurs” Matemātikas konkursa „Ķengurs–2015” rezultāti
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2. vieta Edgars Brūniņš–2.c klase, A. Sloka (2102 dalībnieki)
8. vieta Alise Grēta Baranovska–6.a kl. S. Krauze (1827 dalībnieki)
11. vieta Arnolds Lapainis–7.a kl., I. Raude (1342 dalībnieki)
Nozīmīgākie sporta sasniegumi 2014./2015 mācību gadā
Izglītības iestādes sporta pedagogi – Rasma Skruļa, Marina Cīrule, Vineta Zīverte.
Jelgavas novada, Ozolnieku novada 48.skolēnu sporta spēļu kopvērtējumā Ozolnieku vidusskolai
1.vieta
1.vieta Zemgales reģiona skolēnu sporta spēlēs volejbolā “B”grupa meitenes
1.vieta Jelgavas un Ozolnieku novadu 48. skolēnu sporta spēlēs futbolā“A”grupa zēni
1. vieta Jelgavas un Ozolnieku novadu 48. skolēnu sporta spēlēs florbolā “C” grupa zēni
1. vieta Jelgavas un Ozolnieku novadu 48. skolēnu sporta spēlēs volejbolā “C” grupa zēni
1. vieta Jelgavas un Ozolnieku novadu 48. skolēnu sporta spēlēs orientēšanās “A” un “C” grupa
1.vieta Jelgavas un Ozolnieku novadu 48. skolēnu sporta spēlēs basketbolā “C” grupa meitenes
1.vieta Jelgavas un Ozolnieku novadu 48. skolēnu sporta spēlēs “Tautas bumba ”D”.grupa zēniem
1.vieta Jelgavas un Ozolnieku novadu 48. skolēnu sporta spēlēs vieglatlētikā “E” grupa zēni un
meitenes
1.vieta Jelgavas un Ozolnieku novadu 48. skolēnu sporta spēlēs volejbolā“A”grupa meitenes
2.vieta Zemgales reģiona skolēnu sporta spēlēs volejbolā “A”grupa meitenes
2.vieta Zemgales reģiona skolēnu sporta spēlēs volejbolā “B”grupa zēni
2.vieta Jelgavas un Ozolnieku novadu 48. skolēnu sporta spēlēs orientēšanās “D” grupa
2.vieta Jelgavas un Ozolnieku novadu 48. skolēnu sporta spēlēs vieglatlētikā “A”.grupas zēni,
“B” grupa meitenes
2.vieta Jelgavas un Ozolnieku novadu 48. skolēnu sporta spēlēs krosā “A”, “B”un “E” grupa
2.vieta Jelgavas un Ozolnieku novadu 48. skolēnu sporta spēlēs volejbolā“C”grupa meitenes
2. vieta Jelgavas un Ozolnieku novadu 48.skolēnu sporta spēlēs “Drošie un veiklie” “D” grupa
2. vieta Jelgavas un Ozolnieku novadu 48. skolēnu sporta spēlēs Tautas bumba “D” grupa meitenes
2. vieta Jelgavas un Ozolnieku novadu 48. skolēnu sporta spēlēs basketbolā “A”un “C” grupa zēni
2. vieta Jelgavas un Ozolnieku novadu 48. skolēnu sporta spēlēs futbolā “B”un “C” grupa zēni
2.vieta Jelgavas un Ozolnieku novadu 48. skolēnu sporta spēles volejbolā “C”grupa meitenes
2.vieta Jelgavas un Ozolnieku novadu 48. skolēnu sporta spēlēs krosā “E” grupa
3.vieta Jelgavas un Ozolnieku novadu 48. skolēnu sporta spēlēs vieglatlētikā “A”grupa meitenes
3.vieta Jelgavas un Ozolnieku novadu 48. skolēnu sporta spēlēs vieglatlētikā “B”grupa zēni
3.vieta Jelgavas un Ozolnieku novadu 48. skolēnu sporta spēlēs vieglatlētikā “C”grupa meitenes
3.vieta Jelgavas un Ozolnieku novadu 48. skolēnu sporta spēlēs vieglatlētikā “D”grupa zēni un
meitenes
3.vieta Jelgavas un Ozolnieku novadu 48. skolēnu sporta spēlēs volejbolā “A”grupa zēni un meitenes
3.vieta Jelgavas un Ozolnieku novadu 48. skolēnu sporta spēlēs volejbolā “B”grupa zēni un meitenes
6.vieta Latvijas jaunatnes čempionātā “C”grupa zēni
Skolā aktīvi darbojas Skolas padome, Vecāku padome un Skolēnu dome.
Skolēni papildus mācību darbam savas spējas attīsta ārpusskolas un ārpusklases pulciņi. Izglītības
iestāde 2014./2015. mācību gadā piedāvā interešu izglītības programmas:
vokālais ansamblis – 1. – 4. klasei
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67. attēls. Dzied vokālais ansamblis.

68. attēls. Uzstājas tautisko deju dejotāji .

koris 1. – 4. klasei,
iestādes koris– 5.– 9.klasei
vokālais ansamblis – 10.–12.klasei
tautiskās dejas – 1. – 5. un 6. – 9.klasei
vizuālās mākslas pulciņš 1.–12. klasei
lietišķās mākslas pulciņš 1.–12.klasei
sporta treniņgrupas 1. – 12.klasei
skolas muzeja pulciņš – 5. – 12. klasei
floristikas pulciņš – 1. – 12. klase
krievu valodas pulciņš 1.–2.klasei
žurnālistikas pulciņš 5.–12.klasei
teātra pulciņš 1.–9.klasei
koka dizaina pulciņš 5.–12.klasei
dzīves skola 5.–9.klasei
folkloras kopa „Knipati”1.–4.klasei

69. attēls. Uzstājas folkloras kopa “Knipati”.
jaunsargu pulciņš 5.–12.klasei
Papildus Ozolnieku vidusskolas izglītojamie mācās, apgūstot prasmes un iemaņas Ozolnieku
novada mūzikas skolā, Jelgavas pilsētas mūzikas, mākslas skolās un sporta centros.
Izglītības iestādē izveidojušās savas tradīcijas:
1. septembris – Zinību diena
Dzejas dienas
Olimpiskā diena un sporta dienas
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70. attēls. Olimpiskā diena un Sporta dienas Ozolnieku vidusskolā.
Sporta diena
Mārtiņdienas gadatirgus
Gadskārtējās izstādes
5. un 10. klašu iesvētības
Skolotāju dienas atzīmēšana
Lāčplēša dienas atzīmēšana pie bijušās Skuju skolas
Latvijas Republikas proklamēšanas dienas atzīmēšana skolā

69. attēls . Svētku pasākumi 2015.gadā .
Ozolnieku vidusskolas audzēkņi veidoja Ugunszīmes .

Ziemassvētku labdarības akcija
Ziemassvētku svinības darbiniekiem
Barikāžu atceres diena –Šķēršļu josla
Žetonu vakars 12. klasei
Mācību priekšmetu nedēļas
Valodu nedēļa Ozolnieku vidusskolā
Pirmklasnieku 100. diena skolā
100. diena skolā
Labo darbu līnijas
Pēdējā zvana svētki
Izlaidumi
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71. attēls. 2015.gada izlaidums .
„Dvēseļu stunda”
Godināšanas pasākum
Ziemassvētku kauss 1.–12.klasei
Ozolnieku novada svētki
Viena no galvenajām Ozolnieku vidusskolas prioritātēm ir izglītības procesa pilnveidošana. Šajā
sakarā notiek pedagogu sistemātiska kvalifikācijas paaugstināšana, Izglītības iestādes materiāli
tehniskā stāvokļa uzlabošana un modernizācija.
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.
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, vides, veselīga uztura
izpēte un citas tēmas, veicināta sadarbība ar Ozolnieku novada uzņēmumiem.
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72. attēls. Projektu nedēļas norise.
Veiksmīga piedalīšanās Zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) starpnovadu un Zemgales reģiona skatēs.
Ozolnieku vidusskolā notiek visas Ozolnieku un Jelgavas novadu tiešsaistes olimpiādes.
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. Organizētas izglītojamo vecāku
izglītojošas lekcijas.
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 .
Nozīmīgākie saimnieciskie ieguldījumi izglītības iestādes attīstībā 2015. gadā :
Veikts 2 kabinetu un grīdas remonts ,
Kokapstrādes un palīgtelpas kapitālais remonts ,
C korpusa gaiteņa kapitālais remonts ,
Rezerves kāpņu remonts ,
Virtuves palīgtelpu remonts ,
Ventiļu un radiatoru siltumregulatoru uzstādīšana ,
Skaņas izolācijas darbi 4. stāvā – 4 kabinetos ,
Ozolnieku vidusskolas galveno kāpņu renovācija .
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73. attēls. Galveno kāpņu atklāšana .
Piedalīšanās projektos un pasākumos
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”.
Aizsākusies Ozolnieku vidusskolas dalība Eiropas Savienības Eiropas Komisijas finansētā Erasmus+
programmas projektā – starpskolu stratēģiskā partnerība ar vēl piecu skolu līdzdalību no Vācijas,
Igaunijas, Itālijas un Turcijas. Projekta ilgums – 2 gadi (2015. – 2017.gads). Projekta tēma – „Skola,
teātris un karjeras izvēle”.
Ozolnieku vidusskola ir iesaistījusies Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības programmas Nordplus
mobilitātes projektā, kurā piedalās sekojošas dalībvalstis – Dānija (Grenlande), Zviedrija, Latvija un
Lietuva. Projekta ilgums: 2 gadi (2015. – 2017.gads). Projekta tēma – „Jauniešu sadarbība, strādājot
pie dažādiem izaicinošiem tematiem”

74. attēls. Ozolnieku vidusskolas skolēni prezentē savu
valsti, novadu, skolu.
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75. attēls. Projekta dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Grenlandes
un Zviedrijas .
Iestāde piedalās Nacionāla mēroga Programmā “Iespējamā misija”. Šīs programmas ietvaros –
Latviešu valodu un literatūru māca skolotāja Ance Jaks, kā arī vada Žurnālistikas pulciņu.
Ozolnieku vidusskolas vecāki iesniedza 2 projektus Ozolnieku novada domes projektu konkursā
„Zinu, varu un daru!” un veiksmīgi tos realizēja, izveidojot „Zaļo klasi” skolas teritorijā.

76. attēls. “Zaļās klases” izveides process .
“Zaļā klase”
Sadarbība ar sabiedrību
Sarunu cikls ar izglītojamiem un bezmaksas higiēnista pakalpojumi 1. – 12.klasei – „Mutes veselības
centrs” L. Seikstule „Zobu higiēnas profilakse”.
Sadarbība ar Ceļu satiksmes drošības direkciju (CSDD) – piedāvājums izglītojamiem – Velosipēdu
tiesību kārtošana Izglītības iestādē.
Sadarbība ar PII "Zīlīte", tās filiāli un PII “Bitīte” kolektīviem.
Dalība UNESCO organizētajā starptautiskajā izglītības akcijā „Pasaules lielākā mācību stunda”.
Organizētas Ozolnieku un Jelgavas mājturības un tehnoloģiju pedagogu radošās darbnīcas.
Organizētas Ozolnieku un Jelgavas novadu mājturības un tehnoloģiju priekšmeta – izglītojamo
olimpiādes, konkursi.
Iestādē katru mācību gadu notiek evakuācijas praktiskās nodarbības.
Ozolnieku vidusskolā izglītojamajiem organizētas lekcijas, sarunas – 112 diena, tikšanās ar policijas
un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvjiem.
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Ozolnieku un Jelgavas novadu, Jelgavas pilsētas seminārs “Trešo valstu pilsoņi Latvijas skolās
Atbalsta pasākumi un metodes”.
Sadarbībā ar Latvijas Valsts mežiem „Mežu dienas” ietvaros notiek koku stādīšana.
Makulatūras vākšana un dalība konkursā „Tīrai Latvijai”.
Kopā ar izglītojamo vecākiem rīkotas „Putnu dienas”.
Tradicionāli notiek aktīva dalība „Lielajā talkā”.

77. attēls. “Lielā talka Ozolnieku vidusskolā “.
Ozolnieku vidusskolā organizētas Ozolnieku, Jelgavas un citu novadu un pilsētu izglītības iestāžu
pieredzes apmaiņas semināri un metodiskās dienas.
Izglītības iestādē viesojās Aizsardzības ministrijas pārstāvji .

Teteles pamatskola ir Ozolnieku novada izglītības iestāde.
Teteles pamatskola atrodas Ozolnieku novadā, Tetelē, Skolas ielā 10.

78. attēls . Teles pamatskola.
Teteles pamatskola dibināta kā 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.
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Savu vēsturisko nosaukumu skola atguva 1992. gadā.
Misija
Konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana un personības izaugsmes veicināšana.
Vīzija
Mūsdienīga, bērniem draudzīga skola, kas veicina pozitīvas mācību motivācijas veidošanos un attīsta
patstāvīgu, tolerantu un darba tirgū konkurētspējīgu personību.
Mērķis
Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas
nodrošina vispārējās pamatizglītības mērķu sasniegšanu.
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:
2015. gadā skolā mācās 182 skolēni (latviešu plūsmā - 88, krievu plūsmā - 94).
Skolā strādā 28 pedagogi ar augstāko izglītību, atbilstoši MK noteikumiem, tajā skaitā 11 maģistri.
Skolā strādā 8 tehniskie darbinieki.
Skolā darbojas 2 pagarinātās dienas grupas – latviešu un krievu plūsmā.

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 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:
Pamatjoma
Mācību saturs

Uzdevumu 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.
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Mācīšana
mācīšanās

Skolēnu
sasniegumi

Atbalsts
skolēniem

Skolas vide

Resursi

Skolas darba
organizācija,
vadība un
kvalitātes

un

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;
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;

93

Ozolnieku novada pašvaldības 2015.gada publiskais pārskats
nodrošināšana

Organizēts skolotāju metodiskais darbs Metodiskajās komisijās.

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
Friča Apšenieka piemiņas šaha turnīrs
Lieldienu pasākums
Koncerts māmiņdienā
Lielā talka
Olimpiāžu dalībnieku un uzvarētāju godināšanas pasākums
Pavasara sporta diena
Pēdējais zvans
Izlaidums
Interešu izglītība
Skola 2015.gadā piedāvāja interešu izglītības programmas:
Instrumentālais ansamblis sākumskolai;
Floristika;
Datordizains (6. 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
Vispārējā fiziskā sagatavotīb
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79. attēls. Dzejas dienas Teteles pamatskolā .
Nozīmīgākie ieguldījumi skolas attīstībā 2015. gadā:
○
○
○
○

Tika labiekārtota skolas teritorija (renovēta katlu māja, nojaukts šķūnis un novecojušie
apgaismojuma stabi, izveidots skata laukums Lielupes krastā).
Veikts skolas sporta zonas telpu remonts (ģērbtuves, dušas, tualete, sporta inventāra
noliktavas un sporta kabinets).
Iegādātas nepieciešamās mēbeles (sākumskolas klasēm).
Nomainīta novecojusī datortehnika (25 portatīvie datori).

80. attēls . Gāzes mājas apzaļumošana .
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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.

81. attēls. Lielā talka Teteles pamatskolā .
Skola piedalās Lielajā talkā.
Skolā tiek organizētas skolas vecāku konferences.
Notiek sadarbība ar novada izglītības iestādēm.
Skola regulāri organizē novada mēroga šaha turnīru
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82. 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 2,8160 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 149 sk0lēni. No tiem 94 skolēni mācās 1.-9.kl., bet 55 apmeklē
pirmsskolu.
Garozas pamatskola veic ne tikai izglītošanas darbu, bet arī kultūras centra funkcijas Salgales
pagastā.
Skolas vīzija
Mūsdienīga, kvalitatīva un radoša skola ar senām tradīcijām, kas neatkarīgi no tautības,
sociālā stāvokļa vai reliģiskās piederības ir atvērta pārmaiņām un inovācijām, kas veicina mācību
sasniegumu un darba kvalitātes izaugsmi.
Misija
Veidot efektīvu, mūsdienīgu, inovatīvu un atvērtu skolu, lai sekmētu, zinātkāras, atbildīgas un
harmoniski attīstītas personības, kuru uzskati balstīti uz vērtībām un to veidošanos.
Pirmsskola īsteno:
N.p.k.

Programma

Kods

1.

Pirmsskolas izglītības programmu

00011111

2.

Speciālās pirmsskolas izglītības programmu
izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem

01015611
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Pirmsskolas personāls
Pedagogi-4
Skolotāju palīgi-5
Pirmsskolas organizācija
Pirmsskolā darbojas 4 grupas. Šajā mācību gadā pirmsskolu apmeklē 55bērni. No
pašvaldības finansējuma bērni saņem logopēda un sociālā pedagoga, psihologa 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 - 2,48 €. Pirmsskolas 5-gadīgie un 6-gadīgie bērni ar
pašvaldības atbalstu apgūst angļu valodu, mūziku, sportu. Interešu izglītībā apgūst dejošanu.
Skola uzklausa un izskata vecāku ieteikumus un vēlmes. Laba sadarbība ar vecākiem un
atsaucība no vecāku puses.
Nodrošināts transports no rīta un pēcpusdienā kopā ar skolas skolēniem.
Autobusā bērnus pavada divas pirmsskolas pedagogu palīdzes.
Jau 6. gadu piedalās Kanclera nama organizētajos konkursos. Ir saņemti apbalvojumi
un veicināšanas balvas.
Pirmsskolā ir izveidojušās savas tradīcijas. 2 reizes gadā tiek organizētas vecāku kopsapulces
un grupu sapulces.
Katru gadu, ar pašvaldības finansiālo atbalstu, tiek atjaunota un pilnveidota materiālā bāze.
Pašvaldība ar 2016.gada janvāri paaugstināja pirmsskolu pedagogu algas (par likmi 600,00 €).
Pirmsskola aktīvi darbojas visu mācību gadu, organizējot dažāda satura pasākumus. Katru
pavasari tiek organizēta atvērto durvju diena.

Skola īsteno :
N.p.k.

Programma

Kods

1.

Pamatizglītības Profesionāli orientētā virziena
programmu

21014111

2.

Speciālās izglītības programmu izglītojamajiem
ar garīgās attīstības traucējumiem

21015811

3.

Speciālās izglītības programmu izglītojamajiem
ar mācīšanās grūtībām

21015611
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83. attēls. 2015.gada pirmsskolas grupas “Vāverītes” izlaidums.

84. attēls. Putnu dienas Garozas pamatskolā.

85. attēls. Mazie iepazīst pavāra profesiju.
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86. attēls. Pasākumi Garozas pamatskolas pirmsskolas grupā .

87. attēls. Skolas organizācija Salgales pagasta ģerboņa inaugurācija Melngalvju namā.
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Garozas pamatskolu pārstāvēja 9.klases skolnieks Viktors Tarasovs un skolas direktore D.Štelmahere.
Skolas Projekti :
1. Skolas auglis.
2. Skolas piens.
3. Projekts konkurss ”Es zinu, varu un daru”.
2015.gadā skola piedalījās Novada organizētajās olimpiādēs konkursos , skatēs
Datums
15.01.2015.
27.01.2015.
26.01.2015.

16.02.2015.

03.03.2015.

06.03.2015.
12.03.2015.

13.03.2015.

16.04.2015.

27.04.2015.

06.11.2015.

Nosaukums
Vēstures olimpiāde
9.un 12.klasei
Angļu valodas
olimpiāde 8.klase
Latviešu valodas un
literatūras
olimpiāde
Novadu konkurss
dabaszinībās 5.6.klasēm "Es zinu
vairāk"
Novadu konkurss
sociālajās zinībās
5.klasei "Esi
vesels!"
Konkurss
Informātikā 6.klasei
Sākumskolas
matemātikas
olimpiāde
2.-4.klasei.
Novadu konkurss
mājturībā un
tehnoloģijās
6.klases zēniem.
Novadu
konkurss- viktorīna
angļu valodā
pamatskolai

Novadu konkurss
krievu valodā 7.8.klasei "Latviešu
un krievu tautas
lietišķā māksla"
Jelgavas un
Ozolnieku novadu
sociālo zinību
konkurss 7.un
8.klasei "Simboli".

Skolēni
Donāts Bogdānovs 9.kl.
Marta Anna Fojta 9.kl.
Tomass Buda 8.kl.
Valērija Radkeviča 8.kl.
Marta Anna Fojta 9.kl.
Valērija Radkeviča 8.kl.
Kristians Pētersons 6.kl.
Mareks Lazdāns 6.kl.
Ritvars Millers 6.kl.
Maija Jurgina 6.kl.
Endija Ernstsone 5.kl.
Roberts Šilders 5.kl.
Endija Ernstsone 5.kl.
Diāna Valtere 5.kl.
Aleksandrs Bondarevs 5.kl.
Maija Jurgina 6.klase

Skolotāji
Katrīna Nikolajeva
Iraida Novicka
Mārīte Cīrule

Solveiga Helviga

Vieta
11.(11.)
10.(11.)
6.-7.(29.)
22.(29.)
12.(18.)
13.(19.)
10.-11.(12.)

Katrīna Nikolajeva

Violeta Kraukle- Veisa

8.(12.)

Samanta Stankus 2.klase

Anda Jēkabsone

13.(23.)

Anija Galvanovska 3.klase

Arnita Grīnvalde

17.(21.)

Ralfs Mārtiņš Seļickis

Mārtiņš Mašals

9.(10.)

Kristians Pētersons 6.kl.
Mareks Lazdāns 6.kl.
Ritvars Millers 6.kl.
Maija Jurgina 6.kl.
Endija Ernstsone 5.kl.
Aleksandrs Bondarevs 5.kl.
Karīna Soldatova 5.kl.
Megija Krūmiņa 5.kl.
Darja Škļarova 7.kl.

Iraida Novicka

Mareks Lazdāns 7.kl.
Maija Jurgina 7.kl.
Darja Škļarova 8.kl.
Madara Krūmiņa 8.kl.

Iraida Novicka

Katrīna Nikolajeva

8.(12.)
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26.11.2015.

30.11.2015.

27.11.2015.

10.12.2015.

Jelgavas un
Ozolnieku novadu
5.-6.klašu skolēnu
erudītu konkurss
„Mazs bij’ tēva
novadiņis.”
Bioloģijas
olimpiāde
9.-12.klasei
Konkurss mājturībā
un tehnoloģijās 7.9.klasei "Košā
cepuru balle".
Angļu valodas
konkurss- viktorīna
3.-4.klasei

Katrīna Nikolajeva
Solveiga Helviga

11.(14.)

Valērija Radkēviča 9.kl.

Solveiga Helviga

21.(23.)

Darja Škļarova 8.kl.
Linda Burseviča 9.kl.

Vija Jailojane

13.-14.(16.)

Everts Grunde 3.kl.
Samanta Stankus 3.kl.
Laura Jurgina 4.kl.
Ilze Mahta 4.kl.
Dagnija Gaidlazda 4.kl.
Emīls Rumjancevs 4.kl.

Iraida Novicka
Eva Štelmahere

Annija Nonberga 5.kl.
Marija Titarenko 5.kl.
Vlada Smuļko 6.kl.
Aleksandrs Bondarevs 6.kl.
Diāna Valtere 6.kl.

88. attēls. Rudens kross Garozas pamatskolā.

89. Sporta nodarbības rudenī.

90. attēls. Slēpošana ziemā .
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Skolā darbojas skolas padome, kura aktīvi sadarbojas ar skolas pedagogiem un skolas vadību.
Piedalās skolas rīkotajos pasākumos, kā arī palīdz tos organizēt. Katra mēneša ceturtās nedēļas
ceturtdienā plkst. 17.30 tiek organizētas skolas padomes sapulces.
Tagad skolas padomes vecāki ir uzsākuši meklēt iespējas skolas attīstībai, piedaloties
projektos.
Pasākumi skolā

91. attēls. 1.septembris.

1.septembris-Zinību diena
Dzejas diena
Skolotāju diena;
Rudens ražas izstāde;
Ziedu izstāde
Lāčplēša diena;
Mārtiņdiena;
Latvijas proklamēšanas diena;
Ziemassvētki ar skolēnu koncertu ;
Popiela;
Mācību priekšmetu nedēļas;
Projektu nedēļa;
Barikāžu piemiņas diena;
Talkas;
Sporta dienas;
Māmiņu diena;
Nakts pasākums,
Pēdējais zvans;
Pēdējā skolas diena;
9.klases izlaidums;
Novada svētki;
Vasaras radošās darbnīcas.
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92. attēls . Skolas pasākumi 2015.gadā .

Atbalsts skolēniem
Skolā darbojas logopēds, psihologs, sociālais pedagogs un koriģējošā vingrošana, kas tiek
finansēta no pašvaldības budžeta. 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 u.t.t.
No 2015. gada 1.janvāra skolēni, kuri deklarēti Ozolnieku novadā, saņem novada atmaksātas
brīvpusdienas.
Interešu izglītība
Ansamblis 1.-4. klasei
Ansamblis 5.-9.klasei
Tautiskās dejas 1.-4.klasei
Informātika 4.klasei
Mūsdienu dejas
Koris
Dramatiskais
Žurnālistika
Lietišķā māksla

93. attēls. Garozas pamatskolas palīgtelpas pārbūves laikā .
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94 . 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
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– Agnese Zariņa, direktores vietnieks saimnieciskā
darbā – Edgars Buls
2014. gadā skolā mācījās 129 izglītojamie:
o 5 – 6 gadīgo grupā – 17
o 1.- 4.klasēs – 42
o 5.- 9.klasēs – 47,
o audzēkņi vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem - 13
no citām pašvaldībām, tai skaitā:
o no Jelgavas – 17
o no Jelgavas novada – 6
o no Aknīstes novada – 1
o no Bauskas novada – 2
o no Rundāles novada – 4
o no Iecavas novada – 1
o no Rīgas - 2

105

Ozolnieku novada pašvaldības 2015.gada publiskais pārskats



No 7 absolventiem visi turpina tālākizglītību: arodvidusskolās – 4, vidusskolā – 3, Vācijā – 1.
Skolā strādā 17 pedagogi ar atbilstošu izglītību un kvalifikāciju, (6 skolotājiem ir
papildkvalifikācija , 6 – maģistri), 2 – iegūst augstāko izglītību.

95. attēls . 2015.gada izlaidums.

 Skolā darbojās pagarinātas dienas grupas visiem skolēniem līdz plkst.1700.
Atbalsta sistēma
 Divas reizes nedēļā skolā strādā sociālais pedagogs
 Divas reizes nedēļā skolā strādā logopēds
 Reizi nedēļā skolā strādā medmāsa
 Reizi nedēļā skolā strādā karjeras konsultants
 Skolas bibliotēka ir nodrošināta ar mācību grāmatām. 2015.gadā mācību grāmatu fonds
bibliotēkai papildināts par EUR 11316 pārējo grāmatu fonds – par EUR 126 , periodikas
izdevumi par EUR 139 .
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
 dejas pirmsskolā
Profesionāli orientētās programmas priekšmeti:
 tūrisms;
 orientēšanās;
 peldēšana;
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sporta spēles;
ārstnieciskā vingrošana;
fitness.

96. attēls . Ziemassvētki Salgales skolā .
Iepriekš izvirzīto prioritāšu realizācija;
1.

2.

4.

5.

Ievērojot skolēnu vajadzības, papildus speciālās pirmsskolas programmas
izglītojamajiem ar valodas traucējumiem un profesionāli orientētās pamatizglītības
programmu realizācija.
Mācību saturs
 Mācību procesā skolotāji sekmīgi īsteno mācību programmas un standartus
 Mācību programmu piedāvājums nodrošina skolēnu papildizglītību un
skolēnu ar speciālām vajadzībām integrāciju
Skolēnu un vecāku atbildības un aktīvas iesaistīšanās mācību procesā paaugstināšana,
ieviešot e-klasi.
Mācīšana un mācīšanās
 Mācību procesā tiek izmantotas skolas iespēja un modernās tehnoloģijas
 Pieaudzis skolēnu skaits ar augstāku vidējo vērtējumu
 Organizēta talantīgo skolēnu piedalīšanās mācību priekšmetu olimpiādēs,
ārpusskolas pasākumos
Skolēnu pienākumu, tiesību, atbildības un pašatbildības aktualizēšana. Veselīga
dzīvesveida popularizēšana.
Atbalsts skolēniem
 Ir nodrošinātas dažādas programmas atbilstoši skolēnu vajadzībām
 Kvalitatīvs atbalsta personāla darbs
 Pagarinātās dienas grupas visiem skolēniem
 Nodrošināts karjeras konsultanta atbalsts
Pedagogu kompetences paaugstināšana. Materiālās bāzes pilnveidošana
Skolas vide
 Skola uztur un izkopj tradīcijas, kas veicina skolēnos piederības sajūtu savai
dzīves videi un valstij
 Skolā ir izstrādāta rīcības kārtība problēmsituāciju gadījumos
 Renovētas skolas telpas – kāpņu telpas, meiteņu mājturības kabinets,
pirmsskolas garderobes
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 Budžeta ietvaros regulāri papildināta mācību materiālā bāze
Atbalsta personāla darba aktivizēšana. Materiālās bāzes pilnveidošana
Resursi
 Nodrošinātas un labiekārtotas mācību un koplietošanas telpas
 Visi pedagogi apmeklējuši tālākizglītības kursus bērnu tiesību jautājumos
 Ir nodrošināts kvalitatīvs pedagoģiskais darbs
 Labs bibliotēkas nodrošinājums – mācību literatūra, bērnu literatūra,
periodika
Konkurētspējīga skolas tēla pilnveidošana
Skolas darba organizācija, vadības un kvalitātes nodrošināšana
 Notiek regulāra skolas darba pašvērtēšana un tālākās darbības plānošana
 Skolā ir radoša sadarbības vide
 Popularizēta skolas pieredze, publicējoties Ozolnieku avīzē
 Skola, turpina dalību LAD atbalsta programmā Skolas auglis, ieviesta
programma Skolas piens
 Regulāri iznāk Skolas ziņas, kuras tiek publicētas arī Ozolnieku mājas lapā
 Skola darbojas vasarā, nodrošinot pirmsskolas darbību, nepieciešamības
gadījumā sadarbojoties ar Garozas pamatskolu

6.

7.

97. attēls. Zemnieku saimniecības “Medņi”
stipendijas pasniegšana.
Citi sasniegumi














1.vieta vizuālās mākslas konkursā;
Trīs 1.pakāpes novadu pulciņu konkursā vizuālajā mākslā;
Trīs atzinības 4.klašu projektu darbu skatē;
Atzinība novadu pētniecisko darbu skatē
3.vieta Zemgales reģiona vizuālās mākslas konkursā
Piecas 1.vietas novadu vieglatlētikas sacensībās;
1.vieta novadu vieglatlētikas daudzcīņā;
1.vieta Zemgales reģiona sacensībās Drošie un veiklie;
Divas 2.vietas novadu vieglatlētikas sacensībās;
3.vieta novadu orientēšanās sacensībās kopvērtējumā;
1.vieta Kanclera zīmējumu konkursā pirmsskolai;
2.pakāpes diploms Zemgales reģiona pulciņu konkursā vizuālajā mākslā;
4.vieta Zemgales reģiona sacensībās Drošie un veiklie.
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98. attēls. Pirmsskolas izglītības iestādei “Bitīte”.

Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādei “Bitīte” 2015. gads ir bijis īpaši bagāts ar
dažādiem notikumiem un piedzīvojumiem. Kā katru gadu izglītības iestāde pedagoģiskās padomes
sēdē izvirzīja mācību prioritātes 2015./2016 gadam:


Izglītojamo un darbinieku patriotisko vērtību nostiprināšana veidojot atbilstošu vidi

(

fizisko, saturisko, emocionālo, apkārtējo, u.c.);

99. attēls. Svētku pasākums pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte”.



Veicināt bērnu interesi par lasīšanu, īstenojot pirmsskolas izglītības programmas;
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100. attēls . Nodarbības brīvā dabā .


Apkārtējās vides izzināšana praktiski – radošās āra rotaļdarbībās, rūpējoties par savu un
citu drošību.

101. attēls . Nodarbības telpās .
Lai veiksmīgi īstenotu izvirzītās prioritātes iestādē darbojās 22 darbinieki sekojošās amatu
vienībās :


Vadītāja;



Metodiķe;



Saimniecības daļas vadītājs;



8 pirmsskolas izglītības grupu skolotāji;
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Mūzikas skolotājs;



Sporta skolotājs;



Logopēds



Psihologs;



Medicīnas māsa;



Koriģējošās vingrošanas speciālists;



5 pirmsskolas izglītības skolotāju palīgi;



Lietvedis;



Dārznieks;



Apkopējs;



Sētnieks;



Remontstrādnieks;



2 interešu izglītības skolotāji.

Ozolnieku novada Pirmsskolas izglītības iestāde ”Zīlīte dibināta 1965.gada 24.decembrī.
Radoša un atvērta vide bērniem, kas caur patstāvīgu darbošanos un rotaļām palīdz atklāt bērna iztēli,
fantāziju un pasauli ap mums!
PII ”Zīlīte” Meliorācijas ielā 1, Ozolnieku novadā, Ozolnieku pagastā, LV-3018
Tālrunis 63050116, e-pasts :zilite@ozolnieki.lv
Pirmsskolas izglītības iestāde ”Zīlīte” filiāle atrodas Jelgavas ielā 35, Ozolnieku novadā, Ozolnieku
pagastā, LV-3018
Izglītības iestādē tiek īstenotas Vācu pedagoga Fridriha Frebeļa pedagoģiskās metodes un atziņas.
PII ”Zīlīte” uzņem bērnus vecumā no 1,5 gada.
Iestādē darbojas 12 bērnu grupas.
2014./2015. mācību gadā iestādi apmeklē 252 bērni.
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"
2015.gadā PII „Zīlīte” svinēja savu 50gadu jubileju!
Pasākums notika Ozolnieku tautas namā, kur tika aicināti bijušie kolēģi, iestādes vadītāji un vecāki.
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102. attēls. Pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” jubilejas svinības.
2.Mācīšana un mācīšanās:
2014./2015.mācību gadā iestādē izvirzītas prioritātes:
1. Folkloras elementu pielietojums bērnu apmācības procesā.
2. Dramatizācija un teātra spēle pirmsskolā.
Rotaļnodarbību saturs tiek veidots vadoties pēc valsts izglītības vadlīnijām, akcentējot patstāvīgu un
praktisku bērnu darbību un bērna individualitāti.
Iestādei ir savas tradīcijas:
 Gadskārtu svētki
 Grābeklīšu svētki
 Miķeļdienas gadatirgus
 Latvijas dzimšanas diena
(Par godu svētkiem kopā ar bērniem gatavojam dzimšanas dienas tortes)
 Adventes rīti
 Sporta dienas
 Teātra dienas
 Ģimenes diena
 Ekskursijas
Iestāde organizē profesionālās kvalifikācijas seminārus darbiniekiem:
Lekcija pedagogiem:
1. „Bērnu smadzeņu darbība” – P.Urtāns
2. Bērnu emocionālā audzināšana – A.Iļjučonoka
3. Mūzikas valoda – mūzikas terapeite A.Žīgure
4. Aromdiagnostika – Psihoterapeits I.Kartupele
5. Vides veidošana – floristeG.Mičule
6. Tautas rotaļas un tradīcijas – pirtniece L.Reitere
7. Bērni ar uzvedības traucējumiem– Mg.ed. J.Pāvulēns
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Iestādē pieredzes apmaiņā viesojušies:
1. Latvijas Universitātes maģistranti
2. Jelgavas, Cēsu, Valmieras, Ventspils, Rēzeknes pirmsskolas izglītības
iestāžu speciālisti.
Iestādes pedagogi vada kursus gan Ozolnieku novada izglītības iestāžu darbiniekiem,
gan citu pašvaldību darbiniekiem - „Vispārējs ieskats Fr.Frēbeļa pedagoģijā”
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
 Vecāku sapulces un radošās darbnīcas
4.Atbalsts izglītojamiem:
Iestādē darbojas logopēds, 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 "Skanošās Zīlītes" - skolotāja Anete Ozola, Sanita Reinsone,
Joga – Ilona Brizga .

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 veiktie remontdarbi:


Stadiona ielas pusē izveidota nojumīte
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103. attēls. PII “Zīlīte “ pēc remonta.



Iestādē nomainītas durvis un garderobes remonts

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 24 grupu skolotāji, 3 mūzikas skolotāji, 2 sporta skolotāji,2 logopēdi,
psihologs, speciālais pedagogs
 Tehniskais personāls – 18 skolotāju palīgi, lietvedis ,saimniecības pārzinis, medicīnas
māsa, remontstrādnieks, apkopējs, sētnieks.
 Katru gadu tiek izstrādāts darba plāns mācību gadam,
tiek izvirzītas prioritātes.
 Divreiz mācību gadā tiek izvērtēta pedagogu darba kvalitāte, piešķirta kvalitātes
nauda.
 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.

104. 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;
8.Nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos mācību
līdzekļus;
9.Racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla resursus.
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Izglītības iestāde realizē 8 licencētas pirmsskolas izglītības programmas:
Informācija licencēs
IP kods

IP nosaukums

1.

01011111

Pirmsskolas izglītības programma

V-5304

2.

01011121

Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma

V-5305

3.

01015611

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem
ar jauktiem attīstības traucējumiem

V-5312

4.

01015621

Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību
programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības
traucējumiem

V-5313

5.

01015511

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem
ar valodas traucējumiem

V-5306

6.

01015521

Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību
programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem

V-5307

7.

01015711

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem
ar garīgās veselības traucējumiem

V-6640

8.

01015721

Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību
programma izglītojamajiem ar garīgās veselības
traucējumiem

V-6641

Nr.

Licences
Nr.

Pārskata gadā mūsu izglītības iestādē bērnu apmeklējumam bija atvērtas septiņas grupas,
kuras apmeklēja 151 bērns.
Pirmsskolas izglītības iestādē bērni tiek uzņemti no 1.5 – 7 gadu vecumam. Mācību process
notiek gan latviešu, gan krievu valodā. Audzēkņu skaits ik gadu mazliet pieaug.
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105. attēls. Audzēkņu skaita dinamika PII “Saulīte”.
Iestādē strādā pedagoģiskais darba personāls un tehniskais personāls. Pedagoģiskajā darba
personālu pārstāv – pirmsskolas izglītības skolotājas, mūzikas skolotāja, sporta skolotāja, logopēdi,
psihologi, speciālie pedagogi, interešu izglītības skolotāji, vadītājas vietniece izglītības 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.
Kopā iestādē strādā 41 darbinieks, no tiem pedagoģiskie darbinieki ir 24 un tehniskie
darbinieki ir 17.
Pārskata gadā izglītības iestādi apmeklēja 151 bērns vecumā no 1,5 – 7 gadi. Iestādē bērnu
apmeklējumam ir atvērtas 7 bērnu grupas: „Spārītes” (1.5-2 gadi), „Skudriņas” (2-3 gadi),
„Jāņtārpiņi” (3 gadi), „Mārītes” (5 gadi), „Kamenītes” (5-6 gadi, apmācība notiek krievu valodā),
„Bitītes” (4-6 gadi), „Taurenīši” (3-5 gadi, apmācība notiek krievu valodā).
Katrā grupā strādā divas pirmsskolas izglītības skolotājas un pirmsskolas izglītības skolotāja
palīgs. Ir grupas, kurās tiek integrēti bērni ar dažādiem attīstības traucējumiem. 3 grupās, vēl papildus,
strādā pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs/asistents.
Ņemot vērā Ozolnieku novada pašvaldības, doto iespēju pirmsskolas vecuma bērniem piešķirt
bezmaksas ēdināšanu iestādē, daudzi bērnu vecāki ir deklarējuši savas dzīvesvietas tieši Ozolnieku
novadā, taču iestādi apmeklē arī bērni, kas nav deklarējušies Ozolnieku novadā. Jelgavas pilsētas un
Jelgavas novada deklarēto bērnu skaits pārskata gadā ir 17.

MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS
Pedagoģiskā 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. Iestādes galvenās darba formas, lai realizētu pirmsskolas
izglītības programmu, ir: frontālā rotaļnodarbība, rotaļnodarbība apakšgrupās, apvienotā
rotaļnodarbība, patstāvīga darbība attīstošā vidē, pašnodarbība. Mācību process ir integrēts, veicinot
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bērnu interesi par izglītošanās procesu. Neatņemama ikdienas mācību procesa sastāvdaļa ir bērna
pašvērtējums, tas pedagogam sniedz iespēju izvērtēt pedagoģiskā procesa būtību, bērnu ieinteresētību
un vēlmi izzināt arvien jaunas lietas
Pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” bērniem ir iespēja ārpus iestādes apstiprinātās
programmas, apmeklēt interešu izglītības nodarbības: angļu valoda, tautiskās dejas, latviešu valoda,
ansamblis, floristikas pulciņš. Daļu no pulciņu maksas sedz pašvaldība, bet daļa ir vecāku
līdzfinansējums.
Angļu valoda
Skolotājai izdevies vadīt mācību procesu spraigi, atraktīvi un interesanti, iekļaujot mācību
procesā dažādus eksperimentus, izziņas procesus, veidojot savstarpēju sadarbību un raisot bērnos
pastiprinātu ieinteresētību.
Angļu valodas pulciņa specifika ir tā, ka lielākoties saziņas process notiek angļu valodā, kas
savukārt sākotnēji vecākos raisa nelielas bažas par to, vai bērns kaut ko sapratīs, vai spēs iesaistīties
procesā, vai viņam būs interesanti. Bet nodarbību pēc nodarbības bērni atraisās, daudz dziedot,
komunicējot angļu valodā, uzstājoties vecākiem. Bez šaubām, arī vecākiem jābūt ieinteresētiem tajā,
lai bērns veiksmīgāk apgūtu svešvalodu. Vecāki tiek aicināti vērot atklātās nodarbības angļu valodas
pulciņā.
Arī turpmāk iestādē bērniem tiks piedāvāts angļu valodas pulciņš.
Tautiskās dejas
Sekmīgi darbojās Tautisko deju pulciņš, kurš tika nokomplektēts no dažāda vecuma bērnu
grupu audzēkņiem. Šo pulciņu apmeklē bērni vecumā no 3-7 gadiem. Kā pirmais atskaites koncerts
par sasniegto ir ikgadējais 18. novembra pasākums Ānes kultūras namā. Vēlāk jau Ziemassvētku
uzvedumos grupās un Mātes dienas veltītajos pasākumos.

106. attēls. Svētku koncerts.
Floristikas pulciņš
Floristikas pulciņa organizēšana bija samērā liels izaicinājums, jo nebija iepriekšējas pieredzes šāda
veida pulciņa darbībai iestādē. Pulciņu apmeklē bērni vecumā no 4-7 gadiem. Praktiski veicamie darbi
tiek piemēroti bērnu spējām, interesēm un attīstības pakāpei. Bērnos vērojams neslēpts prieks un
entuziasms pirms katras nodarbības, jo skolotāja ikreiz spēj bērnus pārsteigt ar materiālu
daudzveidību un darba metožu radošo pieeju. Pēc katras nodarbības bērniem ir pašu rokām darināts,
līdzi paņemams foto rāmītis, krelles vai broša māmiņai, lupatu eņģelītis vai stilizēts piekariņš
Latvijas karoga krāsās.
Latviešu valoda
Ņemot vērā, ka mūsu izglītības iestādi apmeklē liels bērnu skaits no krievu valodā
runājošajām ģimenēm, strādājot ar bērniem un bērnu vecākiem, papildus nepieciešamas latviešu
valodas nodarbības.
Darbojoties ar dažādām netradicionālām metodēm, bērni ar lielu aizrautību un prieku apgūst
valsts valodas prasmes sarunvalodā, kā arī tiek iepazīstināti ar latviešu alfabētu. Latviešu valodas
skolotāja arī veiksmīgi startējusi Jelgavas un Ozolnieku novadu radošo darbu skatē un saņēmusi

118

Ozolnieku novada pašvaldības 2015.gada publiskais pārskats
godalgu par materiālu, kas izstrādāts, veicot ikdienas darbu ar bērniem un ļaujot viņiem apgūt latviešu
valodas prasmes mūsdienīgā un interaktīvā veidā, sākotnēji, protams, sniedzot iespēju pašam iestādes
pedagogu kolektīvam, iepazīt un iemēģināt roku darbā ar interaktīvām metodēm!

107. attēls . PII “Saulīte “ pedagogi nodarbībās .
Pirmsskolas skolotājas apmeklē tālākizglītības kursus, lai aktualizētu novitātes pedagoģijā un
pilnveidotu savas zināšanas. Ar pašvaldības atbalstu skolotājas un skolotāju palīgi apmeklē dažādus
kursus savas profesionālās darbības pilnveidei, kā arī Bērnu tiesību aizsardzības jomā. Arī iestādes
vadītājai un vadītājas vietniecei, pateicoties novada domes finansiālajam atbalstam, ir iespēja
paaugstināt savu kvalifikāciju, tālākizglītības kursos.
Organizējot pieredzes apmaiņas braucienus uz privātajām un pašvaldību pirmsskolas
izglītības iestādēm, piemēram, Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestāde „Zeltrīti”, Mārupes
novada privātā pirmsskolas izglītības iestāde „Namiņš”, varam salīdzināt savu darbu „Saulītē” un
darbu citur, izvērtēt savas iestādes prioritātes un aizgūt interesantas idejas savā darbā.
Sadarbībā ar Tērvetes dabas parku, piedalījāmies projektā par meža un dabas gudrībām kopā
ar Tērvetes dabas parka pasaku tēliem, sniedzot bērniem iespēju un plašāku skatījumu par Latvijas
dabu.
Lai analizētu un pilnveidotu pedagoģisko darbu, regulāri notiek dažādi metodiskie pasākumi:
pedagoģiskās padomes sēdes, plānošanas sapulces, darbinieku sapulces, skolotāju pašgatavoto mācību
materiālu un attīstošo spēļu prezentācijas, pieredzes apmaiņas par iegūto semināros un kursos, atklātās
nodarbības, skolotāju tikšanās ar atbalsta personālu un aktuālo jautājumu risināšana.
Speciālo programmu audzēkņu skaita pārskats
Nu jau ikgadēja ir veiksmīgā sadarbība ar Ozolnieku novada pedagoģiski medicīnisko
komisiju, kura ir Ozolnieku novada pašvaldības Izglītības pārvaldes pakļautībā un veic Ozolnieku
novada pašvaldības teritorijā dzīvojošo izglītojamo pedagoģiski psiholoģisko, medicīnisko izpēti un
attīstības traucējumu diagnosticēšanu.
Pārskata gadā mūsu izglītības iestādē ir 8 bērni, kuri pirmsskolas izglītības programmu apgūst
pēc speciālās izglītības programmas. Pamatojoties uz komisijas ieteikumiem, bērniem tiek piemērotas
speciālā pedagoga, psihologa, logopēda konsultācijas un individuālais darbs. Tāpat tiek pielāgotas
koriģējošās vingrošanas nodarbības, individuāli nodarbību vadot bērnam ar autiskā spektra sindromu.
Pedagogiem ikdienas darbā nepieciešams atbalsts un iedrošinājums darbā ar speciālo
programmu bērniem. Kā pamats ir iegūtās zināšanas tālākizglītības kursos. Papildus tam iestādes
psihologs veic bērnu testēšanu, nosakot bērna intelekta spēju rādītājus. Arī vecāki ir atbalstoši un
izprot nepieciešamību palīdzēt savam bērnam. Iestādes īpašumā nokļuvis plašs darba materiāls bērna
attīstības spēju līmeņa noteikšanai, tādā veidā ir iespēja pārbaudīt, vai bērna domāšanas procesi atbilst
vecumposmam.
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Katram speciālās programmas bērnam grupu skolotājas sadarbībā ar atbalsta speciālistiem un
bērnu vecākiem izstrādā individuālā darba plānu, kas tiek pārskatīts reizi pusgadā, akcentējot bērna
izaugsmi, individuālo darbu un izvirzot turpmākos mērķus. (gan iestādē, gan arī ģimenē).
Izveidotajā „Attīstības un izglītības centrā 3-6 gadus veciem bērniem ar mācīšanās un valodas
attīstības traucējumiem” noritējis mērķtiecīgs darbs ar izglītojamajiem. Sadarbībā ar profesionālo
atbalsta komandu, vecākiem un pedagogiem, ir rezultāti, kas nesuši panākumus darbā ar bērniem.
Centrā aktīvi darbojas atbalsta personāls – logopēdi, psihologi un speciālie pedagogi – darbs noritējis
abās plūsmās.
Attīstības centra materiālo nodrošinājumu – interaktīvo tāfeli, datoru, projektoru pedagogi
izmanto arī ikdienas nodarbībās, bērnus tādā veidā iepazīstinot ar interaktīviem mācību līdzekļiem,
dažādojot mācību procesu.
BĒRNU SASNIEGUMI
Regulāri piedalāmies veikala „Kanclers” rīkotajos bērnu zīmējumu konkursos. Bērnu radošo
darbu izstādes ir iespējams redzēt iestādē un Ānes kultūras namā lielo svētku reizēs. tāpat arī grupu
skolotājas kopā ar bērniem piedalījušās dažādās labdarības akcijās, kur bērni zīmēja svētku
apsveikumus. Tāpat arī iestādes ansamblis un mazie dejotāji piedalās ikgadējā pavasara sadziedāšanās
pasākumā Ozolnieku Tautas namā.
ATBALSTS BĒRNIEM UN VECĀKIEM
Ikdienas darbs paiet ciešā sadarbībā visām iesaistītajām pusēm – vecākiem, atbalsta
personālam, skolotājiem, skolotāju palīgiem.
Atbalsta personāla ieguldījums darbā ar bērniem ir neatsverama sastāvdaļa izglītošanas procesā.
Pirmsskolas skolotāju un atbalsta personāla savstarpējās sadarbības rezultātā gada griezumā ir
redzami rezultāti bērnu attīstībā un izaugsmē.
Mūsu izglītības iestādē kā atbalsta personāls strādā 2 logopēdi, 2 speciālie pedagogi,
psihologi, 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 vecākiem rekomendācijas un ieteikumus darbā ar bērniem. Ikdienas darbā ar
bērniem nereti ir situācijas, kad atbalsts vispirms nepieciešams pašiem vecākiem, rosinot, mācot,
iesakot un rekomendējot, kā veiksmīgāk atrast kontaktu ar savu bērnu, izzinot viņa vajadzības, rodot
optimālākos risinājumus veiksmīgai bērna audzināšanai ģimenē.
Regulāri tika rīkotas vecāku sapulces, lai informētu vecākus par aktualitātēm iestādē,
organizētas tematiskās pēcpusdienas un radošās darbnīcas vecākiem. Tāpat arī tika organizētas
Atvērto durvju dienas vecākiem, kur vecākiem bija iespēja vērot, aktīvi piedalīties un izzināt ikdienas
pedagoģisko darbu iestādē, izvērtēt pedagogu ieguldījumu bērnu audzināšanā un izglītošanā, pašiem
pamēģināt vadīt pedagoģisko procesu. Individuālajās sarunās ar pedagogiem ir iespēja apspriest sava
bērna veiksmes un izdošanās, kā arī izvirzīt turpmākās sadarbības mērķus sava bērna attīstībā.
Pārskata gadā turpinājās projekta „Atbalsta pasākumu kompleksa izveide un ieviešana
Jelgavas novada un Ozolnieku novada bērniem”, realizēšana, kurā bija iesaistītas 2 iestādes
pirmsskolas skolotājas. Turpinājās regulāras Ozolnieku novada sociālā pedagoga un vecāku
tematiskās tikšanās, pārrunājot dažādas tēmas bērnu audzināšanā. Projekta noslēgumā bērni devās uz
Rīgu un apmeklēja leļļu teātra izrādes.
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Ārpus rotaļnodarbību laika, bērniem tiek piedāvātas pašvaldības, daļēji vai pilnībā apmaksātas
Interešu izglītības nodarbības:
 latviešu valoda;
 angļu valoda;
 ansamblis;
 tautiskās dejas;
 floristikas pulciņš.
Izglītības iestādē bērniem tiek nodrošināta kvalitatīva ēdināšana. Ēdināšanu nodrošina
privātuzņēmums, kā stingrā uzraudzībā pārtikas tehnologs izstrādājis bērnu vecumam un
nepieciešamo uzturvielu daudzumam piemērotu ēdienkarti. Ņemot vērā ģimenes ārstu izziņas,
bērniem, kuriem ir dažādas saslimstības, vai pārtikas produktu nepanesība, tiek izstrādātas
individuālās ēdienkartes un bērniem tiek nodrošināta atbilstoša ēdināšana.
Turpinām darbību projektā „Skolas piens”, kā rezultātā, katrs mūsu iestādes audzēknis, papildus
ikdienas ēdienkartē iekļautajam, saņem bezmaksas glāzi piena.
IESTĀDES VIDE
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 – ne tikai iestādes videi kopumā, bet
arī grupu videi. Akcentējot gada ritējumu, tematiskos pasākumus, svētkus, vecāku un bērnu aktivitātes
– tiek noformētas iestādes telpas.
Iestādes darbinieki tiek rosināti izmantot dabas materiālus. Iestādes vides uzlabošanā un
dekorēšanā iesaistām arī vecākus. Lūk – atskats no Latvijas gadadienai veltītās lukturu izstādes! Un ir
neaprakstāmas sajūtas dzirdēt bērnu balsis un vecākiem teikto, ka „Šo darbiņu esmu paveicis es pats!”

Māmiņas dienas koncertam Ānes kultūras namā tika darināti ziedi, un paldies par to var teikt
radošajam un atsaucīgajam pedagogu un pedagogu palīgu kolektīvam. Ir brīnišķīgi, kad tik skaistas
lietas var radīt kopā.
Ar radošu pieeju 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. Tur top gan dekorācijas grupai, gan
izstāde iestādē. Tapuši arī apsveikumi bērnunama bērniem.

Sadarbībā ar vecākiem, šogad aizsākta jauna tradīcija – „Tēvu dienas” atzīmēšana, kur aicinot
kopā tētus, bija padomāts par radošām un sportiskām aktivitātēm visas pēcpusdienas garumā.
Atsaucība liela un kopā būšanas prieks neizmērojams!
\
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108. attēls. Sporta nodarbības .
Tāpat mācību gada noslēdzošais pasākums – „Ģimeņu sporta diena” – ir plaši apmeklēts un
iecienīts pasākums. Šī pasākuma organizēšanā ik gadu izmantojam Ānes sporta centra „Mālzeme”
viesmīlīgās telpas.
Pavasara gaidīšanas svētkus vēlējāmies iepazīt caur slāvu tradīcijām, tādēļ ciemos aicinājām slāvu
tautas tradīciju pazinējus un kopējus - JPDA Sabiedrības integrācijas pārvaldi sadarbībā ar Jelgavas
krievu biedrību „Istok” un apvienību „Brīvprātīgie Jelgavai”.

109. attēls . Pavasara gaidīšanas svētki.
Iestādē tiek organizēti dažādi pasākumi – gan kopīgi, saliedējot grupas kolektīvu, kā arī
individuālie grupu tematiskie pasākumi. Iestādē bērni tiek iepazīstināti ar gadskārtu ieražu svētku.
Ņemot vērā to, ka iestādē apmācības process notiek gan latviešu, gan krievu valodās, iepazīstam arī
krievu tautas tradīcijas. Bērni demonstrē pārējiem teātra izrādes krievu valodā, akcentējot
pazīstamāko krievu tautas pasaku varoņus. Iecienīts un mīlēts pasākums „Saulītē” ir „Vecvecāku
pēcpusdiena”, jeb, kā mēs to dēvējam „Sargeņģeļu diena”. Jaukus brīžus sagādājam gan māmiņām,
gan vecmāmiņām viņām domātajos svētkos un protams, pašu priekam gan ziemā sportojam „Sniega
dienā”.

Iestādē uzstādīta kvalitatīva ventilācijas sistēma, lai ēdiena gatavošanas laikā virtuvē tiktu novērsta
ēdiena smarža. Kā arī pagrabtelpā veikta pagaidu ventilācijas ierīkošana, lai likvidētu mitruma
uzkrāšanos.
Pārskata gadā ar Ozolnieku novada pašvaldības atbalstu ir izbūvēta autostāvvieta, ko vecāki ir
ļoti novērtējuši un izmanto. Vakaros un brīvdienās šī autostāvvieta tiek izmantota vietējos ciemata
iedzīvotāju vajadzībām.
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Nu jau vairākus gadus pēc kārtas aktīvi piedalāmies Ozolnieku novada svētkos, pārstāvot
iestādi. Tāpat arī iestādes pedagogi labprāt piedalās radošās darbnīcas organizēšanā apmeklētājiem.
Daudz idejas ir īstenojušās, lai veicinātu iestādes kolektīva saliedēšanu – ir rīkoti tematiski
pasākumi, sportiskās aktivitātes, esam devušies ekskursijās, kopīgi svinējuši dažādus svētkus – var
atzīt, ka katrs darbinieks tiek ciešākām saitēm piesaistīts mūsu izglītības iestādei. Nu jau arī vairākus
gadus pēc kārtas esam iedibinājuši tradīciju organizēt Ziemassvētku balli iestādes darbiniekiem.
Kā viena no stabilām tradīcijām ir kopīgas talkas, kuru rezultātā mūsu tuvākā apkārtne paliek
arvien sakoptāka, kā arī vecāki ar lielu prieku un pozitīvu noskaņu mums nāk talkā, lai kopīgiem
spēkiem veiktu dažādus labiekārtošanas darbus iestādes teritorijā. Un iestādes sakņu dārza uzkopšana
un sagatavošana jaunam pavasara cēlienam netiek atstāta bez ievērības!
Pārskata gadā vērsām uzmanību iestādes sētas un bērnu rotaļlaukumu krāsojuma atjaunošanai. Darbā
aktīvi iesaistījās gan iestādes darbinieki, gan arī vecāki, lai apmeklējot iestādi, mūs priecētu glīti
krāsots koka žogs un koši rotaļlaukumi!

110. attēls . PII “Saulīte” labiekārtošanas darbi .

RESURSI
Ik gadu izvērtējot Ozolnieku novada sniegto finansiālo atbalstu un dažādu ieceru realizēšanas
iespējas, ir jāatzīst, ka mūsu novadam viena no prioritātēm tiešām ir izglītība un bērni, jo ik gadu
mums ir iespējas realizēt ļoti vērienīgas lietas izglītības iestādes izaugsmē. Mācību līdzekļu iegādi
finansē Ozolnieku novada pašvaldība, un tas ir liels atbalsts bērnu vecākiem. Arī ēdināšanā
pirmsskolā ir bez maksas ikvienam bērnam, ja vien viens no vecākiem un bērns ir deklarēti Ozolnieku
novadā. Pārskata gadā iespēju pārdeklarēties Ozolnieku novadā izmantoja ļoti daudzi vecāki un tas ir
liels atbalsts.
Ik gadu Ozolnieku novada pašvaldība ir atvēlējusi līdzekļus nepieciešamo remontdarbu un
labiekārtošanas darbu veikšanai.
Iestāde nodrošina pedagogus ar izglītības programmu īstenošanai atbilstošo mācību literatūru un
iespēju robežās ar citiem mācību līdzekļiem, kā arī sevis pilnveides un pašizglītošanās materiāliem.
Ar pašvaldības finansiālu atbalstu pirmsskolas skolotājiem un skolotāju palīgiem ir iespēja piedalīties
tālākizglītības kursos.
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Pārskata gadā veiksmīgi darbojās pirmsskolas pedagogu darba kvalitātes piemaksu sistēma, lai
motivētu darbiniekus maksimāli augstākai darba kvalitātei, kā arī piemaksa par alternatīvās
pedagoģijas realizēšanu iestādē ne tikai pedagogiem, bet arī pedagogu palīgiem.
Telpas tiek izmantotas racionāli, kabinetos veiksmīgi savu darbu veic atbalsta speciālisti,
savukārt daļa interešu izglītības pulciņu notiek iestādes zālē, bet daļa grupu telpās. Joprojām ceram uz
iestādes neapdzīvoto telpu renovāciju, kas sniegtu papildus iespēju iegūt sporta zāli, darbiniekiem
atpūtas telpu.

IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA,VADĪBA UN KVALITĀTES
NODROŠINĀŠANA
Ozolnieku novada mājas lapā pirmsskolas izglītības iestādei „Saulīte” ir sava sadaļa, kurā
interesenti var iepazīties ar jaunāko informāciju par iestādē piedāvātajām pirmsskolas izglītības
programmām, aktualitātēm, bērnu ēdienkarti, pasākumu plānu gan darbiniekiem, gan arī vecākiem,
fotogaleriju, kas atspoguļo iestādē rīkotos pasākumus utt.
Iestādes darbība nodrošina vienlīdzīgu attieksmi visiem, neatkarīgi no dzimuma, nacionālās
un reliģiskās piederības. Ikdienā mēs mērķtiecīgi plānojam un īstenojam mūsu iestādes tēla
veidošanu, veicinot bērnos, vecākos un darbiniekos lepnumu par mūsu pirmsskolas izglītības iestādi
un popularizējot to arī ārpus iestādes.
Lēmumi tiek pieņemti koleģiāli, ar visu iesaistīto pušu uzskatu uzklausīšanu.
Iestādes darbs tiek organizēts, sadarbojoties pirmsskolas skolotājiem, atbalsta speciālistiem,
tehniskajam personālam, bērniem un vecākiem.
Iestādes veiktie pasākumi efektīvas darbības nodrošināšanai:




tika pilnveidota iestādes dokumentācija (veiktas izmaiņas Iekšējās kārtības noteikumos,
izstrādātas un pilnveidotas drošības instrukcijas izglītojamiem, pilnveidota instrukcija par
rīcību ugunsgrēka gadījumā, pilnveidota skolotāju un atbalsta personāla obligātā
dokumentācija);
tika veikti uzlabojumi pedagoģiskajā un saimnieciskajā darbībā;




organizētas regulāras darbinieku kopsapulces, vecāku sapulces, individuālās pārrunas;
tika organizēti pasākumi kolektīva saliedēšanai.

Ikdienas darbs, ko veicam iestādē parāda to, ka ikvienam darbiniekam nepieciešams uzmundrinājums
un uzslava, neatkarīgi notā, vai tas ir pedagoģiskais darbinieks, vai skolotāja palīgs. Tas ir pamats
veiksmīgai sadarbībai visās jomās.
Turpmākie uzdevumi iestādes attīstības labā:
 turpināt darbu un maksimāli agri diagnosticēt attīstības traucējumus dažāda vecuma bērniem,
nodrošinot speciālistu palīdzību;
 veicināt vēl plašāku atbalsta personāla iesaisti pedagoģiskajā procesā, veicinot pastiprinātu
sadarbību ar vecākiem, kā arī turpinot nodrošināt logopēda, speciālā pedagoga, psihologu
pakalpojumu pieejamību;
 rast iespējas starptautiskai sadarbībai un Eiropas fondu finansējuma piesaistīšanai projektu
īstenošanā.
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111 . attēls. Pirmsskolas izglītības iestāde „Pūcīte”.
Pirmsskolas izglītības 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.
2015./2016. mācību gadā iestādi apmeklē 112 izglītojamie, no tiem 57 izglītojamie, 5-6 gadīgo
obligātā apmācībā.
Iestādē darbojas 4 izglītojamo grupas.

112. attēls. Pirmsskolas izglītības iestādes “Pūcīte “audzēkņi nodarbībās .

1.Mācību saturs:
Iestādē īsteno:
 Vispārējo pirmsskolas izglītības programmu 01 0111 11.
 Speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem 01
0155 11.
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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).

3.attēls
2. Mācīšana un mācīšanās:
2015./2016 mācību gadā izvirzītās prioritātes:
1.Fiziskā izglītība un veselība.
2.Folklora.
3.Sadarbība ar izglītojamo vecākiem.
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.
Novērtējot katras grupas ieguldīto darbu dažādu pasākumu tapšanā, bērnu priekšnesumi
(Ziemassvētki, vokālā ansambļa koncerti) tiek rādīti arī citām grupām, SAC “Zemgale”
iemītniekiem.

113. attēls. Svētku noskaņas PII “Pūcīte “ .
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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, tiek organizētas interešu izglītības
nodarbības: angļu valoda, tautas dejas, veidošana, vokālais ansamblis, vispārējā fiziskā
sagatavotība.
 Lai īstenotu izglītojamo vispārīgās attīstības kvalitāti, izglītojamajiem tiek organizētas trīs
mūzikas nodarbības nedēļā.
5. Iestādes vide: droša, mājīga, rosinoša, attīstoša:







2015. gadā izveidota sporta aktivitāšu darbības vieta laukā. Uzstādīts līdzsvara baļķis, basketbola
grozs, iegādāti futbola vārti, izveidots streetbola laukums
Ar iestādes izglītojamo vecāku atbalstu, īstenota teritorijas papildus apzaļumošana, koka slieteņu
izveidošana grupu laukumos.
Iestādes gaitenī izveidota vieta, kur izglītojamajiem pavadīt laiku kopā ar vecākiem vai
apakšgrupās kopā ar skolotāju, spēlējot dambreti, dzerot tēju, lasot grāmatas.
Iestādes noformēšanā izmantoti rokdarbu un dabas materiāli.
Drošībai uzstādīta sniega barjera pie ieejas durvīm.
Izveidota sēta ar nožogojumu bērnu rotaļu vietai un transporta daļai.

6. Iestādes resursi:


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.








7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana:




No 2016.gada janvāra palielināts skolotāju atalgojums EUR 600 , atceļot darba kvalitātes
piemaksas, kā arī piemaksas par plānošanu.
Sadarbība ar Ozolnieku vidusskolu veiksmīgākas pārejas pirmsskola – sākumskola veidošanai.
Mazo bērnu grupā “Laimes bērni” nodrošināts papildus pedagogu un speciālistu atbalsts
adaptācijas periodā
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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 dažādu mūzikas instrumentu spēli (klavieres,
akordeons, vijole, čells, flauta, saksofons, trompete, eifonijs, sitaminstrumenti).
Darbojas divi kori, pūtēju orķestris, dažādi instrumentālie ansambļi. Audzēkņu
skaits uz 2015. gada 31. decembri - 90, skolotāji - 20
Visās izglītības programmās skola akreditēta līdz 2020. gada 15. septembrim.
2015. gada laikā skolas audzēkņi veiksmīgi startējuši Latvijas mūzikas skolu
konkursos: Reinim Zariņam - I vieta un Nikolasam Klaramuntam - Antilam III vieta Valsts konkursa
sitaminstrumentu spēlē II kārtā. Renātei Liepniecei (saksofons) III vieta Valsts konkursa
pūšaminstrumentu spēlē II kārtā. Atzinības Vijoļspēles konkursos saņēmuši Tads Jurginauskis un
Marta Daniēla Jēkabsone. 2015. gada 13. maijā Ozolnieku Tautas namā skola organizēja V
Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkursu. Sacenšoties 74
jaunajiem mūziķiem no 30 Latvijas mūzikas skolām, laureātu vidū arī Ozolnieku saksofonisti Kārlis
Vagals - I vieta un Elizabete Ozola - III vieta.
Pārskata periodā audzēkņi piedalījušies 50 muzikālos pasākumos Ozolnieku novadā, Zemgalē un
citviet Latvijā. Tomēr par gada nozīmīgāko notikumu uzskatāma piedalīšanās XI Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Aprīlī notikušajās skatēs abi Ozolnieku MS kolektīvi - pūtēju
orķestris (skolotājs Alberts Kekļa) un sitaminstrumentu ansamblis (skolotāja Agnese Biteriņa)
uzrādīja augstu sniegumu un ieguva I pakāpes Diplomus. Bet jūlijā Dziesmu svētkos Rīgā orķestris
muzicēja džeza kolektīvu koncertā Vērmaņdārzā, Lido atpūtas parkā un svētku gājienā.
29. maijā notika jau 4 Ozolnieku MS skolas izlaidums. Apliecību par profesionālās ievirzes izglītības
ieguvi saņēma 7 audzēkņi. Viņu vidū akordeonists Raivo Tambergs, kurš turpina mūziķa izglītību
Jāzepa Mediņa Mūzikas vidusskolā.
Iespēju izglītoties Ozolnieku MS Interešu izglītības programmās labprāt izmanto Ozolnieku novada
iedzīvotāji - savā brīvajā laikā, profesionālu pedagogu vadībā, mūzikas pamatus un instrumentu spēli
apgūst aptuveni 40 bērni un pieaugušie. Kopumā Ozolnieku Mūzikas skolu dažādās piedāvātajās
programmās apmeklē vairāk kā 120 audzēkņi, Arvien aktuālāks kļūst telpu paplašināšanas jautājums,
kas būs jārisina tuvākajā nākotnē.

114. attēls. Ozolnieku mūzikas skolas 2015. gada izlaidums.
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115. attēls . Kopā ar V Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu pūšaminstrumentu
spēles audzēkņu konkursa žūrijas locekli komponistu Alvilu Altmani .

116. attēls. XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos .

Salgales mūzikas un mākslas skola 2015.gadā vadīja desmito darbības gadu. Skolā realizē
sešas profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā (klavierspēles, ģitāras, flautas, saksofona,
trompetes, sitaminstrumentu spēle), kā arī Vizuāli plastiskās mākslas programmu. Darbojas divas
interešu izglītības grupas „Mākslas studija” un „Mūzikas ābecīte”
Vidējais audzēkņu skaits mūzikā - 43, mākslā -17, interešu izglītībā -20 bērni .
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2015.gadā skolu absolvējuši divi absolventi viena klavierspēles un flautas spēles audzēknes.
2015.gadā skolā strādā 12 pedagogi.

117. attēls. Salgales MMS 2015.gada izlaidums.
2015.gada 1.maijā skola ar vērienīgu pasākumu atzīmēja savas darbības desmitgadi. Tajā
piedalījās skolas kolektīvs ar radošiem koncertpriekšnesumiem. Sveicēju pulkā bija pašvaldības
vadītājs P. Veļeckis, izglītības nodaļas pārstāvji, tuvākas un tālākas pamatskolas, mūzikas un mākslas
skolas , protams vecāki un skolas absolventi.

118. attēls. Salgales MMS 10 gadu jubilejas pasākums .
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Skolā šajā gadā īpaša vērība pievērsta materiāli tehniskās bāzes papildināšanai vizuāli plastiskās
mākslas programmā. Keramikas darbnīcā par budžeta līdzekļiem iegādāta keramikas apdedzināšanas
krāsns. Piesaistot projekta līdzekļus no VKK( Valsts Kultūras Kapitāla)

fonda iegādāts dators,

datorgrafikas programma „Corell Draw”, kā arī projektors mākslu klasei.

119. attēls. Salgales MMS vizuāli plastiskās mākslas programmas
materiāli tehniskās bāze.

Daļā skolas šajā gadā veikts telpu kosmētiskais remonts, padarot skolu pievilcīgāku un
mājīgāku.
Salgales MMS audzēkņi regulāri koncertē skolā, pagastā, novadā. Piedalās reģionālajos
mūzikas festivālos un konkursos. Ļoti aktīvi skolas vārdu ārpus tās nes Vizuāli plastiskās mākslas
programmas audzēkņi piedaloties dažādos mākslas konkursos un izstādēs. Pirmo gadu skola piedalījās
Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina jomas programmu
audzēkņu Valsts konkursā, kurā viena audzēkne ieguva Atzinību.

120. attēls. Salgales MMS Vizuāli plastiskās mākslas audzēkņi vasaras mākslas plenērā .
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121. attēls. Labākie mākslas programmas audzēkņi ar skolotāju šovasar piedalījās
„Mākslas plenērā – nometnē” Rumānijā, Ardžes apgabalā.
Mūzikas programmas audzēkņiem lielākais šī gada pasākums bija XI Latvijas skolu jaunatnes
Dziesmu un deju svētki. Sadarbībā ar Ozolnieku Mūzikas skolas estrādes orķestri, kā vokāli –
instrumentālo un instrumentālo ansambļu festivāla-konkursa I pakāpes diploma ieguvēji, skolas
audzēkņi Dziesmusvētku laikā koncertēja Rīgā „Vērmanes dārzā”.

122. attēls. Ozolnieku novada Mūzikas skolu estrādes orķestra
koncerts Vērmanes dārzā XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un
deju svētku ietvaros.
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SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA

Par trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem novadā rūpējas Sociālais dienests.
Ozolnieku novada Sociālajā dienestā 2013.gadā tika saņemti 843 personu iesniegumi,
2014.gadā 862 iesniegumi, bet 2015.gadā 869 iesniegumi. 2015.gadā sociālie darbinieki apsekojuši
ģimenes 429 reizes, snieguši 26 atzinumus bāriņtiesai un par sociālās palīdzības nepieciešamību.
Laika periodā no 01.01.2015.-30.12.2015. Ānes higiēnas centra piedāvātos pakalpojumus, t.i.
veļas mazgāšana, žāvēšana, dušas pakalpojumus, novada iedzīvotāji izmantoja 660 reizes. Pieprasīts
pakalpojums trūcīgajiem novada iedzīvotājiem ir veļas mazgāšana (215 reizes) un dušas pakalpojums
(211 reizes). Novada pensionāri un invalīdi labprāt izmanto vaļas mazgāšanas pakalpojumu (105
reizes) un dušas pakalpojumu (93 reizes).
2015.gadā par valsts līdzekļiem, pēc Sociālā dienesta nosūtījuma, psihosociālo palīdzību kā
vardarbībā cietušie Dobeles novada atbalsta centrā un nodibinājumā “Centrs Valdardze” saņēma seši
novada bērniem un divi viņu pavadoņi.
Psihosociālā atbalsta sniegšanai, 2015.gadā Sociālajā Dienesta telpās, Parka ielā 4, Brankas,
Cenu pagasts, tika izveidots konsultāciju kabinets, kurā dziedinošo smilšu spēļu terapiju piedāvā
sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem Villija Pakalne.

123. attēls . Smilšu terapijas kabinets.

2015.gadā dienesta darbinieces I. Bergmane un V. Pakalne ieguva tiesības vadīt vecāku
apmācību programmu “Bērnu emocionālajā audzināšanā” pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem. Tika
organizēta viena vecāku grupa un veikta apmācība 10 nodarbību ciklā.
Veicot sociālo darbu ar ģimenēm un bērniem, liela nozīme ģimenes sociālās situācijas
izvērtēšanai ir klīnisko psihologu veiktās izpētes. 2015.gadā pie klīniskā psihologa tika nosūtīti 3
pieaugušie un 2 bērni.
No 2015.gada septembra Sociālais dienests piedāvā sociālās pedagoģes izveidotas jaunas
programmas:
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“Atbalsts attīstībai skolā” (mērķgrupa: skolotāji vecāki)
“Atbalsts attīstībai ģimenē” (mērķgrupa: ģimenes ar bērniem)
“Atbalsts attīstībai jaunietim” (mērģrupa: jaunieši ar saskarsmes, uzvedības grūtībām.
2015.gadā pakalpojumu izmantojuši 4 skolotāji, 2 ģimenes un 1 jaunietis.
Novada iedzīvotājiem bija pieejami ģimenes psihoterapeita pakalpojumi, kurus 2015.gadā
izmantoja 23 ģimenes, kopā 96 konsultāciju stundas. Klīniskā psihologa pakalpojumi bērniem ar
mācīšanas grūtībām tika sniegti 28 novada bērniem.
Ozolnieku novada likumpārkāpumu profilakses darbu Ozolnieku novada pašvaldībā veic
Sociālā dienesta darbiniece sadarbībā ar bērnu, bērna likumīgo pārstāvi, izglītības iestādi, valsts un
pašvaldības policiju un citām iestādēm.
Profilakses lietu iekārto bērnam, kurš izdarījis noziedzīgu nodarījumu un uzņemts Valsts
policijas uzskaitē, bērns, kurš vairāk nekā divas reizes izdarījis administratīvo pārkāpumu vai veic
citas darbības, kas var novest pie prettiesiskas rīcības.
2013.gada likumpārkāpumu profilakses darbs tika veikts ar 28 bērniem, bet 2014.gadā ar 9
bērniem, 2015.gadā ar 12 bērniem. Statistika rāda, nepilngadīgo likumpārkāpēju skaits, ar kuriem
Ozolnieku novada pašvaldības sociālais darbinieks veic profilaktisko darbu, samazinās.
2015.gada laikā 6 profilakses lietas tika slēgtas, bet iekārtotas 6 jaunas lietas. Gada beigās
likumpārkāpumu profilakses darba uzskaitē atradās 6 bērni.
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.
2015.gadā Sociālais dienests administrēja jaunos pašvaldības pabalstus: daudzbērnu ģimenēm
(pieņemti 120 lēmumi); transporta izdevumu kmpensācija senioriem (1 reizi gadā no 80 gadu vecuma
- 349 novada iedzīvotājiem)
2015.gadā uz gada sākumu bija noslēgti 8 uzņēmuma līgumi par aprūpi mājās veciem un
vientuļiem novada iedzīvotājiem, bet līdz gada beigām pakalpojumu saņēma 6 personas.
2015.gadā Sociālās aprūpes centrā „Zemgale” ievietotas 6 personas, kurām daļu uzturmaksas
sedz Ozolnieku novada pašvaldība. Kopā uz 2015.gada beigām šādas personas bija 18. Salīdzinājumā
ar 2014.gadu samazinājies par 6 novada iedzīvotājiem SAC „Zemgale” ievietoto personu skaits.
Valsts apmaksātiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem izvērtētie un sagatavotie
dokumenti nosūtīti 24 personām uz Sociālās integrācijas valsts aģentūru. Sociālās integrācijas valsts
aģentūra piešķīrusi pakalpojumu 15 personām, kuras pakalpojumu bija pieprasījušas 2013.gadā.
Izvērtēto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēju skaits, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu tas
pieaudzis 2 reizes. Asistenta pakalpojumi 1. un 2.grupas invalīdiem no 2015.gada sākuma tika sniegti
13 personām, taču gada beigās pakalpojumu nodrošināja 11 klientiem ar funkcionālās un garīgās
attīstības traucējumiem.
Vienu reizi nedēļā dienesta darbiniece pieved pārtiku, medikamentus u.c. sadzīvei
nepieciešamās lietas vientuļajiem pagasta iedzīvotājiem. 2015.gadā bija 7 šādas personas.
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No 2015.gada stājās spēkā MK noteikumi Nr. 805 “Noteikumi par prognozējamas
invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību” –
līdz ar to dienesta darbinieki izvērtēja 47 novada iedzīvotājus pēc noteiktajiem kritērijiem
Ozolnieku novada 6 iedzīvotājiem Dienesta darbinieki sniedza palīdzību , nokārtojot
invaliditātes grupu.
14. Tabula
Pašvaldības izsniegto sociālo pabalstu veidi un to dinamika
2014.
920
218377
15527
579
27142
10028
2460
1596
2142
9603

Sociālo palīdzību saņēmušo iedzīvotāju skaits
Pabalstiem (izlietots EUR)
t.sk. GMI /garantētais minimālais iztikas līmenis/
Pabalsts ārkārtas situācijā
Dzīvokļa pabalsti/kurināmā iegādei
Medicīnas pakalpojumu segšanai
Bērnu izglītībai un audzināšanai (DK)
Bāreņiem pastāvīgas dzīves uzsākšanai
Pabalsts audžuģimenēm
Daudzbērnu ģimenēm
Aizbildņiem
Aizgādņiem
Aprūpei mājās (izlietots EUR)

2015.
657
202532
12096
855
35011
6471
570
2385
4106
5724
5900
1320
8734

2134275

2200000
2100000
2000000
1900000

1901355
1793960

1800000
1700000
1600000
Izpilde 2013

Izpilde 2014

Izpilde 2015

124.
attēls. Sociālās aizsardzības izdevumu dinamika ( EUR ) .

Pārskata gada 01.septembrī apritēja Sociālā aprūpes centra „Zemgale” sestais 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.
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125. attēls. Sociālās aprūpes centrs “Zemgale”.
SAC „Zemgale” darbības galvenā prioritāte ir sniegt klientiem kvalitatīvus sociālās aprūpes
un rehabilitācijas pakalpojumus, dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas (sporta aktivitātes, radošās
darbnīcas, tematiskās pēcpusdienas).
SAC „Zemgale” darbinieku moto – Cilvēks pirmajā vietā. 2015.gadā tika turpinātas iesāktās
tradīcijas - tikšanās ar citiem sociālās aprūpes centriem šaha un dambretes turnīros, sadziedāšanās
pasākumos un sporta spēlēs. Iedibināta jauna tradīcija- Olimpiskās spēles, kur iemītnieki var pierādīt
savas spējas dažādās disciplīnās.
Sakārtota klientu dzīves telpa ( aprūpes centra A korpusa renovācija). 2013.gadā ir Ainavu
arhitektu izstrādāts apjomīgs plāns un projekts EUR 140 000( 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 daļēji realizēts, ir sakārtots pagalms starp A
un B korpusiem, kur izveidota zaļā zona ar skaistiem, bruģētiem celiņiem. Vasaras sezonā tiek
izvietoti soliņi, lai klienti varētu apsēsties un baudīt svaigu gaisu. 2013.gadā izstrādāts vienkāršotās
renovācijas projekts, EUR 930 000 apjomā, kurš tiks realizēts četros gados, četros realizācijas
posmos.
Tuvākās nākotnes uzdevums ir turpināt iesāktās tradīcijas - tikšanos ar citiem sociālās aprūpes
centriem šaha un dambretes turnīros, sadziedāšanās pasākumos un sporta spēlēs. Turpināt īstenot
iesāktos labiekārtošanas un siltināšanas projektus.
2015.gadā centrā plānoti 240 klienti, taču visu gadu klientu skaits pieauga , jo bija
nepieciešamība pēc rehabilitācijas pakalpojumiem, tāpēc uzņemti un sniegti pakalpojumi 262
klientiem. Īslaicīgās aprūpes nodaļā uzņemti un saņēmuši rehabilitācijas pakalpojumus 149 klienti.
Visu gadu centrā tika atzīmēti svētki un svinētas jubilejas, kurās piedalījās Latvijā pazīstami
mākslinieki. Darbu aktīvi turpināja „Ideju darbnīca”, kur centra iemītnieki varēja īstenot savas
ieceres, piedaloties tematiskajās pēcpusdienās, radošajās darbnīcās -līmējot, zīmējot, veidojot. Jauna
iedibināta tradīcija ir Olimpiskās spēles ar īstu Olimpiskās lāpas iedegšanu . Katru gadu SAC
“Zemgale” piedalās Ozolnieku novada svētku gājienā, ar lepnumu pārstāvot savu organizāciju.
2014.gada 1.janvārī tika 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. Šīs nodaļas pakalpojumi ir ļoti pieprasīti, brīvu vietu nav, jo
piedāvātais pakalpojums ir kvalitatīvs un ļoti nepieciešams smagi slimiem klientiem , kuri tiek
ievietoti SAC ar dažādām diagnozēm.
Īslaicīgā aprūpes nodaļā :
* pilnībā sagatavotas un aprīkotas C 1 korpusa telpas ,
* iegādāta jauna vanna gulošu klientu mazgāšanai.
Apmēram 140 smagi slimi centra klienti regulāri tiek konsultēti pie speciālistiem Jelgavas
poliklīnikā, slimnīcā, Rīgas pilsētas medicīnas iestādēs, kas rada lielu transporta noslogojumu, tāpēc
2015.gada nogalē ir nopirkts jauns invalīdu pārvadāšanas autobuss ar pacēlāju.
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Saimnieciskajā jomā šajā gadā paveiktais:
1. Lietus kanalizācijas izbūve starp A un B korpusiem ,
2 . A korpusa siltināšana ,
3 . Pagalma starp A un B korpusiem labiekārtošana ,
4 . A/M VW CRAFTER iegāde ,
5 . Siltumregulatoru uzstādīšana B korpusā ,
6 . Jauna elektrības ievada izbūve ,
7 . Mīkstā inventāra iepirkums .
Pēc audita pārbaudes ieteikumiem , tika iegādāta zāļu uzskaites, izlietojuma un sadales
programma „Aptieka”, lai varētu kvalitatīvi strādāt ar programmu , tika iegādāts jauns dators.
Procedūru kabinetos iegādāti un uzstādīti jauni slēdzami medikamentu skapji un ledusskapji
medikamentu uzglabāšanai.
2015.gadā svinēja SAC „Zemgale” 40 pastāvēšanas gadadienas pasākumu, kurā visus priecēja
Maestro Raimonda Paula un dziedātāja Zigfrīda Muktupāvela koncerts.

126. attēls . SAC „Zemgale” iemītnieku apsveikumi.

127. attēls. Jubilejas pasākuma goda viesi.
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128. attēls . Ozolnieku novada svētku gājienā.

129. attēls . Olimpiādē kopā ar talismanu .

130. attēls . Iekšpagalma labiekārtošana .
n
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ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI

15. tabula
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi (EUR)

SIA “OZOLNIEKU KSDU “
SIA ZEMGALES VESELĪBAS CENTRS

31.12.2014.
1885728
0

31.12.2015.
1284600
231854

Ozolnieku novada dome ir simtprocentīga kapitāla daļu turētāja Ozolnieku komunālās
saimniecības daudznozaru uzņēmumā SIA “Ozolnieku KSDU”. Līdzdalība SIA “Ozolnieku KSDU”
kapitālā 31.12.2015. bija EUR 1284600. Ilgtermiņa finasu ieguldījumi uz gada beigām samazinājušies
par EUR 601128 jeb 31,9 % sakarā ar izmaksu vērtēšanas metodes nomaiņu uz kapitāla pieauguma
metodi .
Ozolnieku novada dome ir 23,3 % kapitāla daļu turētāja SIA Zemgales veselības centrā . Uz
31.12.2015. līdzdalības daļa SIA Zemgales veselības centrā bija EUR 231854 .

16. tabula
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā (EUR)

SIA "OZOLNIEKU KSDU"

31.12.2014.
1885728

31.12.2015.
1284600

Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā (EUR)

SIA ZEMGALES VESELĪBAS CENTRS

31.12.2014.
0

31.12.2015.
231854
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