
Ozolnieku novada pašvaldības 2013.gada publiskais pārskats  

 1 

 

 

        

                                                              S A T U R S  

 

ZIŅAS PAR OZOLNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBU                                                         2 

PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS                  6 

PAMATBUDŽETA UN SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMU UN  

IZDEVUMU IZPILDE  2013. GADĀ                                                          9 

 PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI                    9 

 PAMATBUDŽETA IZDEVUMI       14

 SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI                 16 

VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI                    18 

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA       24    

EKONOMISKĀ DARBĪBA         29 

PAŠVALDĪBAS TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA    38 

ATPŪTA, KULTŪRA UN RELIĢIJA                    44 

IZGLĪTĪBA                       72 

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA                                                                                                   117 

ILGTERMIŅA FINANSU IEGULDĪJUMI                                                                          123 

NOVADA  ATTĪSTĪBA 2013. GADĀ                                                                                 124                                  

PĀRSKATS PAR DEBITORIEM (PRASĪBĀM) (VEIDLAPA NR.8-1)                            126 

PĀRSKATS PAR KREDITORIEM (SAISTĪBĀM) (VEIDLAPA NR.8-2)                        130     

LĪDZDALĪBAS RADNIECĪGO KAPITĀLSABIEDRĪBU KAPITĀLĀ                  

IZMAIŅU PĀRSKATS (VEIDLAPA NR.7-1)                                                                     138                                         

PAŠU KAPITĀLA (NETO AKTĪVA) IZMAIŅU PĀRSKATS                               

(VEIDLAPA NR. 4-1)                                                                                                           140                                                                                 

NEMATERIĀLO IEGULDĪJUMU UN PAMATLĪDZEKĻU IZMAIŅU                

PĀRSKATS (VEIDLAPA NR. 5)                                           141            

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS NO OZOLNIEKU NOVADA DOMES  

21.01.2014. SĒDES NR.1, § 1 “PAR OZOLNIEKU NOVADA DOMES  

PAMATBUDŽETA UN SPECIĀLĀ BUDŽETA IZPILDI 2013.GADĀ”                          145        

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS                                                                  147 

SIA “OZOLNIEKU  KSDU” VADĪBAS ZIŅOJUMS                                                     149          

 

 

 



Ozolnieku novada pašvaldības 2013.gada publiskais pārskats  

 2 

 

 

 

                              ZIŅAS PAR OZOLNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBU 

 

 

 

             Pašvaldības nosaukums                              OZOLNIEKU NOVADA DOME 

 

             Reģistra Nr. vieta un datums                 10.10.2003. LR Valsts Ieņēmumu     

                                                                                 dienests                         

                                                                                  Nr. 90001623310 

 

            PVN reģistra Nr. vieta un datums    01.06.2004. LR Valsts Ieņēmumu 

                                                                                 dienests 

                                LV 90001623310 

 

            Juridiskā adrese                                           Stadiona ielā 10, Ozolnieku  

                                                                                                      pagasts, 

                                            Ozolnieku novads, LV- 3018 

 

            Pašvaldības vadītājs                                      Ozolnieku novada domes  

                                                                                          priekšsēdētājs 

                                   PĒTERIS VEĻECKIS 

                                                           (apstiprināts ar Ozolnieku novada domes 

                                                            sēdes protokolu Nr.7 no   18.06.2013.g.) 

 

 

            Ozolnieku novada domes 

            deputāti                                         Balsu skaits 

                                        Pēteris Veļeckis                        1115 

                                        Guntis Rozītis                           1062 

                                        Aija Ziemeļniece                       880 

                                        Dina Štelmahere                        481 

                                        Dina Tauriņa                             489 

                                        Ģirts Neija                                 751 

                                        Gundars Liepa                           445 

                                        Guntars Akmentiņš                   416 

                                        Ilgvars Lecis                              896 

                                        Jānis Kažotnieks                        854   

                                        Jānis Vīgants                             550 

                                        Mārtiņš Prīsis                            550 

                                        Rasma Skruļa                            764 

                                        Rita Barone                               930 

                                        Ruslans Vrubļevskis                 342                    

 

 

 

 Izpilddirektors                                     JĀNIS  POČS   no 16.09.2013.g.            

 Ozolnieku novada domes 

 Galvenā grāmatvede                        BENITA JANMERE  no 05.01.2004.g.  

 

  Zvērināts revidents                        SIA auditorfirma „Inspekcija AMJ” 

 

  Pārskata periods                         01.01.2013. - 31.12.2013. 



Ozolnieku novada pašvaldības 2013.gada publiskais pārskats  

 3 

 

        Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – Ozolnieku  

novada dome. Pamatojoties uz Ozolnieku novada domes 2013. gada 18.jūnija sēdes protokola Nr.7 

lēmumu Nr.1 par Ozolnieku novada domes priekšsēdētāju  tika ievēlēts Pēteris Veļeckis un uz lēmumu 

Nr.2 par Ozolnieku novada domes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts Ozolnieku novada domes deputāts  

Guntis Rozītis . Atbilstoši „Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumam”, 

domē ievēlēti 15 deputāti. Ar Ozolnieku novada domes  2013.gada 18.jūnija  sēdes protokola Nr.7 

lēmumu Nr.3 apstiprinātas novada domes pastāvīgās komitejas un komiteju locekļu ievēlēšana.  

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

ievēlē: 

                    finanšu komiteju – 5 locekļu sastāvā; 

                    sociālo jautājumu komiteju – 5 locekļu sastāvā; 

                    izglītības, kultūras un veselīga dzīves veida veicināšanas komiteju –    5 locekļu sastāvā; 

                    attīstības un tautsaimniecības komiteju – 6 locekļu sastāvā. 

 

        Pārskata gadā notikušas 12 kārtējās domes sēdes un 2 ārkārtas domes sēde, 12 finanšu komitejas 

sēdes, 11 attīstības un tautsaimniecības komitejas sēdes, 12 sociālo jautājumu komitejas sēdes un 12 

izglītības, kultūras un veselīga dzīves veida veicināšanas komitejas sēdes.  

        Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu 

nodrošina Ozolnieku novada domes izpildorgāns – pašvaldības  administrācija, kas sastāv no : 

                    kancelejas; 

                    grāmatvedības un finanšu daļas; 

                    attīstības plānošanas daļas; 

                    saimniecības daļas.   

          Pašvaldības domes padotībā ir šādas iestādes un struktūrvienības: 

            no pašvaldības budžeta finansētās iestādes: 

                     Ozolnieku vidusskola; 

                     Garozas pamatskola ar pirmsskolas grupu; 

                     Salgales pamatskola ar pirmsskolas grupu; 

                     Teteles pamatskola ar muzeju „Laiki un likteņi”; 

                     Pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte”; 

                     Pirmskolas izglītības iestāde „Bitīte”; 

                     Pirmskolas izglītības iestāde „Zīlīte”; 

                     Pirmskolas izglītības iestāde „Pūcīte”; 

                     Ozolnieku Mūzikas skola; 

                     Salgales Mūzikas un mākslas skola; 

                     Pašvaldības policija; 

                     Ozolnieku novada informācijas centrs-muzejs; 

                     Branku datorcentrs; 

                     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 . 
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Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:  

               .    SIA „Ozolnieku KSDU”; 

               .    SIA „Jelgavas rajona slimnīca”. 

        SIA „Ozolnieku KSDU” nodrošina novada iedzīvotājus ar komunālajiem pakalpojumiem 

Ozolnieku pagastā un Cenu pagasta Brankās , Salgales pagasta  Emburgā un Garozā , kā arī  

Jaunpēterniekos. Pārējos Cenu pagasta iedzīvotājus ar komunālajiem  pakalpojumiem, uz koncesijas 

līguma pamata, nodrošina  SIA  „Āne EP”. 

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos): 

          Latvijas Pašvaldību Savienībā; 

          Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijā; 

          Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūras biedrība.  

            2006.gadā  izgatavoti Ozolnieku novada simbolikas – ģērboņa , karoga un vimpeļa  grafiskie 

orģināli , saskaņojot un apstiprinot  tos Latvijas Republikas Heraldikas komisijā . 

           Ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas 2006.gada 07.decembra lēmumu Nr.02.8.5./25 

Ozolnieku novada ģerbonis reģistrēts ģērboņu reģistrā . 

           Pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem  1.tabulā redzama Ozolnieku novada 

iedzīvotāju darbaspējas vecuma un dzimuma struktūras dinamika trīs gadu periodā . 

 

                                                                                                                1.tabula 

 

                         Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībā  

 

      2011.g.      2012.g.      2013.g. 

Līdz darbspējas vecumam ,  t.sk.      1785        1814        1855 

      sievietes        881        927         944 

      vīrieši        904        887         911 

Darbspējas vecumā, t.sk.       6769       6759       6745 

      sievietes       3345       3324       3316 

      vīrieši       3424       3435       3429 

Pēc darbspējas vecuma , t.sk.       1969       1965       1882 

       sievietes       1231       1235       1183 

       vīrieši         738        730         699 

                                                                                                                  

          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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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 2013.gada 

31.decembri bija 28525,7 ha, no tiem Ozolnieku pagasts aizņem 800,2 ha, Cenu pagasts – 12075 ha, bet 

Salgales pagasts – 15650,5 ha. 

 

                                                                                                                         2.tabula 

 

Pašvaldības nekustamā īpašuma  novērtējums pēc bilances vērtības 

(Ls) 

 

Rādītāji       2011.g.        2012.g.        2013.g. 

Dzīvojamās ēkas       574426       591843     641659  

Nedzīvojamās ēkas      4484060      5738710    6983320 

Transporta būves      5304942      4808365    4470496 

Zeme      2797917      2848496    2856846 

Inženierbūves       520485        607097      751637     

Pārējais nekustamais 

īpašums 

 

        42023 

 

      102551 

 

     101027  

Bioloģiskie aktīvi         11493        14102       17752       

           Kopā     13735346    14711164   15822737  

 

 

2. tabulā  redzams , ka pārskata gadā pašvaldības nekustamā īpašuma bilances vērtība palielinājusies  

par  Ls 1111573  . 

 

 

                                                                                                               3.tabula 

 

Zemes  sadalījums pēc īpašuma piederības  

 

                                                                                                               

Nosaukums           Platības  

        2012.g.(ha) 

           Platības  

         2013.g. (ha) 

Pašvaldības rīcībā nodotā zeme     811,7                  816,7 

Valsts pārvaldes rīcībā nodotā zeme  10968,8 10973,2 

    t. sk. Valsts meža zeme 10249,5 10249,7 

    t.sk.  rezerves zemes fonds                    29,8      38,4 

Juridisko personu rīcībā nodotā zeme 3043,9   3070,5 

Fizisko personu rīcībā nodotā zeme             13623,0 13513,7 

Jaukta statusa kopīpašumi                               66,6      40,3 

 

 

 

          Kopējais Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra informācijas sistēmā /NĪVK IS/ 

reģistrēto zemes vienību skaits Ozolnieku novada teritorijā ir 5444, no kurām 2429 zemes vienības ir 

Cenu pagastā, 1225 vienības - Ozolnieku pagastā un 1790 vienības - Salgales pagastā.  

         Ozolnieku novadā salīdzinoši daudz zemes platību pieder /arī piekrīt/ valstij un valsts 

institūcijām, t.i. 38,5 % jeb 10 973,2 ha. Šo valsts un valsts institūciju īpašumu un tām piekrītošo 
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zemju īpatsvaru novada teritorijā daļēji veido valsts meža fonda platības - 10 249,7 ha, kuras pieder 

vai piekrīt valstij Zemkopības ministrijas personā, satiksmes infrastruktūras objektu zemes /valsts 

autoceļi un dzelzceļi/ - 448,4 ha, kuras pieder vai piekrīt valstij Satiksmes ministrijas personā, 

publiskie ūdeņi /Lielupe, Iecava un Misas upes/ - 201,2 ha platībā, kā arī rezerves zemes fonda zeme 

38,4ha platībā . 

       Fizisko personu īpašumā un lietošanā nodotas lielākās zemju platības jeb 47,4%  - 13 513,7 ha, 

no kuriem lielākās platības atrodas Salgales pagastā - 8635 ha. 

         Juridisko personu īpašumā nodoti 10,8% zemju jeb 3070,5ha, no kuriem lielākā daļa jeb 2265,8 

ha atrodas Salgales pagastā.  

Pašvaldību rīcībā kā īpašumi, pašvaldībai piekritīgā zeme un pašvaldībai piekritīgie zemes starpgabali 

atrodas 2,9 %  jeb 816,7 ha zemju. 

Jaukta statusa kopīpašumi veido 0,2%  jeb 40,3 ha zemju.  

 

      Ozolnieku novada zemju sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām /VZD 

dati uz 01.01.2014./ ha/ ir sekojošs: 

- lauksaimniecības zeme                                                             15965,3 

- mežsaimniecības zeme                                                             10631,2 

- ūdens objektu zeme                                                                      297,0 

- derīgo izrakteņu ieguves teritorijas                                                91,9 

- dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme                               41,6 

- individuālo dzīvojamo māju apbūves zemes                               480,4 

- daudzdzīvokļu māju apbūves zeme                                               51,9 

- komercdarbības objektu apbūves zeme                                         36,8 

- sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme                                 89,5 

- ražošanas objektu apbūves zeme                                                 156,0 

- satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme                         636,8 

- inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme            47,3 

 

                                Kopā:                 28 525,7 ha 

 

 

 

                                                                                                                   4.tabula   

                   

Zemes sadalījums pēc lietošanas veida 2013.gada 31 .decembrī 

 

                                                                                                                                    

          Īpašuma veids       Platība (ha)      Īpatsvars (%) 

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme       10935,9             38,3 

Meži       13389,5             46,9 

Krūmāji           403,7               1,4 

Purvi          154,2               0,6 

Ūdens objektu zeme         1111,4               3,9 

Zem ēkām un pagalmiem           766,7               2,7 

Zem ceļiem           667,0               2,3 

Pārējās zemes         1097,3               3,9 

KOPĀ        28525,7             100,0 

 

 

4. tabulā redzams , ka vislielāko platību novadā pēc zemes lietošanas veida  

aizņem meži – 46,9% un lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 38,3% . 
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                     1.attēls. Zemes sadalījums pēc zemes lietošanas veida            

                                           2013.gada 31.decembrī (ha) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      5.tabula 

 

                             Pašvaldības aktīvi un pasīvi  2013. gadā (Ls)    

    

                                                                                                     

       Gada sākumā       Gada beigās 

Aktīvi        18401092        19426893 

    Ilgtermiņa ieguldījumi        17418234        18006341 

    Apgrozāmie līdzekļi          982858          1420552 

Pasīvi        18401092        19426893 

    Pašu kapitāls        17181871        18306674 

    Kreditori         1219221         1120219 

 

 

5.tabulā redzams pašvaldības aktīvu un pasīvu izmaiņas . Pārskata gada beigās aktīvi un pasīvi 

palielinājušies  par Ls  1025801. 
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            PAMATBUDŽETA UN  SPECIĀLĀ  BUDŽETA  IEŅĒMUMU  UN  IZDEVUMU  

 

IZPILDE  2013.GADĀ 

 

 

 

 Ozolnieku novada dome saskaņā ar pastāvošo likumdošanu organizēja budžeta izpildi, 

nodrošinot ieņēmumu daļas līdzekļu racionālu izlietošanu pašvaldības pastāvīgo funkciju izpildei. 

Budžeta izpildes gaitā tiek stingri ievērots likums „Par pašvaldību budžetiem” .  

 

PAMATBUDŽETA   IEŅĒMUMI 

 

 Ieņēmumus veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, nenodokļu 

ieņēmumi, transfertu ieņēmumi un budžeta iestāžu ieņēmumi. Pārskata gadā ieņēmumu kopsumma 

sasniedza Ls 6942631 , kas ir par Ls 976467 jeb 16,4% vairāk kā 2012.gadā. Pamatbudžeta ieņēmumu 

izpilde redzama 6.tabulā. Pamatbudžeta ieņēmumu dinamika redzama 2.attēlā un   ieņēmumu īpatsvars 

2013.gadā redzams 3.attēlā. Ieņēmumu sastāvā vislielākais īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim 

– 57,7%. 4.attēlā redzams, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2013.gadā palielinājies par Ls 572949 jeb  

16,7% 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 Rādītāju nosaukums Izpilde 

2012.g.(Ls) 

Izpilde 

2013.g.(Ls) 

Plāns 

2014.g.(EUR) 

 I. IEŅĒMUMI kopā 5966164 6942631 9734218 

 II.Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi kopā 3846077 4512110 6343148 

 III. Nodokļu ieņēmumi 3820657 4475864 6142210 

1 100 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 3435975 4008924 5452546 

4 100 Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) 384682 466940 689664 

4 110 NĪN par zemi 229740 280219 412523 

4 120 NĪN par ēkām  90600 122321 195723 

4 130 Nekustamā īpašuma nodoklis 

 par mājokļiem 

 

64342 

 

64400 

 

 

81418 

 IV. Nenodokļu ieņēmumi 25420 36246 200938 

8 000 Ieņēmumi no uzņēmējdarbības 

 un īpašuma 

 

1945 

 

407 

 

2319 

9 000 Valsts (pašvaldību) nodevas  

un kancelejas nodevas 

 

5731 

 

6192 

 

10900 

9 400 Valsts nodevas, kuras  

ieskaita pašvaldības budžetā 

2525 2864 

 

3771 

9 500 Pašvaldības nodevas 3205 3328 7129 

 9 900 Pārējās nodevas 1   

10 000 Naudas sodi un sankcijas 15438 26781 29923 
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12 000 Pārējie nenodokļu ieņēmumi 620 64 142 

13 000 Ieņēmumi no valsts  

(pašvaldības) īpašuma pārdošanas un 

 no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 

 

 

1686 

 

 

2802 

 

 

157654 

 V. Transfertu ieņēmumi 1448872 1686642 2274738 

17.200 Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 

daļēji finansētām atsavinātām publiskām 

personām un no budžeta nefinansētām iestādēm 

 

 

 

30029 

 

 

 

4538 

 

 

 

42686 

18 000 Valsts budžeta transferti 1012264 1232880 1511624 

18 600 Pašvaldību budžetā saņemtie  

uzturēšanas izdevumu transferti no valsts 

budžeta 

 

1012264 

 

1232880 

 

1511624 

18 610 Pašvaldību budžetā saņemtā  

valsts budžeta dotācija  

 

 

  

18 620 Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem 852802 962878 1410782 

18 630 Transferti ārvalstu finanšu palīdzības projektu 

īstenošanai no valsts budžeta iestādēm 

 

111462 

 

224424 

 

45350 

18 690 Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie valsts 

budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti 

 

 

48000 

 

 

45578 

 

 

55492 

 18 700 Pašvaldību budžetā saņemtie kapitālo 

izdevumu transferti un mērķdotācijas no 

valsts budžeta 

 

   

 18.730 Pārējie valsts budžeta iestāžu kapitālo  

izdevumu transferti pašvaldībām 
   

 

18 800 

Pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta 

Transferti Eiropas Savienības struktūrfondu 

finansēto projektu īstenošanai 

   

18 810   Ieņēmumi par Eiropas Savienības struktūrfondu 

finansēto daļu projektu īstenošanai 

   

18 820   Ieņēmumi par valsts budžeta finansējuma daļu 

Eiropas  Savienības struktūrfondu finansēto 

projektu īstenošanai 

 

   

19 000 Pašvaldību budžeta transferti 406579 449224 720428 

19 210  Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai  

138683 

 

193931 

 

276037 

19 230 Ieņēmumi sociālās palīdzības funkciju 

nodrošināšanai 

 

267896 

 

255293 

 

444391 

 VI. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi   

671215 

 

743879 

 

1116332 

21.300 Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 

 

667819 

 

737271 

 

1106215 

21 351  Mācību maksa 2559 2469 2846 

21 359 Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem  

4948 

 

5700 

 

6830 

21 379 Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un 

pērējiem kancelejas pakalpojumiem 

 

56 

 

97 

 

171 

21 380 Ieņēmumi par nomu un īri 79133 110502 190525 

21 390 Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu    
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sniegtajiem maksas pakalpojumiem 581123 618503 905843 

21 391 Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes 

iestādēs 

 

576524 

 

 

611323 

 

895271 

21 393 Ieņēmumi par biļešu realizāciju 2408 5123 7257 

21 399 Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem  

2191 

 

2057 

 

3315 

21 420  Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi  810 1296 

21 490 Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi 

un pašu ieņēmumi 

 

3396 

 

5798 

 

8821 

 Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts 

(-) 

 

-714642 

 

-469542 

 

-1476031 

 Finansēšana 714642 469542 1476031 

     

 

 

 

 
 

                               2.attēls. Pamatbudžeta ieņēmumu dinamika (Ls) 

 

 

 

 
 

    3. attēls. Pamatbudžeta ieņēmumu īpatsvars 2013. gadā (%)  
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                    4. attēls. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dinamika (Ls) 

 

 

 

 
 

5. attēls. Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) dinamika (Ls) 

 

 

 

     2014.gada plāns :  nekustamā īpašuma nodoklis par zemi    -  EUR 412523 ; 

                                   nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām  -   EUR 195723; 

                                   nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem – EUR 81418. 
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                                          6.attēls. Transfertu ieņēmumu dinamika (Ls) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. attēls. Ieņēmumu no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem  un 

 citu pašu ieņēmumu dinamika (Ls) 
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PAMATBUDŽETA IZDEVUMI 

 

 

 Izdevumi dalās sekojoši: 

atbilstoši funkcionālajām kategorijām; 

atbilstoši ekonomiskajām kategorijām. 

 Pārskata gadā izdevumu kopējā summa bija Ls 7412173 , kas palielinājusies par Ls 731367 jeb 

10.9%, salīdzinājumā ar 2012.gadu, bet 2014.gadā plānota izdevumu palielināšanās par Ls 466435 jeb 

6,3 % salīdzinot ar  2013.gadu. Sīkāka informācija par 2013.gada izdevumiem redzama 7.tabulā un 

8.attēlā. Lielākais īpatsvars pēc funkcionālajām kategorijām pieder izglītībai – 51,9%, bet pēc 

ekonomiskajām kategorijām lielākais īpatsvars pieder atlīdzībai – 47,0% un pamatkapitāla veidošanai – 

22,3%.    

    

                                                                                                                                      7.tabula 

Pamatbudžeta izdevumi  

                                                                                                               

Kods Rādītāju nosaukums IZPILDE 

2012.g.(Ls) 

IZPILDE      

2013.g.(Ls) 

PLĀNS      

2014.g.(EUR) 

 Izdevumi   atbilstoši  

funkcionālajām   kategorijām 

 

   

01 000 Vispārējie valdības dienesti 441507 410252 564994 

03 000 Sabiedriskā kārtība un drošība 70071 91111 142737 

04 000 Ekonomiskā darbība 60147 70441 98433 

06 000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 

 

598772 

 

1231031 

 

2523600 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 509679 504059 843586 

09 000 Izglītība 3746136 3844477 4907725 

10 000 Sociālā aizsardzība 1254494 1260802 2129174 

 KOPĀ  6680806 7412173 11210249 

 Izdevumi   atbilstoši ekonomiskajām   

kategorijām 

   

1000 Atlīdzība 2628504 3480988 5199706 

2000 Preces un pakalpojumi 1405002 1684539 2401865 

3000 Supsīdijas un dotācijas  6344 10359 

4000 Procentu izdevumi 211 3783 9562 

5000 Pamatkapitāla veidošana 2021927 1654659 2806242 

6000 Sociālie pabalsti 333184 267123 384727 

7000 Uzturēšanas izdevumu transferti, 

dotācijas  un mērķdotācijas pašvaldībām 

uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi, 

starptautiskā sadarbība 

 

 

291978 

 

 

314730 

 

 

397788 

8000 Dažādi izdevumi , kas veidojas pēc 

uzkrāšanas  principa  

 

 

        

          7 

 

 KOPĀ  6680806 7412173 11210249 
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8. attēls. Pamatbudžeta izdevumu dinamika (Ls) 

 

 

 

 

 
 

                              9. attēls. Pamatbudžeta izdevumu īpatsvars 2013. gadā (%) 

 

 

 

 

 

Detalizēta informācija par izdevumu īpatsvaru 2013.gadā atbilstoši    funkcionālajām kategorijām 

redzama 9.attēlā. 
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     SPECIĀLĀ  BUDŽETA  IEŅĒMUMI  UN  IZDEVUMI 

 

 

 

                                                                                         8.tabula 

                 Speciālā budžeta izpilde  

 

 

Rādītāji IZPILDE 

 2012.g.(Ls) 

IZPILDE 

 2013.g.(Ls) 

PLĀNS 

 2014.g.(EUR) 

Atlikums uz gada sākumu       149769       149769      170852 

                 IEŅĒMUMI    

Speciālais budžets     160948 162591 242016 

      Dabas resursu nodoklis 74413 63289 98306 

      Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi 86493 99302 143710 

      Pārējie speciālā budžeta līdzekļi             42   

Ziedojumi un dāvinājumi        3410 1197 982 

                       Kopā 164358 163788 242998 

  IZDEVUMI  atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām 

   

Speciālais budžets 127448 190643 411449 

     Pašvaldības teritoriju un mājokļu  

     apsaimniekošana 

 

120721 

 

       190643 

 

     411449 

     Izglītība 6727   

Ziedojumi un dāvinājumi 2570 2839 2401 

    Atpūta,kultūra un reliģija 1353 2839 1597 

    Izglītība 1217  733 

 Sociālais dienests   71 

                      Kopā 130018 193482 413850 

IZDEVUMI atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām 

   

Speciālais budžets 127448 190643 411449 

    Atlīdzība 780  1759 

    Preces un pakalpojumi  106313 176773 290169 

    Pamatkapitāla veidošana 20355 13870 119521 

    Pārējie budžeta izdevumi , kas veidojas 

    pēc uzkrāšanas principa 

   

Ziedojumi un dāvinājumi 2570 2839 2401 

    Preces un pakalpojumi 1584 2839 1907 

    Pamatkapitāla veidošana 986  423 

    Sociālie pabalsti   71 

                       Kopā 130018 193482 413850 

Aizdevumi    

Atlikums uz gada beigām 149769 120075 - 
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 8.tabulā un 10.attēlā redzama  speciālā budžeta izpilde. Pēc tabulā un attēlā redzamiem cipariem 

varam secināt, ka arī speciālā budžeta ieņēmumiem  ir tendence nedaudz samazināties. 2013.gadā 

ieņēmumi salīdzinot ar 2012.gadu samazinājušies par Ls 570 jeb 0,3% . Izdevumi 2013.gadā 

palielinājušies par  Ls 63464  jeb 48,8%.   

 

 

 

 

 

              
 

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

 

 

 

2014.gada plāna ieņēmumi EUR -  Autoceļu fonds              - 143710 

                                                     -  Dabas resursu nodoklis -   98306 

                                                     -  Ziedojumi un dāvinājumi -   982 
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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 2013. gada 31. decembri, Ozolnieku novadā bija 10654 

iedzīvotāji, no kuriem Ozolnieku pagastā – 4263 , Cenu pagastā – 4592 un Salgales pagastā  - 1799 .  

Nodokļu ieņēmumi latos uz vienu iedzīvotāju: 

                                                                                     2012.gadā           2013.gadā  
       pēc naudas plūsmas principa                355,51              420,11     

               pēc uzkrāšanas principa                357,17              421,42  

 

    Nodokļu ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju palielinājušies par Ls 64,60 , jeb 18,2 %   vairāk kā  

2013.gadā.  

 

     Pēc Ozolnieku novada domes kancelejas reģistriem 2013.gadā : 

 

Ienākošie dokumenti                2632 

Iesniegumi                               1678 

Izejošie dokumenti                  1118 

Izziņas                                       376 

Deklarētas personas                  302 

Rīkojumi                                   216 

Līgumi                                      564 
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      2013.gadā  Ānes pakalpojumu centrā veikti 602 maksājumi par nekustamā īpašuma nodokli, zemes 

nomu  un citiem pakalpojumiem , iekasēti Ls 6900. 58 cilvēki deklarēja savu dzīvesvietu Ānē un Tetelē, 

izsniegtas 28  dažādas  izziņas . 

      Sniegts atbalsts sociālā dienesta darbiniecēm . Pieņemti pašvaldībai adresēti iesniegumi , sniegtas 

atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem tieši vai sazinoties ar pašvaldības atbildīgajām personām. Pieņemti 

iesniegumi par bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādēs u.c. 

      Ānes pakalpojumu centrā iknedēļu iedzīvotājus pieņēma domes priekšsēdētājs vai izpilddirektors un 

sociālā dienesta speciālisti . 

      Salgales pagasta pārvaldē 2013.gadā veikti 664 maksājumi , iekasēti Ls 16451 , saņemti 45 

iesniegumi , nosūtīt1 180 dokumenti , izsniegtas 130 izziņas , piedeklarētas 29 personas , anulēta 

deklarētā dzīvesvieta 17 personām. 

      Valsts deleģēta funkcija, kas jāveic pašvaldībai, ir civilstāvokļa aktu – laulību, dzimšanas un 

miršanas reģistrācija, kuru Ozolnieku novada pašvaldībā veic  Ozolnieku novada domes Dzimtsarakstu 

nodaļa.  

 

                                                                                                             9. tabula 

                         Ozolnieku novada domes  Dzimtsarakstu nodaļā  

                                         reģistrētie  civilstāvokļa akti 

 

 

 2012. G. 

 

 2013. G.       

 

Dzimšanas reģistru skaits   103    115 

 tai sk. dzimš. reģ. sk. bez ziņām par tēvu     8     6 

tai sk. dzimš. reģ. skaits ar paternitātes atzīšanu    43    38 

Reģistrēto laulību skaits    70          61        

   tai skaitā baznīcā     1       - 

  tai skaitā  ar ārvalstu pilsoņiem     2     2 

Reģistrēto laulību skaits pirms 18 gadu vecuma      -     - 

Laulības reģistru skaits kuros izdarīta atzīme 

par laulības šķiršanu 

    21 

 

   21 

Miršanas reģistru skaits    179   188 

Īpašu miršanas reģistru skaits     -    - 

Reģistru ierakstos izdarīto papildinājumu un 

labojumu skaits 

    47              39 

Izdoto atkārtoto apliecību skaits 

          t.sk. dzimšanas 

          t.sk. laulības 

          t.sk. miršanas 

    40          51 

   39 

     7 

     5 

Sarakste ar fiziskām un juridiskām personām    345    320 

 

 

Papildināti dzimšanas reģistri sakarā ar paternitātes atzīšanu – 5 

Papildināti dzimšanas reģistri sakarā ar vārda vai uzvārda maiņu- 2 

Izdotas izziņas par dokumentu pārbaudi laulības reģistrācijai - 1   

 Par Ozolnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā veiktajiem civilstāvokļa aktu reģistriem, 

papildinājumu izdarīšanu, uzvārdu maiņu un atkārtotajām civilstāvokļa reģistrācijas apliecībām 2013. 

gadā ir iekasēta valsts nodeva  Ls 454.12 . Pēc domes lēmuma, par sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem iekasēti Ls 742,35 . 

              Darbu veic nodaļas vadītāja un Sidrabenes pagastā dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece.  

 

2013. gadā Ozolnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā: 
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1. 115 dzimšanas reģistri, no tiem: 

Cenu pagasta jaundzimušie – 38 

Ozolnieku pagasta jaundzimušie – 53 

Salgales pagasta jaundzimušie 24 

 

2. 188 miršanas reģistri, no tiem: 

Cenu pagasta – 33 

Ozolnieku pagasta – 28 

Salgales pagasta – 27 

Pansionātā  „Zemgale”  deklarētie -  53 

Deklarētie citās pašvaldībās - 47 

 

2013. gadā Ozolnieku novadu laulības noslēgšanai izvēlējies 61 pāris: 

 

31 jaunlaulāto pāri ir no Ozolnieku novada; 30 no citām pašvaldībām 

 

 

 

               12.attēlā redzams, kāda bijusi izdevumu dinamika trīs gadu laikā vispārējiem valdības 

dienestiem. 2014.gada plāns EUR  564994 . 

 

 

 
     

12. attēls. Pamatbudžeta izdevumu vispārējiem valdības dienestiem  

                dinamika (Ls) 

 

              Ozolnieku novada pašvaldībā 2013. gads sabiedrisko attiecību sektorā ir bijis orientēts uz 

tiešas un atklātas komunikācijas nodrošināšanu, publiskā tēla veidošanu un operatīvu aktuālās 

informācijas izplatīšanu masu medijos un pašvaldībai pieejamajos resursos.  

 

Tieša un atklāta komunikācija 

1) Mājas lapas uzturēšana un aktualizēšana: 

Tā kā Ozolnieku novada pašvaldībai ir svarīgi ne tikai informēt cilvēkus par novada aktualitātēm, bet 

arī veidot komunikāciju ar iedzīvotājiem, noskaidrojot viņu viedokli un vērtējumu par pašvaldībā 

notiekošo, tad 2013. gadā īpaša uzmanība tika veltīta mājas lapas jautājumu un atbilžu sadaļai, 
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operatīvi sniedzot iedzīvotājiem atbildes un skaidrojumus par 295 jautājumiem. Sadarbībā ar 

pašvaldības iestādēm, gada laikā aktualitāšu sadaļā publicētas 605 ziņas, tāpat visām pašvaldības 

iestādēm izveidotas atsevišķas sadaļas ar vairākām apakšsadaļām, kur regulāri tiek atjaunota 

informācija par iestādes darbu un publicētas foto galerijas. Mājas lapā izveidota e-pakalpojumu 

sadaļa, kas sasaistīta ar portālu www.latvija.lv, nodrošinot interesentiem iespēju ērti sakārtot 

formalitātes tirdzniecības atļaujas un publisko pasākumu organizēšanas atļaujas saņemšanai. Lai 

veicinātu Ozolnieku novada iedzīvotāju savstarpējo komunikāciju un sadarbību, izveidota atsevišķa 

sadaļa „Ziņojumu dēlis”, publicējot Ozolnieku novadā deklarēto iedzīvotāju – privātpersonu sniegto 

informāciju sadaļās: piedāvā/maina/dāvina/pazaudēts/atrasts/apsveicam.  

 

2) Izdevuma „Ozolnieku Avīze” vizuālā noformējuma izmaiņas: 

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, kultūras, izglītības 

un sporta aktualitātēm. Ņemot vērā to, ka izdevuma vizuālais noformējums nebija mainīts jau vairāk 

kā 10 gadus, 2013. gadā tika izveidots jauns izdevuma vizuālais noformējums.  

 

            
 13.  attēls. Ikmēneša izdevuma makets    14.  attēls. Krāsainais svētku izdevuma makets 

 

3) Iedzīvotāju iesaistīšana lēmumu pieņemšanā: 

Svarīgi darbu organizēt tā, lai iedzīvotāji ne tikai sagaidītu aktivitātes no pašvaldības, bet arī paši 

iesaistītos pašvaldībā notiekošajos procesos un lēmumu pieņemšanā. Ņemot vērā iepriekšējā gada 

pozitīvo pieredzi, oktobrī notika Ozolnieku novada iedzīvotāju sapulces: Ānē, Brankās, Emburgā, 

Garozā un Ozolniekos, kur piedalījās vairāk kā 89 novada iedzīvotāji, kopīgi pārrunājot tādas tēmas 

kā – sociālā palīdzība, komunikācija ar pašvaldību un 2014. gada budžeta plānošana. Sapulcēm 

noslēdzoties, pieņemts lēmums - turpmāk tikšanās ar iedzīvotājiem organizēt divas reizes gadā: maijā 

un oktobrī.  

  
 

                         15.attēls. Iedzīvotāju sapulces 

http://www.latvija.lv/
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Publiskā tēla veidošanu 

 

1)Ozolnieku novada prezentācijas video izstrāde: 

Ozolnieku novada pašvaldību apmeklē sadarbības partneri gan no Latvijas, gan ārzemēm, tāpēc, lai 

tikšanās laikā uzskatāmi prezentētu Ozolnieku novadu, 2013. gadā izstrādāts 10 minūšu garš 

prezentācijas video, kas ierunāts latviešu, krievu un angļu valodā. Video materiālā uzskatāmi parādīta 

novada teritorija, cilvēkiem pieejamās izglītības, sporta un atpūtas iespējas, uzņēmējdarbības bagātība 

un tūrisma objekti, tāpēc prezentācijas video ir arī lielisks materiāls lokālpatriotisma veicināšanai, 

demonstrējot to izglītības iestādēs un dažādos masu pasākumos.  Materiāls atrādīts tūrisma semināros, 

izstādē „Balttour 2014”, dāvināts izglītības iestādēm un prezentēts sadarbības partneriem, šobrīd tas 

apskatāms mājas lapā www.ozolnieki.lv. Sagatavotais video materiāls iekļauts arī suvenīros 

sadarbības partneriem, dāvinot atmiņas karti ar Ozolnieku novada simboliku, kur saglabāts 

prezentācijas video. 

 

2)Prezentācijas par Ozolnieku novadu: 

2013. gadā atjaunotas Ozolnieku novada foto prezentācijas latviešu un angļu valodā.  

 

3)Ozolnieku novada domes atzinības raksts un goda zīme: 

Izstrādāts un Valsts Heraldikas komisijā apstiprināts jaunais Ozolnieku novada domes atzinības raksts 

un apbalvojums – goda zīme. 

4) Informatīvie bukleti: 

Sadarbībā ar Jelgavas reģionālais tūrisma centru sagatavoti bukleti „Tūrisma buklets „Jelgava, 

Jelgavas novads un Ozolnieku novads” izdots četrās valodās – latviešu, krievu, angļu un vācu, kā arī, 

gatavojoties jaunajai velo sezonai, ir izdota velomaršrutu karte un velomaršrutu ceļvedis „Jelgava, 

Jelgavas novads un Ozolnieku novads”, kur apkopoti 11 dažādi velomaršruti. Sadarbībā ar Zemgales 

Plānošanas reģionu sagatavots informatīvs buklets „Zemgale”. 

          
 

 16. attēls. 2013.gadā izdotie bukleti  

 

5)Aktīva piedalīšanās dažādos pasākumos: 

Ozolnieku novada pašvaldība ir aktīva un uz sadarbību vērsta pašvaldība, kas gatava atsaukties 

dažādām idejām un piedalīties pasākumos, lai prezentētu savu novadu, stāstītu par novada attīstību un 

smeltos pieredzi citu pašvaldību, organizāciju vai uzņēmumu paveiktajos darbos. Daži no 

nozīmīgākajiem 2013. gada pasākumiem: Dziesmu un Deju svētki, Jaundzimušo bērniņu sveikšana, 

Ozolnieku vidusskolas 4. stāva atklāšana, Ānes jauniešu iniciatīvu centra atklāšana, Lielā Talka 2013, 

e-prasmju nedēļa, Velotūre 2013, Ozolnieku novada svētki „Ar saknēm novadā...”, konkurss „Es zinu, 

varu un daru”, konkurss „Ozolnieku novada sakoptākā sēta 2013”, 18. novembrim veltīts svinīgais 

pasākums un citi pasākumi. Pirmo reizi pašvaldība piedalījās konkursā „Eiropas gada pašvaldība 

2013”, prezentējot sevi kā aktīvu un attīstītu pašvaldību kultūras jomā.  
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                                  17. attēls. 2013.gadā rīkotie pasākumi 

 

Operatīvu aktuālās informācijas izplatīšana 

1)Pašvaldībai pieejamajos resursos: 

2013. gada laikā izveidota cieša sadarbība ar kolēģiem un vadību, lai, kopīgi strādājot, nodrošinātu 

operatīvu un korektu Ozolnieku novada pašvaldības iestāžu veikto darbu atspoguļošanu mājas lapā un 

izdevumā „Ozolnieku Avīze”. Kolēģiem tika sniegtas mutiskas konsultācijas par sadarbību ar masu 

medijiem un raksturoti pašvaldības darbinieku pienākumi un tiesības, atbildot uz žurnālistu 

jautājumiem. Iedzīvotāju sapulcēs stāstīts par komunikācijas jautājumiem, skaidrojot cilvēkiem 

iespējamos sazināšanās veidus ar pašvaldību, lai sadarbības temps kļūtu ātrāks un iedzīvotāju 

ieinteresētība, piedalīties pašvaldībā notiekošajos procesos, augtu. 

 

2)Masu medijos: 

Viens no 2013. gada izaicinājumiem bija profesionālas sadarbības uzturēšana ar medijiem, piemēram, 

ziņu aģentūrām „BNS” un „LETA”, portāliem: delfi.lv, jelgavniekiem.lv, jelgava24.lv, zz.lv un 

novajagazeta.lv, reģionālo laikrakstu „Zemgales Ziņas”, LPS izdevumu „Logs”, Novadu televīziju, 

LTV1, TV5, TV3 un LNT. Kopumā paveiktais darbs vērtējams pozitīvi - gada laikā, izveidojot 

kontaktus ar mediju pārstāvjiem, sniedzot informāciju vai publicējot to novada mājas lapā, izdevies 

bez maksas atspoguļot Ozolnieku novada pašvaldības aktualitātes un novada attīstību masu mediju 

publikācijās un TV sižetos. 

 

2013. 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 .  Darbinieku fiziskās sagatavotības uzlabošanai regulāri notiek 

nodarbības sporta centra Ozolnieki trenažieru zālē.  2013.gadā Pašvaldības policijas rīcībā ir 

divas automašīnas, kas tiek lietota ikdienas darbam, patrulēšanai pēc apstiprināta grafika un 

aizturēto likumpārkāpēju pārvadāšanai. Viena no automašīna ir speciāli aprīkota atbilstoši 

valsts standarta prasībām un tai piešķirts operatīvā transporta statuss. 

 
Darbinieki nodrošināti ar funkcionāliem un labiem darba apstākļiem (darba telpām, 

formastērpiem, speciāliem līdzekļiem, u.c.), kas nav mazsvarīgs faktors darba ražīguma 

paaugstināšanā. 

2013. gadā Pašvaldības policijā reģistrēti 221 iesniegumi, kas ir vairāk kā 2012. gadā(177), 

kas liecina par policijas darba apjoma pieaugumu. 

Par dažādiem pārkāpumiem sastādīti 109 administratīvā pārkāpuma protokoli, kas ir vairāk kā 

2012. gadā (83) skatīt pielikumā Nr. 01 (administratīvo pārkāpumu protokolu grafiki 

Sakarā ar dažādiem pārkāpumiem sastādīti 34 brīdinājuma protokoli (attiecīgi 65 brīdinājuma  

protokoli 2012.g) 

Saistībā ar Ozolnieku novada saistošiem noteikumiem par teritorijas uzturēšanu kārtībā 

sastādīti 74 priekšraksti ( 2012.g. 69) 

 

 

2013. gadā nogādātas: 

           Jelgavas Pašvaldības policijas medicīniskā atskurbtuvē    -    9 personas 

           Mājās, kas patstāvīgi nevar pārvietoties                            -    10 personas 

           Ātrās med. Brigādēm                                                         -    3 personas 

           Jelgavas PR VPP                                                                -    4 personas 

           Sniegts atbalsts : 

           Jelgavas PR VPP                                                                 -   31 gadījumos 

           Domes iestādēm un struktūrvienībām                                 -   66 gadījumos 

           Saskaņā ar grafiku veikta patrulēšana                                 -   176 reizes 

 

             2013. gadā Pašvaldības policija nodrošinājusi sabiedrisko kārtību pasākumos ko organizējusi 

Ozolnieku novada dome ( Jāņi, Lieldienas, sporta pasākumi u.c. ) kā arī pasākumos ko organizē 

Ozolnieku novada iestādes ( izlaidumi, diskotēkas, Jaungada pasākumi, u.c. )  Skolās nolasītas 

lekcijas par drošību uz ielas, skolā, ugunsdrošību kā arī par drošību uz ūdens ( kopā 22 lekcijas ). 

          LLU  Veterinārmedicīnas fakultātes Klīniskajā institūtā nogādāti 26 suņi, 1 lapsa,  26 kaķi . 
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 18. attēls. Administratīvo pārkāpumu protokoli   

 

 

Ozolnieku novada Pašvaldības policija 

PERSONĀLSASTĀVS  

Darbinieku skaits pēc štata saraksta 5 

Darbinieku skaits, kuri veic policijas pamatfunkcijas (bez 

atbalsta funkciju veicējiem – priekšniekiem, grāmatvežiem, 

apkopējām u.tml.) 

4 

Darbinieku skaits, kuri veic policijas pamatfunkcijas (vidēji 

1 darba dienā) 

4 

IESNIEGUMI  

Saņemtie personu iesniegumi 221 

Sniegtas atbildes uz personu iesniegumiem 185 

ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA LIETAS  

Izskatītas administratīvās lietas pašvaldības policijā 26 

Nosūtītas administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai 

citām institūcijām 

83 

REĢISTRĒTI ADMINISTRATĪVIE PĀRKĀPUMI  

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli 109 

t.sk. par pašvaldības noteikumu neievērošanu 9 

PIEMĒROTI ADMINISTRATĪVIE NAUDAS SODI 

PĀRKĀPUMA IZDARĪŠANAS VIETĀ 

 

Gadījumu skaits  

Soda nauda (Ls)  

IZSAUKUMI  

Apkalpoti personu policijas izsaukumi 76 

t.sk. no Valsts policijas iestādēm  

AIZTURĒTĀS PERSONAS  

Aizturētas personas kopā  

Aizturēti nepilngadīgie  

Aizturētas meklēšanā esošas personas  

Izņemti bērni no ģimenēm  

Aizturētas personas nogādātas atskurbtuvē 9 

GLĀBĒJU  DARBS  

Izglābti cilvēki 10 
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        19. attēlā redzama  pašvaldības  izdevumu  dinamika sabiedriskajai  kārtībai un drošībai . 

2014.gada plāns  EUR   142737 . 

 

 

                
 

19. attēls. Pašvaldības  izdevumu  sabiedriskajai  kārtībai un drošībai 

dinamika (Ls) 

 

 

 

 

 

       Ar bērnu tiesību vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību 

pašvaldībā nodarbojas Ozolnieku novada bāriņtiesa, kas ir novada pašvaldības izveidota aizbildnības 

un aizgādnības iestāde, kura Civillikumā paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu 

kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu 

likumā noteiktos uzdevumus.  

Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 17.pantā noteiktajam, bāriņtiesa aizstāv bērna vai citas 

rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības, izskata iesniegumus un 

sūdzības, kā arī sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm un 

Valsts probācijas dienestu, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu 

aizstāvību. 

2013.gadā Ozolnieku novada bāriņtiesā saņemti un izskatīti 133 iesniegumi, saņemtas 336 

vēstules, nosūtītas 629 vēstules. 

Sniegta medicīniskā palīdzība 3 

CITI REZULTĀTI (lūdzu papildiniet sadaļu, ja ir 

jāatspoguļo citi rezultāti) 

 

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli par stāvēšanas 

un apstāšanās noteikumu pārkāpumiem 

 

Veikti reidi likumpārkāpumu profilaksei 176 

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana masu pasākumos 25 

Nolasītas lekcijas 22 
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Bāriņtiesas lietvedībā  atrodas 466 lietas, tai skaitā 154 aktīvas lietas. Ozolnieku novada 

bāriņtiesa 2013. gadā ierosinājusi 35 administratīvās lietas  ( bērnu skaits-38) un pieņēmusi 82 

lēmumus:  

- Par bērnu mantas pārvaldību -3; 

- Par pārtraukto aizgādības tiesību atņemšanu un atjaunošanu -25; 

- Atzinumu sniegšana pēc tiesas pieprasījuma - 4; 

- Adopcijas lietās -9; 

- Aizbildnības lietās -16 ; 

- Atzinumu sniegšana par atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai -1 ; 

- Aizgādnības lietās -1 ; 

- Par bērna nodošanu citas personas aprūpē - 2; 

- Par adopciju uz ārzemēm – 1; 

- Par bērnu šķiršanu  adopcijas gadījumā – 3; 

- Par bērnu ievietošanu vai aprūpes izbeigšanu ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas 

institūcijā -10 ; 

- Par aizgādņa iecelšanu pilngadīgām rīcībnespējīgām personām - 1;  

- Par bērna uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē -3; 

- Par apgādnieka zaudējuma pensijas un ģimenes valsts pabalsta izmaksas pārtraukšanu -1; 

- Par vārda un uzvārda maiņu-1. 

        Bāriņtiesa informējusi pašvaldības sociālo dienestu par 4 ģimenēm, kurās netiek pietiekami 

nodrošināta bērnu attīstība un audzināšana, ar 7 bērniem, tai skaitā : 

- vecumā no 0-3 gadiem – 3; 

- vecumā no 4-12 gadiem –3; 

- vecumā no 13-17 gadiem – 1. 

   Bāriņtiesu likuma 22.panta pirmajā daļā noteikts, ka bāriņtiesa lemj par bērna aprūpes tiesību 

atņemšanu vecākam, ja: 

1)  ir faktiski šķēršļi, kas liedz iespēju aprūpēt bērnu; 

2)  bērns vecāka vainas dēļ atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos; 

3)  vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību; 

4)  vecāks ir devis piekrišanu bērna adopcijai; 

5)  konstatēta vecāka vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas aizdomas par vardarbību pret bērnu.  

   Pārtrauktas aizgādības tiesības 9 personām, tai skaitā 5 mātēm un 4 tēviem. Bez vecāku gādības 

palikuši 11 bērni, tai skaitā: 

- vecumā no 0-3 gadiem – 4; 

- vecumā no 4-12 gadiem –5; 

- vecumā no 13-17 gadiem – 2. 

Pārtrauktās aizgādības tiesības 6 nepilngadīgajiem bērniem atjaunotas 3 personām, tai skaitā 1 mātei 

un 2 tēviem. 

  Ar tiesas spriedumu aizgādības tiesības atņemtas 9 personām, tai skaitā 5 mātēm un 4 tēviem. 

  Atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 27.panta pirmajā un trešajā daļā noteiktajam 

gadījumos, kad bērns tiek šķirts no ģimenes, vadoties no tā, ka tas ir nepieciešams bērna vislabāko 

interešu nodrošināšanai, bērnam tiek nodrošināta ārpusģimenes aprūpe. 

  Ārpusģimenes aprūpē  uz 2013.gada 31.decembri atradās 41 bērni, tai skaitā: 

- Aizbildnībā – 26; 

- Aprūpes iestādē – 12; 

- Audžuģimenē – 3. 

Iecelti 6 aizbildņi, kuru aizbildnībā nodoti 11 bērni, tai skaitā: 

- vecumā no 0-3 gadiem –2; 

- vecumā no 4-12 gadiem –7; 

- vecumā no 13-17 gadiem – 2. 

Iecelts 1 aizgādnis rīcībnespējīgai pilngadīgai personai . 

Bāriņtiesu likuma 50.pants paredz, ka bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma sniedz atzinumus, kas 

nepieciešami šādos gadījumos: 

1) saskarsmes tiesības izmantošanas kārtības noteikšanai; 

2) viena vecāka atsevišķas aizgādības noteikšanai; 
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3) aizgādības tiesību atņemšanai un atjaunošanai; 

4) paternitātes atzīšanai vai apstrīdēšanai; 

5) citos Civilprocesa likumā paredzētajos gadījumos. 

   Bāriņtiesa piedalījusies 39 Jelgavas tiesas , Administratīvā rajona tiesā Jelgavas  tiesas namā, 

Saldus rajona tiesas, Daugavpils tiesas, Zemgales apgabaltiesas un Aizkraukles rajona tiesas sēdēs 

atzinuma sniegšanai par atsevišķās aizgādības noteikšanu vienam no vecākiem, bērna dzīves vietas 

noteikšanu pie viena no vecākiem, saskarsmes tiesību izmantošanas kārtības noteikšanai kādam no 

vecākiem, aizgādības tiesību atņemšanai, personas atzīšana par rīcības nespēju, un adopcijas 

apstiprināšanai. 

   Bāriņtiesu likuma 22.panta trešajā daļā noteikts, ka bāriņtiesa lemj par prasības iesniegšanu 

tiesā aizgādības tiesību atņemšanai, ja vecāks ar bērnu apietas sevišķi slikti (konstatēta vardarbība pret 

bērnu), vecāks nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību un tas var apdraudēt bērna fizisko, garīgo vai 

tikumisko attīstību vai vecāks ir devis piekrišanu bērna adopcijai. 

   Bāriņtiesa 2013.gadā sagatavojusi un iesniegusi tiesā 3 prasības pieteikumus par aizgādības 

tiesību atņemšanu vecākiem, kuri nenodrošina savu bērnu aprūpi un uzraudzību. 

Ar tiesas spriedumu aizgādības tiesības atņemtas 9 personām. 

         Bāriņtiesa iesniegusi 2 pieteikumus personas atzīšanai par rīcībnespējīgu un aizgādnības 

nodibināšanu. 

         Administratīvā procesa likuma noteiktā kārtībā pārsūdzēts 1 bāriņtiesas lēmums. 

         Civillikumā paredzētajos gadījumos Ozolnieku novada bāriņtiesa sniedz palīdzību mantojuma 

lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu 

likumā noteiktos uzdevumu. 

         Bāriņtiesas izdarīto apliecinājumu skaits saskaņā ar apliecinājumu reģistrā izdarītajiem 

ierakstiem – 399 ; iekasētā valsts nodeva – Ls 1733,70 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ozolnieku novada pašvaldības 2013.gada publiskais pārskats  

 29 

                                                    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.  

          Ozolnieku novada būvvalde (turpmāk – Būvvalde) pārskata periodā 2013.gadā ir turpinājusi 

nodrošināt tai ar nolikumu noteikto funkciju un mērķu izpildi – kvalitatīvu Ozolnieku novada 

veidošanu un būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanu, realizāciju un kontroli, atbilstoši tās 

teritorijas plānojumam, apbūves noteikumiem un citiem tiesību aktiem. 

Papildus funkcijām, ko Būvvalde ir nodrošinājusi iepriekš, no 2013.gada 9.jūlija Ozolnieku 

novada dome ir deleģējusi tiesības pieņemt lēmumus par zemes ierīcības projektiem, adreses vai 

nosaukumu piešķiršanu zemesgabaliem, ēkām un telpu grupām, kā arī izskatīt un izvērtēt zemes 

lietošanas mērķu maiņu. 

 

2013.gada būvvaldē iesniegti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Būvniecības aktivitāte Ozolnieku novadā bijusi līdzīga kā iepriekšējā gadā. Izsniegti 119 plānošanas 

un arhitektūras uzdevumi (turpmāk PAU). Akceptēti un saskaņoti 185 būvprojekti, izsniegtas 89 

būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemti 64 būvobjekti. 

            
 

                            20.  attēls . Būvvaldes darbs 2013.gadā 

 

Saņemto būvniecības ieceru apjoms bija līdzīgs kā gadu iepriekš, tika saņemti 125 būvniecības 

iesniegumi-uzskaites kartes, kas ir par 25% vairāk. Akceptēto un saskaņoto projektu skaits 

palielinājies par 27%.  

Iesniegumi (dažāda rakstura) 354 

Reklāmas u.c. informatīvie materiāli 19 

Sniegtas rakstiskas atbildes 160 

Būvniecības iesniegums-uzskaites karte 125 

Akceptēšanai iesniegtie projekti, t.sk., zemes 

ierīcības 

212 

Akceptēti un saskaņoti dažādi projekti 193 

Pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai 104 

Izsniegtās būvatļaujas 89 

Ekspluatācijā pieņemtie objekti 65 
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               21.  attēls. Akceptētie un saskaņotie projekti 

 

Akceptēti 185 dažādi būvprojekti, no tiem: 

 

Ozolnieku novada pašvaldības objekti 18 

Dzīvojamās mājas, t.sk., jaunbūves 29 

Saimniecības ēkas, pirtis, nojumes 24 

Sabiedriskās ēkas 30 

Ražošanas ēkas 6 

Viesu mājas 1 

Inženierbūves, t.sk. tīkli 68 

Ceļi, ielas, laukumi 4 

Dīķi 5 

 

2013.gadā ir izsniegtas 89 būvatļaujas, tas ir par 20% vairāk nekā iepriekšējā gadā.  

 

 

 
 

 

                22. attēls. 2013.gadā izsniegtās būvatļaujas 

 

 

Ozolnieku novadā 2013.gadā ir pabeigti būvdarbi un ekspluatācijā pieņemti 64 būvobjekti, kas 

ir par 21% vairāk nekā 2012.gadā. 
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Ekspluatācijā pieņemtie objekti pa pozīcijām: 

 

Dzīvojamās mājas, t.sk., jaunbūves 23 

Dārza mājas 1 

Dzīvokļu renovācija 0 

Sakaru būves 0 

Administratīvās ēkas 0 

Viesu mājas 8 

Saimniecības ēkas 9 

Rūpnieciskās ražošanas ēkas, noliktavas 9 

Citas ēkas un būves 6 

Izglītības iestādes 1 

Inženierkomunikācijas 7 

 

No tiem vairāki pašvaldības objekti: 

1) Teteles pamatskolas garderobes vienkāršotā renovācija; 

2) Branku pakalpojumu centra 2.stāva telpu vienkāršotā renovācija un rekonstrukcija; 

3) Ražošanas sadzīves korpusa rekonstrukcija par daudzfunkcionālu iedzīvotāju apkalpošanas 

centru 2.kārta; 

4) Ozolnieku vidusskolas rekonstrukcija (3.stāvs); 

5) Pakalpojumu centrs  Eži; 

6) Gājēju celiņa izbūve Saules ielā, Ozolniekos; 

7) Ielu apgaismojuma tīkla rekonstrukcija Progresa un Bērzu ielas, Tetelē, Cenu pagastā; 

8) Ielu apgaismojuma tīkla ierīkošana Ausekļa un Iecavas ielās, Brankās, Cenu pagastā; 

9) Malkas šķūnis pie Salgales pamatskolas; 

10) Ozolnieku ezera labiekārtošanas darbi; 

11) Skolas ielas apgaismojuma rekonstrukcija Ozolniekos. 

 

Gada laikā būvvalde ir saņēmusi 262 dažāda rakstura iesniegumus un novizētus - 87, pavisam 

kopā 349 iesniegumus, uz kuriem tika sniegtas atbildes.  

2013.gadā ir notikušas 72 sēdes (2012.gadā – 57 sēdes), sastādīti 112 pārbaudes akti, tai skaitā 

par patvaļīgu būvniecību 12. Sastādīti 13 administratīvo pārkāpumu protokoli. Jāpiebilst, ka soda 

naudas samaksa neatbrīvo pasūtītāju no būvnormatīvu un būvniecības procesa noteiktās kārtības 

ievērošanas.  

 Lielas aktivitātes būvniecības sektorā nav bijušas, bet kopumā izaugsme ir redzama. Būvvalde 

regulāri ir apsekojusi būvniecības norisi Ozolnieku novadā, veikusi kontroli objektos un aktīvi 

piedalījusies Ozolnieku pagasta pašvaldības objektu būvniecībā. Tāpat kā iepriekšējos gados būvvalde 

turpinās iesākto darbu pie būvniecības procesa sistemātiskas uzraudzības un kontroles, kā arī pie 

dokumentu aprites organizēšanas un pilnveidošanas. Atsākts darbs pie Ozolnieku novada teritorijas 

plānojuma 2014. – 2025.gadam jaunas redakcijas izstrādes.  

2014.gadā plānotie projekti, būvniecības darbības, investīcijas, remontdarbi un infrastruktūras 

uzlabojumi Ozolnieku novadā:  

 Turpinās novada teritorijas labiekārtošanu – ielu un ceļu rekonstrukcijas: 

 Rubeņu ceļš-Raubēnos; 

 Meliorācijas iela Ozolniekos; 

 Ziedoņa iela un daļēji Celtniecības iela Ozolniekos; 

 Ezera iela un Kopielas posms. 

 Jaunas katlu mājas projektēšana Ānē, Cenu pagastā; 

 Turpinās ielu apgaismojuma pilnveidošanu novadā – Parka, Avotu, Stadiona ielas Ozolniekos, 

Rubeņu ceļš Raubēnos un Garozas ciems; 
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 Skolu un pirmskolas izglītības iestāžu telpu remonts un teritorijas labiekārtošanas darbi; 

 Sabiedriskās tualetes izbūve Ozolnieku sporta centra stadionā; 

 Auto stāvlaukuma rekonstrukcija pie Ozolnieku dzelzceļa stacijas; 

 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Progresa un Bērzu ielās Tetelē; 

 Gājēju celiņu projektēšana un izbūves darbi: 

 Rīgas, Stadiona un Meliorācijas ielas Ozolniekos, 

 Saules iela Brankās, 

 Rubeņu ceļš Raubēnos. 

 Tehniskā projekta izstrādāšana - ūdensvada, kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas un ielu 

seguma atjaunošana Iecavas, Puķu un Spartaka ielās, Ozolniekos; 

 Ūdensvada, kanalizācijas tīklu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektēšana Dalbes ciemā, 

Cenu pagastā; 

 Ūdensvada maģistrālo tīklu rekonstrukcija Tetelē, Cenu pagastā; 

 Turpinās pašvaldības dzīvokļu remontdarbus un jumtu seguma nomaiņu esošām pašvaldības 

dzīvojamām mājām; 

 Ceram, ka novada iedzīvotāji turpinās jaunu individuālo dzīvojamo māju, saimniecības ēku un 

citu ne mazāk svarīgu būvju projektēšanu, rekonstrukciju un būvniecību. 

 

 

 

Īstenoti projekti 2013.gadā : 

 

 

1. Jauniešu iniciatīvu centra izveide Ozolnieku novada Ānē (Latvijas-Šveices sadarbības 

programma) 

 

Projekta ietvaros ar Latvijas-Šveices sadarbības programmas līdzfinansējumu izveidots jauniešu 

iniciatīvu centrs Cenu pagasta Ānē – veikti iekštelpu remontdarbi  ēkas 2.stāvā Celtnieku ielā 12 – 

grīdu un  griestu seguma nomaiņa, sienu remonts un krāsošana, logu un durvju montāža.  Par projekta 

līdzekļiem iegādātas arī mēbeles, sporta inventārs un aprīkojums telpām.  Jaunizveidotā centra 

darbību vadīs novada jaunatnes lietu speciālists un Ānes ciema jauniešiem būs pieejamas dažādas 

brīvā laika pavadīšanas iespējas, interešu izglītības nodarbības, semināri, u.c.. 

Projekta izmaksas: kopā - Ls 84 590,75, t.sk. Latvijas – Šveices sadarbības programmas finansējums 

– Ls 71 242,25, pašvaldības līdzfinansējums – Ls 13 348.50. 

 

      
 

                    23. attēls. Nodarbības Jauniešu iniciatīvu centrā Ānē 

 

 

2. Ozolnieku ezera apkārtnes labiekārtošana (ELFLA) 

 

Projekta ietvaros izbūvēts gājēju – veloceliņš ap Ozolnieku ezeru aptuveni 2 km garumā, uzstādīti 

soliņi un atkritumu urnas, izbūvēts apgaismojums un uzstādītas regulējošas un norādes zīmes. 
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Tādējādi radīta sakārtota un pievilcīga apkārtējā vide, paplašināts rekreācijas un aktīvās atpūtas 

iespēju piedāvājums  novada iedzīvotājiem un viesiem.    

Projekta izmaksas: kopā Ls 239 387,48, t.sk. Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

(ELFLA) un Valsts budžeta finansējums Ls 126 000, pašvaldības līdzfinansējums – Ls 113 387,48. 

 

 

3. Ozolnieku novada Teteles ciema Progresa un Bērzu ielu apgaismojuma energoefektivitātes 

paaugstināšana (KPFI) 

 

Projekta ietvaros veikta Progresa un bērzu ielu apgaismojuma rekonstrukcija Cenu pagasta Teteles 

ciemā – demontēto dzīvsudraba gāzizlādes (DRL) gaismekļu vietā uzstādīti 34 energoefektīvi LED 

gaismekļi ar  apgaismojuma regulēšanas ierīcēm, kas dod iespēju mainīt gaismas intensitāti, 

pielāgojot to diennakts tumšajam laikam katrā gadalaikā. Uzstādot šos gaismekļus, nodrošināts 

pietiekams un vienmērīgs šo ielu apgaismojums, kā arī samazināts elektroenerģijas patēriņš, un līdz ar 

to arī CO2 emisiju daudzums, kā arī samazināti pašvaldības izdevumi  ielu apgaismojumam. 

Projekta izmaksas: kopā Ls 35 135,08, t.sk. Klimata pārmaiņu finansu instrumenta finansējums Ls 

18 270,04, pašvaldības līdzfinansējums – Ls 16 865,04. 

 

4. Vareļu pieminekļa restaurācija Ozolnieku  novadā (KKF) 

 

Projekta ietvaros ar valsts Kultūrkapitāla fonda līdzfinansējumu, veikti Vareļu pieminekļa (Salgales 

pag.) konservācijas/restaurācijas darbi -  pieminekļa apšuvuma virsmas, plākšņu un cilņu virsmu 

tīrīšana un aizsargapstrāde, kodolmūra remonts, šuvju nomaiņa un plaisu aizpildīšana, kā arī kāpņu uz 

pieminekli, ieseguma laukuma un solu virsmu vispārēja attīrīšana un aizsargapstrāde, kā rezultātā 

atjaunots pieminekļa vizuālais estētiskais veidols,  tādējādi nodrošinot pieminekļa kā vēstures 

liecinieka un cīnītāju piemiņas vietas un valsts nozīmes mākslas objekta saglabāšanu. 

Projekta izmaksas: kopā Ls  5 742,88, t.sk. KKF finansējums – Ls 1 000,00, pašvaldības 

līdzfinansējums – Ls 4 742,88. 

 

 
 

                                         24.  attēls. Vareļu piemineklis 

 

 

5. Akordeona iegāde Ozolnieku Mūzikas skolai (ELFLA) 

 

Projekta ietvaros iegādāts jauns 120 basu akordeons ar cassotto balsīm, kas nodrošinās kvalitatīvāku 

instrumenta spēles apmācību un vispusīgāka repertuāra apguves iespējas Ozolnieku Mūzikas skolas 

audzēkņiem un pedagogiem, kā arī paplašinās iespējas piedalīties dažādos koncertos un konkursos.  

Projekta izmaksas: kopā Ls  3 030.22, t.sk. ELFLA finansējums – Ls 2 253.88, pašvaldības 

līdzfinansējums – Ls 776.34. 
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                                        25. attēls. Jaunais  120 basu akordeons 

 

6. Skatuves tērpu iegāde Ozolnieku novada senioru deju kopai „Garroze” (ELFLA) 

 

Projekta ietvaros iegādāti skatuves tērpi - 15 gab. vestes un svārki Salgales pagasta deju kopai 

„Garroze”, kas ir būtisks ieguvums kolektīvam tā 10 gadu jubilejas gadā, kā arī nozīmīgs ieguldījums 

kolektīva radošās darbības atbalstam un kultūras aktivitāšu veicināšanai Ozolnieku novadā. 

Projekta izmaksas: kopā Ls  1 208,80, t.sk. ELFLA finansējums – Ls 899,11, pašvaldības 

līdzfinansējums – Ls 309,69. 

 

  
 

26. attēls . Deju kolektīvs “Garroze” jaunajos tērpos 

 

7. Attīstības un izglītības centra izveide pirmsskolas vecuma bērniem ar speciālām vajadzībām 
(ELFLA) 

 

Par projekta līdzekļiem PII „Saulīte” Ānē iekārtota un aprīkota telpa bērniem ar attīstības 

traucējumiem – iegādātas mēbeles, dators, projektors, interaktīvā tāfele, kas sniegs iespēju pedagogam 

izstrādāt interaktīvus mācību līdzekļus un nodrošinās iespējas pielietot mūsdienīgas metodes un bērnu 

aktīvu iesaistīšanos mācību procesā. 

Projekta izmaksas: kopā Ls 2 525,02, t.sk. ELFLA finansējums – Ls 1 878,11, pašvaldības 

līdzfinansējums – Ls 646,91. 
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27. attēls. Telpu iekārtošana bērniem ar speciālām vajadzībām 

 

8. Kokapstrādes instrumentu iegāde Teteles pamatskolas skolēnu prasmju un jaunrades 

veicināšanai (ELFLA) 

 

Projekta ietvaros iegādāti gan rokas (kalti, vīles, zāģi, u.c.), gan elektriskie (urbjmašīnas, virpas, 

asināšanas darbagalds, slīpmašīna,u.c.) kokapstrādes instrumenti, kas nodrošinās sekmīgu 

darbmācības mācību stundu un interešu izglītības - kokapstrādes - pulciņa darbību Teteles 

pamatskolā. Īpaši nozīmīgi tas ir, jo pulciņa pamata mērķauditorija ir pusaudži - zēni, kam līdz šim 

bija ierobežots interešu izglītības iespēju un līdz ar to lietderīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju 

piedāvājums.   

Projekta izmaksas: kopā Ls 3 620,40, t.sk. ELFLA finansējums – Ls 2 692,86, pašvaldības 

līdzfinansējums – Ls 927,54. 

 

 

                                                                             

 
 

                  28. attēls. Kokapstrādes kabinets Teteles pamatskolā 

 

 

 

9. Sporta inventāra iegāde Ozolnieku sporta centram (ELFLA) 

 

Projekta ietvaros iegādāts kvalitatīvs un mūsdienīgs sporta aprīkojums (velotrenažieri, u.c.) Ozolnieku 

sporta centram sportisko aktivitāšu dažādošanai un pieejamības nodrošināšanai novada iedzīvotājiem. 

Projekta izmaksas: kopā Ls 3 399,87, t.sk. ELFLA finansējums – Ls 2 528,83, pašvaldības 

līdzfinansējums – Ls 871,04. 
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10.  Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta pilnveidošanai  Ozolnieku 

novada Teteles pamatskolā (Valsts budžets) 

 

Projektā iegādāts kvalitatīvs un mūsdienīgs sporta inventārs Teteles pamatskolai, kas tiks izmantots 

sporta stundās un individuālās nodarbībās, t.sk. skolēniem ar fiziskās attīstības un funkcionālo spēju 

traucējumiem, kā arī sporta interešu pulciņu darbības nodrošināšanai un dažādu sacensību  

organizēšanai. 

Projekta izmaksas: kopā Ls 4 412,24, t.sk. valsts budžeta finansējums – Ls 2 206,12, pašvaldības 

līdzfinansējums – Ls 2 206,12.  

 

 

 

 

Pašvaldības projektu konkurss „Es zinu, varu un daru”  

novada iedzīvotājiem 

 

2013.gadā tika izsludināts jau otrais iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas pašvaldības līdzfinansēts 

projektu konkurss „Es zinu, varu un daru”. Tāpat kā iepriekšējā gadā – konkursā varēja pieteikties 

novada iedzīvotāji, neformālas iedzīvotāju grupas un novadā reģistrētas biedrības. Konkursa mērķis – 

iesaistīt iedzīvotājus līdzdarboties savas dzīves vides sakopšanā un kvalitātes uzlabošanā.  Kā 

konkursa prioritātes tika izvirzītas: kopīgās dzīves telpas labiekārtošana, sporta un kultūras tradīciju 

saglabāšana un attīstība, iedzīvotāju interešu izglītības veicināšana. Vērtējot iesniegtos projektus 

augstāks vērtējums tika piešķirts tiem iesniegumiem, kuru īstenošanā bija paredzēts iesaistīt pēc 

iespējas vairāk iedzīvotāju un ieguldīt pašu darbu. 

Kopumā tika iesniegti 27 projektu iesniegumi, no kuriem apstiprināti un īstenoti – 23 projekti par 

kopējo summu Ls 9661,28. 

Īstenojot iedzīvotāju projektu idejas, tika veikti gan teritoriju labiekārtošanas darbi – daudzdzīvokļu 

māju pagalmos Ozolniekos un Salgalē labiekārtoti bērnu rotaļlaukumi, uzstādīti velostatīvi, gan 

veicinātas iedzīvotāju sportiskās aktivitātes - izveidots strītbola laukums Garozā, atjaunots pludmales 

volejbola laukums Tetelē, iegādāti futbola vārti sporta laukumam pie Garozas pamatskolas, iekārtotas 

telpas un iegādāts dažāda veida sporta inventārs individuāliem treniņiem Garozas pakalpojumu centrā 

„Eži” un Salgales pamatskolā, kā arī pēc skrējēju kluba „Ozolnieki” iniciatīvas projektu ietvaros tika 

veikta skrējienu distanču sertificēšana un papildināts inventārs kvalitatīvai sacensību organizēšanai. 

Interesantu ideju īstenoja biedrība „IMKA Salgale”, pie Salgales pamatskolas izveidojot „baso pēdu 

taku”, kur 30 m garumā secīgi mijas dažādi dabas materiāli – koks, rupjākas un smalkākas akmens 

šķembas, oļi, priežu čiekuri, u.tml., kas darbojas kā pēdu masāžas materiāls gan lieliem, gan maziem 

interesentiem. 
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              29. attēls. Konkursa  “Es zinu , varu un daru” īstenotie projekti  
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PAŠVALDĪBAS  TERITORIJU  UN  MĀJOKĻU  APSAIMNIEKOŠANA 

 

 

 

             Ozolnieku novada pašvaldības īpašumā 2013.gadā bija 270 dzīvokļu īpašumi, no kuriem 

izīrēti 237 dzīvokļi. Neizīrēti ir 33 dzīvokļi . Tiem visiem nepieciešams remonts. 

  Dzīvokļi ģeogrāfiski izvietoti sekojoši: 

 Ozolnieki                   -  30 ,  

 Jaunpēternieki           -  14  , t.sk. 2 neizīrēti, 

 Cenu pagasts             -  54 , t.sk. 1 neizīrēts, 

 Āne          -  94, t.sk. 21 neizīrēts, 

 Tetele          -  20 , t.sk. 1 neizīrēts, 

 Garoza          -  39, t.sk. 3 neizīrēti, 

 Emburga         -  19, t.sk. 5 neizīrēti. 

 

 Ar novada domes lēmumiem: 

-  pašvaldības palīdzības reģistrā par dzīvojamo telpu izīrēšanu iekļauti 7   novada iedzīvotāji 

(ģimenes); 

-  atteikts iekļaut palīdzības reģistrā 4  novada iedzīvotājus. 

 

         2013.gadā pašvaldība izīrējusi sev piederošās dzīvojamās telpas 3 novadā dzīvojošām ģimenēm. 

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

Veikta logu nomaiņa un dūmvadu tīrīšana pašvaldības mājām (“Garožkrogs”, “Saules”, “Lielupes “) 

Atremontēti 3  pašvaldības dzīvokļi, no tiem viens pielāgots cilvēkam ar kustību traucējumiem. 

Ar grants segumu labiekārtotas iebrauktuves pašvaldības īpašumā esošām dzīvojamām mājām.                                   

 

 

 
 

       Aktivitātes Saimnieciskais darbu veikšanā 2013 

 

 Turpinās Ozolnieku ezera labiekārtošanas darbi . Projekta ietvaros apkārt ezeram uzklāts 

bruģa segums 2km. garumā.  Uzstādīti 2 bērnu rotaļu laukumi, uzstādīts ielu vingrotāju 

aprīkojums, peldsezonā  uzstādītas pārvietojamās tualetes, uzstādīti papildus 10 soliņi, 

 pludmalē atvestas un izlīdzinātas smiltis.  Vasaras sezonā sistemātiski tiek pārbaudīta ezera 

ūdens kvalitāte; 

                
 

                 30.  attēls. Bruģa seguma uzlikšana un peldvietu iekārtošana  
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 Iesākta peldvietas iekārtošana Griķu karjerā Brankās. (appļauta un izlīdzināta teritorija, 

uzvesta smilts);  

 Uzstādīts jauns bērnu rotaļu laukums Bērzu ielas pagalmā Tetelē. 

 Ielu vingrotāju aprīkojums uzstādīts Brankās un Veselības takas teritorijā, Ozolniekos; 

 Novada estētiskam noformējumam Skolas ielā Ozolniekos uz jaunajiem apgaismes stabiem 

uzstādīšanai iegādāti 20 lielie puķu podi ; 

 Iekārtota skolēnu autobusa pietura pie Teteles pamatskolas; 

 Veikta robežzīmes OZOLNIEKI atjaunošana; 

 Branku ciemā iekārtots futbola, volejbola, strītbola laukumi; 

 Lielās talkas ietvaros pabeigta Upes ielas liepu alejas stādīšana un Veselības takā atjaunots 

zāģu skaidu segums; 

 

             
 

 

                                     31. attēls. Teritorijas  labiekārtošana 

 

 

 

 Tīrīšanas, pļaušanas, koku zāģēšanas, rakšanas un t.t. darbi novadā. Palīdzība dažādu masu 

pasākumu norisē; 

 Jaunpēterniekos veikta latvāņu augu apkarošana, teritorijas sakārtošana (krūmu izzāģēšana, 

zemes frēzēšana)  

 

 Bērnu rotaļu laukumu remonti. Vairāki koka konstrukcijas rotaļu laukumi vairs nepadodas 

remontam, no drošības viedokļa ir bīstami un  norakstāmi; 

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

 Veikta kolektora izbūve un atrisināta virsūdens novadīšana Puķu ielas dzīvojamā masīva un 

futbola laukuma teritorijā, Ozolniekos;  

 Veco un bīstamo koku zāģēšana. Bīstamā dižkoka sakopšanas darbi Tetelē ; 

 

 Efektīgākai transporta plūsmas koordinēšanai veikta Automonitoringa sistēmas (GPS) 

uzstādīšana 10 pašvaldības transportlīdzekļiem; 

 Teritorijas sakopšanas uzlabošanai iegādātas jauna zāles pļaujmašīna un lapu pūtējs; 

 Lai varētu efektīvāk kontrolēt ieslēgšanās/ izslēgšanās laikus, kā arī apgaismes darbību 

kopumā, iegādātas un uzstādītas 6  ielu apgaismes tālvadības sistēmas. 

 

 

 

1.  Teritorijas ikdienas sakopšana, uzturēšana: 

Visā periodā ir veikts darbs pie teritorijas sakopšanas apdzīvotajās vietās (Ozolnieki, Āne, Tetele, 

Brankas, Dalbe, Jaunpēternieki, Garoza, Emburga) t.i.: 

     -sniega tīrīšanas darbi no gājēju ietvēm, trotuāriem un autobusu pieturām, apledojuma 

      novēršana, apstrāde ar pretslīdes materiāliem; 

     -zālāju pļauja un apstādījumu kopšana; 

     -teritorijas atbrīvošana no kritušajām lapām, to kompostēšana; 



Ozolnieku novada pašvaldības 2013.gada publiskais pārskats  

 40 

     -košumkrūmu kopšana, mitruma režīma uzturēšana; 

     -koku, krūmu vainagu kopšana un veidošana; 

     -kapu labiekārtošanas; 

     -organizēta pašvaldības teritorijas pavasara sakopšanas talka; 

     -pašvaldībai atgriezto teritoriju sakopšanas darbi (zāles un krūmu pļaušana). 

 

 

1. Sniega tīrīšana, ceļu un ielu slīdamības novēršana ziemas periodā .                                            

2. Ceļu planēšanas darbi = 1400 pārgājiena/kilometri. 

3. Grants seguma ceļu nodiluma kārtas atjaunošana  .Bez mērķdotāciju līdzekļiem papildus Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija plūdu laikā radīto zaudējumu novēršanai piešķīra 

līdzekļus, kas bija liels atspaids aplūstošo grants ceļu sakārtošanā. Kopā pa 2013. gadu grants 

seguma sakārtošanai uzvests un izlīdzināts  2100 m
3
 uzberamais materiāli . 

4. Asfaltbetona seguma ceļu bedrīšu remontā iestrādātas 140 tonnas . 

5. Tika veikta asfaltbetona seguma uzklāšana Cenu pagasta Celtnieku ielas posmam uz sporta 

kompleksu „Mālzeme”.  

 
 

                 32. attēls. Asfaltbetona uzklāšana 

 

6. Tika veikti ūdens novadīšanas sistēmu izbūve (caurtekas rekonstrukcija) autoceļā „Misas tilts – 

Glūdas”. 

 

       
 

 

        33. attēls. Garozes upes gultnes  attīrīšana 
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7. Lauku attīstības projekta ietvaros, piesaistot Eiropas līdzekļus, tika pārtīrīta Garozes upes gultne. 

Nomainītas Salgales pagasta autoceļu lielā izmēra caurtekas . 

8. Lai paaugstinātu satiksmes drošību un uzlabotu ceļa ūdens atvadi tika veikta mehanizēta ceļu 

nomaļu appļaušana = 360 pārg/km.  

9. Uzstādīts ātruma ierobežojuma valnis Iecavas ielā, Garozas ciemā . 

10. Veikta ielu apgaismojuma rekonstrukcija ( Stadiona, Spartaka, Skolas ielas Ozolniekos). Sākti 

darbi Aizupēs.  

 

11. Uzstādītas jaunas vai nomainītas 18 vecās ceļa zīmes. 

 

 

2013.gadā  veikti elementārie apsaimniekošanas darbi Cenu un Sidrabenes pagastu kapos.   

                                     

 Vērā ņemamās aktivitātes bez elementārās kopšanas: 

 

 Izveidota Dalbes kapsētas integrācija Kapsētu informācijas sistēmā CEMETY. Veikti citi 

digitalizācijas darbi. https://www.cemety.lv/. 

 Ziemas periodā tika veikta bojāto koku izzāģēšana Igauņu un Mušķu kapos. 

 Veikta akas aprīkojuma izgatavošana un uzstādīšana Mušķu kapos.  

 Lai veicinātu labāku kapu apsaimniekošanu un sadarbību ar apglabāto tuviniekiem uzstādīts 

informācijas dēlis Salgales pagasta Lībiešu kapos. 

       Sistemātiski tiek slēgti jaunie un  iepriekšējo gadu kapu vietas zemes nomas līgumi. 2013.gadā 

noslēgti 38 līgumi. 

 

 

 Iepirkumi:  

   Izstrādāta  ikgadējo iepirkumu dokumentācija pašvaldības iestāžu vajadzības nodrošināšanai .  

    

  Transports un tehniskie līdzekļi: 

       -  veikta pašvaldības iestāžu transporta pieprasījumu izskatīšana ,     nodrošināta   to   izpilde, 

koordinēta transporta līdzekļu racionāla izmantošana; 

          -  veikta transporta līdzekļu degvielas uzpilde , izmantošanas uzskaite , darba plānošana,  

ceļazīmju – pilnvaru izsniegšana ; 

            - koordinēta skolnieku pārvadāšana saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem un atbilstoši 

noteiktajam grafikam; 

              - uzraudzīts transportlīdzekļu vispārējais tehniskais stāvoklis , to aprīkojuma  

nodrošinājums un plānoto tehnisko apkopju norise,  

- koordinēta tehnisko līdzekļu izmantošana , organizēts to savlaicīgs remonts un uzturēšana 

tehniskā kārtībā ; 

- veikta degvielas centralizēta sagāde , izsniegšana pamatojoties uz pieprasījumiem kā  arī 

degvielas patēriņa dokumentācijas sagatavošana . 

 

Būvniecība : 

1.  Apkopota un sistematizēta informācija par būvniecības darbiem pašvaldības iestādēs; 

2. Sagatavota un iesniegta dokumentācija iepirkumu komisijai , saistībā ar cenu aptaujas norisi 

būvniecības darbu veikšanai ; 

3. Sadarbībā ar pašvaldības būvvaldi sekots darbu izpildei  , ņemta dalība objektu pieņemšanas 

komisijas darbā , sastādīti defektēšanas un apsekošanas akti ; 
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Pašvaldības domes ēkas uzturēšanas darbi : 

1) veikta darba kabinetu un koplietošanas telpu sistemātiska uzkopšana un uzturēšana 

atbilstoši sanitārajām un higiēnas normām; 

2)  nodrošināta kopšanas līdzekļu periodiska iegāde , sekots to racionālai izmantošanai . 

 

      Darba aizsardzība , ugunsdrošība , CA aizsardzība: 

1) izstrādāts darba aizsardzības plāns , veikta tā plānveidīga realizācija ; 

2) veiktas darbinieku periodiskās instruktāžas atbilstoši darba drošības noteikumu 

prasībām , izstrādātas risku faktoru iespējas un par to brīdināti strādājošie; 

3)  strādāts pie Jelgavas pilsētas , Jelgavas un Ozolnieku novada      Apvienotās Civilās 

aizsardzības plānu izstrādes . 

 

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, darbus sociālajā aprūpē, sabiedrisko ēku remontdarbus , ceļu apkopšanu, malkas 

sagatavošanu ziemai.  

   

 Novadā vidēji mēnesī darba praktizēšanā tiek nodarbināti 25 bezdarbnieki. 

Kopumā 2013. gadā tika nodarbināti 75 bezdarbnieki. 

Paveiktie darbi  

 Savākti atkritumi -86 m
3
, 

 Telpu un ēku remontdarbi – 48 m
2
, 

 Būvgružu novākšana – 24 m
3
, 

 Ceļu un ielu malu kopšana – 12 km, 

 Kapu teritorijas kopšana, 

 Malkas sagatavošana pagasta katlu mājām-500 m
3
, 

 Veco ļaužu aprūpe – 640 st., 

 Remonta darbi Teteles pamatskolā. 

 

   

                                
 

                34. attēls. NVA darbinieku pārbaude par algoto pagaidu  

                      sabiedrisko darbu īstenošanu Ozolnieku novadā 
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     Galvenie  saimniecības daļas darbību raksturojošie skaitļi: 

 

Izlietots latos      2012.gadā 2013.gadā 

Tautsaimniecība                   571534             1194414       

Kapu saimniecība                    27238                36617   

                                     Pavisam kopā :                       598772             1231031 

 

Pārskata gadā novada teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izlietoti Ls 1231031  jeb 16,6 % 

no pašvaldības kopējiem izdevumiem. 2014.gada plāns EUR 2523600 . 

 

 

 
 

 

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

 

 

 

              2013. 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 8-10 bezdarbnieki.  Pasākuma laikā tika veikti ciemu, skolu un 

kapu teritoriju labiekārtošanas, malkas sagatavošanas, sniega tīrīšanas darbi. 

                Salgales pagasta dzīvojamais fonds ir stipri nolietojies, un tā uzturēšana prasa lielus 

materiālos ieguldījumus. Ozolnieku novada dome, plānojot budžeta līdzekļus, katru gadu atvēl naudu 

dzīvojamā fonda uzlabošanai. 2013. gadā šīs programmas ietvaros tika veikta dzīvojamās mājas 

„Garožkrogs” daļēja renovācija . Renovācijas ietvaros dzīvojamai mājai tika nomainīts jumts, 

saremontēti skursteņi un notekcaurules, veikts pamatu un apmales remonts. 

     Viena no Salgales pagasta pārvaldes prioritātēm ir ceļu remonti. 2013. gadā tika veikti vairāku ceļu 

posmu uzbēršanas darbi. Atsevišķi posmi tika uzbērti uz sekojošiem pagasta ceļiem:  Garozas karjers-

Rūtenieki, Pētersoni-Līčupes, Speltes-Jaunbērziņi. 
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                                       ATPŪTA, KULTŪRA  UN   RELIĢIJA 

 

 

 

 

 

                                 
                       

                            36.  attēls. Svētku sarīkojums pie Ozolnieku Tautas nama 

  
               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.  

2013. gadā noorganizēto pasākumu statistika un kultūras pasākumu norises. 

 

Norišu skaits pavisam – 77 

Maksas norišu skaits – 25 

Bezmaksas norišu skaits pavisam – 57 

Norišu apmeklētāju skaits pavisam – 9615 

Maksas norišu apmeklētāju skaits pavisam – 2075 

Bezmaksas norišu apmeklētāju skaits pavisam – 7760 

 

 

Iestādes organizētās norises: 

 Norišu saturs, formas Maksas 

- norišu 

skaits 

Maksas 

norises - 

apmeklētāji 

Bezmaksas - 

norišu skaits 

Bezmaksas 

norises - 

apmeklētāji 

Valsts / tradicionālie svētki           6      2800      
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Informatīva / izglītojoša norise   12 200 

Lekcija      12 200 

Amatieru koncerts 2      180      5      500 

Profesionāļu koncerts 3     360 7 610  

Amatieru izrāde 6    350     2     230     

Profesionāļu izrāde 9     950               

Amatieru izstāde           5      2250     

Profesionāļu izstāde           1      300      

Izklaides sarīkojums 4      210   5     560    

Literārs pasākums           1     50      

Kinoizrāde 1  25 1     60     
 

 

Citu iestāžu, organizāciju rīkotās norises: 

 

Norišu saturs, formas Maksas 

- norišu 

skaits 

Maksas 

norises - 

apmeklētāji 

Bezmaksas - 

norišu skaits 

Bezmaksas 

norises - 

apmeklētāj

i 

Informatīva / izglītojoša 

norise 

  2 120 

Konference / seminārs           1      80    

Koncerti   6 420 

Informatīva sanāksme           1      20      

Cits izglītojošs pasākums         

Izklaides sarīkojums   8      2300      

Konkurss, skate           2      300      

Reliģiskas konfesijas norise           54      4860      
 

 

 

Kopējais Tautas nama amatiermākslas kolektīvu izbraukuma norišu skaits:22 

 

  

Izbraukuma norises: 

Norišu saturs, formas  

Koncerts 16 

Izrāde 6 
 

1. 2013. gada svarīgākais notikums Latvijas kultūras 

dzīvē – XXV Vispārējie latviešu un XV Deju svētki.  

   

 Ozolnieku novada iedziedātā rakstu zīme - mūsu simbols 

svētkos. 
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            30. jūnijā pirmoreiz vēsturē pie Ozolnieku novada domes pacēla Dziesmu svētku karogu un 

atklāja Dziesmu un deju svētkus novadā. Svētku karogā tika atspoguļota īpaša zīme –  kora „Līga” 

iedziedātā J. Maskata „Jāņu dziesma”, kuras skaņas izveidoja unikālu latvju rakstu zīmju vijumu.        

Dziesmu un deju svētki gadu gaitā ir kļuvuši par Latvijas nacionālās kultūras un nācijas identitātes 

simbolu un atspoguļojumu. Katrs novads, katrs mākslas žanrs demonstrē savus sasniegumus, dodot 

iespēju iedzīvotājiem iepazīt un baudīt latviešu kultūras daudzveidīgās izpausmes. 

 
 

 

                           37. attēls.  2013.gada  Dziesmu un deju svētki  

  

        

Ozolnieku novads var lepoties, ka starp 40 000 

dalībniekiem Dziesmu un deju svētkos piedalījās un 

Ozolnieku vārdu nesa Tautas nama kolektīvi - 

jauktais koris „Līga” ar 40 dalībniekiem, senioru 

deju kopa „Ozolnieki” ar 30 dalībniekiem un novada 

amatierteātris ar 19 dalībniekiem. 

                             38. attēls . Svētku gājiens  
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Jauktais koris „Līga”  

            2013. gads korim noritēja XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku zīmē, apgūstot 

tiem paredzēto repertuāru. Reģionālajās skatēs iegūtais Augstākās pakāpes diploms un dalīta pirmā 

vieta ar Jelgavas „Mītavu". Zemgales reģionā korim pirmo reizi tā pastāvēšanas vēsturē ļāva startēt 

Koru karu finālā un atkārtoti piedalīties Dziesmu svētkos.  

              Ozolnieki var lepoties ar kora augstajiem sasniegumiem, nokļūstot starp Latvijas 23 

labākajiem jauktajiem koriem, piedaloties „ Koru karos” Latvijas Universitātes aulā. „Līgai” tā bija 

mācību stunda un pārbaudījums muzicēšanas meistarībā, un kora diriģentes Intas Zakenfeldes 

neatlaidīgā darba rezultāts. Šobrīd koris atrodas jauna attīstības posma sākumā, jo ir aizsākusies 

nākamā Dziesmu svētku piecgade, un labprāt savā pulkā aicina dziedāt gribētājus, kas būtu gatavi 

daudz mācīties, kopīgi muzicēt un gūt prieku no tā. Laipni aicināts ikviens dziesmu draugs 

pievienoties kolektīvam! 

 

 

 

 

 

                                       39. attēls. Ozolnieku Tautas nama kolektīvi  

 

Senioru deju kopa „Ozolnieki” 

              2013. gada pirmā puse aizritēja smagā darbā, gatavojoties deju skatēm, taču pūles vainagojās 

panākumiem un kolektīvs izcīnīja augstākās pakāpes diplomu un tiesības piedalīties Dziesmu un deju 

svētkos. „Ozolnieki” uzstājās deju lieluzvedumā „Tēvu laipas” un senioru deju koncertā Ķīpsalā 

„Zem treju loku varavīkšņu tilta”. Kopas vadītāja Mārīte Skrinda dejotājiem enerģiski nodrošina 

intensīvu koncertēšanas programmu visas sezonas garumā: dalība Ozolnieku novada pasākumos, 

Jelgavas novada svētkos un citos draudzības un labdarības koncertos.  Īpašs notikums kolektīvam bija 

piedalīšanās Latvijas TV raidījumā „Lai top!” un Ķīpsalā horeogrāfes  R. Spalvas grandiozajā 

jubilejas koncertā „Svētki dejai”. 

              Deju kolektīvs ieguva 2. vietu XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku Latviešu 

tautas tērpu skatē. Šis sasniegums pierāda Ozolnieku novada domes rūpes par kolektīva materiālo 

bāzi, un esam lepni par deju kopas vizuālo tēlu.  Aizritējušie Dziesmu svētki, deju kopai deva enerģiju 

un iedvesmu jauniem sasniegumiem arī turpmāk.  
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                                 40. attēls. Senioru deju kopa “Ozolnieki “   

 

 

 

          Ozolnieku amatierteātris pirmo reizi piedalījās XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV 

Deju svētkos. Svētku laikā īpaša vieta tika atvēlēta R.Blaumaņa dramaturģijai - Brīvdabas muzejā tika 

spēlētas R. Blaumaņa lugu iestudējumi, atzīmējot rakstnieka 150. jubilejas gadu. Ozolnieku aktieriem 

tas bija skaists piedzīvojums – spēlēt R.Blaumaņa „Skroderdienas Silmačos" Latvijas Etnogrāfiskajā 

brīvdabas muzeja Kurzemes sētā – brīvdabā. 

 Izrādi vērtēja žūrijas loceklis, režisors Valdis Lūriņš:„ Jaunās krāsās, saskaņotā aktieru ansambļa 

saspēlē ieskanējās režisores Daces Vilnes  „Skroderdienas Silmačos" iestudējums. Tas raisīja 

pārdomas par režisora profesiju, kur viens no būtiskākajiem aspektiem ir uzminēt personāžu 

būtiskākās ilgas, noformulēt viņu vēlmes konkrētās darbībās... Iedziļināties autora pasaulē un laikā, 

laikā, kurā autoram bija neiespējami neuzrakstīt stāstu vai lugu." 

Šobrīd teātris gatavo jaunu pirmizrādi – amerikāņu autores Liliānas Helmanes lugu „Rudens dārzs". 

Arī vairākas izrādes no iepriekš iestudētajām ir aktīvajā repertuārā un tiek regulāri spēlētas Ozolnieku 

Tautas namā un izbraukumu izrādēs Latvijā. Teātris savā pulkā aicina atraktīvus, talantīgus un 

atvērtus cilvēkus vecumā no padsmit līdz sešdesmit...! 

 

 

 

  

           

       

            

                   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                41. attēls. Ozolnieku amatierteātra izrāde ”Skroderdienas Silmačos” 
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2. Ozolnieku novada svētki „Ar saknēm novadā”  

           Mirkli pēc Dziesmu un deju svētkiem vērienīgākais pasākums Ozolnieku novada kultūras 

dzīvē - Ozolnieku novada svētki, kad pašā zaļuma un ziedēšanas viducī nosvinējām Ozolnieku novada 

10 gadu jubileju.  

  

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           42. attēls. Ozolnieku novada svētku atklāšana                          

 

                             

             Trešie novada svētki noritēja vērienīgi un spilgti. Rīta cēliena ekskursija - pastaiga pa novadu-

jaunums svētku programmā, piesaistīja interesentus. Par jauki ievadītajiem svētkiem paldies 

Ozolnieku novada Informācijas centram. Šajos svētkos izdevās lieliska sadarbība ar novada iestādēm 

un uzņēmumiem – gājiena noslēgumā sniedzot sveicienu novadam jubilejā.  

 

            Svētku ievaddaļā liels pārsteigums skatītājiem un dalībniekiem bija helikoptera „uzlidojums” 

un paraugdemonstrējumi –tas izraisīja negaidītu „tornado”! No gaisa birstošās konfektes vēlējās iegūt 

ikkatrs! Trīs laimīgās ģimenes saņēma balvu lidojumu virs Ozolniekiem – īstu piedzīvojumu un 

vinnesta prieku.   

 

Ansambļa „Rūta” dalība Ozolnieku novada domes svinīgajā pieņemšanā Ozolnieku Tautas namā 

radīja nepiespiestu jubilejas svinību un labi padarīta darba gandarījuma sajūtu. 
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Pēcpusdienas saulē svētku gaisu uzkarsēja atraktīvie Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrības 

puiši – Zelta talantu dalībnieki - ar paraugdemonstrējumiem, kas piesaistīja lielu bērnu un jauniešu 

uzmanību.  

     

    

 

                            

43.  attēls. Ielu vingrotāji  

 

 

        

            

       Dienas garumā svētku dalībniekiem bija iespēja piedalīties aktīvas atpūtas atrakcijās, 

amatnieku darbnīcās, zinātnes elementu teātrī, pētīt zvaigznes planetārijā, baudīt cirka šovu, 

robežsardzes suņu priekšnesumus, iepirkties tirdziņā, kā arī apgūt prasmes 10 radošās darbnīcās, kuras 

piedāvāja novada izglītības iestāžu pedagogi.  

                    

    

 

  

   

                                                44.  attēls. Svētku norise  

    

         

 

                    

            Vakara programmu iesāka novada amatiermākslas kolektīvu uzvedums „Caur divām 

plaukstām gadi rit…”, kas bija veltīta novada 10. dzimšanas dienai, režisores Daces Vilnes iecerē. 

Skatītāji varēja novērtēt mūsu kolektīvu kvalitatīvo līmeni un sirsnīgo, māksliniecisko atdevi. 
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                  45. attēls. Ozolnieku novada svētku koncertprogramma       

       

  

   

 

      Vakara gaisotnē novada iedzīvotāji un viesi baudīja: spēcīgās un melodiskās pūtēju orķestra 

„Zelmeri” skaņas ar populārā dziedātāja Žorža Siksnas piedalīšanos,  deju grupas „Dzirnas” 

neparasto izrādi „O’Fortuna”,kurā izdejota enerģijas bumbas sprādziena atbalss – neticams azarts 

cilvēcisko prieku dārzā, kurā ved ceļš uz kāroto laimi…Pazīstamā grupa „Dzelzs vilks” ar solistu 

Juri Kaukuli piedāvāja „Jauno Jāņu Orķestri”- romantika, ironiska ķecerība un lipīgas melodijas 

mūsdienu tautas mūzikas koncertā. Grupas muzikālais rokraksts neļāva palikt mierā nevienai, pat 

vissmagākajai kāja, deju grīda tika iesildīta. 

   

 

Plkst. 24.00 Ozolnieku naksnīgajās debesīs krāsojās koša dzimšanas dienas uguņošana kā brīnums un 

laimes izjūta atbalsojās katra svētku dalībnieka sirdī.  

     

                 Pēc pusnakts iemīļotais mūziķis Dons īpaši priecēja jauno paaudzi, un nakts ballīte ar DJ 

Normundu Rutuli sita augstu vilni līdz rītausmai.  

 

 

Šie svētki ir pierādījums Tautas nama kolektīva radošajām spējām sagatavot tik vērienīgus, 

krāsainus un mākslinieciski bagātus svētkus, dažādām gaumēm un vecumiem.  

3. 2013.g.vērtīgākās organizētās norises : 

 Viesizrādes un profesionālu mākslinieku koncerti – izrāžu apvienības „Panna” izrādes 

„Puse no sirds”, „Jaunais tētis”, Lāsma Kugrēna izrādē „Jaucības un nejaucības”, Niks 
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Matvejevs koncertā „Vēstules dievam”, Andris Bērziņš „Svētvakars Ziedoniem”, Varis Vētra 

„Viena mirkļa dēļ…”, un Čigānzēnu „Mēs jūs mīlam…”. Skatītāju smiekli, asaras un prieks 

par saņemto baudījumu!  

 

    

       46. attēls. Mākslinieku koncerti Ozolnieku Tautas namā 

 

 Lustīgi un atraktīvi latviešu tradicionālie svētki – Lieldienu brīvdabas pasākums „Olas 

ceļojums” – prieks mazajiem un viņu vecākiem, Līgo svētki tika pavadīti ar rituāliem, 

dziesmām un dejām līdz rīta gaismai. „Mārtiņdienas jampadracis” krāšņi svinēts, godā ceļot 

rudens veltes un Mārtiņdienas gaili! Šie svētki TN kolektīvam ir īpaši mīļi, jo režiju veido 

Rita Barona un māksliniecisko noformējumu Ilze Ungure, kā arī lielu māksliniecisku 

pienesumu veido TN amatiermākslas kolektīvi. 

  

 

  

 

       

                47.  attēls. Latviešu tradicionālo svētku svinības           

 

 

  „Latgaliešu saiets” - neparasts un bezgala emocionāls sarīkojums. TN muzikālā teātra 

„Nianse” vadītājas Ingunas Lipskas iniciatīvas rosināts un organizēts pasākums dienas 



Ozolnieku novada pašvaldības 2013.gada publiskais pārskats  

 53 

garumā. Latgaliešu keramika, dzīves ziņa filmās, sulīga folklora un danči, teātra spēles prieks 

un kur nu vēl jautrība ballē ar Igauņu ģimeni  .         

                

 Bērnu izrādes „Smurfiņi un zelta statuete”, „Smurfiņu Ziemassvētki” u.c. - jaukas 

sadarbības rezultāts ar Valmieras kinostudiju. TN priecē fakts, ka mazie skatītāji Tautas namā 

jūtas droši un vēlas nākt uz pasākumiem. 

 

    
 

             48. attēls. Bērnu izrāde Ozolnieku Tautas namā  

 

 Lekcijas –nodarbības pašizaugsmei un personības attīstībai rod dzīvu augsni un pulcina 

pastāvīgu interesentu loku. Brīnišķīga sadarbība izvērtās gada sākumā ar psihoterapeiti Antru 

Sloku – vakari sievietēm kļuva par „svaiga gaisa elpu” daudzām novada iedzīvotājām. Otrajā 

pusgadā jauns cikls – brīvība, ticība, mīlestība, drosme, piedošana…. Paldies A. Slokai par 

profesionālu un siltu attieksmi pret katru no dalībniecēm! 

 

 Foto māksla izstādēs – novada iedzīvotāja Oskara Šmeliņa „Pasaules putni”, TN fotostudijas 

vadītāja Rinalda Vācera, organizētā fotokonkursa „Mans novadnieks” labāko darbu 

ekspozīcija un Latvijas foto vecmeistara Bruno Alsiņa „Ozolzeme Latvija” – 2013. gada 

iezīme. 

 
 

                              49.  attēls. Foto mākslas izstādes      

 

 

Ozolnieku iedzīvotājas Andas Ivuškānes un TN gleznošanas studijas dalībnieces izstāde.                        

2. stāva foajē, nokļūt mazā mākslas pasaulē-magoņu laukā, Amerikas kalnos, bērnu fantāziju 

lidojumos… Izmantojiet šo iespēju, tā neko nemaksā!  
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Izklaides sarīkojumi- balles -  iespēja relaksēties no ikdienas rūpēm skaisti noformētās telpās, 

romantiskā gaisotnē… Pagājušajā sezonā savus mūzikas cienītājus „Rudens ballē” pulcēja grupa 

„Apvedceļš”. 

Pirmoreiz Ziemassvētku ballē grupa „Sympathique” ar burvīgo solisti Inetu Rudzīti, 

apmeklētāji guva miesas un gara lidojumu - gaisīga, smaržīga atmosfēra, piparkūku siržu 

darbnīca… Patīkami, iesākot Jauno gadu, satiekot iedzīvotājus, dzirdēt mīļu paldies par 

Ziemassvētku laika noskaņas radīšanu.  

 

  

                                                                                                  

    

 
 

        50. attēls.  Ozolnieku Tautas namā rīkotie izklaides sarīkojumi  

 

 Valsts svētki - īpašs sarīkojums novembrī „Dod zvaigznes, pret kurām pacelt skatienu…”. 

Režisore Rita Barona to gatavoja ar lielu mīlestību un pietāti. TN kora ”Līga” dziedātās 

dziesmas aizskāra katra apmeklētāja sirdi, TN senioru deju kopas „Ozolnieki” aktraktīvie deju 

soļi apliecināja dzīvotprieku un pūtēju sepsteta „Zelmeri Pro” spēcīgais skanējums raisīja 

patriotiskas        

  

4. Ozolnieku Tautas nama amatiermākslas kolektīvi un kursi 

TN koordinē un nodrošina amatiermākslas kolektīvu un kursu darbību, sekmējot to 

piedalīšanos vietējos un valsts pasākumos, veicinot mākslinieciskās jaunrades attīstību un 

izaugsmi. Pagājušajā sezonā, līdzās ilggadīgajiem kolektīviem, izveidojās jauns bērnu 

kolektīvs – „Nianses” vokālā studija, kurā vadītāja Rūta Bergmane nopietni pievēršas bērnu 

vokālo dotību attīstīšanai. Priecē fakts, ka maksas kursi iedzīvotājiem neiet zudībā, bet kļūst 

par nopietnām mākslinieciskām vienībām TN. Sadarbībā ar deju skolu „Kaprīzi” pusaudžiem 

ir dota iespēja no 2013. gada septembra dejot hip –hop grupās, kā arī jaunietēm uzlabot fizisko 

pašsajūtu „Strip plastic” grupā. Savu mērķtiecīgo darbu ir pierādījusi pieaugušu un bērnu 
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gleznošanas studija, Ozolnieku iedzīvotājas, vadītājas Agitas Vaivades vadībā, izstādot 

skatītāju vērtējumam trīs izstādes, un šie kursi pretendē uz amatiermākslas kolektīva statusu.  

 

Pateicoties novada domes atbalstam, kolektīviem ir iespēja sevi realizēt, iegādājoties jaunus 

tērpus, nodrošināt uzvedumus un izrādes ar iecerētajiem rekvizītiem un skatuves 

noformējumu. Amatiermākslas kolektīviem vienmēr ir nodrošināts transports koncertdarbībai 

un viesizrādēm. Pagājusī sezona finansu jomā raksturīga ar lielu ieguldījumu Dziesmu un Deju 

svētku procesa nodrošināšanā – transporta un ēdināšanas izdevumu segšana. TN kolektīvi ar 

pārliecību un prieku var nest Ozolnieku vārdu, jūtoties vajadzīgi un novērtēti savā novadā.  

 

5. Tautas nama un novada Kultūras nodaļas darbības stratēģiskie mērķi 2014. – 2015. 

gadam:  

 

1. Izstrādāt Ozolnieku novada kultūrvides līdzsvarotības un ilgtspējīgas attīstības koncepciju 

un rīcības plānu. 

2. Sekmēt kultūras procesu attīstību un kvalitatīvu kultūras pieejamību visā Ozolnieku 

novadā. 

3. Stiprināt nacionālo identitāti un pilsoniskās sabiedrības saliedētību, kas balstīta uz 

nacionālās kultūras vērtībām. 

4. Veidot labvēlīgu vidi radošās daudzveidības attīstībai un stimulēt tiekšanos pēc izcilības. 

5. Attīstīt un pilnvērtīgi izmantot kultūras potenciālu iedzīvotāju izglītošanai mūža garumā. 

6. Veidot uz zināšanām balstītu, uz rezultātiem virzītu kultūrpārvaldību un veicināt kultūras 

decentralizāciju.                        

                      

          2014. gadu Tautas nams sācis ar gatavību izaicinājumam būt Ozolnieku novada 

Kultūras nodaļas pamatbāzei. Ir apstiprināts Ozolnieku novada Kultūras nodaļas nolikums, 

kas izvirza jaunus mērķus un uzdevumus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

                                            51. attēls. Ānes kultūras nams      
 

               Ar 2008.gada decembri, skaistā un renovētā ēkā, savu darbību sāka Ānes kultūras nams, kas 

 piemērots arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
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              Gads iesākās ar Vilces amatieru teātra izrādi „Svētdienas vakars”(rež. Regīna Deksne). Martā  

skatītājus priecēja    populāri Latvijas aktieri ar izrādi „Mēs un mūsu sieva”(rež. Indra Vaļeniece). 

Jāatzīmē, ka ar katru gadu populārākas un plašāk apmeklētas kļūst Lieldienu svinības Ānes ciemā. Šoreiz 

   izveidojās veiksmīga sadarbība ar Ānes jauniešu iniciatīvu centru, kā rezultātā jaunieši izveidoja brīvdabas  

  dekorācijas un piedalījās svētku pasākuma apskaņošanā. 18.aprīlī kultūras namā viesojās Liliputu cirks no  

  Ukrainas. 

            2013.gadā kultūras nama telpas labprāt izmantoja PII”Saulīte”, lai svinētu Māmiņdienu un Valsts  

dzimšanas dienu. Maijā organizēts Jelgavas bērnu deju kolektīva „Ieviņa” koncerts un izstāde-tirdziņš, kurā 

 varēja piedalīties katrs Ānes iedzīvotājs. 

            Tradicionāli tika organizēti Līgo svētki(zaļumballe). 1.septembrī bērnus un pieaugušos priecēja Rīgas  

cirks. Protams, vienmēr mīļi gaidīts ir pašmāju Ozolnieku amatierteātris, kurš 28.septembrī pulcēja lielu  

skatītāju pulku uz izrādi „Astoņas sievietes”(rež. Dace Vilne). 

            Oktobrī un novembrī skatītājiem bija iespēja baudīt vairākas teātra izrādes – bērnu izrāde  

„Diegabundža”(Liepājas leļļu teātris), „Dancis pa trim”(rež.Aīda Ozoliņa) un Jelgavas Jaunā teātra izrāde   

 „Paralēlā  pietura”. Īpaši jāatzīmē 18.novembra svētki – grupas „TirkizBand” koncerts, kurš bija ļoti plaši  

apmeklēts. Gadu noslēdza svētku eglīte bērniem un pensionāru balle. Pensionāru balle organizēta kopīgi ar  

Salgales pagasta kultūras darbinieci Andu Plikšu - tādējādi kultūras nama telpas tika izmantotas pilnvērtīgāk  

kopā aicinot abu pagastu pensionārus. 

             Ānes kultūras nama telpas saviem regulārajiem mēģinājumiem joprojām izmanto mūziķu 

 grupa „Fortis”. Tāpat jau piekto sezonu kultūras nama zālē sporta deju nodarbības vada deju  

pedagogs A.Ekmanis. Šajās nodarbībās deju soli var apgūt ikviens interesents. 

       

                   

                                        

                                           52.  attēls. Ānes kultūras nama svētku noformējumi 

 

     2013.gada pasākumi Salgales pagastā. 

 

1. Janvārī brauciens uz Ložmetējkalnu  Ziemassvētku kauju piemiņas pasākumu. 

2.  2.martā .Literāri muzikāls pasākums „ Sieviete, māte, bērns .” 
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3. 2.martā Lieldienu pasākums pie  Garozas pamatskolas . 

4. 18.maijā deju kopas „ Garroze ” 10 gadu jubilejas pasākums. 

5. 8.jūnijā Literāri muzikāla pēcpusdiena  bērniem Garozā pakalpojumu centrā  „Eži ”. 

6. 23.jūnijā Novusa turnīrs visām paaudzēm . Līgo svētku koncerts un balle. 

7. Jūlijā ekskursija pensionāriem . 

8.. 2.oktobrī Veco ļaužu dienai veltīts pasākums Emburgā Salgales pagasta pārvaldē. 

9. 11.novembrī  Lāčplēša dienai  veltīts  svinīgs pasākums pie Vareļu  pieminekļa. 

10. 17.novembrī Latvijas valsts svētkiem veltīts pasākums. Koncerts un balle. 

11. 18.novembrī  Jaunsvirlaukas  un  Salgales pagastu jauktā kora 

 „Svīri ” svētku koncerts Salgales baznīcā. 

12. 18.novembrī brauciens uz Svētku salūtu Jelgavā. 

13. 7.decembrī Pensionāru balle. 

14. 25.decembrī  Eglīte pirmsskolas vecuma bērniem Garozas pamatskolā. 

15. 28.decembrī Vecgada balle Garozas pamatskolā. 

- Deju kopai  „ Garroze ”  7 koncertbraucieni. 

      - Jauktajam korim „Svīri ” 4 braucieni uz kopmēģinājumiem Jelgavā. 

     - 5 koncertbraucieni pa Latviju un piedalīšanās XXV Dziesmu un deju        svētkos. 

      - 7 braucieni uz teātriem. 

 
 

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

 

 

 

          Ozolnieku novadā darbojas 5 publiskās bibliotēkas: Ozolnieku pagastā – Ozolnieku centrālā 

bibliotēka, Cenu pagastā - Ānes, Jaunpēternieku, Vainu bibliotēkas, Salgales pagastā – Garozas 

bibliotēka. 

Ozolnieku novada bibliotēku misija- atbalstīt, nodrošināt vietējās kopienas iedzīvotāju informācijas 

vajadzības, rosināt radošiem meklējumiem, iedrošināt, uzmundrināt aktivitātēm un rīcībai, radīt 

iespēju mūžizglītībai un personības intelekta līmeņa celšanai. 

Bibliotēku personāls ir 7 bibliotekārie darbinieki: 2 darbinieki ar bibliotekāro izglītību (1 maģistra, 1 

bakalaura grāds – centrālā bibliotēka), viena darbiniece turpina mācības Latvijas Kultūras koledžā, lai 

iegūtu 1.līmeņa augstāko izglītību bibliotēku nozarē (Garozas bibliotēka), 1darbinieks ar maģistra 

grādu citā nozarē (filologs – centrālā bibliotēka), 1 darbinieks ar pirmā līmeņa augstāko izglītība citā 
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jomā un tālākizglītības kursu sertifikātu bibliotēku jomā (Ānes bibliotēka), 2 darbinieki ar vidējo 

speciālo izglītību citā jomā un tālākizglītības kursu sertifikātu bibliotēku jomā (Jaunpēternieku, Vainu 

bibliotēkas). Vainu bibliotēkas vadītājai ir pamatkursu sertifikāts darbam ar bibliotēku informācijas 

sistēmu ALISE. 

Bibliotēku galvenie darba rādītāji atspoguļoti 10.tabulā. Nedaudz palielinājies lasītāju skaits, 

samazinies apmeklējumu skaits. 

Elektroniski tiek uzskaitīti novada bibliotēku e-kataloga virtuālie apmeklējumi, kuru skaits 

samazinājies. Tas 2013. gadā sastādīja 2760 (2012 – 3726). Ik dienas Ozolnieku bibliotēku e-katalogā 

attālināti ielūkojušies vidēji ap 8 interesentu. Samazinājumu var skaidrot ar to, ka no pašvaldības 

tīmekļa vietnes nav tik vienkārši tikt līdz katalogam – vairāk kā 3 klikšķu attālumā, norāde uz 

katalogu nebija pietiekami pamanāma, nepieciešams biežāk reklamēt grāmatas tīmekļa vietnē. 

Jārēķinās arī ar realitāti, ka tas ir salīdzinoši neliela novada bibliotēku e-katalogs, atspoguļo tikai 5 

bibliotēku krājumu. 

Vidējie bibliotēku rādītāji liecina, ka katru darba dienu novada bibliotēkas apmeklējuši 115,12 

iedzīvotāji. Tie ir augsti rādītāji un apliecina vietējās kopienas iedzīvotāju ieinteresētību par 

bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem. Vidēji katrs lasītājs saņēmis bibliotēkās gada laikā 25,72 

iespieddarbus, bet elektroniskā sistēma parāda, ka 10 čaklākie centrālās bibliotēkas lasītāji 2013. gadā 

saņēmuši 388 – 208 (430-197- 2012) iespieddarbus. 

10. Tabula 

                                                         Bibliotēku  galvenie darba rādītāji 

 

Bibliotēka Lasītāju skaits Apmeklējums Izsniegums Krājums 

 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Ozolnieku bibliotēka 786 790 12892 12040 18848 18929 15459 16134 

Ānes bibliotēka 224 263 5480 6814 3763 5882 5975 5805 

Jaunpēternieku 

bibliotēka 

72 66 1448 1358 2476 3072 3567 3705 

Vainu bibliotēka 223 229 3828 3384 7420 7749 7491 7876 

Garozas bibliotēka 225 215 5130 3847 5017 4568 5568 5478 

Kopā 5 bibliotēkās 1530 1563 28778 27443 37524 40200 38060 38998 

 

Informācijas pakalpojumu attīstība 

No 2012. gada bibliotēkas e-katalogs atspoguļo Ozolnieku, Vainu, Jaunpēternieku bibliotēku 

krājumus pilnībā. 2012. gadā elektroniskajam katalogam uzsākts pievienot Ānes bibliotēkas 

rekataloģizēto krājumu, kas pievienots 68% apmērā. 2013.gadā uzsākts pievienot Garozas bibliotēkas 
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krājumu, kas pievienots 40% apmērā. Ar 2013. gadu Garozas bibliotēkas komplektēšanas process 

notiek Ozolnieku informācijas sistēmā. 

Kopumā aizvadītā gada laikā bibliotēkas elektroniskajam katalogam pievienots 4652 eksemplāru 

(2507-2012). Uzsākot 2013. gadu bibliotēkas elektroniskajā katalogā ir 28450 (23798 – 2012., 

21291- 2011.) eksemplāru apraksti. Centrālās bibliotēkas krājums sastāda 16134 iespiedvienību. 

Kataloga kvalitāte atbilst starptautiskiem standartiem un visām prasībām, kādas ir reģionu galveno 

bibliotēku kopkatalogiem. 2013. gadā izveidoti 503 (2012-1317) MARC (Machine-Readable 

Cataloging) ieraksti, rediģēti 3031(2012-3115) MARC ieraksti, importēti MARC 1209 (2012-199) 

ieraksti, izveidoti 419 (2012-380) autoritatīvie ieraksti, importēti 835 (2012-961) autoritatīvie ieraksti, 

rediģēti 94 autoritatīvie ieraksti, izveidotas 413 (2012-840) anotācijas, rediģētas 150 anotācijas. 

Visu novada bibliotēku lietotājiem ir iespēja izmantot datubāzes „Letonika” un „Lursoft Laikrakstu 

bibliotēka”- tā ir iespēja meklēt Latvijā izdoto laikrakstu pilntekstus elektroniski. 

Jauno grāmatu eksemplāru sūtījumi jau vairākus gadus novada bibliotēkām tiek veidoti sistēmā 

ALISE. Gadā izveidoti 106 jauno grāmatu sūtījumi ar 2189 eksemplāriem.      

                                                                                                               11. tabula 

                            Jauno grāmatu sūtījumu veidošana sistēmā ALISE  

 

Bibliotēka Sūtījumu skaits Eksemplāru skaits 

 2012 2013 2012 2013 

Ozolnieku centrālā 32 33 980 810 

Ānes 15 24 402 470 

Garozas 0 16 0 307 

Jaunpēternieku 9 11 168 195 

Vainu 16 22 377 407 

Kopā: 72 106 1927 2189 

 

Ik dienas bibliotēkās tiek konsultēti lietotāji datora un interneta izmantošanā, sniegta palīdzība 

nepieciešamās literatūras meklēšanai citu bibliotēku elektroniskajos katalogos, izmantotas citu 

bibliotēku veidotās datubāzes. 

Bibliotēku sniegto pakalpojumu klāstā ir atbalsts CV un citu dokumentu sagatavošanā un nosūtīšanā, 

lai iegūtu darbu. Konsultācijas sniegtas klientiem sakarā ar lidmašīnu biļešu iegādi, izdrukāšanu. 
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12.tabula 

Novada bibliotēku finansējums(Ls) 

 

Bibliotēka Pašvaldības finansējums 

Krājuma komplektēšanai 

Bibliotēkas izmaksas 

*kārtējās izmaksas 

 Kopā Uz 1 

lasītāju 

Kopā Uz 1 

lasītāju 

 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Ozolnieku 4852 5354 6,17 6,78 33418 41355 42,52 52,35 

Vainu 2106 2317 9,44 10,12 8993 10602 40,33 46,30 

Ānes 2049 2724 9,15 10,36 7728 10346 34,5 39,34 

Jaunpēternieku 578 1289 8,03 19,53 4376 6590 60,78 99,85 

Garozas 2080 2020 9,24 9,40 9296 8920 41,32 41,49 

         

*kārtējās izmaksas, bez kapitālajiem izdevumiem 

Bibliotēku izmaksas atspoguļo reālo situāciju : uz 1 lasītāju tiek tērēts Ls 39-52  gadā, bet mazajai 

Jaunpēternieku bibliotēkai tas ir krietni vairāk, jo ir ļoti mazs lasītāju skaits. Izlietoto līdzekļu 

palielinājums saistīts ar atalgojuma nelielu pieaigumu darbiniekiem gada sākumā. Bibliotēku līdzekļi 

tērēti tikai visnepieciešamākajam- grāmatām, periodikai, telpu uzturēšanai. 3 bibliotēkās iegādāti 

datori darbiniekiem. Vainu un Ānes bibliotēkās dažas mēbēles. 

42,52

40,33

34,5

60,78

41,32

52,35

46,3

39,34

99,85

41,49

Ozolnieku

Vainu

Ānes

Jaunpēternieku

Garozas

Bibliotēku izmaksas uz 1 lasītāju

2013 2012

 
                       

54. attēls. Bibliotēku izmaksas uz 1 lasītāju 
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 Bibliotēku finansējums atkarīgs no bibliotēkas lieluma, bet izmaksas uz vienu lasītāju ir aptuveni 

līdzvērtīgas visām bibliotēkām, izņemot nelielo Jaunpēternieku bibliotēku, kur šāda situācija ir reāla, 

jo  uz tik nelielu lasītāju skaitu nav iespējams panākt vēl mazākas izmaksas. 

Līdzīga situācija ir ar finansējumu krājuma komplektēšanai. Šeit ietilpst līdzekļi grāmatām un 

periodikas abonēšanai.. Pozitīvi, ka grāmatu un preses izdevumu iegāde jau tradicionāli ir prioritāte 

bibliotēku budžetos un tam atvēlēts pietiekami līdzekļu. Tam ir atgriezeniska saite visos bibliotēkas 

rādītājos un iedzīvotāju attieksmē pret bibliotēku un pašvaldību. 

 

 

                       55.  attēls. Finansējums krājuma komplektēšanai bibliotēkās  

 

Tabula atspoguļo ieguldīto līdzekļu attiecību uz lasītāju skaitu. Saprotams, ka centrālajā bibliotēkā ar 

gandrīz 4 reizes lielāko lasītāju skaitu kā pārējās bibliotēkās, vienam lasītājam gan grāmatām, gan 

presei izlietots tikai Ls 6,78, bet vienas grāmatas cena ir vairāk kā Ls 8,- un viena ikmēneša žurnāla 

cena ap Ls 2,50. Grāmatu cenas ir pieaugušas pēdējā gada laikā. 
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                      56. attēls . Finansējums krājuma komplektēšanai uz 1 lasītāju  

     Konsultatīvais darbs novada bibliotēkām 

• Grāmatu iegādes organizēšana reizi mēnesī un komplektēšanas koordinācija novada 

bibliotēkām.  

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

bibliotēkām. 

• Sagatavoti rakstiski ieteikumi un norādījumi bibliotekārā darba uzlabošanai Ānes, 

Jaunpēternieku, Garozas bibliotēkām. 

• Sagatavota rakstiska instrukcija Jaunākā skolas vecuma bērnu grāmatu kārtojumam 

• Telefoniskas konsultācijas visām novada bibliotēkām bibliotekārā darba jautājumos. 

• Grāmatu svētku dalības organizācija un koordinācija novada bibliotēkām. Transporta 

organizēšana. 

• Elektroniskajam katalogam pievienoti 1101 Ānes bibliotēkas rekataloģizētie eksemplāri. 

• Elektroniskajam katalogam pievienoti 1639 Garozas bibliotēkas rekataloģizētie eksemplāri. 

• Sagatavoti svītrkodi Vainu bibliotēkai. 

• Jauno grāmatu sūtījumu veidošana  sistēmā ALISE Ānes, Garozas, Jaunpēternieku, Vainu 

bibliotēkām. 

• Novada bibliotēku darbinieku seminārs 24.04. 

 

Projektu izstrāde 

• VKKF projekts “ Latviešu oriģinālliteratūras iegāde Ozolnieku novada bibliotēkām”  - 

projekts netika atbalstīts 
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• LNB Lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu žūrija”- kopprojekts Ozolnieku novada 

bibliotēkām 

Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

2012. gadā 3 bibliotēkām bija ļoti nepieciešami jauni datori darbiniekiem, diemžēl, šo ieceri 

neizdevās realizēt, kaut arī līdzekļi budžetā tam bija paredzēti. 

 

Bibliotēku aktivitātes 

Darbinieku profesionālā pilnveide:  

Kursi: 

• 05.11. Padziļinātie kursi BIS ALISE cirkulācijā   -    Inga Buholca 

• 08.11. Padziļinātie kursi BIS ALISE administrēšanā  -  Ingrīda Krieķe 

• 12.11. Padziļinātie kursi datu apstrādē, izmantojot MARC21 – Gunta Vidiņa 

• 13.11. Padziļinātie kursi komplektēšanā  -  Ingrīda Krieķe 

Semināri, konferences, pieredzes apmaiņa: 

• 18.04. LBB 16. konference “Bibliotēka tagad! – Iedvesmojošas, pārsteidzošas, 

iedrošinošas”– piedalās Inga Buholca  

• 24.04. Seminārs Ozolnieku novada bibliotēku darbiniekiem. Piedalās visi novada 

bibliotēku darbinieki 

• 3.-4.06. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Pluņģes un Šilutes bibliotēkām Lietuvā. 

Piedalās I.Krieķe, I.Buholca 

• 19.07. Bibliotēku attīstības projektam „Trešais Tēva dēls” -7 gadi. Pasākums Siguldā. 

Piedalās I.Krieķe, I.Buholca, J.Noreiko, D.Beire 

• 13.11. Zemgales reģionālais publisko bibliotēku seminars Bauskā. Piedalās 

I.Buholca, M.Sproģe 

 Programma „Improvizācijas spēļu metodikas izmantošana bibliotekāra darbā”. 

Piedalās J.Noreiko 

 Sporta diena bibliotekāriem Zaļeniekos –LBB Zemgales nodaļas pasākums. Piedalās 

M.Sproģe 

 Bibliotēku aktivitātes: 

Ozolnieku novada centrālajā bibliotēkā 

• 23.01. Ikmēneša grāmatu lasījums pirmsskolas vecuma bērniem veltīts Rūdolfa Blaumaņa 

150 dzimšanas dienai un pirmajai latviešu literārajai pasakai „Velniņi”. PII ‘’Zīlīte” "Rūķu" grupas 

bērni viesojās bibliotēkā un Informācijas centrā, kur noskatījās animācijas filmu "Velniņi". 

• 20.02. Pasākumu ciklā "Pirmā tikšanās ar bibliotēku" bibliotēkā viesojās PII "Zīlīte" Ežu 

grupas bērni, kuri noklausījās stāstījumu par grāmatu tapšanu dažādos gadsimtos, par grāmatu 
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glabāšanu bibliotēkās, par Ozolnieku bibliotēkas piedāvājumu. Bērni noklausījās vairāku paaudžu 

bērnu iemīļotās rakstnieces Margaritas Stārastes (1914) pasaku "Mazā eglīte" 

• 27.02. PII "Zīlīte" Rūķu grupa viesojās Ozolnieku bibliotēkā un novada muzejā, lai izzinātu 

vēstures lappusītes tāpat kā V.Klišāna grāmatas "Matīss meklē Latviju" varonis. Pārrunas par šo 

grāmatu un muzeja vadītāja A.Stillera stāstījums par Ozolnieku vēsturi rosināja mazos pētniekus 

izzināt savu tuvāko vēsturi. 

• 20.03.E-prasmju nedēļas ietvaros „Aktualitātes mūsu novada dzīvē”, bibliotēkas e-

piedāvājumi – senioriem SAC „Zemgale” 

• 22.03. Pirmā tikšanās ar bibliotēku un aizraujošs ceļojums ar multiplikācijas varoņiem portālā 

www.filmas .lv PII „Zīlīte” Sienāžu grupai.  

• 25.04. Zibakcija pie bibliotēkas „Lasīsim kopā!” 

• 27.04. Bibliotēkas kā atsevišķa objekta dalība Lielajā Talkā. Koordinators I.Krieķe  

• 22.05. PII "Zīlīte" Rūķu grupas noslēguma pasākums bibliotēkas apmeklējumu ciklam. 

Lasām grāmatu Viks. Pakrastnieki 

• 28.07. Ozolnieku novada svētki – organizēta novada bibliotēku darbinieku dalība svētku 

gājienā. Bibliotēku logo sagatavošana. 

• 12.12. PII „Pūcīte” 2 bērnu grupas apmeklē bibliotēku. 

• 27.12. Novada bibliotēku darbinieku gada noslēguma pasākums Ozolnieku bibliotēkā. 

Piedalās novada bibliotekāri 

Ānes bibliotēkā 

13.02.2013.  Tikšanās ar krievu plūsmas grupu PII Saulīte Valentīndienas priekšvakarā. 

20.02.2013. Kārtējās tikšanas ar PII Saulīte grupu „Lācīši” lieliem lasītājiem. Daba atmostas – 

Putnu tēma. 

28.03.2013. Sāk savu darbību Floristu fanu klubiņš  

Lieldienu dekors ar dekupāžas tehnikā. 

29.05.2013. Mācību gada beigās noslēguma tikšanas ar PII Saulīte grupu „Lācīši” „ Lasām kopā, 

lasām priekam” 

22.06.2013. Jāņu dienai veltītā, Floristu fanu klubiņa teatralizētā izrāde. 

17.07.2013.  Veidots no  plastilīna  Mini zoodārzs .  

30.08.2013. 12.grāmatu svētki Vilcē. 

23.10.2013. Sāk savu darbību Angļu valodas fanu klubiņš – ”English is easy”. 

2013.g.Decembrī Ziemassvētku rotāšanas radošā darbnīca. 

 

Vainu bibliotēkā 

 Ceturtdienu pēcpusdienās aizsāktas „Radošā pulciņa” nodarbības, jo mazajām skolniecēm 

patika darboties ar dažādiem materiāliem 
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   Dzejas dienām veltīts pasākums bērnudārza vecākās grupiņas bērniem. Viesojās Miks 

Kancevičs , talantīgs Ozolnieku puisis, kurš pasākumu novadīja ar paša sacerētām dziesmām ģitāras 

pavadījumā, dzejolīšiem un jautrām rotaļām. 

 E-prasmju nedēļā skolēni un pieaugušie iepazīstināti ar dažām noderīgām adresēm, arī ar e-

kataloga izmantošanas priekšrocībām. 

 Ziemeļvalstu nedēļā sarīkota priekšā lasīšana un attēlu apskati par dzīvniekiem, kuri dzīvo 

Ziemeļos. Mazās skolnieces pašas pēc kārtas varēja lasīt. Sekoja pārrunas par redzēto un pašu 

piedzīvoto ziemā. 

 

Garozas bibliotēkā 

2013. gadā bibliotēkā bija izvietotas 9 izstādes. Kur apmeklētāji varēja iepazīties ar jaunieguvumiem, 

jubilāriem - rakstniekiem, kā arī ar dažādām tematiskām izstādēm. 

2013. gada jūnijā uz bibliotēku tika aicināts Uldis Auseklis un Uldis Fridriksons. 

Pasākums norisinājās divās daļās, no sākuma varēja klausīties U. Ausekļa dzeju un dziesmas, bet 

pasākuma otrajā daļā tika iets rotaļās pļaviņā pie bibliotēkas. 

Jaunpēternieku bibliotēka 

 „Pasaku valstībā”  - piedalījās 6 bērni no 5 -10 gadu vecuma. Bērni stāstīja kāpēc tā ir viņu 

mīļākā pasaciņa, kas visvairāk palicis atmiņā no izlasītā un kādēļ pasakās vienmēr uzvar 

„labie.”  

 

 „Dekoru veidošana” –piedalījās 5 bērni  5 – 10 gadu vecumā.  

 Zīmējumu izstāde „Draugos ar dabu” – piedalījās 8 bērni 7 -10 gadu vecumā.  Zīmējumus 

izvērtēja paši bērni un tie izstādīti bibliotēkā. 

 

 Organizēti pasākumi un pārrunas svētkus gaidot –Mātes diena, Lieldienas, Līgo diena, 

Mārtiņdiena, Ziemassvētki,  Jaungads. 
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57. attēls. Ozolnieku novada bibliotēku darbinieku pieredzes apmaiņas 

brauciens uz Salaspils bibliotēku 

 

 

 

 

58. attēls. Sniegamāte lasa M.Stārastes „Ziemas pasaku” 

PII „Zīlīte” Rūķu grupas bērniem Ozolnieku bibliotēkā 
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59. attēls. Zaķītis, no Vinnija Pūka pasakas Ziemassvētku 

uzkoda, ciemos pie „Lācīšiem” PII „Saulīte” 

 

 

 

 

 

        Kā novada pašvaldības struktūrvienība , Ozolnieku Sporta centrs sniedz  pakalpojumus novada 

iedzīvotājiem veselīga dzīvesveida, labsajūtas un fizisko spēju uzlabošanai.  

   

Ozolnieku Sporta centrs sniedz  pakalpojumus novada iedzīvotājiem veselīga dzīvesveida, labsajūtas 

un fizisko spēju uzlabošanai, kā arī piesaistīšanai uz regulārām fiziskām aktivitātēm.  

Sporta centrā darbojas sekojošas sporta un fizisko aktivitāšu grupas:  

☺bērni – VFS(visp.fiz.sag.) (14), futbols (18), karate-do (20), orientēšanās (10); 

☺I.Līga - futbolā FK”Ozolnieki”(18),  

☺Virslīga - volejbola komanda „Poliurs/Ozolnieki”(18); novusā NK „Ozolnieki”-(10); 

☺seniori - volejbols (10), futbols (15);  

☺visi interesenti – skriešana SK”Ozolnieki”(35), pilates (15); zumba (20); kērlings (6); 

☺cilvēki ar īpašām vajadzībām - ratiņbasketbols (4);  

☺individuālās nodarbības – trenažieru zāle (30), galda teniss (12); 

☺bezmaksas nodarbības sporta zālē – bērnu dārzs „Zīlīte” – (50). 

 

     
 

60. attēls. Sporta aktivitātes 
 

  Lai Ozolnieku novada iedzīvotājus iesaistītu regulārās fiziskās aktivitātēs, lai celtu interesi 

par brīvā laika lietderīgu pavadīšanu un varētu saukt: ”Sportosim kopā un veselīgi!” – visi novada 

iedzīvotāji pēc dzīves vietas sadalīti astoņās komandās.  Ozolnieku novada 4. spartakiāde notika 14 

sporta veidos (zolīte, novuss, zemledus makšķerēšana, galda teniss, slēpošana, vasaras makšķerēšana, 

orientēšanās, vieglatlētikā-lode, tāllēkšana no vietas), komandu sporta veidos: strītbols, volejbols, 

pludmales volejbols, minifutbols, kā arī  2 masu pasākumos (Ziemas diena, tradicionālā Ozolnieku 

velotūre).  
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Zemledus makšķerēšanā - 42 dalībnieki piecu stundu ilgās cīņās no Usmas ezera pārveda 

mājās 88 kg zivju. Vislielākais loms un uzvara Raivim Bērziņam (6,22 kg). Otrajā vietā Rinalds 

Vācers (5,64 kg) un 3.vietā Raimonds Spura (4.88 kg). 

 

    
 

61. attēls . Sporta pasākumi 2013.gadā 
              

Zolītes sarakstā 65 dalībnieki sešās kārtās noskaidroja, ka čempiona gods pienākas Vadimam 

Šidlovskim, sudrabs – Jānim Vīgantam un bronza Rolandam Zeltiņam.  

Slēpošanā 34 dalībnieku vidū 5,0 km distancē labākie Ozolniekos ir Jānis Krūmiņš, Didzis 

Sloka un Salvis Daģis. 2.5 km distancē Harijs Goša, Anatolijs Leitēns, Viktors Valainis, bet sievietēm 

Linda Krūmiņa, Ilona Daģe un Baiba Veļika. 

Novusā - 24 vīru un 6 sieviešu konkurencē divos vakaros noskaidrojas, ka labākie novusa 

spēlētāji Ozolniekos ir Gunārs Balodis, Mārtiņš Veilands, Edgars Vītiņš un Silvija Salmiņa . 

 

Galda tenisā – 42 dalībnieki (t.sk. 8 sievietes) otro gadu pēc kārtas čempiona titulu izcīna 

Pāvels Pavlovs (67g.), sudrabs Dzintaram Dandēnam un bronza – Sandrim Maslovam. Sievietēm Una 

Tiliba, Anda Siļķe un Inga Kalna. 

 

 

Pārsteigumu 16 kg svaru bumbas celšanā visiem sagādāja Laimonis Vanags – smago svaru 

bumbu ar labo un kreiso roku kopā paceldams 406 reizes. Otrās vietas ieguvēja Ervīna Vēvera 

rezultāts 353 reizes un trešās vietas  ieguvēja Normunda Gasnera rezultāts 331 reizes. 

 

     
 

62. attēls. Ozolnieku sporta nama organizētie pasākumi ziemā 

 

Februāra nogalē, aptuveni 400 dalībnieku pulkā, jautri un draudzīgi kopā ar ģimenēm no 

Ozolnieku stadiona tika aizvadīta ZIEMA, sadedzinot tās simbolisko tēlu un, protams, baudot gardās 

pankūkas. 

Kopā ar „Alnis-2013” 5.kārtu pirmo reizi spartakiādē tika organizētas orientēšanās sacensības 

četrās vecumā grupās un trīs disciplīnās. Čempionu godā tika Mārtiņš Krūmiņš, Juris Naglis, Linda 

Krūmiņa, Ramona Voitkāne un Dzintra Leja. 

Vasaras makšķerēšana izvērtās īsti aizraujoša, jo tās laikā varēja vērot, kā 

paraugdemonstrējumus peldēšanā ar sasietām rokām un kājām rādīja gruzīņu sportists Fridons Pipija. 

Labākie makšķernieki K.Zabeļins, H.Minčenoks un Z.Liepiņš.                                    

 

Basketbola sešas komandas 15 spēlēs noskaidroja, ka atkārtoti čempionu godā tiek 

„Ozokalna” komanda, seko „Kauguri” un „Emburdznieki” no Salgales, kuriem šoreiz bija pat otra 

komanda. 

Futbola turnīrā  5 komandas 3 stundās uz diviem laukumiem lietū un nepārtrauktā cīņā 

noskaidroja, ka čempioni „Ozokalns”, 2. v.-„ Centrs”, 3.v.- „ Kauguri”. Diemžēl, lietus dēļ nebija 

iespējams pamēroties spēkiem sagatavotās veiklības stafetes pārbaudes elementos. Toties, brīvajā no 

spēlēm laikā, visi izmēģināja spēkus lodes grūšanā un tāllēkšanā no vietas. Vīriešiem tāllēkšanā no 
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vietas 1.v.-A.Salmiņš, 2.v.K.Leitēns, 3.v.E.Jusis. Senioriem R.Štopis, sievietēm čempiones D.Dābola 

un U.Tiliba. Lodes grūšanā labākie vīri E.Vēveris, A.Salmiņš, R.Garkuļš, senioriem N.Jusis, 

sievietēm B.Veļika un U.Tiliba.  

         
 

63. attēls. Nodarbības stadionā un sporta zālē 

 

Volejbolā 5 komandas  pēc riņķa sistēmas divās sanākšanas reizēs  piekāpās  „Centra” 

komandai, 2.vietā - „Kauguri”, 3.v.- „ Ozokalns”.  

Pludmales volejbolā 8 komandas 16 spēlēs uzvaru piešķīra Kristapam Balodim un Edgaram 

Jusim, 2.vietā Jānis Balodis un Adrians Balodis, 3.vietā Normunds Jusis un  Artis Danieks.     

 

     
 

64. attēls Velotūre ozolnieku novadā 
 

13.Ozolnieku velotūre pulcināja vairāk par pustūkstoti velobraukšanas entuziastu. Jaunās 

velobraucēju vestēs  tērpušies, dalībnieki mēroja 20 km distanci: Rīgas šoseja, Aviācijas iela Jelgavā, 

Kalnciema ceļš, Dalbes ceļš, zirgu audzētava „Mazmušķi” un noslēgums stadionā „On my way” 

muzikālo priekšnesumu pavadījumā. 

 

 
 

65. attēls. 2013.gada Velotūres dalībnieki 

 

 Oktobra beigās spartakiāde noslēdzās ar fizkultūriešu balli, kur laureātiem tika pasniegtas 

medaļas un visi 230 vakara dalībnieki sacentās jautrās atrakcijās un foto slaidrādē kavējās  atmiņās. 
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 Spartakiādes kopvērtējuma 1.-3. vietu ieguvējiem („Centrs”, „Kauguri” un „Ozokalns”) 

piešķirts novada finansējums  komandu ekskursijas braucienu transporta izdevumu segšanai.  

 Pavisam novada 2.spartakiādē uzskaitītas  dalībnieku 1824 piedalīšanās reizes, kas sastāda 

17,4% no novada iedzīvotāju kopskaita. 

 Papildus spartakiādes aktivitātēm, tika organizēts jau trešais Zolītes Kauss , kur Ceļojošo 

kausu izcīnīja Valdis Labanovskis, apsteidzot 45 pretendentus. Pirmo reizi organizēts dubultspēļu 

kauss novusā 20 dalībniekiem. 

 Organizēts pirmais auto foto orientēšanās pasākums ģimenēm. 24 ekipāžas ar 3-5 

dalībniekiem katrā devās iepazīt novada ievērojamākās vietas un vēsturiskos objektus. 

        
 

                           66. attēls. Auto foto orientēšanās pasākums 

 

Atklāts gājēju/veloceliņš pie Ozolnieku ezera. Kopā ar velorikšām pārbaudīta celiņa seguma 

stiprība. 

 Sadarbībā ar Skrējēju klubu „Ozolnieki”, organizēti skriešanas seriāli „Ielūdz Ozolnieki” 

piecās kārtās un „Ozolnieku apļi” trīsdesmit sešās kārtās,  Tradicionālais Ozolnieku rudens  

pusmaratons 21,09 km distancē, Ozolnieku novada čempionāts skriešanā, kā arī Ziemas skrējiens. 

 Sagatavota sporta bāze un organizēti trīs Šitika futbola skolas starptautiskie turnīri bērniem 

stadionā, Ozolnieku novada karatē un džudo  čempionāti sporta zālē, bokio čempionāts cilvēkiem ar 

īpašām vajadzībām, mācību treniņnometnes un trīs sacensības ratiņbasketbolā invalīdiem. Sporta 

centra novusa zālē noorganizētas Latvijas novusa čempionāta I.Līgas triju posmu sacensības. 

 Pēc starptautiskiem noteikumiem Ozolnieku Sporta centrā ir noorganizētas 23 volejbola 

virslīgas spēles Schenker Līgā, Latvijas kausā un Latvijas čempionātā. 

           Sagatavota sporta bāze un laukumi FK „Ozolnieki” 10 futbola spēlēm. Latvijas futbola 

federācijas  U-21 komanda, Maskavas regbija komanda - Ozolnieku Sporta centru uzskata par savām 

mājām mācību treniņnometņu organizēšanai. Organizēts Starptautisks turnīrs regbijā ar Lietuvas, 

Krievijas un Latvijas komandu līdzdalību. Organizētas starptautiskas Poliatlona sacensības stadionā ar 

Baltkrievijas, St-Pēterburgas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas komandu līdzdalību.  

     
            

                  67. attēls . 2013.gada  sporta norises Ozolnieku sporta namā 

 

 Gada laikā saimnieciskā kārtā uzvesta melnzeme stadionā, regulāri līdzinātas bedrītes, tapots 

un veltnēts zālājs divos futbola laukumos.  Zālāja kvalitāte ir augsti novērtēta futbola speciālistu 

atsauksmēs. 

  Visas ziemas garumā Ozolnieku slēpošanas trase (2,5 km) ir sagatavota kā klasiskajam, tā arī 

slidsolim.un uzturēta darba  kārtībā, kuru apmeklē ne tikai novada slēpotāji, bet arī ciemiņi no 

Olaines, Jelgavas un pat Rīgas.   

Atjaunoti, rekonstruēti un izgatavoti jauni vingrošanas, kā arī nojume Veselības takā. Kopā ar 

bērnu darba audzēkņiem izmēģināta to izturība un lietderība, kā arī talkas dienā uzbērts jauns 

skrejceļa segums ar skaidām. Pēc pašu iniciatīvas izstrādāts projekts un uzstādīts vingrošanas rīku 

komplekss stadionā. 

 Veikts kosmētiskais remonts un uzklāts dekoratīvais apmetums divās kāpņu telpās no 1.-3. 

stāvam pie OZO halles puses un no 2.-3.stāvam pie trenažieru zāles. 

 Pilnveidota un rekonstruēta trenažieru telpa: nomainīti 12 PVC logi trenažieru zālē, 

rekonstruēta durvju aile, uzklāts grīdas segums. Sportistu istabā  nomainītas 2 lielie logi. Nomainītas 
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durvis biljarda telpai un Veselības centra izejai uz balkonu. Veikts sporta zāles skatītāju tribīņu 

seguma kosmētiskais remonts 103 m2 platībā.  

OSC lielākais izdevumu postenis ir siltumapgāde, ko palielina  Ozo ledushalles darbība.  

OSC lielākos ieņēmumus  sastāda dienesta viesnīcas pakalpojumi, futbola laukumu, sporta 

zāles, kā arī trenažieru zāles noma. Trenažieru zālei izstrādāts projekts modernizācijai un iegūts ES 

finansējuma atbalsts. Trenažieru zāles iepirkumi turpināsies 2014.gadā. 

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. 

 

        Sešas dienas nedēļā sporta nodarbības notiek Sporta kompleksā „Mālzeme”. 

Nedēļas laikā sporta nodarbības apmeklē  280 sportisti  . Nodarbības notiek  dažādos sporta viedos :  

futbols, volejbols, džudo,  mākslas vingrošana,  tuvcīņa, teniss, moto triāls , bokss  un  ziemas 

peldēšana. Notika  trīs lielas republikas sacensības  mākslas  vingrošanā SK”Mālzeme’’ kauss, 

starptautiskas sacensības džudo SK”Mālzeme’’ kauss, sacensības starp Ozolnieku novada Ānes 

iedzīvotajiem  futbolā, volejbolā, galda tenisā,  pludmales volejbolā , novusā. Tika organizēts 

pasākums bērniem un vecākiem Ziemassvētku vakarā. Nodarbības piedalās   sportisti no Ānes, 

Teteles, Garozas un Brankas ciemata; mākslas vingrošanā un ziemas peldēšanā -  cilvēki no Jelgavas. 

    2013.gadā veikti remontdarbi ar savam spēkiem trenažieru sporta zālē un stadionā. 2014.gadā 

iecerēts iesaistīt nodarbībās  pa dienu bērnus no pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte” . Sportistu 

panākumi ir mākslas vingrošanā , džudo, futbolā , boksā. Regulāri piedalāmies Ozolnieku novada 

spartakiādē . 2013.gadā tika izcīnīta  ceturtā vieta. 

 

 
   

 

                     68. attēls . Nodarbības sporta kompleksā “Mālzeme” 

 

 

         Kā trešā vieta , kur notiek aktīva sportošana , noteikti jāmin Ozolnieku vidusskolas sporta un 

aktu zāle , kurā notiek sporta stundas vidusskolas skolēniem no 1.-12.klasei, divas sporta grupas – 

sporta pulciņš 1-.-4.klasei un volejbola sekcija 2 grupas 4.-12.klasei , kurās darbojas galvenokārt skolas 

bērni . 

         Pavisam sporta atbalstam 2013.gadā izlietoti Ls 217591 jeb 3 % apmērā  no pašvaldības kopējiem 

izdevumiem. 
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IZGLĪTĪBA 

 

 

 

       Ozolnieku novadā izglītība  tiek īstenota astoņās izglītības iestādēs. 2013.gadā kopumā mācību 

iestādēs izglītību ieguva 1511 bērnu un skolēnu. 

 

 

 

                                                                                        13. tabula 

 

                       Audzēkņu un skolēnu skaita dinamika 

                                            

Pirmsskolas izglītības iestādes , 

skolas 

2012 2013.g. 

„Bitīte” 65     67 

„Zīlīte” 245     244 

„Saulīte” 132     143 

„Pūcīte” 93     114 

Garozas pamatskolas  pirmsskolas 

grupa 

 

52 

 

     58 

     

Salgales pamatskolas  pirmsskolas 

grupa 

 

         31 

 

    32  

Teteles pamatskola 183    165 

Ozolnieku vidusskola 490    520 

Garozas pamatskola            83     86  

Salgales pamatskola            71     82 

 

 

. 

Ozolnieku novada  prioritāte izglītības organizācijai paredzēto  līdzekļu sadalē 2013.gadā bija 

Izglītības likumā noteikto novada funkciju izpildes nodrošināšana.  

            Ozolnieku novada izglītības speciālisti vienojās par sekojošām attīstības prioritātēm 

2013.gadā:  

1. Karjeras izvēles pieejamības nodrošināšana novada skolās.  

 

2. Svešvalodu apguve visās izglītības pakāpēs.  

 

3. IT tehnoloģiju izmantošana. 

 

3. Darbs ar vecākiem. 

 

5.  Iesaistīšanās dažādās pedagoģiskajās inovācijās - jaunās izglītības programmās. 

 

6. Vienlīdzīgas izglītības pieejamības nodrošināšana visās izglītības iestādēs Ozolnieku 

novadā. 

 

2013.gadā tika organizētas vasaras brīvā laika pavadīšanas nometnes novada skolās. Pirmo 

reizi tika organizēta vasaras nometne sešgadniekiem “Vasaras skoliņa” Ozolnieku vidusskolas telpās. 

Šīs nometnes mērķis bija veiksmīgas pārejas veicināšana no pirmsskolas uz skolu. 

Pirmo reizi novadā tika realizēts projekts Ozolnieku novada skolu izglītojamajiem “Jauniešu 

nodarbinātība vasarā” 
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2013. gadā  iesaistoties Šveices projektā tika izveidots un atvērts Ānes jauniešu iniciatīvas un 

brīvā laika pavadīšanas centrs. Līdzīga veida centrs veidojas Branku ciemā. Balstoties un jauniešu 

iniciatīvu un aktīvu vēlmi darboties šādi centri tiks veidoti visos Ozolnieku novada ciemos. 

Ar 2013 gada rudeni Ozolnieku novadā sāk darboties karjeras konsultants. 

Visās pirmsskolas izglītības iestādēs tiek nodrošināts atbalsta personāls, bērniem ar 

speciālajām vajadzībām pēc pedagoģiski medicīniskās komisijas ieteikumiem tiek nodrošināti 

asistenti. Visās iestādēs ir pieejams psihologs. 

 

Izglītības iestādēm Ozolnieku novadā arī 2013. gadā bija iespēja iesaistīties sadarbības 

projektos ar izglītības iestādēm Vācijā un Rumānijā. Iepazīšanās vizītēs un sadarbības turpināšanas 

vizītēs Ozolniekos un ārzemēs tika formulētas aktivitātes turpmākajiem starptautiskajiem izglītības 

projektiem. Šājā gadā noslēdzās Comenius projekts “Droša pāreja no pirmsskolas uz skolu”. 

2013. Visu izglītības iestāžu pedagogiem bija iespēja apmeklēt profesionālās pilnveides 

kursus. Kursu organizācijas izdevumus apmaksāja novada dome. Visās novada skolās licencētas un 

tiek realizētas programmas bērniem ar mācīšanās grūtībām. 

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.  

 

            
 

 

                     

                                        69. 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. 

2013.gadā turpina Ozolnieku vidusskolas rekonstrukciju – 4.stāva būvniecību un aprīko 

jaunuzbūvētās telpas ar mēbelēm un materiāli tehnisko bāzi. 

Vīzija – Mūsdienīga, atvērta un konkurētspējīga izglītības iestāde, kuras darbība orientēta pēc 

sabiedrības pieprasījuma izglītības nodrošināšanai. 

Misija – Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina vispārējās 

pamatizglītības un vidusskolas mērķu sasniegšanu, radot konkurētspējīgu personību. 

Skolā tiek realizētas: 

- Vispārējās pamatizglītības programma (kods 2101 11 11) 
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- 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) 

Skolas administrācija: 

Skolas direktore – Klāra Stepanova 

Izglītības metodiķe un direktores vietniece izglītības jomā (7.–12.klasei) – Irina Lapiņa 

Direktores vietniece izglītības jomā (1. – 6. klasei)– Regīna Jurjāne/ Inga Liepa 

Direktores vietniece audzināšanas jomā – Lāsma Stašule/ Inese Mičule 

Direktores vietnieks informatizācijas jomā – Ainārs Kākers 

Direktores vietnieks saimnieciskajā jomā – Ēriks Belovs 

Bērnu attīstības un izglītības centra vadītāja – Ilva Majore/Everita Borisova 

Skolas padomes priekšsēdētājs –  Dzintars Lagzdiņš 

Skolēnu domes prezidente – Linda Miķelsone/Agnija Meldere 

Skola skaitļos: 

Skolā 2012./2013.mācību gada 1.septembrī mācās 490 skolēni 

Skolā 2012./2013.mācību gadā strādā 54 pedagogi 

Skolā 2012./2013.mācību gadā strādā 18 tehniskie darbinieki 

 

                                                                              

 

 
 

                70. attēls. Ozolnieku vidusskolas skolotāji un tehniskais personāls 

 

 

 

Izglītības iestādes darbības mērķis 

Kvalitatīvs izglītības process labvēlīgā un drošā vidē vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības standartu īstenošanai. 

 

 

 

Uzdevumi mērķu realizācijai 

Pamatjoma Uzdevumi 

Mācību saturs Nodrošināt kvalitatīvu pedagoģiskā procesa norisi izglītības iestādē radošā un 

labvēlīgā vidē, ievērojot valsts standartos noteiktās prasības. 

Mācīšana un mācīšanās Nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu visās izglītības pakāpēs. Veicināt 

pedagogu un izglītojamo radošu sadarbību izglītības procesā un mācību 

satura apguvē, izvēloties optimālas darba metodes un formas, akcentējot 

praktisko un pētniecisko darbību, modernās informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas.  

Izglītojamo sasniegumi Pilnveidot izglītojamo mācību sasniegumus, izaugsmes dinamikas uzskaites 

un analīzes sistēmu. 

Atbalsts izglītojamiem Nodrošināt atbalstu talantīgajiem izglītojamiem, kā arī izglītojamiem ar 
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mācīšanās grūtībām. Veidot pamatu sekmīgai tālākizglītībai (mūžizglītībai) 

un mērķtiecīgai savas karjeras veidošanai. Sekmēt izglītojamo individuālo 

spēju un interešu pilnveidi, piedāvājot daudzveidīgas interešu izglītības 

programmas un ārpusstundu aktivitātes.  

Iestādes vide Veidot izglītojamo veselībai un drošībai labvēlīgu izglītības iestādes 

mikroklimatu un fizisko vidi. Pilnveidot iestādes estētisko veidolu. 

Iestādes resursi Sekmēt pedagogu profesionālo kompetenču regulāru pilnveidi. 

Plānot un racionāli izmantot finanšu, materiālos un personālresursus. 

Iestādes darba 

organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana 

Mērķtiecīgi veidot pozitīvu izglītības iestādes tēlu sabiedrībā, veicinot tās 

atpazīstamību un prestižu.  

 

 

Ozolnieku vidusskolas prioritātes 2012./2013.m.g. 

1.pamatjoma „Mācību saturs” 

Pamatizglītības un vidējās izglītības standartu kvalitatīva realizēšana, ievērojot pārmaiņas izglītības 

procesā. 

2. pamatjoma „Mācīšana un mācīšanās” 

Padziļināta praktisko un  pētniecisko darbības prasmju apguves nodrošināšana mācību procesā, 

akcentējot izglītojamo līdzatbildību 

3. pamatjoma „Skolēnu sasniegumi” 

Kvalitatīva skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana, ievērojot Ozolnieku vidusskolas Izglītojamo 

mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību.  

4. pamatjoma „Atbalsts skolēniem” 

Atbalsts skolēniem, akcentējot darbu ar talantīgajiem skolēniem. 

5.pamatjoma „Skolas vide” 

Estētiskas un drošas vides uzturēšana un pilnveidošana. 

6.pamatjoma”Resursi” 

Mērķtiecīga materiāltehnisko resursu izmantošana 

7. pamatjoma „Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana”  

Skolas vadības kompetences izmantošana kvalitatīva mācību, audzināšanas un metodiskā darba 

nodrošināšanai un labāku darba rezultātu sasniegšanai. 

 

 

Panākumi olimpiādēs un konkursos 

Jelgavas un Ozolnieku novadu mācību priekšmetu  

olimpiāžu uzvarētāji 2012./2013. 

(1.-3.vieta) 

Matemātika 2.- 4.kl. 

Vieta Klase Vārds, uzvārds Skola Skolotājs 

2. 2.a Kārlis Strautnieks Ozolnieku vidusskola Solveiga Skrebele 

1. 3.a Jānis Multiņš Ozolnieku vidusskola Velta Vaivode 

3.  3.c Alise Rimkēviča Ozolnieku vidusskola Santa Gindra 

1. 4.b Ralfs Jānis Eižvertiņš Ozolnieku vidusskola Anna Sloka 

2. 4.a Alise Grēta Baranovska Ozolnieku vidusskola Anna Lece 

Zemgales reģiona olimpiādē piedalījās Ralfs Jānis Eižvertiņš – 3. vieta. Skolotāja -  Anna Sloka un  

Alise Grēta Baranovska – atzinība (sk. A. Lece)  

Matemātika 5.-12.klasei 

Vieta Klase Vārds, uzvārds Skola Skolotājs 

1. 9.b Emīls Melders Ozolnieku vidusskola Inna Galviņa 

1. 12.a Arvīds Pelēcis Ozolnieku vidusskola Sarmīte Čerņajeva 

Uz valsts 63. Matemātikas olimpiādi uzaicināts 9.b kl. skolnieks Emīls Melders un 12.a klases 

skolnieks Arvīds Pelēcis. Emīls Melders ieguva 3.vietu valsts olimpiādē 

5.klašu grupā 23 skolēnu konkurencē 6. vietu ieguva Luīza Franciska Dūda, 7.vietu –Sandis Maigonis 
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22-23.vietu- Nikola Hera Bunce (sagatavoja Edvīns Elferts) 

6.klašu grupā 21 skolēna  konkurencē 9.vietu ieguva Rihards Krūmiņš( sagatavoja Inta Raude) 

7.klašu grupā -16 skolēnu konkurencē Helvijs Staļģis – 7. Vietu un Elīza Elizabete Dūda- 8 

vietu.(sagatavoja Gunta Mūrniece) 

8.klašu grupā - nepiedalījāmies 

Latviešu val.un literatūra 8.un 9.kl. un 11.-12.kl 

Vieta Klase Vārds, uzvārds Skola Skolotājs 

3. 9.b Emīls Melders Ozolnieku vidusskola Inese Pankrate 

3. 11.b Laura Zariņa Ozolnieku vidusskola Ligija Andersone 

3. 12.b Kristina Hveženko Ozolnieku vidusskola Ligija Andersone 

Novadu olimpiādē piedalījās arī 11.b klases skolniece Agnija Meldere(5.vieta), 12.b klases skolnieces 

Ramona Ozoliņa(5.vieta) un Linda Miķelsone (10.vieta) 

8.klašu konkurencē Daniela Nikola Laurinaite ieguva 9.vietu, Sintija Lipšāne ieguva 10.vietu 18 

dalībnieču konkurencē (sagatavoja I. Pankrate un L. Andersone). 

Ķīmija 9.-12.kl. 

Vieta Klase Vārds, uzvārds Skola Skolotājs 

1. 9.b Emīls Melders Ozolnieku vidusskola Lolita Meinharde 

3. 12a. Arvīds Pelēcis Ozolnieku vidusskola Lolita Meinharde 

Uz ķīmijas 54.valsts olimpiādi uzaicināts 9.b kl. Skolnieks Emīls Melders 

Bioloģija  9.,11.-12.kl. 

Vieta Klase Vārds, uzvārds Skola Skolotājs 

1. 12.a Arvīds Pelēcis Ozolnieku vidusskola Lilita Brizga 

3. 11.b Agnija Meldere Ozolnieku vidusskola Lilita Brizga 

4.vietu ieguva 9.b klases skolnieks Emīls Melders 

Fizika 9.-12.kl. 

Vieta Klase Vārds, uzvārds Skola Skolotājs 

1. 9.b Emīls Melders Ozolnieku vidusskola Inna Galviņa 

1. 11.a. Jēkabs Folkmanis Ozolnieku vidusskola Inna Galviņa 

3. 12.a Arvīds Pelēcis Ozolnieku vidusskola Inna Galviņa 

Uz Valsts olimpiādi uzaicināts 9.b kl. Skolnieks Emīls Melders, 2 punkti pietrūka, lai uzaicinātu uz 

valsts olimpiādi Jēkabam Folkmanim 

Ģeogrāfija 10.-12.kl. 

Vieta Klase Vārds, uzvārds Skola Skolotājs 

1. 12.a Arvīds Pelēcis Ozolnieku vidusskola Aina Krūmiņa 

2. 12.a Ritvars Karpikovs Ozolnieku vidusskola Aina Krūmiņa 

Uz valsts olimpiādi uzaicināts Arvīds Pelēcis. 

Ekonomika 10-12.kl. 

Vieta Klase Vārds, uzvārds Skola Skolotājs 

1. 12.a Arvīds Pelēcis Ozolnieku vidusskola Edvīns Elferts 

2. 11.a Jēkabs Folkmanis Ozolnieku vidusskola Edvīns Elferts 

3. 11.a Raitis Kols Ozolnieku vidusskola Edvīns Elferts 

Novadu olimpiādē piedalījās un 6.vietu ieguva arī Edijs Gulbis -11.a kl.  

Uz valsts olimpiādi uzaicināts 12.a klases skolnieks Arvīds Pelēcis (valsts olimpiādē nepiedalījās) 

Novadu vēstures olimpiāde 12.kl. 

5 dalībnieku konkurencē 4.vieta 12.b klases skolniecei Lindai Miķelsonei un 5. vieta _ Zigmundam 

Šīnam 

Ozolnieku novada skolēnu Latvijas 37.skolēnu zinātniskās konferences 1.kārtas uzvarētāji. 

Sekcija Darba nosaukums Autora vārds, 

uzvārds 

Skola, klase Darba vadītājs 

Ķīmija Eļļu kvalitātes rādītāji 

ķīmijā 

Artis Staļģis Ozolnieku v.sk. 

11. a kl. 

Lolita 

Meinharde 

Mākslas zinātne Purvīša balva Latvijas 

mākslā 

Linda Miķelsone Ozolnieku v.sk. 

12.b kl. 

Renāte 

Bērziņa 
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Veselības zinātne Miega ietekme uz 

jauniešu dzīvi. 

Linda Bredika Ozolnieku v.sk. 

11.b kl. 

Lilita Brizga 

Bioloģija Kaķu liekā svara 

problēmas un to 

risinājumi. 

Linda Kļava Ozolnieku v.sk. 

11.a kl. 

Lilita Brizga 

Psiholoģija Konflikti un to 

risināšana 

Kitija Ozerska Ozolnieku v.sk. 

11.b kl. 

Lāsma Stašule 

Informātika Vai cilvēki dzīvos 

mākoņos? 

Jēkabs Folkmanis Ozolnieku v.sk. 

11.a kl. 

Dainis Šantars 

Valsts zinātniskajā konferencē piedalījās Linda Miķelsone. 

Jelgavas un Ozolnieku novadu konkursi 2012./2013. mācību gadā 

Ģeogrāfija 7.-9.kl (komandu konkurss) 

Vieta Klase Vārds, uzvārds Skola Skolotājs 

2. 7.a Toms Briģis Ozolnieku vidusskola Aina Krūmiņa 

2. 8.b. Daniela Nikola Laurinaite Ozolnieku vidusskola Aina Krūmiņa 

2. 9.b Emīls Melders Ozolnieku vidusskola Aina Krūmiņa 

Mājturība un tehnoloģijas (zēni) 6.klase  

Vieta Klase Vārds, uzvārds Skola Skolotājs 

1. 6. Ivars Pelnis Ozolnieku vidusskola D. Šantars 

2. 6.  Endijs Jackevičs Ozolnieku vidusskola D. Šantars 

Angļu valoda 

Vieta Klase Vārds, uzvārds Skola Skolotājs 

1. 12.a Arvīds Pelēcis  Ozolnieku vidusskola Pēteris Kruglaužs 

2. 12. Ramona Ozoliņa Ozolnieku vidusskola Pēteris Kruglaužs 

3. 11. Jēkabs Folkmanis Ozolnieku vidusskola Pēteris Kruglaužs 

Novadu konkurss informātikā 6. klase 

Vieta Klase Vārds, uzvārds Skola Skolotājs 

1.  6. Mikus Folkmanis Ozolnieku vidusskola Mārtiņš Beitāns 

5.vietu 20 dalībnieku konkurencē ieguva Dainis Vītoliņš(sk. D. Šantars) 

Vizuālā māksla 4.un 8.kl.  

Vieta Klase Vārds, uzvārds Skola Skolotājs 

1. 4.a Anete Vīnava Ozolnieku vsk. R. Bērziņa 

Novadu konkursā piedalījās arī 4.klases skolniece Elizabete Ozola(4.vieta) un 8.b klases skolniece 

Laura Ausmiņa  

Sociālās zinības 5-6. klašu erudītu konkurss ”Mana Latvija” ”(komandu konkurss) 

Vieta Klase Vārds, uzvārds Skola Skolotājs 

2. 5.a Katrīna Strautniece Ozolnieku vsk. Guna Stūrmane 

2. 6.a Rihards Krūmiņš Ozolnieku vsk. Guna Stūrmane 

2. 6.b Mairita Gunta Volmane Ozolnieku vsk. Guna Stūrmane 

2. 6.b Līga Reimane Ozolnieku vsk. Guna Stūrmane 

2. 6.a Rodrigo Bļodnieks Ozolnieku vsk. Guna Stūrmane 

Sociālās zinības 5. klase ”Būsim veseli”(komandu konkurss) 

Vieta Klase Vārds, uzvārds Skola Skolotājs 

2. 5. komanda Ozolnieku vsk. Guna Stūrmane 

 

 



Ozolnieku novada pašvaldības 2013.gada publiskais pārskats  

 78 

 
 

71. attēls. Ozolnieku vidusskolas skolēni – konkursu uzvarētāji 

 

Zinātniski pētniecisko darbu skate 4.klsaei 

Vieta Klase Vārds, uzvārds Skola Skolotājs 

Atzinība 4.a Anete Vīnava Ozolnieku vidusskola Anna Lece 

Zinātniski pētniecisko darbu skate 7.un8.kl. 

Vieta Klase Vārds, uzvārds Skola Skolotājs 

Atzinība 8.b Laura Ausmiņa 

Daniela Nikola Laurinaite 

Egija Učelniece 

Ozolnieku vidusskola Sigita Krauze 

Atzinība 7.a Paula Leite 

Kaspars Mārtiņkrists 

Niks Norens Rozenbergs 

Ozolnieku vidusskola Renāte Bērziņa 

Konkursi,olimpiādes reģionā, valstī, starp valstīm 

Fizikas 63. Valsts olimpiāde 

Vieta Klase Skolēns Skola Skolotājs 

Atzinība 9.b Emīls  Melders Ozolnieku vsk.  Inna Galviņa 

Matemātikas 63.valsts olimpiāde 

Vieta Klase Skolēns Skola Skolotājs 

3.vieta 9.b Emīls  Melders Ozolnieku vsk.  Inna Galviņa 

Valsts olimpiādē piedalījās arī 12.a klases skolnieks Arvīds Pelēcis 

Zemgales reģionālā  skolēnu ZPD 4.konference-konkurss 

Vieta Sekcija Autora vārds, uzvārds Skola, klase Darba vadītājs 

2.vieta Informātika 

 

Jēkabs Folkmanis Ozolnieku v.sk. 11.a 

kl. 

Dainis Šantars 

2.vieta Mākslas zinātne 

 

Linda Miķelsone Ozolnieku v.sk. 12.b 

kl. 

Renāte Berziņa 

Atzinība Ķīmija Artis Staļģis Ozolnieku v.sk. 11.a 

kl. 

Lolita 

Meinharde 

Latvijas 37.skolēnu zinātniskā konference 

Vieta Sekcija Autora vārds, uzvārds Skola, klase Darba vadītājs 

Atzinība Mākslas zinātne 

 

Linda Miķelsone Ozolnieku v.sk. 12.b 

kl. 

Renāte Berziņa 

Starptautiskā skolēnu zinātniskā matemātikas olimpiāde, ko organizēja Šauļu Universitāte (Latvijas-

Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta ietvaros),8 dalībnieki no Latvijas -23.02.2013. 

Starp Latvijas skolēniem visaugstāko punktu skaitu ieguva 9.b klases skolnieks Emīls Melders(14 

punkti no 20) Skolotāja Inna Galviņa 

Zemgales reģiona Matemātikas olimpiāde 4.klasei. 

Vieta Klase Vārds, uzvārds Skola Skolotājs 

3. 4.b Ralfs Jānis Eižvertiņš Ozolnieku vidusskola Anna Sloka 

Atzinība 4.a Alise Grēta Baranovska Ozolnieku vidusskola Anna Lece 

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

I pakāpe 1.-4 

klašu 

ansambl

is 

12 skolēni Ozolnieku vsk.  Ramona Joma 

I pakāpe 6.-7 

klašu 

ansambl

is 

10 skolēni Ozolnieku vsk.  Rūta Bergmane 

I pakāpe 10.-12. 

klašu 

ansambl

is 

12 skolēni Ozolnieku vsk.  Rūta Bergmane 

Zemgales novada konkursam izvirzīts 1-4.klašu ansamblis 

Panākumi sportā 

Jelgavas, Ozolnieku novadu 46 skolēnu sporta spēles. 

1.vieta                    basketbolā                 A grupa (10.-12.kl.gr.)           jaunieši 

1.vieta                    futbolā                       A grupa (10.-12.kl.gr.)           jaunieši 

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

1.vieta                    vieglatlētikā              A grupa (10.-12.kl.gr.)           jaunieši 

1.vieta                    volejbols                   A grupa (10.-12.kl.gr.)           jaunietes 

3.vieta                    vieglatlētika              A grupa (10.-12.kl.gr.)           meitenes 

3.vieta                    krosā                        A grupa (10.-12.kl.gr.)            meitenes 

3.vieta                    krosā                         A grupa (10.-12.kl.gr.)           zēni 

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

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

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

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

1.vieta                    vieglatlētika              B grupa (7.-9.kl.gr.)              meitenes 

2.vieta                    volejbols                   B grupa (7.-9.kl.gr.)              meitenes 

3.vieta                    basketbolā                 B grupa (7.-9.kl.gr.)              meitenes 

1.vieta                    basketbolā                 C grupa (5.-6.kl.gr.)              meitenes 

1.vieta                    vieglatlētikā              C grupa (5.-6.kl.gr.)              meitenes 

2.vieta                    volejbolā                   C grupa (5.-6.kl.gr.)              zēni 

2.vieta                    krosā                         C grupa (5.-6.kl.gr.)              meitenes + zēni 

1.vieta                   vieglatlētikā               C grupa (5.-6.kl.gr.)              meitenes + zēni 

3.vieta                    tautas bumbā             D grupa (4.-5.kl.gr.)              zēni 

1.vieta                    krosā                         E grupa (1.-4.kl.gr.)               meitenes + zēni 

1.vieta                    vieglatlētikā              E grupa (1.-4.kl.gr.)               meitenes + zēni 

 

Jelgavas, Ozolnieku novada 46. skolēnu sporta spēles 2012.-2013. m.g. pamatskolu, vidusskolu grupu 

kopvērtējumā Ozolnieku vidusskola izcīnīja 1.vietu. 

 

Zemgales reģiona sporta spēles  

1.vieta volejbolā A grupa (10.-12.kl gr.) jaunieši, jaunietes. 

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

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

Latvijas jaunatnes čempionāts volejbolā 2.vieta  

Elviss Karpovičs, Elvis Landsbergs, Deins Landsbergs, Matiss Tīsis,  Renātrs Hincenbergs, Emīls 

Mackevičs. 

Kurzemes kauss volejbolā 

2.vieta                       B grupa                     zēni. 

Skolotājas: Marina Cīrule, Rasma Skruļa 
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Skolā aktīvi darbojas Skolas padome un Skolēnu dome. 

Skolēni papildus mācību darbam savas spējas attīsta ārpusskolas un ārpusklases pulciņos. 

Skola 2012./2013. mācību gadā piedāvā interešu izglītības programmas: 
koris 1. – 4. klasei,  

koris 5. – 12. klasei 

vokālais ansamblis – 1. – 4. Klasei -ansamblis regulāri piedalās konkursā “Balsis” 

 
 

                       72.  attēls. Vokālais ansamblis  un Tautisko deju kolektīvs 

 

 

 

vizuālās mākslas pulciņš 1.-12. Klasei 

 

            
 

                        73. attēls. Vizuālās mākslas pulciņa dalībnieku darbi 

 

 

lietišķās mākslas pulciņš 1.-12.klasei 

sporta pulciņš 1. – 12. klasei 

skolas muzeja pulciņš – 5. – 12. klasei 

floristikas pulciņš – 1. – 12. klase 

angļu valodas pulciņš 2.klasei 

krievu valodas pulciņš 1.klasei 

novadpētniecības pulciņš 9.-12.klasei 

žurnālistika 5.-12.klasei 

teātra pulciņš 5.-9.klasei 

datorgrafika 5.-12.klasei 

debašu klubs 10.-12.klasei 

dzīves mācība meitenēm 5.-9.klasei 

jaunsargu pulciņš 5.-12.klasei 

Papildus Ozolnieku vidusskolas skolēni mācās, apgūstot prasmes un iemaņas Ozolnieku novada 

mūzikas skolā, Jelgavas pilsētas mūzikas, mākslas skolās un sporta centros. 
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Skolā izveidojušās savas tradīcijas: 

Septembris – Zinību diena 

Dzejas dienas 

Gadskārtējās izstāde 

5. un 10. klases iesvētīšana  

Skolotāju dienas atzīmēšana 

Lāčplēša dienas atzīmēšana pie bijušās Skuju skolas  

Latvijas Republikas proklamēšanas dienas atzīmēšana skolā 

Ziemassvētku koncerts 

Ziemassvētku labdarības akcija “Paēdušai Latvijai” 

Ziemassvētku svinības darbiniekiem 

Barikāžu atceres diena 

Karnevāls 

Žetonu vakars 12. klasei 

Ģimeņu sporta diena 

Pēdējā zvana svētki 

Izlaidumi 

Absolventu salidojumi 

Dvēseļu stunda, šogad bija tikšanās ar Dzintru Geku 

 

 

 
 

        74. attēls. Godināšanas pasākums – skolēniem, skolotājiem, vecākiem 

 

Ziemassvētku kauss 1.-12.klasei 

Ozolnieku novada Domes deputātu septembra sēdes organizēšana Ozolnieku vidusskolā 

Karjeras diena - absolventu pēcpusdiena 

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

Ozolnieku novada sporta svētki 

               Viena no galvenajām Ozolnieku vidusskolas prioritātēm ir izglītības procesa pilnveidošana. 

Šajā sakarā notiek pedagogu sistemātiska kvalifikācijas paaugstināšana, skolas materiāli tehniskā 

stāvokļa uzlabošana un modernizācija. 

Skola lielu uzmanību pievērš skolēnu zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) prasmju attīstīšanai. Katrs 

skolēns 10. un 11. klasēs izstrādā individuāli ZPD skolotāju konsultantu vadībā. Aizstāv darbus skolā. 

Labāko darbu autori piedalās Ozolnieku un Jelgavas novadu skatēs, Zemgales reģionālajā zinātnisko 

darbu konferencē, regulāri iegūstot godalgotas vietas un iespēju studēt budžeta grupā LLU. Katru 

gadu kāds skolēns ar savu darbu piedalās arī valsts ZPD konferencē. Arī skolas 4. un 7., 8. klašu 

skolēni regulāri piedalās pētniecisko darbu skatēs, konkursos. 
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Nozīmīgākie ieguldījumi skolas attīstībā 

Veikti 3 kabinetu ar sagatavēm kapitālie remonti 

Nomainīta novecojusī datortehnika (25 gab.) 

Izveidotas ārdurvis uz skolas iekšpagalmu 

 

 
 

                     75. attēls. Skolas ārdurvis un ēdamtelpas  pēc rekonstrukcijas 

 

 

Uzstādītas žalūzijas 5 kabinetiem  

Iegādāts sniega pūtējs 

Sporta zāles dušas telpās un koplietošanas telpās veikts kosmētiskais remonts 

Sporta zālē nosegtas ventilācijas caurules 

Iegādātas digitālās klavieres 

 

Skolas īpašie sasniegumi 

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 

Skolai ir savas vienotas dienasgrāmatas 

Tiek aktīvi lietota E–klase 

Skolai ir sava skolas avīze “Ovīze” 

Licencēta vispārējās pamatizglītības programma ar izvēles iespēju otrās svešvalodas apguvei (krievu 

valoda vai vācu valoda) 

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-  peldēšana sākumskolas klasēm 

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

Skolas pagalmā, mastā, plīvo Latvijas valsts sarkanbaltsarkanais karogs 

 

Piedalīšanās projektos un pasākumos 

Projekts "Uz bērnu orientētas pārejas koncepcijas izveide no bērnudārza uz pamatskolu" 

Nr. 2011-1-DE3-COM13-19259-2 

Projekta īstenošanas periods 2011. gada 1. augusts - 2013. gada 31. jūlijs 

Koordinējošā valsts: Vācija 

 

 

 

 

http://www.ozolniekuvsk.lv/
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Dalībnieki: 

Vācijā Latvijā 

Nordhauzenas pilsēta Ozolnieku novada dome 

Nordhauzenas Bertolda Brehta valsts pamatskola Ozolnieku novada pirmskolas izglītības iestāde „Zīlīte” 

Nīderzalcas valsts pamatskola Ozolnieku vidusskola 

Bērnu dienas centrs „KinderweltamFrauenberg” Ozolnieku vidusskolas attīstības fonds 

Internacionālā Frēbeļa akadēmija GmbH Garozas pamatskola 

 

 

Mērķis: 

 

Optimizēt bērna pāreju no bērnudārza uz pamatskolu ; 

Iepazīties ar dalībvalstu izglītības sistēmu pirmsskolās un pamatskolās;  

Paaugstināt audzinātāju un skolotāju pašapziņu un pozitīva tēla veidošanu sabiedrībā;  

Iesaistīt vecākus un sabiedrību mērķa realizēšanā ; 

Izveidot rokasgrāmatu topošo pirmklasnieku vecākiem. 

Projekta ieguvumi un rezultāti: 

iegūta informācija (anketēšanas rezultātā) no 1.klases bērniem, viņu vecākiem un pedagogiem par 

pārejas posmu; 

izveidots gada plānojums skolas  un PII sadarbībai; 

izveidota rokasgrāmata vecākiem; 

pedagogi iepazinuši Vācijas izglītības sistēmu, kultūru; 

izveidota projekta mājas lapa. 

Sabiedrība tiek informēta skolas mājas lapā, laikrakstā, projekta mājas lapā, vecāku sapulcēs, kā 

novada izglītības iestādes attīstās, pilnveido savu darbību, piedaloties projektos. Izveidots 

informācijas stends skolā. 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas projekts "Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana", 

pieteicās 2 skolotāji un saņēma sertifikātu. 

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas piedāvātā kustība „Draudzīga skola”, misija – pilnveidot 

skolas psihosociālo vidi, lai attiecības starp bērniem, vecākiem, skolotājiem un skolas administrāciju 

tiktu balstītas savstarpējā cieņā un sadarbībā 

Atbalsts piena un piena produktu piegādei izglītības iestāžu skolēniem - valsts un ESF atbalsta 

programma „Skolas piens” 

Valsts un ES atbalsts augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs  atbalsta 

programma „Skolas auglis” 

Ozolnieku vidusskolā no 2013. gada 7. janvāra tiek īstenota ES Mūžizglītības programmas Comenius 

asistentūras aktivitāte, kas nodrošina topošo vai jauno skolotāju/pedagogu pieredzes apmaiņu citu 

valstu mācību iestādēs. Ozolnieku vidusskolā šobrīd ir skolotāja - asistente Anne Šiminski (Anne  

 

\Schiminski) no Vācijas. Dzimtā vieta Annei ir neliels ciematiņš ar nosaukumu Bergfraihaite 

(Bergfreiheit). Tas atrodas Vācijas vidienē, netālu no pilsētas Kaseles (Kassel). 

 

 

 

Ozolnieku vidusskolas un Brēmenes vidusskolas „Oberschulean der Lerchenstrasse” skolu sadarbības 

projekts „Kultūras mantojums” 

Skolu partnerības mērķis: 

veicināt skolēnu un pedagogu zināšanas un dziļāku izpratni par katras dalībvalsts kultūrmantojuma 

vērtībām, tradīcijām un pilnveidot projekta dalībnieku sociālkultūras kompetenci. 

Skola piedalās Nacionāla mēroga programmā “Iespējamā misija”. 
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Šīs programmas ietvaros ekonomiku un matemātiku māca skolotājs Edvīns Elferts, kurš vada arī 

Debašu klubu. Latviešu valodu un literatūru māca skolotāja Ance Jaks, kā arī vada Žurnālistikas  

pulciņu.  

 

 

 

Sadarbība ar sabiedrību 

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

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

profilakse” 

Sadarbība ar CSDD – piedāvājums skolēniem un darbiniekiem J.Bergs„ J. Golubevs – Velosipēdu 

tiesību kārtošana skolā 

Organizētas radošās darbnīcas projekta „Minofenomens” ietvaros 

 

 

 

               
 

                                      76. attēls. Nodarbības radošajās darbnīcās  

 

Sadarbība ar PII "Zīlīte" 

Organizētas skolas vecāku konferences  

Organizētas Ozolnieku un Jelgavas novadu mājturības un tehnoloģiju skolotāju radošās darbnīcas 

Dalība Ozolnieku novada svētkos 

Piedalīšanās talkā Ozolnieku novadā 
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                                          77.  attēls . Teteles pamatskola 

 

      Teteles pamatskola ir Ozolnieku novada izglītības iestāde. 

Teteles pamatskola atrodas Ozolnieku novadā, Tetelē, Skolas ielā 10. 

Skola 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. 

Savu vēsturisko nosaukumu skola atguva 1992. gadā. 

Skolas vīzija: 

Zinoša, radoša atbildīgu skolēnu un skolotāju kolektīva darbība skolā kā izglītības centrā, materiāli 

tehniski nodrošinātā un estētiski sakoptā vidē. 

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: 

2013. gadā skolā mācījās 177 skolēni (latviešu plūsmā - 91,krievu plūsmā - 86). 

Skolā strādā 26 pedagogi ar augstāko izglītību, atbilstoši MK noteikumiem, tajā skaitā 11 maģistri. 

Skolā strādā 8 tehniskie darbinieki 

Skolā darbojas 2 pagarinātas dienas grupas – latviešu un krievu plūsmā. 

 

Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas 

nodrošinātu valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.  

 

Skolas attīstības prioritātes 2012. – 2014. 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; 
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o  Skolēnu motivācijas paaugstināšana, sasniegumu uzlabošana; 

o  Pedagogu kompetences paaugstināšana. Atbalsta sistēmas darba pilnveidošana. Interešu 

izglītības programmu daudzveidība; 

o  Materiālas bāzes pilnveidošana. Izglītojamo atbildības par savu uzvedību un rīcību 

aktualizēšana; 

o  Materiāli tehniskās bāzes pilnveide izglītības programmu īstenošanai, IKT izmantošana 

mācību procesā. Pedagogu atbalsta personāla un vecāku kompetences paaugstināšana. 

Prioritāšu realizācija: 

Pamatjoms Uzdevumu realizācija 

Mācību saturs 

 

Skolā ir akreditētas speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem, kods 21015611 un speciālās pamatizglītības mazākumtautību 

programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015621; 

Visi skolotāji strādā pēc JZM apstiprinātajām mācību priekšmetu 

paraugprogrammām; 

Visi skolotāju tematiskie plāni un individuālie mācību plāni sastādīti pēc vienota 

skolas parauga; 

Skolā strādā metodiskās komisijas; 

Vecāki ir informēti par apgūstamo mācību saturu un vērtēšanas kārtību. 

Mācīšana un 

mācīšanās 

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. 

Skolēnu 

sasniegumi 

 

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. 

Atbalsts 

skolēniem 

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 konsultācijas 

grafika; 

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 vide 

 

Skolas telpas regulāri tiek remontētas un renovētas; 

Skolā ir izveidoti un aprīkoti fizikas, ķīmijas, informātikas, multimēdiju 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 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. 
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Resursi 

 

Plānveidīgi nodrošināta pedagogu tālākizglītība; 

Skolas materiāli tehniskā bāze regulāri tiek pilnveidota; 

Skola ir aprīkota ar nepieciešamo datortehniku un biroja tehniku, ir Interneta 

pieslēgums (arī bezvadu); 

Skolas foajē ir uzstādīts multimēdiju projektors; 

Fizikas kabinets ir aprīkots ar multimēdiju tehnikas komplektu. 

Skolas darba 

organizācija, 

vadība un 

kvalitātes 

nodrošināšana 

 

Skola attīsta un pilnveido skolas vadības darbu un izglītības procesa kvalitātes 

pārraudzības sistēmu; 

Veikti papildinājumi skolas attīstības plānā 2012. – 2014. gadam; 

Izglītības procesa pilnveidošanai notiek pedagogu sistemātiska kvalifikācijas 

paaugstināšana; 

Organizēts skolotāju metodiskais darbs Metodiskajās komisijās. 

        

Interešu izglītība 
Skola 2013.gadā piedāvāja interešu izglītības programmas: 

 Instrumentālais ansamblis sākumskolai 

 Mūsdienu dejas (1.- 9. klase) 

 Floristika 

 Datordizains (5. - 9. klase) 

 Futbols  

 Literāri dramatiskā studija 

 Volejbols 

 Zīda un stikla apgleznošana 

 Vokālais ansamblis 

 Ritmika sākumskolai 

 Galda spēles (šahs un dambrete) 

 Basketbols 

 “Pērļotava” (5. – 9. klase) 

 Rokdarbu pulciņš sākumskolai 

 “Čaklās rokas” – rokdarbi (5. – 9. klasei) 

 

         
 

                        78. attēls. Nodarbības  Teteles pamatskolā 

 

 

Nozīmīgākie ieguldījumi skolas attīstībā 2013. gadā 

 Veikta skolas garderobes rekonstrukcija 

 Veikti fizikas un ķīmijas kabinetu un bibliotēkas remonti 

 Nomainīta novecojusī datortehnika (15 gab.) 

 Pie skolas centrālās ieejas uzstādīti karogu masti 
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79. attēls. Skolas garderobes pēc rekonstrukcijas 

 

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” nodaļa un bijušie skolas absolventi 

– brāļi Biruļi 

 Skolā sekmīgi darbojas datorklase un multimēdiju kabinets, kur mācību procesā tiek 

izmantota interaktīvā tāfele, DVD un video atskaņotājs un dokumentu kamera, bagāta digitālu 

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) 

 2013. gadā skola turpināja realizēt divpusējās partnerības Eiropas Savienības Mūžizglītības 

programmas Comenius apakšprogrammas projektu, līguma Nr.2011-1-LV1-COM07-02134 

1„ Caur kopīgo un atšķirīgo uz harmoniju un draudzību”.  

Projekta partneri: Ozolnieku novada Teteles pamatskola un SCOALA GENEALA 

Nr.1. Topoloveni, Rumānija 

Projekta mērķis: veidot skolēnu un skolotāju izpratni par Eiropas kultūru, valodu 

daudzveidību un vērtību. Palīdzēt skolēniem un skolotājiem iegūt priekšstatus un 

kompetences, attīstot viņu personību aktīvi līdzdarbojoties partnerības projektā. Izpētīt un 

salīdzināt latviešu un rumāņu tautas divu gadskārtu ierašu tradīcijas un ēšanas kultūru. 

 2013. gadā skola veiksmīgi piedalījās Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas projektu 

konkursā “Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta “Sports” standarta īstenošanai 

izglītības iestādēs” un kā rezultātā ieguva jaunu sporta inventāru  

 2013. gadā skola veiksmīgi piedalījās Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta 

rīkotā projektu konkursā un realizēja projektu “Kokapstrādes instrumentu iegāde Teteles 

pamatskolas skolēnu prasmju un jaunrades veicināšanai”. Projekta Nr. 13-06-LL08-L413201-

000003. 
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80.  attēls. Jaunie kokapstrādes instrumenti 

 

 Skola piedalās Ozolnieku novada svētkos 

 Skola piedalās Lielajā talkā 

 2013. gadā skolas vokālais ansamblis piedalījās Jelgavas un Ozolnieku novadu Bērnu svētkos 

Elejā 

 2013. gadā skolā uzsākts vecāku brīvprātīgais darbs organizējot radošās nodarbības skolas 

pagarinātās dienas grupā 

 Skolā tiek organizētas skolas vecāku konferences  

 Sadarbība ar Ozolnieku vidusskolu un Salgales pamatskolu 

 Skola piedalījās projektā “Miniphanomenta – 52 aizraujoši eksperimenti mācību stundām un 

starpbrīžiem” 

 Skola regulāri organizē novada mēroga šaha turnīru 

 

 

                      

 
 

81. attēls. Garozas pamatskola 

 

         Garozas pamatskola ir Ozolnieku novada Salgales pagasta izglītības iestāde. Garozas 

pamatskolas darbības pamats ir Ozolnieku novada Domes apstiprināts skolas nolikums un skolas 

izstrādātie iekšējās kartības noteikumi. 

      Skola atrodas skolēniem tīrā un ekoloģiskā vidē. Vietu ir iemīļojuši vietējie Garozas un 

Emburgas iedzīvotāji, absolventi, ekskursanti un citi interesenti. 

 Skolas apsaimniekojamā teritorija ir 2,9 ha. Skolas telpu platība – 1483.87 m
2
.  Skolā ir 

pirmsskolas izglītības iestāde ar 4 bērnu grupām un 9 klašu komplekti (1.-9.kl.). Pavisam kopā 
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pirmsskolu un 1.-9.klasi apmeklē 146 bērns no tiem 86 skolēni mācās 1.-9.kl., bet 60 apmeklē 

pirmsskolu. 

 Garozas pamatskola veic ne tikai izglītošanas darbību, bet arī kultūras centra funkcijas Salgales 

pagastā. 

Skolas vīzija 

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

sociālā stāvokļa vai reliģiskās piederības ir 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. 

 

Izglītības darbības mērķis 

 Skola īsteno: 

N.p.k. Programma Kods  

1. Pirmsskolas izglītības programmu  

 

00011111 

2. Speciālās pirmsskolas izglītības programma 

izglītojamiem ar jauktiem attīstības 

traucējumiem  

 

01015611 

 

3. Pamatizglītības Profesionāli orientētā virziena 

programmu 

 

21014111 

4. Speciālās izglītības programmu 21015811 

5. Speciālās izglītības programmu 21015411 

 

 

 

 

 

Skolas personāls 

1.Skolas administrācija 

1.1.Skolas direktore – Dina Štelmahere 

1.2.Direktores vietniece izglītības jomā- Anda Jēkabsone 

1.3 Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā-Valts Vaznis 

2. Skolotāji -16 

3. Tehniskie darbinieki-7 

Pirmsskolas personāls 

Pedagogi-4 

Skolotāju palīgi-4 

Pirmsskolas organizācija 

Pirmsskolā darbojas  4 grupas. Šajā mācību gadā pirmsskolu apmeklē  60 bērni Ar pašvaldības 

finansējumu  bērni saņem logopēda un sociālā pedagoga un koriģējošās vingrošanas atbalstu. 

Pirmsskolas darba laiks ir no plkst.7.00- 19.00.Bērni ir nodrošināti ar brokastīm, pusdienām, launagu. 

Dienas maksa 2,32 € dienā.   Pirmsskolas 5-gadīgie un 6-gadīgie bērni ar pašvaldības atbalstu  apgūst 

angļu valodu. 

Skola uzklausa un izskata vecāku ieteikumus un vēlmes. Laba vecāku atsaucība un sadarbība. 

Nodrošināts transports no rīta un pēcpusdienā  kopā ar skolas skolēniem. 

Autobusā  bērnus pavada divas pirmsskolas pedagogu palīdzes. 
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                                                      82.  attēls . Pasākums  „Popiela” 

 

 

 

 
 

83.  attēls .  Skolas  izlaidums 

 

Skolas organizācija 

Projekti-  1.Comenius Reģionsadarbībā ar  Northousenas pašvaldību Vācijā, vasarā –jūlijā,

 noslēdzoties projektam, Ozolnieku vidusskola un Garozas  pamatskola saņēma un 

 iepriecināja  ar izdoto  rokasgrāmatu vecākiem 

                  2. Skolas auglis. 

                  3.Projekts konkurss ”Es zinu, varu un daru” 

                  4.Jau 5gadi skolotāja Inta Balcere veiksmīgi darbojas projektā Junior Achievement – 

Young Enterprise mūsu skolā. Pateicoties skolotāju iniciatīvai skolēni guvuši panākumus skolēnu 

mācību uzņēmumu konkursos un aktivitātēs. 

Skolā saistībā ar šo projektu darbojas sākumskolas skolotāja Anda Jēkabsone, kas piedalās arī 

konkursos un aktivitātēs gatavojot skolēnus. 
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             84. attēls. 2013.gada decembrī Rīga Plaza -  skolēni piedalās  

Ziemassvētku tirdziņā 

 

1.-4.klases zīmēšanas konkursā „Ceļo droši” laureāte Enija Neļķe 

Radošuma un finanšu pratības konkursa „Biznesa pasaka” laureāte Darja Škļarova 

Skolēni piedalījušies: 

1.Olimpiādes –  1.-3.kl. matemātika, Latviešu valoda 8.kl., 

                          Matemātika 6.-9.kl.2.vieta -Laura Millere 8.kl. Jelgavas un Ozolnieku  

 novadā, skolotāja Nellija Blekte 

2.Konkursi 
                          Mājturība un tehnoloģijas zēniem 3.vieta – Viktors Tarasovs 

 Jelgavas un Ozolnieku  novadā, skolotājs Mārtiņš Mašals 

Mājturība un tehnoloģijas meitenēm 2.vieta –Anna Marta Fojta 

Jelgavas un Ozolnieku  novadā, skolotāja Olvija Ernstsone 

Vizuālā māksla 

Skatuves runa Jelgavas un Ozolnieku novadā 

Erudīts ”Mana Latvija” 

Policijas konkurss 5.-9.kl. 1.vieta Linda Burseviša, Valērija Radkeviča , Santa Jacukēviča, Marta 

Anna Fojta, Danute Bogdanova Ozolnieku novadā sagatavoja skolotāja Violeta  Kraukle- Veisa 

Sports 

Jelgavas  un Ozolnieku novada  

47.sporta spēles - Rudens kross - 

3.vieta Valērija Radkeviča 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              85.attēls.  Skolnieku darbu izstāde 
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Skolas pasākumi 

 

1.septembris-Zinību diena, viesos pie MAZĀS RAGANIŅAS; 

Dzejas dienas; 

Skolotāju diena; 

Rudens ražas izstāde; 

Mārtiņdiena; 

Helovīni; 

Lāčplēša diena;  

Latvijas proklamēšanas diena; 

Ziemassvētki ar svētrītu un vakara skolēnu koncertu; 

Mācību priekšmetu nedēļas; 

Projektu nedēļas; 

Lieldienas; 

Popiela; 

Talkas; 

Sporta dienas; 

Superpuika; 

Supermeitene; 

Māmiņu diena; 

Pēdējais zvans; 

Pēdējā skolas diena; 

Radošās darbnīcas vasarā ;            

9.klases izlaidums; 

Novada  svētki .              

 

 

                                                                           86.  attēls . Garozas skolas kolektīvs  novada    

                                                                                                                   svētkos 

 

 

Atbalsts skolēniem 
Skolā darbojas  logopēds, sociālais pedagogs. Skolā no Ozolnieku pašvaldības ir atmaksāta 

koriģējošā vingrošana. Līdz ar to ir atbalstīti pirmsskolas un skolas bērni, kuriem nepieciešams veikt 

attīstošu vingrošanu. Skolai ir izveidojusies laba sadarbība ar Ozolnieku pašvaldības policiju, sociālo 

dienestu un bāriņtiesu.  

Skolā darbojas 1.-4.klašu un 5.-9.klašu pagarinātās  dienas grupas. Tās darbojas pēc  izstrādātas  

darba kārtības, kas nodrošina iespēju mācīties, piedalīties fiziskās aktivitātēs, rotaļās, pastaigās u.t.t. 

Apmēram 64% skolēnu saņem brīvpusdienas un visi pagarināto grupu bērni saņem novada atmaksātu 

launagu. 

javascript:
javascript:
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Skola piedāvā 

Interešu izglītību 

Individuālās nodarbības  

Konsultācijas  

Atbalstu bērniem un vecākiem 

Pasākumus 

Pagarinātās dienas grupas 

 

 

 

 

                                                               87.  attēls. Skolēnu paveiktais 

                                          Interešu izglītība 

Ansamblis 

Tautiskās dejas 

Informātika 

Sporta dejas 

Dramatiskais 

Lietišķā māksla                                    

 

 

Ieguldījumi skolas attīstībā 

Iegādāti 9 portatīvie datori 

2 skolēnu datori 

Mēbeles pirmsskolas 6-gadīgo bērnu grupai 

Viena klase nokomplektēta ar jauniem soliem un krēsliem 

 

 

 

Iegādāts zāles pļāvējs 

Iegādāta elektriskā plīts 

Sakārtots internets 

Skolai ir savas vienotas dienasgrāmatas 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

          88.  attēls . 2013.gadā veikta Garozas skolas apkārtnes labiekārtošana 
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                                                        89.  attēls. 1. klase pēc remonta  

 

 

Skolai iegādātais inventārs 

Mēbeles: 

soli, krēsli, tāfele, skapji 

Sporta inventārs:  

Slēpošanas ekipējums, futbola vārti kā arī sīkais inventārs  

 Skolas virtuvē : 

Galdi- letes,  skapji, trauku turētāji  u.c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     

90. attēls. Salgales pamatskola 

 

 

        Salgales pamatskola atrodas Ozolnieku novada Salgales  pagasta  Emburgā . 

Pirmsskolas grupas darbu uzsāka 1989.gada 13. martā  , no 1992.gada skola darbojās kā pamatskola  ,  

akreditēta līdz 2019.gada 3.jūnijam . 

Mācību programmas 

Skola piedāvāja 5 izglītības programmas: 

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

06.06.2013.), akreditēta līdz 2019.gada 3.jūnijam 

- speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas attīstības 

traucējumiem (licences Nr.V- 4994, 03.01.2012.) 

- pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma (licences Nr.V- 4996, 

03.01.2012.), 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– Eva Štelmahere, direktores vietnieks saimnieciskā 

darbā – Edgars Buls 

2013. gadā skolā mācījās 114 izglītojamie: 

o 5 – 6 gadīgo grupā – 18 

o 1.- 4.klasēs – 32 

o 5.- 9.klasēs – 44, 

o audzēkņi vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem - 18 

no citām pašvaldībām, tai skaitā: 

o no Jelgavas – 18 

o no Jaunsvirlaukas pagasta – 6 

o no Aknīstes novada - 2 

o no Rundāles novada – 4 

o no Iecavas novada - 3 

 No 9 absolventiem visi turpina tālākizglītību, vidusskolā - 1 absolvents, arodvidusskolās – 8. 

 Skolā strādā 19 pedagogi ar atbilstošu izglītību un kvalifikāciju, 6 skolotājiem ir 

papildkvalifikācija, 6 – maģistri, 3 – iegūst augstāko izglītību.  

 Skolā darbojās pagarinātas dienas grupas visiem skolēniem līdz plkst.18
00

. 

Atbalsta sistēma 

 Izveidota veiksmīga sadarbības sistēma ar novada sociālo dienestu un sociālo pedagogu Ievu 

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

doktorātu 

 Divas reizes nedāļā skolā strādā logopēds 

 Skolas bibliotēka ir nodrošināta ar mācību grāmatām. 2013.gadā mācību grāmatu fonds 

bibliotēkai papildināts par Ls 1615,00, periodikas izdevumi par Ls 247,00 

 

Saimnieciskais personāls 

Skolas tehniskie darbinieki – 3 apkopējas, 3 pirmsskolas skolotāju palīgi, dežurante, 4 kurinātāji, 

medmāsa un direktora vietnieks saimniecības jomā - remontstrādnieks. 

Interešu izglītība 

 1.-4.klašu koris; 

 kora grupa Asni;  

 2.-4.klašu ansamblis;  

 vizuālā māksla;  

 mūsdienu dejas; 

 tautiskās dejas;  

 teātris; 

Profesionāli orientētās programmas priekšmeti: 

 sports; 

 tūrisms; 

 orientēšanās; 

 peldēšana; 
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 sporta spēles; 

 ārstnieciskā vingrošana; 

 vieglatlētika; 

 fitness. 

 

Iepriekš izvirzīto prioritāšu realizācija 

 

1. Izskatīt iespēju finansēt sociālo pedagogu 

4.1.1.Psholoģiskās un sociālpedagoģiskās palīdzības nodrošinājums 

 Sociālais pedagogs ir pieejams skolā pēc nepieciešamības un skolas 

pieprasījuma 

 Sociālais pedagogs nodrošina skolēnu ar mācīšanās traucējumiem 

sagatavošanu Pedagoģiski medicīniskajai komisijai 

2. Ieviest skolas darbvedes amata vienību 

7.2.2.Izglītības iestādes darba organizēšana un personāla pārvaldība 

 Lietvedības funkcijas ir pilnībā nodrošinātas atbilstoši pašvaldības štatu 

sarakstam 

3. Izveidot pārskatāmu un visiem zināmu vadības darba struktūru, noteikt katra vadītāja 

darba funkcijas 

7.2.1.Vadības darba organizēšana un plānošana 

 Izveidota vadības struktūra, noteiktas direktores un vietnieku darba funkcijas 

4. Veikt optimālu pedagoģiskā darba slodžu sadali, ievērojot racionālas darba 

organizācijas nosacījumus 

7.2.2.Izglītības iestādes darba organizēšana un personāla pārvaldība 

 Pedagoģiskā darba slodzes sadalītas racionāli, ievērojot darba organizācijas 

nosacījumus un skolas iespējas 

5. Izveidot efektīvu izglītības procesa kvalitātes pārraudzības sistēmu 

7.2.2.Izglītības iestādes darba organizēšana un personāla pārvaldība 

 Izveidota izglītības procesa pārraudzības kārtība 

 Kārtība ieviesta, analizēta, tiek veikti uzlabojumi 

 Darbības atspoguļotas skolas darba plānā 

6. Izveidot mācību priekšmetu jomu metodiskās komisijas, optimizējot metodiskā darba 

sistēmu 

6.2.2.Pedagogu profesionālā pilnveidošanās 

 Skolā darbojas metodiskā padome atbilstoši reglamentam 

7. Metodiskajās komisijās izvērtēt mācību metodes un formas: skolēnu iesaistīšana 

analītiska procesa darbībās, mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošana mācību procesā, 

mācību procesa diferenciācija pēc sarežģītības pakāpes u.tml. 

2.1.3.Mācību metožu izvēle 

2.2.1.Izglītojamo mācīšanās darba organizācija 

 Darbību organizācija plānota skolas attīstības plānā un ikgadējos darba plānos 

 Stundu vērojumos tiek analizēts skolotāja un skolēnu ieguldījums mācību 

procesā 

 Skolā ir divas interaktīvās tāfeles un citi moderni mācību līdzekļi, kas tiek 

aktīvi izmantoti ikdienas darbā 

8. Izstrādāt vienotu konsultāciju grafiku un pilnveidot darba sistēmu ar skolēniem, 

kuriem ir mācību grūtības 

4.4.2. Palīdzība izglītojamajiem, kuriem mācības sagādā grūtības 

 Licencēta un tiek realizēta speciālā programma izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem 

 Skolā darbojas pagarinātās dienas grupa visiem skolēniem 

9. Izstrādāt skolēnu darba pašvērtējuma un savstarpējā vērtējuma kritērijus 
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2.3.1.Vērtēšanas metodes un vērtēšanas kvalitāte 

 Skolotājiem pieejami dažādi pašvērtējuma veidi 

 Skolēni veic pašvērtējumu ikdienas darbā 

10. Izveidot optimālu izglītības standartam un programmai atbilstošu vienotu stundu 

tematisko plānu struktūru 

1.1.2.Izglītības programmu īstenošanas plānošana 

 Pedagogi izstrādā tematiskos plānus pēc vienotas skolas izstrādātas struktūras 

11. Sistemātiski vērtēt skolēnu mācību sasniegumus atbilstoši valstī spēkā esošajiem 

normatīvajiem dokumentiem 

2.3.1.Vērtēšanas metodes un vērtēšanas kvalitāte 

 Pedagogi sistemātiski vērtē skolēnu sasniegumus atbilstoši valstī noteiktajai 

un skolā izstrādātajai kārtībai 

 

 

Citi sasniegumi 

 2.vieta matemātikas olimpiādē; 

 1.vieta vizuālās mākslas konkursā 

 1.vieta stafešu sacensībās Drošie un veiklie; 

 1.vieta vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu konkursā Kur saulīte rotājās 

 Trīs 1.vietas, divas 2.vietas,trīs 3.vietas vieglatlētikas sacensībās; 

 2.vieta D grupas zēnu komandai vieglatlētikas sacensībās; 

 3.vieta E grupas komandai vieglatlētikas sacensībās; 

 3.vieta 46.skolēnu spartakiādē kopvērtējumā 2.grupā 

 Divas 2.vietas krievu valodas konkursā 

 Ozolnieku novada konkursa Sakoptākā pašvaldības iestāde laureāts 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

91. attēls. Labākie sportisti                                                  92. attēls. 9.klases izlaidums 

 

93.attēls. Piedzīvojumu nometne vasarā                      94.  attēls. Rudens pārgājiens     
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            Pirmsskolas izglītības iestādēs „Zīlīte” un „Zīlīte”filiāle ir radoša un atvērta vide bērniem, 

kas caur patstāvīgu darbošanos un rotaļām palīdz  atklāt bērna iztēli, fantāziju un pasauli ap mums. 

PII ”Zīlīte” atrodas Ozolnieku novadā, Ozolnieku pagastā, Meliorācijas ielā 10 

LV-3018  Tālrunis 63050116, e-pasts :zilite@ozolnieki.lv 

PII ”Zīlīte” filiāle atrodas Jelgavas ielā 35 

Izglītības iestādē „Zīlīte” tiek īstenotas Vācu pedagoga Fridriha Frēbeļa pedagoģiskās metodes un 

atziņas. 

PII ”Zīlīte” uzņem bērnus vecumā no 1,5.gada.  

Iestādē darbojas 12.bērnu grupas.  

2012./2013. mācību gadā iestādi apmeklē 246 bērni, no tiem 86 bērni  

5-6.gadīgo obligātā apmācībā. 

  

 
 

                          95. attēls. 1.septembris – Mācību gadu uzsākot, pedagogi iepriecina  

                                                     audzēkņus   ar teātra izrādi 

 

 

 

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 

 Iestādē tiek organizēts darbs, kas balstās uz Fr.Frēbeļa metodiku un pedagoģiskajām 

atziņām. 

 

2. Mācīšana un mācīšanās: 

2013./2014.mācību gadā  iestādē tiek izvirzītas sekojošas prioritātes: 

1. Informāciju tehnoloģiju izmantošana darba plānošanā un rotaļnodarbībās. 

2. Patriotiskā audzināšana un bērnam draudzīga vide. 

3. Folkloras elementu pielietojums bērnu apmācības procesā. 

4. Pedagogam veicināt kopīgu sadarbību ar skolotāju palīgu vadot pedagoģisko darbu grupā. 



Ozolnieku novada pašvaldības 2013.gada publiskais pārskats  

 100 

5. Pedagogu atvērta un profesionāla savstarpējā sadarbība ar vecākiem. 

 

 Rotaļnodarbību saturs tiek veidots vadoties pēc valsts izglītības vadlīnijām 

akcentējot praktisko un pētniecisko darbību. 

 Pēcpusdienas cēlienā notiek individuālais darbs ar bērniem, radošās nodarbes, 

tiek piedāvāti pulciņi interešu izglītībā. 

 5-6gadīgiem bērniem divas reizes nedēļā notiek angļu valodas nodarbības. 

 Skolotāji papildina savas profesionālās prasmes dažādos kvalifikācijas kursos. 

 

 

3.Izglītojamo sasniegumi: 

 Mācību gada sākumā un beigās tiek aizpildītas bērnu individuālās attīstības 

kartes. 

 Regulāri tiek informēti bērnu vecāki par bērna gaitām dārziņā, par mācību 

procesu , par bērna veiksmēm un neveiksmēm. 

 

 

 

4.Atbalsts izglītojamiem: 

 

    Iestādē darbojas logopēds, vispārējā fiziskās attīstības grupa, 

     No septembra mēneša strādā psihologs. 

 

   Pēcpusdienas cēlienā tiek piedāvāti interešu izglītības pulciņi: 

     Angļu valoda, tautiskās dejas, keramika, ansamblis  un futbola   pulciņš. 

 

5.Iestādes vide: Iestādes vide iekārtota tā, lai bērns gūtu nozīmīgu praktisku pieredzi. 
 Iestādē tiek akcentēta estētiska vide. 

 Iestādē turpinās plānotie remontdarbi: 

Izremontēta iestādes virtuves telpa, ko mācību procesā izmanto  kā mājturības 

kabinetu. 

 

  
 

                                       96. attēls.  Izremontētais medicīnas kabinets. 
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          97. attēls. Atjaunotas  trepes uz otro stāvu 

 

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 

                      logopēdi, psihologs. 

 Tehniskais personāls - 12.skolotāju palīgi, saimniecības pārzinis, medmāsa. 

 No septembra iestādē tiek piešķirtas papildus 6.likmes tehniskajam personālam. 

 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. 

 

 

 

 

                                        98.attēls.  Pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte” 

 

 

Pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte” aug un attīstītas gaidot apaļās jubilejas svinības, kas 

būs jau 2014. gada 24. decembrī . „Bitīte” kā zināms simbolizē čaklumu un strādīgumu, ko arī 
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 2013. gadā ar savu darbību apliecināja radošais kolektīvs, kurš aug un attīstītās pilnveidojot ne tikai 

profesionālās iemaņas.2013. gada 1. septembrī PII „Bitīte” tika atklāta jauna izglītojamo grupiņa 

„Skudriņas”( Attēls Nr.1), kurā tika uzņemti un turpina izglītoties 15 izglītojamie. Kopīgiem spēkiem 

aizvadītājā gadā ir izdevies  radīt jaunas darba vietas: 2 pirmsskolas izglītības skolotāja vakances, 2 

pirmsskolas skolotāja palīga un 1 psihologa vakanci, pateicoties tam PII „Bitīte” kolektīvu veido jau 

22 strādāt griboši cilvēki, kuri ikdienā rūpējās jau par 71 izglītojamo. 

 

 

 

 

 

      

 

                      

          

              

99. attēls. Grupiņā “Skudriņas” 

 

                          

Lielā pārmaiņu gada sākumā tika atklāts arī rotaļlaukums . 

 

 

 

 

 

 

  

100.  attēls. Jaunais  rotaļu laukums 

Lai mācību process norisinātos veiksmīgi tiek rūpīgi ievērotas izvirzītās prioritātes: 

• Radīt iespējas izglītojamo pilsoniskajai līdzdalībai, patriotisma un valstiskās identitātes 

nostiprināšanā; 

• Veicināt izglītojamo izpratni par veselības un drošības  jautājumiem un atbildīgu attieksmi un 

rīcību ikdienas situācijās; 

• Pielietot praktiskas sadarbības formas ar izglītojamo vecākiem, aktualizējot vēcāku līdzdalību 

iestādes darbībā. 
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Kā liels ieguvums jāatzīmē arī jaunizveidotais psihologa un logopēda kabinets  un medicīnas 

darbinieka kabinets , kur  izglītojamajiem ir iespēja netraucēti darboties pie speciālistiem.  

 

 

 

 

 

 

 

                                     101. attēls. Jaunizveidotie  kabineti 

101.attēls. Jaunizveidotās telpas 

 

             Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte” ir pašvaldības dibināta un tās 

pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai.  

 

 
 

                   102.. attēls. Pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” 

 

Izglītības iestādes mērķis - veidot radošu un brīvu personību, attīstot katra bērna vispārējās 

spējas, sniedzot stabilu, vecumam piemērotu zināšanu, prasmju un iemaņu bāzi, kas ļautu sekmīgi 

turpināt mācības un sagatavotu dzīvei nemitīgi mainīgā vidē. 

 

 

Izglītības iestāde realizē 8 licencētas pirmsskolas izglītības programmas: 

 

      

Nr. 

Informācija licencēs 

IP kods IP nosaukums Licences 

Nr. 

1. 01011111 Pirmsskolas izglītības programma V-5304 

2. 01011121 Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma V-5305 

3. 01015611 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem 

ar jauktiem attīstības traucējumiem 

V-5312 

4. 01015621 Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību 

programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības 

traucējumiem 

V-5313 
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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 

 

Pārskata gadā mūsu izglītības iestādē bērnu apmeklējumam bija atvērtas septiņas, pa vecuma 

grupām sadalītas, grupiņas, kuras apmeklēja 140 bērni.  

 Pirmsskolas izglītības iestādē bērni tiek uzņemti no 1.5 – 7 gadu vecumam. Bērniem 

zināšanas tiek sniegtas gan latviešu, gan krievu valodā. Pēdējo gadu laikā audzēkņu skaitam ir 

tendence augt, kas mūs viennozīmīgi priecē.  

 

 

                          Audzēkņu skaita dinamika  

0
50

100
150

 
 

                                    103. attēls. Audzēkņu skaita dinamika 

 

Pirmsskolas izglītības iestādē pedagoģisko procesu īsteno 22 pedagoģiskie darbinieki 

(pirmsskolas skolotāji, sporta un mūzikas skolotāji, interešu izglītības skolotāji), 7 pedagogi, dotajā 

brīdī, iegūst augstāko pedagoģisko izglītību. Iestādes pedagogi regulāri piedalās tālākizglītības kursos 

un pieredzes apmaiņas pasākumos.  

 Ikdienas darbā aktīvi iesaistās arī radošs un atsaucīgs tehniskais personāls . Iestādē strādā 14 

tehniskie darbinieki. 

Ikdienā par bērnu labsajūtu rūpējas, veidojot drošu, sakoptu un bērniem pievilcīgu un 

draudzīgu vidi - vadītāja, vadītājas vietniece izglītības jomā, vadītājas vietniece saimnieciskajā darbā, 

lietvede. Lai veiksmīgi organizētu mācību darbu un īstenotu speciālās programmas, sniedzot atbalstu 

bērniem ar veselības un dažādām attīstības problēmām, iestādē strādā atbalsta personāls – psihologs, 2 

logopēdi, 2 speciālie pedagogi, medicīnas māsa.  

Pedagoģiskais darbs ikdienā balstās uz izzināšanas, salīdzināšanas, vērošanas un praktiskas 

darbošanās principiem, kur bērns ir vides izzinātājs un pilnvērtīga sabiedrības daļa. 

  Lai analizētu un pilnveidotu pedagoģisko darbu, regulāri notiek dažādi metodiskie pasākumi: 

pedagoģiskās padomes sēdes, plānošanas sapulces, darbinieku sapulces, skolotāju sagatavoto mācību 

materiālu un attīstošo spēļu prezentācijas, pieredzes apmaiņas par iegūto semināros un kursos, atklātās 

nodarbības, skolotāju tikšanās ar psiholoģi un aktuālo jautājumu risināšana. 

Arī pārskata gadā tika īstenots, Eiropas Sociālā fonda, (ESF) programmas ‘’Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos”. Tā ietvaros 2 pirmsskolas skolotāji iesaistījās pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanas sistēmas ieviešanā, un ieguva 2. kvalitātes pakāpi. 
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 Regulāri pirmsskolas skolotājas apmeklē tālākizglītības kursus, lai pilnveidotu savas 

zināšanas. Tiek apmeklēti projektu un valsts finansētie tālākizglītības kursi. 

Arī iestādes vadītājai un vadītājas vietniecei  ir iespēja paaugstināt savu kvalifikāciju  tālākizglītības 

kursos. Organizējām pieredzes apmaiņas braucienus, gan ar Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības 

iestādēm, gan Jelgavas novada Glūdas Pirmsskolas izglītības iestādi „Taurenītis”, gan vairakkārt 

viesojāmies un pie sevis viesos uzņēmām Iecavas pirmsskolas izglītības iestādes „Dartija” kolēģes.  

 Pārskata gadā sadarbībā ar Eiropas Trešo valsts piederīgo integrācijas fondu un valsts 

finansētā projekta „Atbalsta nodrošināšana pedagogiem, kuri māca latviešu valodu bērniem 

mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestādēs”, ietvaros organizējām semināru, aicinot uz 

diskusijām Ozolnieku, Jelgavas novada pedagogus. Šī projekta rezultātā pedagogi tika iepazīstināti ar 

mācību līdzekli „Latvija drauga acīm”, kā arī ieguvām dāvinājumā šos mācību līdzekļus, kuri ļoti 

veiksmīgi tiek izmantoti latviešu valodas apmācībā bērniem no krievu tautības ģimenēm. 

 

MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS  

 Galvenais līdzeklis bērnu mācīšanas procesā ir rotaļa - gan kā bērna patstāvīga, gan pieaugušā 

organizēta darbība, kā arī rotaļspēle. Mūsu galvenās darba formas, lai realizētu pirmsskolas izglītības 

programmu, ir: rotaļnodarbība ar visu grupu, rotaļnodarbība ar apakšgrupām, apvienotā 

rotaļnodarbība, patstāvīga darbība attīstošā vidē, pašnodarbība. 

Pārskata gada laikā, iesniedzot pieteikumu, Eiropas Savienības, Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai (ELFLA), atklāto projektu iesniegumu konkursa pasākumam, „Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, 

saņēmām finansējumu, lai izveidotu „Attīstības un izglītības centru 3-6 gadus veciem bērniem ar 

mācīšanās un valodas attīstības traucējumiem”. Paredzot, ka centrā darbosies speciālie pedagogi, 

logopēds, psihologs. Speciālisti strādā ar bērniem gan individuāli, gan  grupās, ņemot vērā valodas 

attīstības traucējumu veidu, bērnu vecumu un intelektuālās attīstības līmeni.  

Piesaistot šī projekta līdzekļus, iegādājāmies nepieciešamās mēbeles, interaktīvo tāfeli, datoru, 

projektoru. Arī ikdienas darbā, iespēju robežās tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas, padarot mācību 

procesu, mūsdienīgāku, bērniem saistošāku un radošāku.  

 

Ciešā sadarbībā ar Ozolnieku novada pedagoģiski medicīnisko komisiju, tiek konstatēti bērnu 

dažādie attīstības traucējumi, kā rezultātā pielāgota bērnu spējām un attīstībai piemērotākā speciālā 

programma.  

 

2013.gadā tika noorganizētas vairākas pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes, kurās, atzinumu 

par speciālās programmas nepieciešamību saņēmuši 12 izglītojamie.  

 

                                       

Ikdienā, saskaņojot ar bērnu vecākiem, bērniem piedāvājam konsultācijas vai papildus 

nodarbības:  

• pie psihologa; 

• nodarbības speciālo pedagogu vadībā gan latviešu, gan mazākumtautību grupu audzēkņiem; 

• logopēdiskās nodarbības gan latviešu, gan mazākumtautību grupu audzēkņiem; 

• koriģējošās vingrošanas nodarbības; 

• latviešu valodas apmācības nodarbības.  

 

Iestādē norit darbs ar talantīgajiem bērniem, kur lielākos svētkos tika demonstrēti bērnu 

sasniegumi, uzstājoties koncertos un publiskos pasākumos.  

Arī perspektīvā  plānots turpināt darbu ar talantīgajiem bērniem, kā arī ar bērniem, kuriem ir 

mācīšanās grūtības. 

 

BĒRNU SASNIEGUMI 

Iestādē, kā arī ārpus tās regulāri tika rīkotas izstādes, kur iestādes viesiem, vecākiem un 

pašiem bērniem bija iespēja novērtēt, analizēt un salīdzināt pašu paveikto. Bērnu darbi, tuvojoties 
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lielākiem svētkiem, tika izvietoti arī Ānes kultūras namā, kā arī bērnu darbus iesniedzam „Kanclers” 

rīkotajos zīmējumu konkursos.  

ATBALSTS BĒRNIEM UN VECĀKIEM 

 

Strādājot ar bērniem, darbojamies komandā– skolotāji, skolotāju palīgi, speciālisti, vecāki. 

Pirmsskolas izglītības iestādē kā atbalsta personāls strādā 2 logopēdi, 2 speciālie pedagogs, psihologs, 

pēc nepieciešamības tiek piesaistīts Ozolnieku novada sociālais pedagogs. Katram no viņiem ir 

nodrošināta telpa un tehniskā bāze. Ļoti pozitīvi vērtējam to, ka mūsu iestādē darbu uzsācis psihologs, 

kura darbība vērsta uz to, lai palīdzību bērniem adaptēties, pilnveidotu viņu saskarsmes iemaņas, 

sniegtu individuālas konsultācijas pēc nepieciešamības bērnu vecākiem un pedagogiem.  

Visi pirmsskolas skolotāji sadarbojas ar atbalsta personālu. Grupu vecāku sapulcēs regulāri 

tiek aicināts atbalsta personāls, lai sniegtu vecākie plašāku ieskatu savā darbā. Lielāka daļa vecāku 

apgalvo, ka zina, kādu palīdzību piedāvā logopēds, speciālais pedagogs, psihologs un viņu bērni 

izmanto šo palīdzību. Iestādē tiek organizētas arī Vecāku dienas, grupas vecāku sapulces, individuālās 

tikšanās ar vecākiem, atklātās nodarbības vecākiem. 

Iestādes vadība un grupu skolotājas rīko vecāku sapulces, lai informētu par aktualitātēm 

ikdienas dzīvē, lai izvērtētu paveikto un uzzinātu vecāku vēlmes, ieteikumus un problēmas, lai 

maksimāli efektīvi plānotu turpmāko darbu.  

Vecāku izglītību nodrošinoši un sadarbības veicinoši pasākumi: 

 individuālās konsultācijas, 

 jaunuzņemto bērnu vecāku sapulce, 

 tematiskās vecāku sapulces grupās, 

 sešgadīgo bērnu vecāku tikšanās ar sākumskolas skolotāju. 

Sadarbībā ar Ozolnieku novada Sociālo pedagogu vecākiem tiek organizētas vecāku skolas 

nodarbības. Bērnu vecākiem bija iespēja iesaistīties vecāku apmācības grupā, lai labāk izprastu sava 

bērna uzvedību un iemācītos to labot reizēs, kad bērns ir patvaļīgs, nepaklausīgs vai agresīvs. 

Programmas nosaukums - „Bērna emocionālā audzināšana”. Tā sniedza ieteikumus, kā pārvarēt 

dažādas grūtības bērna audzināšanā un veicināt bērna emocionālo attīstību. 

 

Šīs programmas mērķi bija: 

 Veicināt bērna uzticēšanos, 

 Mazināt trauksmi, 

 Nostiprināt pašcieņu, 

 Attīstīt saskarsmes iemaņas, 

 Veicināt bērna iesaistīšanos dažādās aktivitātēs, 

 Sekmēt attiecības ar vienaudžiem, 

 Veicināt emociju pašregulāciju. 

Pārskata gada laikā iestādē notika, Ozolnieku novada pašvaldības apmaksāti, dažādu 

viesmākslinieku pasākumi bērniem – koncerti, teātri utt.  

Reizi gadā tiek organizētas Vecāku dienas. Bērnu ģimeņu pārstāvji apmeklē rotaļnodarbības, 

vēro sava bērna darbu un aktivitāti, kā arī novērtē pirmsskolas skolotāju profesionalitāti. Vecāki var 

individuālās sarunās apspriest bērna veiksmes un risināt problēmas. 

Ārpus rotaļnodarbību laika, bērniem tiek piedāvātas, pašvaldības apmaksātas, Interešu izglītības 

 nodarbības:  

 latviešu valoda; 

 ansamblis; 

 tautiskās dejas. 

 Izglītības iestādē bērniem tiek nodrošināta kvalitatīva ēdināšana. Ēdienkarti sastāda pārtikas 

tehnologs, atbilstoši bērnu vecumam. Ņemot vērā ģimenes ārstu izziņas, bērniem, kuriem ir dažādas 

saslimstības, vai pārtikas produktu nepanesība,  tiek izstrādātas individuālās ēdienkartes un bērniem 

tiek nodrošināta atbilstoša ēdināšana. 

Esam iesaistījušies projektā „Skolas piens”, kā rezultātā, katrs mūsu iestādes audzēknis, papildus 

ikdienas ēdienkartē iekļautajam, saņem bezmaksas glāzi piena.  
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IESTĀDES VIDE  

Grupu telpas ir plašas, gaišas, ērtas un pateicoties pēdējo gadu renovācijas pasākumiem, 

patīkami siltas. Tika atjaunoti bērnu rotaļu laukumiņi, kas neatstāj vienaldzīgu nevienu bērnu.  

     No pusotra gada vecuma līdz skolas gaitu sākumam bērni mūsu izglītības iestādē  jūtās pieskatīti, 

pasargāti, attīstīti atbilstoši savam vecumam un profesionāli sagatavoti skolas gaitu uzsākšanai. Par to 

rūpējas profesionāls ar augstu atbildības sajūtu apveltītais pieaugušo kolektīvs. 

Sadarbībā ar vecākiem, tiek organizēti kopīgi, aizraujoši pasākumi, kuros ir iespēja piedalīties 

un parādīt savu varēšanu un prasmi ikvienam bērnam. Tie pirmām kārtām ir latviešu gadskārtu svētki. 

Gadatirgi Miķeļos, masku gājieni Mārtiņos, jautrā vizināšanās Meteņos, Lielās dienas šūpošanās. 

Iepazīstam arī krievu tautas tradīcijas. Bet ir arī pasākumi, kuros bērni var parādīt savus talantus. Plaši 

apmeklēts pasākums ir „Vecmāmiņu pēcpusdiena”. Jaukus brīžus sagādājam gan māmiņām, gan 

vecmāmiņām viņām domātajos svētkos un protams, pašu priekam gan ziemā gan pavasarī izmantojam 

savus plašos laukumiņus un sportojam „Jautrajās sporta dienās”. un vēl daudziem pasākumiem, kas 

dara prieku gan bērniem, gan pieaugušajiem. Braucam ekskursijās gan pa pašu novada 

ievērojamākajām vietām, gan arī dodamies ārpus Ozolnieku novada robežām.  

 

Ik gadu bērni, vecāki un iestādes darbinieki kuplā pulkā Ozolnieku novada svētkos pārstāv 

savu izglītības iestādi, gan ejot svētku gājienā, gan organizējot radošās darbnīcas bērniem.   

 
 

             104. attēls. Gājiens Novada svētkos 

 

 

Kā viena no stabilām tradīcijām sāk palikt – dažādas kopīgas talkas, kuru rezultātā mūsu 

tuvākā apkārtne paliek arvien un arvien vairāk sakopta.  

 

 

 
 

 

                      105. attēls. Pavasara talka 
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RESURSI 

Pēdējo gadu  laikā esam lielas izmaiņas veikušas iestādes vizuālajā izskatā un ikdienas gājumā, 

un to visu ir bijis iespējams realizēt ar milzīgu Ozolnieku novada domes darbinieku atbalstu, kas 

viennozīmīgi apliecina, ka Ozolnieku novadā viena no galvenajām prioritātēm ir bērni un izglītība!!!  

Lai arī vasarā paralēli bērnu apmeklējumam notika dažādi remontdarbi, šobrīd esam gandarīti 

par rezultātu – mācību gada sākumā 2 grupas bērnus uzņēma svaigās, košās un izremontētās telpās.  

Iestāde nodrošina pedagogus ar izglītības programmu īstenošanai atbilstošo mācību literatūru un 

iespēju robežās ar citiem mācību līdzekļiem. 

Kaut arī mācību procesam nepieciešamā materiāli tehniskā bāze katru gadu tiek papildināta, 

tā pilnībā neapmierina vajadzības. Administrācija un  lietvede ir nodrošināti ar datoriem, printeriem, 

interneta pieslēgumu. Iekārtas un tehniskie līdzekļi ir labā darba kārtībā un droši lietošanai, tomēr to 

skaits ir nepietiekams, lai arī pirmsskolas skolotājas ar tiem varētu strādāt ikdienā. 

Telpas tiek izmantotas racionāli, tomēr to noslogojums rada nelielas problēmas 

rotaļnodarbību un interešu pulciņu nodarbībām. Ar lielu cerību gaidām mūsu iestādes, vēl 

neapdzīvoto, telpu renovāciju, kuru rezultātā iegūsim sporta zāli, darbiniekiem atpūtas telpu.  

Ikdienas mācību procesā pirmsskolas skolotājas var rotaļu nodarbību dažādošanai izmantot 

interaktīvās tāfeles plašo piedāvājumu.   

 

 

IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

 

Ozolnieku novada mājas lapā, ir izveidota mājas lapa, kurā interesenti var iepazīties ar 

jaunāko informāciju par iestādes  piedāvātajām izglītības programmām, aktualitātēm, bērnu 

ēdienkarti, pasākumiem 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. 

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 (Iekšējās kartības noteikumi, drošības instrukcijas 

izglītojamiem, pilnveidota instrukcija par rīcību ugunsgrēka gadījumā, pilnveidota skolotāju obligātā 
dokumentācija); 

- tika papildinātas pirmsskolas izglītības programmas;  

- tika veikti uzlabojumi pedagoģiskajā un saimnieciskajā darbībā;  

- notika regulāras darbinieku kopsapulces, vecāku sapulces, individuālās pārrunas;  

- tika organizēti pasākumi kolektīva saliedēšanai.  

Izvērtējot savu darbu esam sapratuši, ka, lai paaugstinātu pedagogu pašvērtējumu, veicinātu 

viņu darbības sasniegumus, jāievieš un vairāk jāpopularizē pedagogu darba atzīšanas un uzslavēšanas 

veidi. Ļoti pozitīvi ir vērtējamas dažādas piemaksas, ko pedagogam ir iespēja saņemt, strādājot 

Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādēs.  

Kā uzdevumus tuvākajam laikam esam izvirzījuši:  

 risināt jautājuma par atbalsta sniegšanu bērniem ar dažādiem attīstības traucējumiem pēc 

iespējas agrīnākā vecumā; 

 turpināt nodrošināt logopēda, speciālā pedagoga, psihologa pakalpojumu pieejamību; 

 pilnveidot bērnu veselības un attīstības uzlabošanas pasākumus (sāls istaba, masāžas, ūdens 

procedūras), ņemot vērā bērnu ar speciālajām vajadzībām vajadzības; 

 meklēt jaunas iespējas Eiropas fondu finansējuma piesaistīšanai projektu īstenošanā. 
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                                              106. attēls. Pirmsskolas izglītības iestāde „Pūcīte” 

 

        Vīzija- izglītības iestāde, kurā ir attīstību veicinoša, radoša, droša vide, savas tradīcijas, 

profesionāli darbinieki, patstāvīgi, gudri un laimīgi bērni. 

 

        Pirmsskolas izglītības iestāde ‘’Pūcīte’’ atrodas Stadiona ielā 2, Ozolniekos, Ozolnieku novadā 

 Iestāde savu darbību uzsāka 2012. gada 20. aprīlī 

  2013. gadā Iestāde īstenoja : 

o vispārējo pirmsskolas izglītības programmu 01 0111 11, programmu licencēja 2013. 

gada 26. augustā 

o speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas attīstības 

traucējumiem 01 0155 11, programmu licencēja 2013. gada 26.augustā 

 Iestādē darbojās 4  bērnu grupas 

 2012./2013. mācību gadā uzņēma 97 bērnus 

 Iestādē strādāja 13 pedagogi: 8 pirmsskolas skolotāji, izglītības metodiķis, logopēds, 

psihologs, sporta skolotājs un mūzikas skolotājs 

 Tehniskais personāls 9: no tiem 4 skolotāju palīgi, saimniecības pārzinis, medicīnas māsa, 

lietvedis, sētnieks, apkopējs 

 Iestādē darbojās Iestādes padome 
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               107.  attēls . Nodarbības pirmsskolas izglītības iestādē “Pūcīte” 

 

 

 

Izpildītie  uzdevumi 2013.gadā: 

 

1.Pedagoģiskā procesa saturs. 

Prioritāte- pedagoģiskajā procesā integrētas alternatīvās mācību metodes „Mūzika pirmsskolā’’. 

2.Attīstība, audzināšana, izglītošana . 

Prioritāte- veicināta bērnu muzikālo un radošo spēju attīstība atbilstoši vecumam. 

3.Bērna attīstības sasniegumi un gatavība skolai. 

Prioritāte-veicināta bērnu patstāvības attīstība. 

4.Atbalsts bērniem un ģimene. 

Prioritāte- Uzsākta abpusēja sadarbība, ņemot vērā bērnu, bērnu vecāku un Iestādes intereses. 

5.Izglītības iestādes vide, materiālie resursi 

Prioritāte – grupās nodrošināta bērnu vajadzībām atbilstoša vide mūzikas pamatelementu 

apguvei un iesākta veidot materiālā bāze „teātra’’ rotaļām.  Bērnu rotaļu laukumos uzceltas divas 

nojumes un uzstādītas „Frēbela”’ dārza darbu kastes. 

6.Resursi, cilvēkresursi, tālākizglītība, pieredzes apmaiņa un apkopošana 

Prioritāte – apgūta padagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma “Mūzika 

pirmsskolā”. 

 

 

 

7. Izglītības iestādes organizācija un darba kvalitātes nodrošināšana 

Prioritāte- aktivizēta IT tehnoloģiju izmantošana pedagoģiskajā procesā un ikdienas darbā.  
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        14. tabula 

Izglītības izdevumu dinamika latos 

 

 2012.g. 2013.g. 

Pirmsskolas izglītības iestādēs  

1335241 

 

          1128770 

Vispārējās un interešu 

izglītības iestādēs 

 

2047826 

 

           2210951 

Pārējai izglītībai 363069              504756 

Pavisam kopā 3746136            3844477 

 

 

 

14. tabulā redzams, ka 2013.gadā izdevumi izglītībai palielinājušies par Ls 98341 jeb 2,6% 

salīdzinājumā ar 2012.gadu. palielinājums skaidrojams ar  to , ka 2013.gadā  veikta aizdevuma atmaksa 

Valsts kasei , gan paņemti jauni aizdevumi izglītības iestāžu remontam un rekonstrukcijai. 2013.gadā  

izglītībai izlietoti 51,9% no kopējiem pašvaldības izdevumiem.  

108.attēlā redzama pamatbudžeta izdevumu dinamika novada izglītības iestādēs divu gadu 

laikā.

 
                      

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

 

   

                    Ozolnieku novadā darbojas divas  profesionālās  ievirzes  izglītības iestādes: 

                  Ozolnieku Mūzikas skola un Salgales Mūzikas un mākslas skola. 

 

Ozolnieku Mūzikas skolā audzēkņi apgūst 8 mūzikas instrumentu spēli (klavieres, 

akordeons, vijole, čells, flauta, saksofons, trompete, sitaminstrumenti). Darbojas koris, 

pūtēju orķestris, instrumentāli ansambļi audzēkņu skaits uz  2013. gada 31. decembri - 

73, skolotāji -15. 
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Novada iedzīvotāju vidū arvien populārāka kļuvusi iespēja izglītoties Interešu izglītības programmās -

savā brīvajā laikā mūzikas pamatus un instrumentu spēli apgūst vairāk kā 30 bērni un pieaugušie, 

kuru vidū vispieprasītākā ir ģitāra. 

              Gada laikā audzēkņi piedalījušies vairāk kā 40 muzikālos pasākumos Ozolnieku novadā, 

Latvijā un ārzemēs. Laurus dažāda mēroga konkursos plūca skolas talantīgākie audzēkņi Raivo 

Tambergs (akordeons), Uga Tauriņš (trompete), Tadas Jurginauskis (vijole) un  Kārlis 

Vagals(saksofons).  

              Lielu atsaucību gūst skolas organizētais Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 

pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss.2013. gada 11. maijā notika jau 3 reizi un pulcēja 90 

dalībniekus no 30 Latvijas mūzikas skolām. 

              Martā ar piemiņas koncertu „Spožās trompetes” godinājām mūžībā aizgājušā profesora 

Georga Sniķera piemiņu. Tajā muzicēja 7 skolotāja audzēkņi no Ozolnieku Mūzikas skolas, Jelgavas 

Mūzikas vidusskolas, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas un daudzu starptautisku konkursu 

laureāts, viens no spožākajiem jaunākās paaudzes trompetistiem Gatis Gorkuša. 

Skolas dzīvē svarīgs notikums bija 1. jūnijā notikušais otrais skolas izlaidums – apliecību par 

profesionālās ievirzes izglītības ieguvi saņēma 7 audzēkņi- 3 meitenes absolvēja akordeona spēles 

klasi, bet 4 puiši sitaminstrumentu spēles klasi. 

 

 

 

 
   

                 109. attēls. Ozolnieku Mūzikas skolas izlaidums 

 

 

 

 

Sakarā ar licencētu profesionālās ievirzes mākslas programmas 

realizācijas uzsākšanu Salgales Mūzikas skola mainījusi nosaukumu un 

2013. gada jūlijā izsniegta izglītības iestādes reģistrācijas apliecība ar 

nosaukumu Salgales Mūzikas un mākslas skola. Skolā audzēkņi apgūst 7 

mūzikas instrumentu spēli (klavieres, ģitāra, flauta, klarnete, saksofons, 

trompete, sitaminstrumenti) un mākslas programmu Vizuāli plastiskā 

māksla. Darbojas koris, ansambļi. Audzēkņu skaits uz  2013. gada 31. 

decembri - 59, skolotāji -12. 

 

Turot godā sitaminstrumentu spēles skolotāja Kārļa Venskus piemiņu, 28. 

janvārī Kārļu vārda dienā pie viņa klases durvīm atklāta piemiņas plāksne. 

2013. gada jūnijā Salgalē organizēts pirmais mākslas plenērs, kurā 

piedalījās arī Iecavas MMS un Pilsrundāles Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi. Tika gleznota 

   Lielupe. 
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 110. attēls . Mākslas plenērs Salgalē 

 

2013. gadā abas Ozolnieku novada mūzikas skolas turpināja realizēt kopīgas muzikālas idejas. 

Augustā abu skolu 50 audzēkņi savu skolotāju vadībā azartiski muzicēja vasaras nometnē 

„Nebeidzamie Dziesmu svētki”. 

 

 
 

                                     111.  attēls. Mūzikas skolu skolēnu vasaras nometne 

 

  Oktobrī Ozolnieku Tautas namā muzicēja un klausītājus iepriecināja abu skolu skolotāji. 

 

 

              Pārskata gadā astoto darba gadu aizvadīja un tika slēgts Ozolnieku novada Informācijas 

centrs, kurā novada iedzīvotājiem un viesiem bija iespēja izmantot 7 datorus ar interneta pieslēgumu, 

izdrukāt, kopēt (A4 formāts) un ieskenēt materiālus.  

Pārskata gadā centrs apmeklēts 1737 reizes, sniegta informācija par nozīmīgākajiem tūrisma apskates 

objektiem, naktsmītnēm, atpūtas iespējām novadā un citiem cilvēkiem interesējošiem jautājumiem 

gan mutiski, gan telefoniski, gan uz e-pasta vēstulēm, organizēti pasākumi.  

              No 8.-.10.februārim Ozolnieku novads sadarbībā ar Jelgavas reģionālo tūrisma centru 

piedalījās starptautiskajā tūrisma izstādē - gadatirgū „Balttour 2013” Rīgā, Ķīpsalas izstāžu centrā.  

Jau trešo gadu vienotā stendā tika prezentēts Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada un Ozolnieku novada 

tūrisma piedāvājums. Katru dienu noteiktos laikos stenda apmeklētāji varēja pārbaudīt un pierādīt 

savas zināšanas, griežot Laimes ratu, atbildot uz interesantiem jautājumiem par novadu ar iespēju 

vinnēt kādu pārsteiguma balvu. Bija iespēja nodegustēt vietējo ražotāju produkciju, radoši uzmeistarot 

atstarotāju vai izkalt monētu. Uz skatuves ik brīdi bija vērojams koncerts. Ozolnieku novadu 

pārstāvēja Ozolnieku Mūzikas skolas un Salgales Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un senioru 

deju kopa „Ozolnieki”.  
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Stendā ikviens varēja atrast sev piemērotāko brīvdienu maršrutu, izvēlēties saistošāko kultūras vai 

sporta pasākumu.  

      
 

                              112. attēls. Dalība starptautiskā tūrisma izstādē 

 

                 2013.gada tika pārstrādāts un izdots tūrisma buklets “Jelgava, Jelgavas novads un 

Ozolnieku novads ” latviešu, angļu, krievu un vācu valodās. Bezmaksas izdevums tika izdalīts 

Ozolnieku novada pārvaldēm, skolām, bibliotēkām. 

Gada garumā noritēja darbs pie velomaršrutu izstrādes. Rezultātā tika izdota velomaršrutu karte un 

velomaršrutu ceļvedis „ Jelgava, Jelgavas novads, Ozolnieku novads”, kas tapis Centrālā Baltijas jūras 

reģiona INTERREG IVA programmas projekta „Velomaršruta tīkla attīstība Centrālbaltijas teritorijā” 

ietvaros. Ozolnieku novadu ietver trīs maršruti: „Ciemos pie cēlajiem zirgiem un draiskajām 

kaziņām”, „Pa pirmā Valsts prezidenta pēdām”, „Iepazīsti Ozolniekus un to apkārtni”.  

 

27.jūlijā Ozolnieku Info centrs organizēja bezmaksas divu stundu ekskursiju ar kājām „Ozolnieki 

toreiz un tagad…”. 

Gida pavadībā interesenti varēja iepazīt Ozolnieku novada muzeju, Ozolnieku motosporta muzeju, 

Ozolnieku ezeru, meliorācijai veltīto piemiņas akmeni, Sporta centru. Salīdzināt reālo situāciju ar 

vēsturiskiem foto attēliem. 

                            

                         113.  attēls. Meliorācijai veltītais piemiņas akmens 

 

              Ozolnieku INFO centrs jau trešo gadu iesaistījās E-prasmju nedēļas rīkošanas pasākumos. 

20.martā darbinieks ciemojās sociālās aprūpes centrā „Zemgale”, kur stāstīja par Ozolnieku novada 

mājas lapu un tās iespējām, lai seniori varētu regulāri iepazīties ar novada jaunākajām ziņām un 

gaidāmajiem notikumiem. 
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114. attēls. Viesos sociālās aprūpes centrā “Zemgale” 

Jau ceturto gadu Ozolnieku Informācijas centrs ņēma dalību Lielās Talkas organizētajos pasākumos. 

Kā atsevišķs objekts tika sakopta Rīgas ielas 29 pieguļošā teritorija un tuvējais Iecavas krasts 

(27.04.). 

 

115. attēls. Lielā talka 

 

Mājas lapa 

Visa gada garumā Info centa darbinieks iespēju robežās fotografēja pašvaldības iestāžu rīkotos 

pasākumus, tūrisma objektus novadā un atspoguļoja tos mājas lapā www.ozolnieki.lv, mainīja 

informāciju gan esošajās, gan arī veidoja jaunas sadaļas, atbildēja uz iedzīvotāju uzdotajiem 

jautājumiem. 

Ozolnieku prezentācijas video. 
Sadarbībā ar Ozolnieku novada sabiedrisko attiecību speciālisti Evitu Kairiši un firmu „Butafori”, tika 

filmēti novadā esošie objekti, izglītības iestādes, uzņēmumi, sporta un kultūras pasākumi. Safilmētais 

materiāls pārtapa par prezentācijas video, kas 10 minūtēs skatītājiem Ozolnieku novadu prezentē kā 

mūsdienīgu teritoriju, kur radīti ērti apstākļi dzīvošanai, bērnu audzināšanai, brīvā laika pavadīšanai 

un uzņēmēj darbības attīstībai. 

   

Sadarbībā ar Ozolnieku centrālo bibliotēku un novada muzeju, tika rīkoti šādi pasākumi:  

14.01.Andra Tomašūna fotogrāfiju izstāde „Jelgava toreiz…” par arheoloģiskajiem atradumiem 

Lielajā ielā Jelgavā 2012.gadā; 

 

23.01. Ikmēneša grāmatu lasījums pirmsskolas vecuma bērniem veltīts Rūdolfa Blaumaņa 150 

dzimšanas dienai un pirmajai latviešu literārajai pasakai „Velniņi”. PII ‘’Zīlīte” "Rūķu" grupas bērni 

viesojās bibliotēkā un Informācijas centrā, kur noskatījās animācijas filmu "Velniņi";  

 

18.oktobrī pasākums „Ozolnieki un Trešā atmoda”, kas bija veltīts Latvijas Tautas frontes 

25.gadadienai; 

12.novembrī Raimonda Valtera zīmējumu izstādes „Vīri. Formas. Ieroči” atklāšana. 

 

 

http://www.ozolnieki.lv/
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Apmeklēti tūrisma semināri un citi pasākumi: 

27.februārī Informācijas diena Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada un Ozolnieku novada tūrisma 

pakalpojumu sniedzējiem Zemgales Olimpiskajā centrā; 

2.martā sadarbības partneru un kontaktpersonu koordinācijas informatīvais seminārs „E-prasmju 

nedēļa 2012”, kuru organizē LIKTA( Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija)  

un VARAM (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija); 

15.aprīlī Zemgales tūrisma koordinācijas darba grupas sanāksme Bauskā; 

 

8.novembrī pieredzes apmaiņas brauciens uz Kurzemi Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada un 

Ozolnieku novada tūrisma pakalpojumu sniedzējiem; 

 

26.novembrī Zemgales tūrisma konference „Tūrisma klāsteri - attīstības iespējas Zemgalē”Tērvetē; 

Reizi mēnesī Jelgavas reģionālajā tūrisma centrā notiek pieredzes apmaiņas semināri starp Jelgavas 

novada un Ozolnieku novada tūrisma speciālistiem. 

       2013.gadā darbu turpināja  Ozolnieku novada muzejs. Četrus mēnešus (janvārī – aprīlī) 

Ozolnieku novada muzejā bija apskatāma vēsturnieka un arheologa Andra Tomašūna fotogrāfiju 

izstāde „Jelgava toreiz…”, par atradumiem Lielajā ielā 2012.gada vasarā un rudenī. 2013.gada 

14.janvārī notika tikšanās ar fotogrāfiju autoru Andri Tomašūnu, kurš stāstīja par viņa vadīto 

arheoloģisko uzraudzību Jelgavas Lielās iela remontdarbu laikā, kā arī demonstrēja interesantākos 

atradumus.  Tikšanos apmeklēja viena no Ozolnieku vidusskolas 6. klasēm. Kopumā tikšanos ar 

arheologu no Jelgavas apmeklēja 25 cilvēki. Izstādi kopumā apskatīja 53 cilvēki. 

       27. jūnijā atklāja muzeja sagatavoto izstādi veltītu Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju 

svētkiem „Mūžu mūžos būs dziesma un Dziesmu svētki”, par Ozolnieku pašdarbnieku piedalīšanos 

Dziesmu un deju svētkos dažādos laikos un politiskajos režīmos. Izstāde bija apskatāma līdz 

novembrim. Izstādes sagatavošanā palīdzēja Ozolnieku novada kolektīvu esošie un bijušie vadītāji: 

Ārija Melgaile, Sarma Rudzutaka, Inta Zakenfelde, Imants Freidenfelds, Sarmīte Ķepīte un Mārīte 

Skrinda. Izstādi kopumā apmeklēja 65 cilvēki, un, līdz ar pamatekspozīcijas apskati, skolēni no 

Ozolnieku vidusskolas  1. un 2. klasēm.  

       12.novemrī atklāja Raimonda Valtera zīmējumu un karikatūru izstādi „Vīri. Formas. Ieroči.” 

Apskatāmi zīmējumi, fotogrāfijas no personīgā arhīva, kā arī mākslinieka gatavotās armijas formas. 

Izstādi organizēti apmeklēja Jelgavas bērnudārza vecākās grupiņas audzēkņi. Izstāde bija apskatāma 

līdz 2014.gada 24. janvārim. Izstādi apskatīja 57 cilvēki. 

Vēl  muzeja krājuma glabātājs 18.oktobrī sarīkoja tematisko vakaru „Latvijas Tautas frontei 25”, kurā 

tikās bijušie LTF Ozolnieku nodaļas aktīvisti. Gatavojot pasākumu, intervēti tika 6 cilvēki. 

Pasākumam krājuma glabātājs sagatavoja prezentāciju par Latvijas Tautas frontes dibināšanas laiku 

un t.sk. Trešās atmodas notikumiem 1987. un 1988.gadā. Pasākumā piedalījās 12 cilvēki. 

       Krājuma glabātājs 2014.gadā sniedzis 7 konsultācijas par novada vēstures jautājumiem mutiskā 

un rakstiskā veidā. Novadītas kopumā 8 apmeklētāju grupas, tajā skaitā 20 cilvēku piedalījās 

Ozolnieku novada gides Inas Jurģes organizētajā ekskursijā Ozolnieku novada svētku laikā 2013.gada 

27.jūlijā.  

       Veiktas 8 intervijas (neskaitot tās, kuras ierakstītas gatavojot LTF aktīvistu tikšanas 18.oktobrī). 

īpaši vērtīga ir intervijas ar Jelgavas PMK – 13 meliorācijas inženieri Gunāru Barupu par Ozolnieku 

ūdenskrātuves (ezera) rekultivāciju (publicēta  Ozolnieku pašvaldības mājas lapā). Vietējā „Ozolnieku 

Avīzē” publicēti raksti par izstādēm muzejā. 2013.gada 26.septembrī laikrakstā „Zemgales Ziņas” 

publicēts raksts „Kā Āne kļuva par ķieģeļrūpniecības centru”, par Teteles pagasta uzņēmēja Anša 

Frišmaņa sasniegumiem tautsaimniecībā. Tāpat sagatavots apraksts par Ozolnieku novada vēsturi 

Ozolnieku pašvaldības mājas lapai www.ozolnieki.lv. Par divām izstādēm (Dziesmu svētku un 

R.Valtera) sagatavoti raksti laikrakstam „Zemgales Ziņas”. Turpināts darbs Latvijas Valsts vēstures 

arhīvā un Jelgavas Valsts zonālajā arhīvā (kopumā ap 85 izraksti no dokumentiem). Latvijas 

Nacionālajā bibliotēkā papildināti materiāli par novada vēsturi 19. un 20.gadsimtā. 

http://www.ozolnieki.lv/


Ozolnieku novada pašvaldības 2013.gada publiskais pārskats  

 117 

 

 

                                            SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA 

 

 

 

             Par trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem novadā rūpējas Sociālais dienests. 

2013.gada augustā Ozolnieku novada Sociālajā dienestā darbu uzsāka sociālais darbinieks darbam ar 

ģimenēm un bērniem, kurš pieņems iedzīvotājus Salgales pagasta pārvaldē klientu apkalpošanas vietās 

Garozā un Emburgā. 

Gada nogalē Sociālais dienests pārcēlās uz jaunām telpām Parka ielā 4, Brankās  ,Cenu 

pagastā , Ozolnieku novadā. 

Samazinājies to iedzīvotāju skaits, kuri vērsušies Sociālajā dienestā ar iesniegumiem pēc 

palīdzības. Ozolnieku pašvaldības Sociālajā dienestā 2013.gadā salīdzinot ar 2012.gadu iesniegto un 

izskatīto iesniegumu skaits  samazinājies par    20 % (2011.g.-1189, 2012.g.-1043, 2013.g.-843).  

Pieņemti 1010 lēmumi par pabalstu piešķiršanu, atteikta un pārtraukta pabalstu izmaksa 94 personām. 

Pabalsti GMI līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalstos izmaksātās summas ir samazinājušās. 

Pašvaldības izglītības iestādēs 3.-4. klases skolēniem tiek nodrošinātas brīvpusdienas. Trūcīgo ģimeņu 

skolēniem un pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem brīvpusdienas piešķir Sociālais dienests, 25 

ģimenēm brīvpusdienas tika piešķirtas uz sociālā darbinieka atzinuma pamata. Atzinumi  rakstīti vēl 

četrdesmit sešos gadījumos. 

Ozolnieku novada Sociālais dienests, sadarbībā ar PII „Saulīte”, no 12.11.2013. Cenu pagasta 

Ānē, atsāka sniegt pakalpojumu novada iedzīvotājiem „Vecāku atbalsta un apmācības programma 

Ozolnieku novadā”, kuras mērķgrupa bija  līdz  7 gadus vecu bērnu vecāki. Nodarbības uzsāka 11 

vecāki. Atbalsta programmu vecākiem vadīja praktizējoša klīniskā psiholoģe, psihoterapeite D.Vaišļa 

un supervizore D.Cīrule 

Novada iedzīvotājiem vēl arvien ir pieejami ģimenes psihoterapeita pakalpojumi, kurus 

2013.gadā izmantoja 21 ģimenes 96 stundu konsultācijas. Klīniskā psihologa pakalpojumi tika sniegti 

21 novada bērniem. 

2013.gadā 11 vardarbībā cietušiem bērniem tika nodrošināta psihosociāla rehabilitācija 

institūcijā.  

 Sociālais dienests no 2013.gada marta administrē asistenta pakalpojumu 12 pagasta 

iedzīvotajiem, kuri saņēmuši Valsts darba ekspertīzes ārstu  komisijas slēdzienu par šī pakalpojuma 

nepieciešamību. 

 8 novada vientuļiem pensionāriem, invalīdiem regulāri tika pievesta pārtika un medikamenti. 

10 pensionāri saņēma pakalpojumu „Aprūpe mājās”. 

 

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem nedaudz samazinājies pagasta iedzīvotāju  ar 

funkcionāliem traucējumiem skaits (9 personas), kuras pieprasīja valsts apmaksāto sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu Sociālās integrācijas valsts aģentūrai. 10 personas, kuras  pakalpojumu 

pieprasīja 2011.gadā, saņēma sociālo rehabilitāciju 2013.gadā.  

2013.gadā sociālās aprūpes centros ievietoti 2 pašvaldības iedzīvotāji, kuriem trūkstošo uzturmaksas 

summu Ls 30892 sedza Ozolnieku novada dome. Klientu skaits uz gada beigām jau vairākus gadus 

nemainās – 18 personas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ozolnieku novada pašvaldība atbalstīja 4 novada senioru pasākumus, bet ar sociālā dienesta atbalstu 

rīkotas 4 ekskursijas.          

        2013.gadā Sociālajā dienestā tika turpināts regulārs darbs ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem, 

un tika iekārtotas 6 jaunas profilakses lietas. Sociālais dienests sadarbībā ar bērnu vecākiem, izglītības 

iestādēm, Valsts policiju un citām iestādēm veica profilakses darbu ar nepilngadīgiem 

likumpārkāpējiem. Novērtējot nepilngadīgo riskus un vajadzības, sadarbībā ar nepilngadīgo un viņa 

likumīgo pārstāvi tika izstrādāti individuālie sociālie rehabilitācijas plāni, kopumā nosakot problēmas 

sekmīgai risināšanai sociālās palīdzības un sociālās uzvedības korekcijai nepieciešamo atbalsta veidu, 

piesaistot klientam un pašvaldībai pieejamos resursus. 
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                              116. attēls. Sociālā dienesta jaunās telpas Brankās 

 

 

 

 

                                                                                                     15. tabula  

 

Pašvaldības izsniegto sociālo pabalstu veidi un to dinamika (Ls) 

 

  

 2012. 2013. 

Sociālo palīdzību saņēmušo 

 iedzīvotāju skaits 

1210 805 

Pabalstiem izlietots latos                                             241469 174396 

t.sk. GMI /garantētais minimālais  

iztikas līmenis/          

 

54339 

 

14231 

pabalsts stihiskas nelaimes gadījumā                            200   1748           

bērnu ēdināšanai skolās un PII                              33513 14283 

dzīvokļa pabalsti un apkures nodrošināšanai       33962 24263 

medicīnas pakalpojumu segšanai                           4916 5029 

bērnu izglītībai un audzināšanai                             53960 52755 

bāreņiem pastāvīgas dzīves uzsākšanai  8649 2150 

pabalsts audžu ģimenēm 4916 5877 

Citiem mērķiem 47042 54059 

Aprūpei mājās izlietots latos                                                    1655  5312 

Par saņemtajiem sociālās aprūpes 

un rehabilitācijas pakalpojumiem 

 izlietots latos                             

 

58493 

 

37417 

 

 

 

      
       

 15.tabulā un 117.attēlā  atspoguļoti galvenie sociālo pabalstu veidi un to dinamika. 
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117. attēls. Pamatbudžeta izdevumu dinamika sociālajai aizsardzībai (Ls) 

 

 

       Pēc  redzamajiem skaitļiem varam secināt, ka 2013.gadā pašvaldības izsniegto sociālo pabalstu 

summa Ls 174396 samazinājusies par Ls 67073 jeb 27,8 % salīdzinājumā ar 2012.gadu. 

 

 

 

              Pārskata gada  01.septembrī apritēja Sociālā aprūpes centra „Zemgale” ceturtais darbības 

gads , kā pārņemts un reģistrēts kā Ozolnieku novada pašvaldības struktūrvienība. Sociālās aprūpes 

centrs “Zemgale” ir galvenais sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzējs, ar kuru iepriekšējos gados 

sadarbojās arī novada sociālais dienests. Sociālās aprūpes pakalpojumus centrs sniedz jau trīsdesmit  

astoņus  gadus.    

 

                                    

 
 

118.  attēls. Sociālās aprūpes centrs “Zemgale” 

 

Sociālā aprūpes centra „Zemgale” darbības galvenā prioritāte ir sniegt klientiem  kvalitatīvus 

sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus , sakārtot klientu dzīves telpu – veikt visa aprūpes 

centra renovāciju . 2013.gadā ir izstrādāts apjomīgs renovācijas  plāns un projekts, kurš tiks realizēts 

un īstenos trijos gados. 
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Sociālā aprūpes centra uzdevums ir arī  dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas (sporta 

aktivitātes, rokdarbi, spēles u.c.), turpināt iesāktās tradīcijas - tikšanos ar citiem sociālās aprūpes 

centriem šaha un dambretes turnīros, sadziedāšanās pasākumos un sporta spēlēs.  

       2013.gadā centrā plānoti 240 klienti, taču visu gadu klientu skaits pieaug, jo ir nepieciešamība 

pēc rehabilitācijas pakalpojumiem. Kopā ar īslaicīgās aprūpes nodaļas klientiem 2013.gadā SAC 

„Zemgale” uzņēma 256 klientus. Visu gadu centrā tiek atzīmēti svētki un svinētas jubilejas, kurās 

piedalās Latvijā pazīstami mākslinieki. Ir iekārtota „Ideju darbnīca”, kur centra iemītnieki var īstenot 

savas ieceres, piedaloties radošajās darbnīcās-līmējot, zīmējot, veidojot. 

2013.gada otrais pusgads pagāja, lai sagatavotos un īstenotu īslaicīgās aprūpes nodaļas darba 

un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu: 

* pilnībā sagatavotas un aprīkotas C 1 korpusa telpas, 

* iegādātas jaunas funkcionālas gultas, 

* ar 2014.gada 1.janvāri īslaicīgās aprūpes nodaļā palielināts aprūpētāju  štatu skaits, kas ir 1 

aprūpētāja uz 10 klientiem, jo klienti ir guloši. 

 Centra klienti regulāri tiek konsultēti pie speciālistiem Jelgavas poliklīnikā, slimnīcā, Rīgas 

pilsētas medicīnas iestādēs, kas rada lielu transporta līdzekļu noslogojumu. Bieži jūtama klientu 

piederīgo bezatbildība par saviem ģimenes locekļiem , jo tik līdz iestājas centrā, tiek pieprasītas acu 

operācijas, zobu protezēšana un dažādu medicīnas speciālistu palīdzība. 

 2013. gada laikā tika veikti sekojoši darbi- saimnieciskā korpusa otrās mašīnu novietnes 

remonts un saimnieciskā korpusa jumta remonts, nokrāsoti visi āra teritorijā esošie soliņi. Pārbūvēts 

jumts virs ēdināšanas bloka ieejas, atjaunots jumta segums virs A, B un C korpusiem. Izgatavoti 16 

jauni āra soliņi un jauns āra galds, novietoti zem atpūtas telts.  Izgatavoti 3 āra soliņi un galds, kā 

dāvana „Dagdas” pansionātam. Izremontētas (kosmētiskais remonts) vairākās SAC „Zemgale” 

iemītnieku istabiņas, kuru veica paši SAC „Zemgale” tehniskie darbinieki savu iespēju robežās. 

Novembra mēnesī demontēts vecais un uzstādīts jaunais invalīdu paceļamais krēsls. 

 

 

119. attēls . Talka “Cenu” kapu teritorijas sakopšanā 

  

 



Ozolnieku novada pašvaldības 2013.gada publiskais pārskats  

 121 

 
 

120. attēls.  Jaunais invalīdu paceļamais krēsls 

 

 

 

 
 

 

121.  attēls. Labdarības projekta ietvaros „Labie darbi” SAC „Zemgale” 

kolektīvs  dāvina     Dagdas pansionātam   āra  mēbeles 
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122. attēls. Svētku koncerts 

 

 

 
 

123. attēls. Klienta E. Jansona grāmatas „Nāc sirdi sasildīt” atvēršanas svētki 

 

 

 
 

124. attēls. Vasaras sporta spēles 
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ILGTERMIŅA     FINANSU     IEGULDĪJUMI  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                16.tabula 

 

Ilgtermiņa  finansu  ieguldījumi (Ls) 

 

                                

                                                                                                       

                                               

 31.12.2012. 31.12.2013. 

 945200 945200 

 

 

Ozolnieku novada dome ir simtprocentīga kapitāla daļu turētāja Ozolnieku komunālās 

saimniecības daudznozaru uzņēmumā SIA “Ozolnieku KSDU”. Līdzdalība SIA “Ozolnieku KSDU” 

kapitālā 31.12.2013. bija Ls 9452000. 

 

 

 

                                                                                                           17.tabula 

 

 

Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā (Ls) 

 

 

 31.12.2012. 31.12.2013. 

SIA "OZOLNIEKU KSDU" 945200 945200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


