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ZIĽAS 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 Ieľēmumu dienests
LV 90001623310

Juridiskā adrese

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

Pašvaldības vadītājs

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs
MĀRIS AINĀRS
(apstiprināts ar Ozolnieku novada domes sēdes
protokolu Nr.8 no 01.07.2009.g.)

Ozolnieku novada domes
deputāti

Balsu skaits
Māris Ainārs
2420
Jānis Vīgants
1864
Guntis Rozītis
1790
/līdz 04.11.2010 /
Alfrēds Puriľš
1662
/ no 09.11.2010/
Maruta Serţāne
1754
Zeltīte Skrabe
1733
Ilgvars Lecis
1708
Dina Štelmahere
1677
Rasma Skruļa
670
Gundars Liepa
527
Sandris Miļūns
395
Anita Bībere
360
Ģirts Neija
348
Lolita Meinharde
341
Rolands Baranovskis
248
Arvīds Račinskis
221

Izpilddirektors

PĒTERIS VEĻECKIS no 07.07.2009.g.

Ozolnieku novada domes
galvenā grāmatvede

BENITA JANMERE no 05.01.2004.g.

Zvērināts revidents

VIJA DZENE

Pārskata periods

01.01.2010. - 31.12.2010.

Sertifikāts Nr.108
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Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns –
Ozolnieku novada dome. Pamatojoties uz Ozolnieku novada domes 2009. gada 01. jūlija
sēdes protokola Nr.8 lēmumu Nr.1 par Ozolnieku novada domes priekšsēdētāju atkārtoti tika
ievēlēts Māris Ainārs un uz lēmumu Nr.3 par Ozolnieku novada domes priekšsēdētāja
vietniekiem ievēlēti Ozolnieku novada domes deputāti Jānis Vīgants un Guntis Rozītis
(2010.gada 02.oktobrī ievēlēts par 10.Saeimas deputātu). Atbilstoši „Pilsētas domes, novada
domes un pagasta padomes vēlēšanu likumam”, domē ievēlēti 15 deputāti. Ar Ozolnieku
novada domes 2009.gada 01.jūlija ārkārtas sēdes protokola Nr.9 lēmumu Nr.2 apstiprinātas
novada domes pastāvīgās komitejas un komiteju locekļu ievēlēšana. Pamatojoties uz ar
Ozolnieku novada domes 2010.gada 14.decembra sēdes lēmumu Nr.1 (prot.Nr.13)
apstiprinātajiem grozījumiem Ozolnieku novada pašvaldības
saistošajos noteikumos
Nr.27/2009 „Ozolnieku novada pašvaldības nolikums”, domes priekšsēdētājam ir tikai viens
vietnieks un par vienu locekli mazāk ir finanšu komitejā un izglītības, kultūras un veselīga
dzīves veida veicināšanas komitejā.
Lai nodrošinātu savu darbību un izskatītu domes lēmumprojektus, dome no
pašvaldības deputātiem ievēlē:
 finanšu komiteju – 5 locekļu sastāvā;
 sociālo jautājumu komiteju – 5 locekļu sastāvā;
 izglītības, kultūras un veselīga dzīves veida veicināšanas komiteju –
5
locekļu sastāvā;
 attīstības un tautsaimniecības komiteju – 6 locekļu sastāvā.
Pārskata gadā notikušas 12 kārtējās domes sēdes un 1 ārkārtas domes sēde, 12 finanšu
komitejas sēdes, 12 attīstības un tautsaimniecības komitejas sēdes, 12 sociālo jautājumu
komitejas sēdes un 12 izglītības, kultūras un veselīga dzīves veida veicināšanas komitejas
sēdes.
Domes pieľemto 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.
Pēc Ozolnieku novada domes kancelejas reģistriem 2010.gadā saľemti 2142 un
nosūtīti 1297 dokumenti, saľemti 1399 iesniegumi, izsniegta 591 izziľa, piedeklarētas 563
personas, izdeklarēta 431 persona, pirmsskolas izglītības iestādēs rindā uzľemti 259 bērni un
noslēgti 409 līgumi saimnieciskās darbības nodrošināšanai.
Atbilstoši, ar Ozolnieku novada domes 2009.gada 13.oktobra sēdes protokola
Nr.13 lēmumu Nr.3 apstiprinātajam nolikumam, pašvaldības domes padotībā ir šādas
iestādes un struktūrvienības:
no pašvaldības budţeta finansētās iestādes:
 Ozolnieku vidusskola;
 Garozas pamatskola ar pirmsskolas grupu;
 Salgales pamatskola ar pirmsskolas grupu;
 Teteles pamatskola ar muzeju „Laiki un likteľi”;
 pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte”;
 pirmskolas izglītības iestāde „Bitīte”;
 pirmskolas izglītības iestāde „Zīlīte”;
 Ozolnieku Mūzikas skola;
 Salgales mūzikas skola;
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pašvaldības policija;
Ozolnieku novada informācijas centrs-muzejs;
Branku datorcentrs;
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.
no pašvaldības budţeta finansētās struktūrvienības :
 dzimtsarakstu nodaļa;
 bāriľtiesa;
 būvvalde;
 sociālais dienests.
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 un Jaunpēterniekos. Pārējos
Cenu pagasta iedzīvotājus ar komunālajiem pakalpojumiem, uz koncesijas līguma pamata,
nodrošina SIA „Āne EP”. Sidrabenes pagasta teritorijā ar komunālo pakalpojumu sniegšanu
nodarbojas pašvaldības aģentūras „Garoza” un „Emburga”.
Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):
Latvijas Pašvaldību Savienībā;
Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijā;
Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūras biedrība.
2006.gadā izgatavoti Ozolnieku novada simbolikas – ģērboľa , karoga un vimpeļa
grafiskie orģināli , saskaľojot 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 ģērboľu reģistrā .
Pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem 1.tabulā redzama Ozolnieku
novada iedzīvotāju darbaspējas vecuma un dzimuma struktūras dinamika trīs gadu periodā ,
bet 2.tabulā redzama Ozolnieku novada bērnu vecuma un dzimuma struktūras dinamika trīs
gadu periodā .
1.tabula
Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībā

Līdz darbspējas vecumam ,
t.sk.
sievietes
vīrieši
Darbspējas vecumā, t.sk.
sievietes

2008.
1344

2009
1682

2010
1723

662
682
5485
2762

845
837
6773
3359

847
876
6780
3359
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vīrieši
Pēc darbspējas vecuma , t.sk.
sievietes
vīrieši

2723
1559
997
562

3414
1895
1201
694

3421
1913
1199
714

2.tabula
Bērnu vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībā

Vecumā no 0-6 gadiem , t.sk.
sievietes
vīrieši
Vecumā no 7-18 gadiem , t.sk.
sievietes
vīrieši

2008
766
381
385
1272
621
651

2009
812
417
395
1236
596
640

2010
823
429
394
1227
597
630

Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās
nodrošina šādi pakalpojumu centri un pagasta pārvalde:
Sidrabenes 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;
 iecirkľa vēlēšanu komisijas 7 cilvēku sastāvā;
 administratīvā komisiju 5 cilvēku sastāvā;
 pašvaldības iepirkumu komisiju 5 cilvēku sastāvā;
 pašvaldības izsoles komisiju 5 cilvēku sastāvā;
 apbalvošanas komisiju 3 cilvēku sastāvā;
 ārkārtas situācijas komisiju 3 cilvēku sastāvā;
 represēto personu stāvokļa izvērtēšanas komisiju 3 cilvēku sastāvā;
 ētikas komisiju 3 cilvēku sastāvā;
 administratīvo aktu strīdu komisiju;
 ceļu fonda komisiju;
 pedagoģiski medicīnisko komisiju.

Ozolnieku novada pašvaldības pārvaldes struktūra attēlota 6.lappusē.
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OZOLNIEKU NOVADA PĀRVALDES STRUKTŪRA
L Ē M Ē J V A R A

NOVADA DOME

FINANŠU
KOMITEJA

SOCIĀLO JAUTĀJUMU

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN

KOMITEJA

VESELĪGA DZĪVESVEIDA
VEICINĀŠANAS KOMITEJA

DOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀJS

DOMES KOMISIJAS





NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJA






PAŠVALDĪBAS IZSOLES KOMISIJA
APBALVOŠANAS KOMISIJA




ĒTIKAS KOMISIJA




CEĻU FONDA KOMISIJA
PEDAGOĢISKI MEDICĪNISKĀ
KOMISIJA

ATTĪSTĪBAS UN
TAUTSAIMNIECĪBAS
KOMITEJA

IECIRKĽA VĒLĒŠANU KOMISIJAS
ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA

PAŠVALDĪBAS IEPIRKUMA
KOMISIJA

VIETNIEKS

ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS KOMISIJA
REPRESĒTO PERSONU STĀVOKĻA
IZVĒRTĒŠANAS KOMISIJA
ADMINISTRATĪVO AKTU STRĪDU
KOMISIJA

I Z P I L D V A R A

IZPILDDIREKTORS

NO PAŠVALDĪBAS BUDŢETA FINANSĒTĀS
IESTĀDES

KANCELEJA

GRĀMATVEDĪBAS
UN FINANŠU DAĻA






ATTĪSTĪBAS
PLĀNOŠANAS
DAĻA








SAIMNIECĪBAS
DAĻA










OZOLNIEKU VIDUSSKOLA
GAROZAS PAMATSKOLA AR PIRMSSKOLAS GRUPU
SALGALES PAMATSKOLA AR PIRMSSKOLAS GRUPU
TETELES PAMATSKOLA AR MUZEJU "LAIKI UN
LIKTEĽI"
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „SAULĪTE”
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "BITĪTE"
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "ZĪLĪTE"
OZOLNIEKU MŪZIKAS SKOLA
SALGALES MŪZIKAS SKOLA
OZOLNIEKU NOVADA INFORMĀCIJAS CENTRSMUZEJS
BRANKU DATORCENTRS
PAŠVADĪBAS POLICIJA
OZOLNIEKU TAUTAS NAMS
ĀNES KULTŪRAS NAMS
OZOLNIEKU NOVADA CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA AR
VAINU, ĀNES, JAUNPĒTERNIEKU UN GAROZAS
FILIĀLĒM
SPORTA KOMPEKSS “MĀLZEME”
OZOLNIEKU SPORTA CENTRS
SOCIĀLAIS APRŪPES CENTRS „ZEMGALE”

NO PAŠVALDĪBAS
BUDŢETA FINANSĒTĀS
STRUKTŪRVIENĪBAS






DZIMTSARAKSTU
NODAĻA
BĀRIĽTIESA

BŪVVALDE
SOCIĀLAIS DIENESTS

SIDRABENES PAGASTA
PĀRVALDE

BRANKU
PAKALPOJUMU
CENTRS
ĀNES PAKALPOJUMU
CENTRS
GAROZAS
PAKALPOJUMU
CENTRS
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PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS

Zemgales līdzenumā, 4 km no Jelgavas un 37 km no Rīgas atrodas Ozolnieku novads,
kura kopējā platība pēc Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas sniegtajiem
datiem uz 2010.gada 31.decembri bija 28546,6 ha, no tiem Ozolnieku pagasts aizľem 795,9
ha, Cenu pagasts – 12076,2 ha, bet Sidrabenes pagasts – 15674,5 ha.
3.tabula

Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums pēc bilances vērtības
2010.gada 31.decembrī ( Ls)
Rādītāji
Dzīvojamās ēkas
Nedzīvojamās ēkas
Transporta būves
Zeme
Inţenierbūves
Pārējais nekustamais
īpašums
Bioloģiskie aktīvi
Kopā

2008
456539
3499351
6200313
3867890
484178

2009
516637
3582667
5785777
3855238
492346

2010
571675
3998845
5336445
2685381
323871

46403
10464
14565138

80030
10360
14323055

76093
11493
13003803

3.tabulā redzams , ka pārskata gadā pašvaldības nekustamā īpašuma bilances vērtība
samazinājusies par Ls 1319252 .
4.tabula
Zemes sadalījums pēc īpašuma piederības 2010.gada 31.decembrī

Nosaukums
Pašvaldības rīcībā nodotā zeme
Valsts pārvaldes rīcībā nodotā zeme
t. sk. Valsts meţa zeme
Juridisko personu rīcībā nodotā zeme
Fizisko personu rīcībā nodotā zeme
Zemes reformas pabeigšanai

Platības
2009.g.(ha)
712
11094
10288
2085
14711
17

Platības
2010.g.(ha)
735
11029
10288
2608
14160
15

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizľem 11336,9 ha, no kuriem lielākā platība –
7607,6 ha atrodas Sidrabenes pagastā.
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Kopējais nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā reģistrēto zemes vienību skaits
Ozolnieku novada teritorijā ir 5385, no kurām 2405 zemes vienības ir Cenu pagastā, 1207
vienības – Ozolnieku pagastā un 1773 – Sidrabenes pagastā.
Kopējais īpašumu un lietojumu skaits jeb ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamo
objektu skaits – 6571, tajā skaitā, zeme un ēkas – 4743 un mājokļi – 1828.
Ozolnieku novadā salīdzinoši daudz zemes platību pieder /arī piekrīt/ valstij un valsts
institūcijām, t.i. 38,7% jeb 11044,3 ha. Šo valsts un valsts institūciju īpašumu un tām
piekrītošo zemju īpatsvaru novada teritorijā veido valsts meţa fonda platības – 10288,0 ha,
kuras piekrīt valstij Zemkopības ministrijas personā, satiksmes infrastruktūras objektu
zemes/valsts autoceļi un dzelzceļš/ - 452 ha, kuras piekrīt valstij Satiksmes ministrijas
personā, publiskie ūdeľi /Lielupe, Iecava un Misas upes/ - 201 ha platībā, kā arī zeme zemes
reformas pabeigšanai un rezerves zemes fonda zeme.
Fizisko personu īpašumā un lietošanā nodoti 49,6 % zemes jeb 14159,6 ha, no kuriem
lielākās platības atrodas Sidrabenes pagastā – 9086,5 ha.
Juridisko personu īpašumā un lietošanā nodoti 9,1 % zemes jeb 2608,2 ha, bet
pašvaldības rīcībā atrodas 2,6 % jeb 734,5 ha zemes.
Ozolnieku novada zemes sadalījums hektāros pēc Valsts Zemes dienesta Zemgales
reģionālās nodaļas datiem no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas pēc
stāvokļa 2010.gada 31.decembrī ir sekojošs:
pēc lietošanas veida:
lauksaimniecībā lietojamā zeme
meţi
krūmāji
purvi
ūdens objektu zeme
zem ēkām un pagalmiem
zem ceļiem
pārējās zemes

11336,9
13089,9
424,1
154,4
1098,2
763,8
657,0
1022,4

pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām:
lauksaimniecības zeme
meţsaimniecības zeme
ūdens objektu zeme
derīgo izrakteľu ieguves teritorijas
dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme
individuālo dzīvojamo māju apbūves zemes
daudzdzīvokļu māju apbūves zeme
komercdarbības objektu apbūves zeme
sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme
raţošanas objektu apbūves zeme
satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme
inţeniertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme

16063,6
10548,1
300,8
83,3
41,0
487,6
48,9
41,8
93,1
150,9
640,4
47,1
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5.tabula
Zemes sadalījums pēc lietošanas veida 2010.gada 31 .decembrī
Īpašuma veids
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme
Meţi
Krūmāji
Purvi
Ūdens objektu zeme
Zem ēkām un pagalmiem
Zem ceļiem
Pārējās zemes
KOPĀ

Platība (ha)
11336,9
13089,9
424,1
154,4
1098,2
763,8
657,0
1022,3
28546,6

Īpatsvars (%)
39,7
45.9
1,5
0,5
3,8
2,7
2,3
3,6
100,0

5.tabulā redzams , ka vislielāko platību novadā pēc zemes lietošanas veida
aizľem meţi – 45,9% un lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 39,7%
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme

11336.9

Meţi
Krūmāji
Purvi
Ūdens objektu zeme
Zem ēkām un pagalmiem
Zem ceļiem
Pārējās zemes

13089.9
424.1
154.4
1098.2
763.8
657
1022.3

1.attēls. Zemes sadalījums pēc zemes lietošanas veida 2010.gada
31.decembrī (ha)
6.tabula
Pašvaldības aktīvi un pasīvi 2010.gadā (Ls)
Aktīvi
Ilgtermiľa ieguldījumi
Apgrozāmie līdzekļi
Pasīvi
Pašu kapitāls
Kreditori

Gada beigās
16724804
14921971
1802833
16724804
16116194
608610

Gada sākumā
17123572
16050858
1072714
17123572
16611663
511909

6.tabulā redzams pašvaldības aktīvu un pasīvu izmaiľas . Pārskata gada beigās aktīvi un
pasīvi samazinājušies par Ls 398768 jeb 2,3%
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PAMATBUDŢETA UN SPECIĀLĀ BUDŢETA IEĽĒMUMU UN IZDEVUMU
IZPILDE 2010.GADĀ

Ozolnieku novada dome saskaľā ar pastāvošo likumdošanu organizēja budţeta
izpildi, nodrošinot ieľēmumu daļas līdzekļu racionālu izlietošanu pašvaldības pastāvīgo
funkciju izpildei. Budţeta izpildes gaitā tiek stingri ievērots likums „Par pašvaldību
budţetiem” – budţeta izdevumi saimnieciskajā gadā nepārsniedz līdzekļu daudzumu, kuru
veido attiecīgā gada budţetā paredzētie ieľēmumi kopā ar iepriekšējā gada līdzekļu atlikumu.
PAMATBUDŢETA IEĽĒMUMI
Ieľēmumus veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis,
nenodokļu ieľēmumi, transfertu ieľēmumi un budţeta iestāţu ieľēmumi. Pārskata gadā
ieľēmumu kopsumma sasniedza Ls 5533977 , kas ir par Ls 144610 jeb 2,5% mazāk kā
2009.gadā. Pamatbudţeta ieľēmumu izpilde redzama 7.tabulā. Pamatbudţeta ieľēmumu
dinamika redzama 2.attēlā un ieľēmumu īpatsvars 2010.gadā redzams 3.attēlā. Ieľēmumu
sastāvā vislielākais īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 55,1%. 4.attēlā redzams, ka
iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2010.gadā palielinājies par Ls 456413
jeb 17,6%
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Attiecīgi nekustamā īpašuma nodokļa dinamika redzama
5.attēlā, transfertu ieľēmumu dinamika - 6.attēlā un ieľēmumu no budţeta iestāţu
sniegtajiem pakalpojumiem un citu pašu ieľēmumu dinamika – 7.attēlā.
7.tabula
Pamatbudţeta ieľēmumi (Ls)

Kods

Rādītāju nosaukums

1 100
4 100
4 110
4 120
4 130

I. IEŅĒMUMI kopā
II. Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi kopā
III. Nodokļu ieņēmumi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN)
NĪN par zemi
NĪN par ēkām
Nekustamā
īpašuma
nodoklis
par
mājokļiem
IV. Nenodokļu ieņēmumi
Ieľēmumi no uzľēmējdarbības un īpašuma

8 000
9 000
9 400

Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas
nodevas

Izpilde
2009.
5678587
2834548
2805465
2591606
213859
135976
77883

Izpilde
2010.
5533977
3346304
3314207
3048019
266188
174161
92027

Plāns
2011.g.
5397471
3263445
3239160
2890825
348335
213329
98006
37000

29083

32097

24285

11750

11479

10790

5785

5877

5680

Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldības
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9 500
9 900
10 000
12 000
13 000

18 000
18 600
18 610
18 614

18 617

18 618
18 619
18 620
18 630

18 640

18 690

18 800

19 000
19 210

19 230
19 250
19 300
19 311
19 329

budžetā
Pašvaldības nodevas
Pārējās nodevas
Naudas sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieľēmumi
Ieľēmumi no valsts (pašvaldības) īpašuma
pārdošanas un no nodokļu pamatparāda
kapitalizācijas

2545
3240

3071
2806

5205
3943

7877
6724

2400

140

V. Transfertu ieņēmumi
Valsts budţeta transferti
Pašvaldību budţetā saľemtie uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts budţeta

2178183
902867

1546330
1210544

1520185
1189185

841116

997797

932534

590202

161725

147851

Pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta
dotācija
Dotācijas pašvaldībām par Eiropas
Savienības politiku instrumentu
līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu
īstenošanu
No Kultūras ministrijas budžeta
programmas pārskaitītā dotācija pagasta
pamatbudžetam
Dotācijas pašvaldībām nodarbinātības
pasākumu veicināšanai
Pārējās dotācijas
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem
Transferti ārvalstu finanšu palīdzības
projektu īstenošanai no valsts budžeta
iestādēm
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie valsts
budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu
transferti
Pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta
transferti Eiropas Savienības struktūrfondu
finansēto projektu īstenošanai
Pašvaldību budţetu transferti
Ieņēmumi izglītības funkciju
nodrošināšanai
Ieņēmumi sociālās palīdzības funkciju
nodrošināšanai
Pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām
Ieņēmumi no rajona padomēm
izglītības funkcijas nodrošināšanai no
valsts dotāciju un mērķdotāciju sadales
Pārējo funkciju nodrošināšanai

149228

726418
107678

67761

2800
2770
110
7715
100

731929
52754

1976

33925

61751
1275316
95027

236901

212747
335786
82734

253052

256651
331000
96000

235000

943388
689026
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pašvaldībām no rajona padomju līdzekļiem
254362

21.300

21 359
21 379

21 380
21 390
21 391
21 393
21 394
21 399

VI. Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
Ieľēmumi no budţeta iestāţu sniegtajiem
maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieľēmumi
Pārējie ieľēmumi par izglītības
pakalpojumiem
Ieľēmumi par pārējo dokumentu
izsniegšanu un pērējiem kancelejas
pakalpojumiem
Ieľēmumi par nomu un īri
Ieľēmumi par pārējiem budţeta iestāţu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem
Maksa par personu uzturēšanos sociālās
aprūpes iestādēs
Ieņēmumi par biļešu realizāciju
Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem
pakalpojumiem
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem

665856

21 490
21 500

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš
neklasificētie ieņēmumi
Citi iepriekš neklasificētie maksas
pakalpojumi un pašu ieľēmumi
Ienākumi no valsts un pašvaldības īpašuma
iznomāšanas
Ieľēmumu pārsniegums (+) vai deficīts
(-)
Finansēšana

613841
612041

3249

4115

110

73

79576

89852

89191

579610

542909

518620

555038
2979

540396
1805

516000
1900

4100

708

720

130

17199
4394

21 420

641343
636949

300
3311

4394
1500

-625724
625724

-650166
650166

-1283189
1283189
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7000000

6020877

5678587

5533977

5397471

6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
Izpilde 2008

Izpilde 2009

Izpilde 2010

Plāns 2011

2.attēls. Pamatbudţeta ieľēmumu dinamika (Ls)

Iedzīvotāju
ienākuma nodoklis
55%

Transfertu
maksājumi
28%
Maksas
pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi
11%

NĪN par zemi
3%
NĪN par ēkām
Nenodokļu
2%
ieņēmumi
1%

3. attēls. Pamatbudţeta ieľēmumu īpatsvars 2010. gadā (%)
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3402062
3048019

3500000

2890825

2591606

3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
Izpilde 2008

Izpilde 2009

Plāns 2011

Izpilde 2010

4. attēls. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dinamika (Ls)

250000

213329
174161

200000
135976
150000

119780
92027

100000

73328

98006

77883

50000
0
Izpilde 2008

Izpilde 2009
NĪN par zemi

Izpilde 2010

Plāns 2011

NĪN par ēkām

5. attēls. Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) dinamika (Ls)
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2178183

2500000
1853787
2000000

1546330

1520185

1500000

1000000

500000

0
Izpilde 2008

Izpilde 2009

Izpilde 2010

Plāns 2011

6.attēls. Transfertu ieľēmumu dinamika (Ls)

665856
700000
600000

641343

613841

519435

500000
400000
300000
200000
100000
0
Izpilde 2008

Izpilde 2009

Izpilde 2010

Plāns 2011

7. attēls. Ieľēmumu no budţeta iestāţu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un
citu pašu ieľēmumu dinamika (Ls)
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PAMATBUDŢETA IZDEVUMI
Izdevumi dalās sekojoši:
atbilstoši funkcionālajām kategorijām;
atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.
Pārskata gadā izdevumu kopējā summa bija Ls 4883811, kas samazinājusies par Ls
169052 jeb 3,3%, salīdzinājumā ar 2009.gadu, bet 2011.gadā plānota izdevumu
palielināšanās par Ls 1796849 jeb 37% pret 2010.gadu. Sīkāka informācija par 2010.gada
izdevumiem redzama 8.tabulā un 8.attēlā. Lielākais īpatsvars pēc funkcionālajām
kategorijām pieder izglītībai – 47,9%, bet pēc ekonomiskajām kategorijām lielākais īpatsvars
pieder atlīdzībai – 44,0% un precēm un pakalpojumiem – 25,2%.
8.tabula
Pamatbudţeta izdevumi (Ls)
Kods

Rādītāju nosaukums

IZPILDE
2010.

PLĀNS
2011.

501428
67565
59167

260826
69245
51614

322825
69189
58995

484469
2246
333149
2416273
1188566
5052863

517468

703984

387675
2339258
1257725
4883811

452190
3691992
1381485
6680660

Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Procentu izdevumi
Pamatkapitāla veidošana
Sociālie pabalsti
Uzturēšanas izdevumu transferti,
dotācijas un mērķdotācijas
pašvaldībām uzturēšanas
izdevumiem, pašu resursi,
starptautiskā sadarbība
Zaudējumi no valūtas kursa
svārstībām

2713684
1226347
5831
495072
149021

2149067
1230364
100
871638
389344

2480974
1347006

462842

243240

252878

66

58

100

KOPĀ

5052863

4883811

6680660

IZPILDE
2009.

Izdevumi atbilstoši
funkcionālajām kategorijām
01 000
03 000
04 000
06 000
07 000
08.000
09 000
10 000

Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
KOPĀ
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām

1000
2000
4000
5000
6000
7000

8000

2198717
400985
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6680660
7000000

6167214

6000000

5052863

4883811

5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
Izpilde 2008

Izpilde 2009

Izpilde 2010

Plāns 2011

8. attēls. Pamatbudţeta izdevumu dinamika (Ls)
Detalizēta informācija par izdevumu īpatsvaru 2010.gadā atbilstoši
kategorijām redzama 9.attēlā.

Sociālā aizsardzība
26%

Vispārējie v aldības
dienesti
5%
Pašv aldības teritoriju
un mājokļu
apsaimniekošana
11%

funkcionālajām

Izglītība
48%

Ekonomiskā darbība
1%
Atpūta, kultūra un Sabiedriskā kārtība un
reliģija
drošība
8%
1%

9. attēls. Pamatbudţeta izdevumu īpatsvars 2010. gadā (%)
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SPECIĀLĀ BUDŢETA IEĽĒMUMI UN IZDEVUMI

9.tabula
Speciālā budţeta izpilde (Ls)
Rādītāji
Atlikums uz gada sākumu

IZPILDE
2009
134524

IZPILDE
2010
80231

PLĀNS 2011

185467
21000
47583
113115
3769
53352
238819

130584
1785
42166
86621
12
1870
132454

130229

219057

75114

265027

219057

75114

74055
73855

1708
1708

200
293112

76822

2665
2345
270
50
267692

219057

75114

265027

89425
129504

73654
240
1220

75634
196613
-7220

1708
1708

2665
2395
270
267692
0

135863

IEĽĒMUMI

Speciālais budţets
Privatizācijas fonda līdzekļi
Dabas resursu nodoklis
Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi
Pārējie speciālā budžeta līdzekļi
Ziedojumi un dāvinājumi
Kopā

42115
86614
1500
1600
131829

IZDEVUMI atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Speciālais budţets
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Izglītība
Ziedojumi un dāvinājumi
Atpūta,kultūra un reliģija
Interešu izglītība
Sociālā aizsardzība
Kopā

265027

IZDEVUMI atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Speciālais budţets
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Aizdevumi
Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām
attiecībā uz speciālā budţeta ieľēmumiem
Ziedojumi un dāvinājumi
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Kopā

Atlikums uz gada beigām

128
74055
73870
185
293112
80231

76822
135863

9.tabulā un 10.attēlā redzama detalizēta speciālā budţeta izpilde. Pēc tabulā un attēlā
redzamiem cipariem varam secināt, ka arī speciālā budţeta ieľēmumiem un izdevumiem ir
tendence samazināties. 2010.gadā ieľēmumi samazinājušies par Ls 54883 jeb 30% un
izdevumi attiecīgi par Ls 143943 jeb 56%.
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Ievērojami samazinājušies ziedojumu un dāvinājumu ieľēmumi – par Ls 51482 un
izdevumi – par Ls 72347 , kas izskaidrojams ar mazāk saľemtajiem ziedojumiem .

Ziedojumi un
dāvinājumi

1870

Pārējie speciālā
budţeta līdzekļi

12
3769
208

53352

Autoceļu( ielu) fonda
līdzekļi

121419

86621

113115

214900

42166
47583
56070

Dabas resursu
nodoklis
Privatizācijas fonda
līdzekļi

1785

21000
8921

0

50000
2008

100000
2009

150000

200000

250000

2010

10. attēls. Speciālā budţeta, ziedojumu un dāvinājumu ieľēmumu dinamika (Ls)
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VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI
Ozolnieku novada dome organizē pašvaldības pastāvīgo funkciju izpildi, kā arī
likumos noteiktajos gadījumos veic pienākumus, kas saistīti ar novada izglītības, sociālās
palīdzības, kultūras iestāţu metodisku palīdzību.
Tāpat kā daudzus iepriekšējos gadus,
arī aizvadītajā gadā kā prioritāros
pašvaldības darbības virzienus var
minēt:
izglītība;
iedzīvotāju sociālā aizsardzība;
sabiedriskās kārtības un drošības
nodrošināšana;
novada infrastruktūras uzlabošana.

11.attēls. Ozolnieku novada domes ēka
Pēc LR Iedzīvotāju reģistra datiem uz 2010. gada 31. decembri, Ozolnieku novadā
bija 10416 iedzīvotāji, no kuriem Ozolnieku pagastā – 4035, Cenu pagastā – 4556 un
Sidrabenes pagastā - 1825.
Nodokļu ieľēmumi latos uz vienu iedzīvotāju:
2010.gadā
2009.gadā
pēc naudas plūsmas principa
318,18
268,00
pēc uzkrāšanas principa
292,09
274,70
Nodokļu ieľēmumi uz vienu iedzīvotāju palielinājušies par Ls 50,18 jeb 18,72 % vairāk kā
2009.gadā.
Valsts deleģēta funkcija, kas jāveic pašvaldībai, ir civilstāvokļa aktu – laulību,
dzimšanas un miršanas reģistrācija, kuru Ozolnieku novada pašvaldībā veic Ozolnieku
novada domes Dzimtsarakstu nodaļa. Pēc Ozolnieku novada domes Dzimtsarakstu nodaļas
datiem reģistrēti sekojoši civilstāvokļa akti:
2010.gadā
2009.gadā
dzimšanas reģistru skaits
109
dzimšanas reģistru skaits bez ziľām par
bērna tēvu
7
dzimšanas reģistru skaits ar paternitātes
atzīšanu
45
dzimšanas reģistru skaits, kas papildināti sakarā
ar adopciju
t.sk. uz ārvalstīm
dzimšanas reģistru skaits ar paternitātes

120
3
46

1
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noteikšanu (pamatojoties uz tiesas spriedumu)
reģistrēto laulību skaits
48
72
t.sk. Ozolnieku novada iedzīvotāji
24
28
t.sk. baznīcā
2
1
t.sk. ar ārvalstnieku
4
3
laulība reģistrēta pirms 18 gadu vecuma
sasniegšanas
2
saīsināts laulības izsludināšanas laiks
1
laulības reģistru skaits, kuros izdarīta
atzīme par laulības šķiršanu
13
10
kāzu jubileju ceremonijas
4
2
miršanas reģistru skaits
161
174
t.sk. no sociālās aprūpes centra „Zemgale”
84
72
īpašu miršanas reģistrācijas gadījumu skaits
1
1
reģistru ierakstos izdarīto papildinājumu
un labojumu skaits
34
13
izdoto atkārtoto apliecību skaits
40
35
uzvārda maiľa
2
4
bērnu uzvārda maiľa
2
veikta sarakste ar fiziskām un juridiskām
personām
348
322
Par Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem civilstāvokļa aktiem pārskata gadā iekasēta
valsts nodeva Ls 369, 2009.gadā – Ls 508. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iekasēts
Ls 739, 2009.gadā – Ls 1084.
Viens no izdevumu posteľiem atbilstoši funkcionālajām kategorijām pie vispārējiem
valdības dienestiem ir postenis ar klasifikācijas kodu 01.831 „Vispārēja rakstura transferti no
pašvaldību budţeta pašvaldību budţetam”, kas parāda, cik liela summa katru gadu tiek
ieturēta no Ozolnieku novada pašvaldības budţeta citu pašvaldību uzturēšanai. 12. attēlā
redzama šo izdevumu dinamika četru gadu laikā. Atskaitījumi citu pašvaldību uzturēšanai
samazinājušies .
305615

350000
300000

199217

250000
184286
200000
150000
100000

3049

50000
0
Izpilde 2007

Izpilde 2008

Izpilde 2009

Izpilde 2010

12.attēls. Pašvaldības budţeta dotācijas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fondam dinamika (Ls)
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13.attēlā redzams, kāda bijusi izdevumu dinamika četru gadu laikā vispārējiem
valdības dienestiem. Samazinājums skaidrojams ar to, ka LR Administratīvi teritoriālās
reformas īstenošanas rezultātā, apvienojoties ar Sidrabenes pagastu, kurš saľēma dotāciju no
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, netiek veikti iedzīvotāju ienākuma nodokļa
atskaitījumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam.
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13. attēls. Pamatbudţeta izdevumu vispārējiem valdības dienestiem
dinamika (Ls)
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SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA

Par sabiedrisko kārtību novadā rūpējas Ozolnieku novada pašvaldības policija, kura
sastāv no pašvaldības policijas priekšnieka un ar 2010.gada 15.februāri no četriem
pašvaldības policijas inspektoriem. Ozolnieku novads ir sadalīts četros iecirkľos, katram
inspektoram ir nozīmēts iecirknis.
Darbinieku fiziskās sagatavotības uzlabšanai regulāri notiek nodarbības sporta centra
Ozolnieku trenaţieru zālē. Darbinieki nodrošināti ar funkcionāliem un labiem darba
apstākļiem (darba telpām, formastērpiem, speciāliem līdzekļiem u.c.), kas nav mazsvarīgs
faktors darba raţīguma paaugstināšanā.
Pašvaldības policijas rīcībā ir viena automašīna, kas tiek lietota ikdienas darbam,
patrulēšanai pēc apstiprināta grafika un aizturēto likumpārkāpēju pārvadāšanai. Automašīna
ir speciāli aprīkota atbilstoši valsts standarta prasībām un tai piešķirts operatīvā transporta
statuss.
Pašvaldības policijas darbība skaitļos izskatās sekojoši:
pieľemti un izskatīti iesniegumi
sastādīti:
administratīvo pārkāpumu protokoli
brīdinājuma protokoli
priekšraksti
iekasēts naudas sods, ko uzliek pašvaldības
policija saskaľā ar Ozolnieku sabiedriskās
kārtības noteikumiem /latos/

2010.gadā
166

2009.gadā
170

94
69
72

62
48
100

130

235

2010. gadā Pašvaldības policijā reģistrēti 166 iesniegumi, kas ir mazāk kā 2009.gadā , kas
liecina par policijas efektivitātes pieaugumu darbā ar pārkāpumiem un to profilaksi.
Par daţādiem pārkāpumiem sastādīti 94 administratīvā pārkāpuma protokoli ( turpmāk APP ) , kas ir par 22% vairāk kā 2009. gadā (62). Attiecīgi par alkoholisko dzērienu
lietošanu un atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieľu un godu 30
(APP), saistībā ar Ozolnieku novada saistošo noteikumu neievērošanu 3 APP, par bērna aprūpes
pienākumu nepildīšanu 4 APP, personām kas izdarījušas sīko huligānismu 7 APP, obligāto zemes
aizsardzības pasākumu nepildīšanu 11 APP, dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un
pārvadāšanas prasību pārkāpšana 5 APP, patvarību 2 APP, par gājēju un pasaţieru izdarītiem
pārkāpumiem 8 APP, par smēķēšanas ierobeţojumu neievērošanu 19 APP, par fizisku un emocionālu
vardarbību pret bērnu 2 APP, par tirdzniecības , sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas
noteikumu pārkāpšanu 3 APP, par smēķēšanas ierobeţojumu neievērošanu 19 APP, par gājēju un
pasaţieru izdarītiem pārkāpumiem 8 APP.
Sakarā ar daţādiem pārkāpumiem sastādīti 69 brīdinājuma protokoli..
Saistībā ar Ozolnieku novada saistošiem noteikumiem par teritorijas uzturēšanu kārtībā
sastādīti 72 priekšraksti.
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2010.gadā nogādātas:
Jelgavas Pašvaldības policijas medicīniskā atskurbtuvē - 22 personas
Mājās, kas patstāvīgi nevar pārvietoties
- 12 personas
Ātrās medicīniskās palīdzības brigādēm
- 10 personas
Jelgavas PR VPP
- 13 personas
Sniegts atbalsts :
Jelgavas PR VPP
Domes iestādēm un struktūrvienībā
Informācijas nodošana Valsts policijai par noziedzīgiem
nodarījumiem un citiem likumpārkāpumiem
Saskaľā ar grafiku veikta patrulēšana

-

49 gadījumos
48 gadījumos

- 25 gadījumos
- 128 reizes

2010. gadā Pašvaldības policija nodrošinājusi sabiedrisko kārtību pasākumos, kurus
organizējusi Ozolnieku novada dome ( Jāľi, Lieldienas, sporta pasākumi u.c. ), kā arī pasākumos,
kurus organizējušas 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
18 lekcijas), sadarbībā ar Jelgavas CSDD apmācīti un pieľemti eksāmeni par velotiesību iegūšanu,
LLU Veterinārmedicīnas fakultātes Klīniskajā institūtā nogādāti 24 suľi, 3 stirnas, 6 kaķi un viens
sesks.
Pārskata gadā pašvaldības policijas funkciju nodrošināšanai un uzturēšanai izlietoti Ls 49675.
14.attēlā atspoguļota sabiedriskās kārtības un drošibas izdevumu dinamika .
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14. attēls. Pašvaldības izdevumi sabiedriskajai kārtībai un drošībai
dinamika (Ls)
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BĀRIĽTIESA
Ar bērnu tiesību vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu
aizsardzību pašvaldībā nodarbojas Ozolnieku novada bāriľtiesa, 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 Bāriľtiesu likumā noteiktos uzdevumus.
Ozolnieku novada bāriľtiesa 2010. gadā izskatījusi lietas un pieľēmusi 83 lēmumus:
- par bērna mantas pārvaldību – 9
- par aprūpes tiesību atľemšanu un atjaunošanu -19
- atzinumu sniegšana pēc tiesas pieprasījuma - 9
- adopcijas lietas - 6
- aizbildnības lietas - 14
- atzinumu sniegšana par atbilstību aizbildľa pienākumu pildīšanai – 2
- par valsts sociālo pabalstu izmaksas pārtraukšanu – 5
- par aizgādľa iecelšanu – 2
- par bērna nodošanu citas personas aprūpē - 4
- par bērnu ievietošanu ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas
institūcijā - 10
- par bērnu ievietošanu audţuģimenē – 1
- par aizgādľa ioecelšanu pilngadīgām rīcībnespējīgām personām - 1
- atzinumi par personas spēju aprūpēt bērnu no citas ģimenes - 1
Bāriľtiesā uzskaitē ir 12 ģimenes, kurās audzina 20 bērnus, tajā skaitā vecumā no 03 gadiem - 4 ; 4-12. gadi – 14; 13-17 gadi – 2 un kur netiek pietiekami nodrošināta bērna
attīstība un audzināšana un par kurām bāriľtiesa gada laikā informējusi pašvaldības sociālo
dienestu.
Gada laikā 12 personām atľemtas aprūpes tiesības, tajā skaitā 8- mātem un 4 –
tēviem. Bez vecāku aprūpes palikuši 16 bērni : vecumā no 0-3 gadiem- 9 bērni;4-12 gadiem 4 bērni; 13-17 gadiem - 3 bērni.
Ar tiesas spriedumu aizgādības tiesības atľemtas 4 personām, tajā skaitā 2- mātēm un
2- tēviem.
Ārpusģimenes aprūpē uz 2010. gada 31. decembri atradās 34 bērni : aizbildnībā 18
bērni ;aprūpes iestādē 14 bērni;divi bērni audţuģimenē. 2010. gadā ārpusģimenes aprūpe
tika nodrošināta 13 bērniem. Pārskata gadā bāriľtiesa par ārpusģimenes aprūpi pieľēmusi
lēmumus par 13 bērniem.
Iecelti 5 aizbildľi , kuru aizbildnībā nodoti 6 bērni.
2010. gadā bāriľtiesa atzinusi vienā gadījumā, kā bērnu vislabākajām interesēm
atbilstošu ārzemju adopciju . Trīs gadījumos sniegti atzinumi otra laulātā bērna adopcijai.
Vienā gadījumā bāriľtiesa iecēlusi aizgādni rīcībnespējīgai pilngadīgai personai.
Bāriľtiesa piedalījusies 16 Jelgavas tiesas un Saldus tiesas sēdēs atzinuma sniegšanai
par atsevišķās aizgādības noteikšanu vienam no vecākiem, bērna dzīves vietas noteikšanu pie
viena no vecākiem un saskarsmes tiesību izmantošanas kārtības noteikšanai kādam no
vecākiem.
Administratīvā procesa likuma noteiktā kārtībā neviens bāriľtiesas lēmums nav
pārsūdzēts.
Bāriľtiesā pēc mantinieku lūguma un notāra pieprasījuma sastādīts viens mantojuma
saraksts.

25

Ozolnieku novada pašvaldības 2010.gada publiskais pārskats
Par bāriľtiesas veiktajām darbībām divu gadu periodā liecina sekojoši skaitļi:

izskatītas lietas
pieľemtas jaunas lietas
apliecinājumu skaits
ar bāriľtiesas lēmumu atľemtas aprūpes tiesības
uz nepilngadīgajiem bērniem / personu skaits/
atjaunotas aprūpes tiesības un atgriezti bērni
ģimenē /personu skaits/
aizbildľi
aizbildnībā atrodas

2010.gadā
83
50
391

2009.gadā
67
80
397

12

11

7
28
32

3
27
32

Pārskata gadā pašvaldības kasē iemaksāta valsts nodeva par apliecinājumiem un citu
funkciju pildīšanu bāriľtiesā Ls 1825.60. apmērā. Bāriľtiesas funkciju nodrošināšanai un
uzturēšanai 2010.gadā izlietoti Ls 19570.
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EKONOMISKĀ DARBĪBA
Pie ekonomiskās darbības izdevumiem saskaľā ar izdevumu klasifikāciju atbilstoši
funkcionālajām kategorijām, Ozolnieku novada pašvaldībā pieskaitāmi vispārēji
nodarbinātības izdevumi, būvvaldes un projektu daļas izdevumi .
2010.gadā Ozolnieku novada būvvaldē saskaľoti 141 daţādi projekti, kas ir par 19,9%
mazāk kā 2009.gadā ( 176 daţādi projekti):
Ozolnieku novada pašvaldības objekti
/tai skaitā apliecinājuma kartes un zemes ierīcības projekti/

19

(no tiem 8 realizēti)

Izglītības iestādes rekonstrukcija / renovācija
Sabiedriskās ēkas
Apliecinājuma
kartes
vienkāršotai
renovācijai
/
rekonstrukcijai būvēm, ēkas fasāţu un inţeniertīklu
pievadu un iekšējo inţeniertīklu izbūvei.
Vienģimeľu dzīvojamās ēkas /jaunas/
Vienģimeľu dzīvojamo ēku rekonstrukcija
Dārza mājas, pirtis un palīgēkas
Detālplānojumi
Zemes ierīcības projekti
Citi
Kopā:

7
4
20
8
8
14
9
71
141

2010.gadā izsniegti:
Plānošanas un arhitektūras uzdevumi

84

(kas ir par 12 mazāk kā 2009.gadā - 96 PAU)

Darba uzdevumi detālplānojuma izstrādei
Darba uzdevumi zemes ierīcībai
(kas ir par 21 mazāk kā 2009.gadā - 120) Kopā:

15
99

2010.gadā izsniegtās būvatļaujas:
Dzīvojamām mājām:

Viena dzīvokļa mājas jaunas

14

(kas ir par 63% mazāk kā 2009.gadā (38))

Viena dzīvokļa mājas rekonstrukcija/ renovācija

4

(kas ir par 63% mazāk kā 2009.gadā (11))

Kopā:

18

Nedzīvojamām ēkām:

Rūpnieciskās raţošanas ēkas un noliktavas

7

(kas ir par 4 vairāk kā 2009.gadā - 3)

Sabiedriskās ēkas
Degvielas uzpildes stacija
Saimniecības ēkas
Citi
Kopā:

1
1
12
3
24
27
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Inţenierbūvēm:

Ielas un ceļi
Inţenierbūves / inţeniertīkli
Kopā:
Pavisam kopā:
(kas ir par 27 mazāk kā 2009.gadā - 83)

7
7
14
56

2010.gadā ekspluatācijā pieľemti objekti:
Dzīvojamās mājas jaunascitasDārza mājas
Raţošanas objekti, noliktavas
Saimniecības ēkas
Inţenierkominikāciju objekti
Sabiedriskās celtnes
Citi objekti
Ceļi un laukumi

40
6
3
3
5
2
5
5
6
Kopā:

kas ir par 7 mazāk kā 2009.gadā (82)

75

10.tabula
2010.gadā lielākie ekspluatācijā pieľemtie objekti
Ozolnieku novada pašvaldības objekti
1. Ozolnieku vidusskolas telpu piemērošana izglītojamiem ar
funkcionāliem traucējumiem ;
2. Ozolnieku Tautas nama jumta rekonstrukcijas darbi
3. Gājēju veloceliľa izbūve gar Rīgas ielu – Ozolniekos
4. Skolas ielas rekonstrukcijas darbi - Ozolniekos
5. PII „Bitīte”ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
6. Gājēju – velosipēdistu celiľu jaunbūve Ānē un Brankās
7. PII „Saulīte” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
8. Autoceļa rekonstrukcija Zirgu stallis – Zvirbuļi Nr.61
9. Ozolnieku Tautas nama fasādes remonts un zāles ventilācijas
izbūve
10. PII „Saulīte” virtuves remontdarbi
11. Gājēju – velosipēdistu celiľa izbūve Skolas ielā posmā no
Stadiona ielas līdz Meliorācijas ielai
12. Siltummezgla un ūdensapgādes projektēšanas un izbūves
darbi Ozolnieku vidusskolā
13. PII „Saulīte” bērnu grupu remontdarbi
14. Ozolnieku vidusskolas remontdarbi
15. Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra izveide
Tetelē
Kopā:

56 016

LVL

32 112 LVL
38 390 LVL
19 909 LVL
28 648 LVL
46 288 LVL
83 576 LVL
20 847 LVL
34 772 LVL
8 806 LVL
11 511 LVL
32 600 LVL
24 227 LVL
10 683 LVL
37 689 LVL
486.074
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16.
17.
18.
19.
20.

Citi objekti
LMT bāzes stacija „Cena” (SIA „Latvijas Mobilais Telefons”)
Babtistu draudzes dievnams (Ozolnieku Babtistu draudze)
Piesārľotās grunts attīrīšanas iekārtas (SIA „E-Daugava”)
Angārs - piebūve esošam korpusam ( SIA „ELK PLUS”
Raţošanas angārs (SIA „Poliurs”)

78 905,- LVL
240 000,- LVL
592 340,- LVL
74 334,- LVL
224 577,- LVL

2010.gadā Ozolnieku novada būvvaldei ir notikušas 45 sēdes, kurās kopā izskatīti
166 jautājumi.
2010.gadā ir sastādīti 26 pārbaudes akti tai skaitā par patvaļīgu būvniecību un
atkāpēm no saskaľotajiem projektiem - 20 administratīvo pārkāpumu protokoli.
Izvērtējot iepriekšējo gadu rādītājus pēc izsniegtajiem plānošanas un arhitektūras
uzdevumiem, saskaľotajiem projektiem, izsniegtajām būvatļaujām un ekspluatācijā
pieľemtajiem objektiem, varam secināt (skat.diagrammu), ka 2010.gadā būvniecības
aktivitātes Ozolnieku novadā turpina samazināties. Retais uzsāk jaunas būvniecības
aktivitātes, vairāk nosliecas par labu esošā uzlabošanai un atjaunošanai. Ir apstājusies jaunu
mazstāvu dzīvojamo teritoriju attīstība. Detālplānojumu netiek izstrādāti, kā arī ievērojami
samazinājies zemes ierīcības darbu skaits.

diagramma
15.attēls. Būvniecības aktivitātes 2010.gadā
Sakarā ar to, ka ekonomiskā situācija valstī vēl joprojām nav uzlabojusies, iedzīvotāji
turpina izbraukt uz ārzemēm, lielas aktivitātes būvniecības sektorā nav gaidāmas. Turpināsies
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ekspluatācijā pieľemamo ēku skaits, jo iedzīvotājiem jāpilda pret kredītiestādēm uzľemtās
saistības.
Svarīgākās būvniecības attīstības tendences Ozolnieku novadā:
regulāri turpinās pašvaldības un pašvaldības izglītības iestāţu ēku un telpu remontdarbi;
turpinās pašvaldības izglītības iestāţu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas darbi;
turpinās pašvaldības izglītības iestāţu ēku rekonstrukciju un teritoriju labiekārtošanas
projektu izstrāde;
turpina veikt novada teritorijas labiekārtošanas darbus;
sakarā ar ES piešķirtajiem līdzfinansējumiem aktivizējusies privāto un zemnieku saimniecību
raţošanas objektu attīstība;

nedaudz, bet turpinās jaunu individuālo dzīvojamo māju projektēšana, rekonstrukcija
un būvniecība.

Īstenoti projekti 2010.gadā :
2010.gadā īstenoti projekti par kopējo summu LVL 410 681, tajā skaitā piesaistītais (ES
fondu, Valsts budžeta, KPFI) finansējums – LVL 341 776, pašvaldības līdzfinansējums –
LVL 68 905.
1. „Kvalitatīvai dabaszinātľu programmu apguvei atbilstošas materiāli tehniskās bāzes
pilnveide Ozolnieku novada vidusskolā”
2010.gadā noslēgusies projekts īstenošana. Projekta rezultātā izremontēti Ozolnieku
vidusskolas dabas zinību (ķīmijas, bioloģijas, fizikas) un matemātikas kabineti un to
laboratorijas telpas, iegādātas mēbeles šo mācību priekšmetu specifiskā aprīkojuma un
tehnoloģiju ērtai izvietošanai, iegādāti skolēnu soli šiem kabinetiem, kā arī mūsdienu
prasībām atbilstošs šo mācību kabinetu aprīkojums (t.sk. 25 mobilas darbavietas darbam ar
datoru) un mācību metodiskie līdzekļi - iekārtas, piederumi, aprīkojums, instrumenti,
uzskates materiāli, u.c..
Projekta izmaksas: kopā – LVL 99778, t.sk. Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF)
finansējums LVL 83633, valsts budţeta finansējums – LVL 2952, pašvaldības
līdzfinansējums – LVL 13193.
2. „Ozolnieku vidusskolas telpu piemērošana izglītojamiem ar funkcionāliem
traucējumiem”
2010.gadā pabeigtas projektā paredzētās aktivitātes Ozolnieku vidusskolas infrastruktūras
pielāgošanai personām ar funkcionāliem traucējumiem - projekta ietvaros pie vidusskolas ir
veikta piebraucamā celiľa, pandusa (uzbrauktuves), un ieejas mezgla izbūve, izbūvēts
pacēlājs uz ēkas otro stāvu, veikti telpu pielāgošanas darbi skolas 1.un 2 stāvā - mācību
kabinetu un palīgtelpu (tualešu, medicīnas kabineta) durvju nomaiľa, lai telpās patstāvīgi
varētu iekļūt personas ar kustību traucējumiem, katrā stāvā izbūvētas speciālās tualetes
invalīdiem, kā arī veikts medicīnas kabineta un BAIC telpas remonts. Līdz ar projekta
īstenošanu ir nodrošināta personu ar funkcionāliem traucējumiem pārvietošanās un
iekļūšana visās skolas telpās.
Projekta izmaksas: kopā LVL 81 367, tajā skaitā Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF)
finansējums LVL 69 162, valsts budţeta finansējums LVL 2 441, pašvaldības
līdzfinansējums – LVL 9764.
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3. „Tautas nama rekonstrukcijas II kārta un gājēju-veloceliľa izbūve Ozolnieku
novada Ānes un Branku ciemā”
Projekta ietvaros 2010.gadā tika turpināta Tautas nama rekonstrukcija - veikts fasādes
remonts un izbūvēta ventilācija skatītāju zālē, turpināta arī gājēju-veloceliľu izbūve novadā izbūvēts jauns celiľš Branku ciemā gar Spartaka ielu 323 m garumā, Ānes ciemā veikta esošā
celiľa gar Celtnieku ielu rekonstrukcija 560 m garumā.
Projekta izmaksas: kopā LVL 62 034, t.sk. Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) un Valsts budţeta finansējums LVL – 55 831, pašvaldības līdzfinansējums – LVL
6203.
4. „Energoefektivitātes paaugstināšana Ozolnieku novada izglītības iestādēs”
Lai samazinātu siltumenerģijas patēriľu un līdz ar to arī oglekļa dioksīda emisiju, kā arī
panāktu maksimālu izmaksu efektivitāti, divās novada pirmsskolas izglītības iestādēs „Saulīte” (Ānes ciemā) un „Bitīte”(Branku ciemā), projekta ietvaros tika veikta virkne
energoefektivitātas paaugstināšanas pasākumu - veikta ēku fasādes, pagraba un jumta
pārsegumu siltināšana, durvju un logu nomaiľa, ventilācijas sistēmas rekonstrukcija. Īstenoto
pasākumu rezultātā tiks samazināti siltuma zudumi un līdz ar to samazinātas siltumenerģijas
patēriľa izmaksas.
Projekta izmaksas: kopā LVL 99308 , t.sk. Klimata pārmaiľu finansu instrumenta (KPFI)
finansējums LVL 68258, pašvaldības līdzfinansējums – LVL 31050.
5. „Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra izveide Ozolnieku novada
Tetelē”
Projekta īstenošanas rezultātā bijušajās Teteles pamatskolas izglītības centra telpās izveidots
Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs Projekta ietvaros visās centra un muzeja
„Laiki un likteľi” telpās veikta radiatoru, logu, grīdas un griestu seguma nomaiľa, veikti arī
elektroinstalācijas darbi, sienu kosmētiskais remonts. Personu ar funkcionāliem
traucējumiem vajadzībām visās telpās tika paplašinātas durvju ailas un uzstādītas piemērotas
durvis, izbūvēts speciāli pielāgots sanitārais mezgls, kā arī izbūvēta uzbrauktuve iekļūšanai
ēkā. Izveidotajā centrā bērniem un jauniešiem būs iespēja iesaistīties pulciľos, saľemt
daţādu speciālistu konsultācijas (karjeras konsultants, logopēds, fizioterapeits u. c.), kā arī,
izmantojot tur pieejamos resursus – informatīvos materiālus, spēles, internetu, lietderīgi
pavadīt brīvo laiku.
.
Kopējās plānotās projekta izmaksas: kopā - LVL 68 194, t.sk. ERAF finansējums LVL
57 965, Valsts budţeta finansējums – LVL 1534, pašvaldības līdzfinansējums – LVL 8 695.

Uzsākti 2010.gadā, īstenošana turpinās 2011.gadā:
1. „Ozolnieku novada izglītības iestāţu informatizācija”
Projekta ietvaros 2010.gadā izveidoti lokālie tīkli Sidrabenes un Salgales pamatskolās. 2011.gadā
paredzēta datoru, interaktīvo tāfeļu iegāde Teteles, Sidrabenes un Salgales pamatskolām.
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Kopējās plānotās projekta izmaksas: kopā - LVL 15 992,03, t.sk. ERAF finansējums LVL
13 593,23, Valsts budţeta finansējums – LVL 2 398,80.
2. „Speciālistu piesaiste Ozolnieku novada pašvaldībā administratīvās kapacitātes
stiprināšanai”
Projekta mērķis – piesaistot kvalificētus speciālistus, paaugstināt Ozolnieku novada pašvaldības
administratīvo kapacitāti, tādējādi veicinot efektīvu pašvaldības saimniecisko un finansiālo darbību.
Projekta ietvaros uz projekta īstenošanas laiku no 2010.gada 22.jūlija līdz 2012.gada 31.martam par
ESF līdzekļiem tiek piesaistīti divi speciālisti – būvinţenieris (prof.kods 2142 01) un finansists
(prof.kods 2412 01).
Kopējās plānotās projekta izmaksas: Eiropas Sociālā fonda finansējums (ESF) – LVL 21 000.
3. „Ozolnieku sporta centra stadiona renovācija iedzīvotāju sporta aktivitāšu daţādošanai”
Projekta ietvaros paredzēts veikt stadiona atsevišķu zonu renovāciju, pārbūvējot esošos basketbola un
tenisa laukumus. Īstenojot projektu, tiks sakārtota un labiekārtota stadiona teritorija, piedāvājot
novada iedzīvotājiem plašākas iespējas aktīvai brīvā laika pavadīšanai - strītbols, skrituļošana un
skeitošana, kas īpaši piesaistīs novada jauniešus.
Kopējās

plānotās

projekta

attiecināmās

izmaksas:

LVL 14 000, t.sk. Eiropas
lauksaimniecības fonda (ELFLA) un Valsts budţeta finansējums - LVL 10 500, pārējās
izmaksas – no pašvaldības budţeta.

4.

„Ozolnieku

novada attīstības programmas izstrāde kvalitatīva novada attīstības
plānošanas procesa nodrošināšanai”

Projekta ietvaros tiks izstrādāta Ozolnieku novada attīstības programmu 2012. – 2018.gadam,
tādējādi sekmējot novada līdzsvarotas un ilgtspējīgu attīstības un mērķtiecīga finansējuma
izlietojuma plānošanu.
Kopējās plānotās projekta izmaksas: Eiropas Sociālā fonda finansējums (ESF) – LVL 14520.
5. Autobusa iegāde skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai.
Valsts pamatbudţeta programmas „Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošana” ietvaros
tiks iegādāts autobuss skolēnu pārvadāšanai.
Kopējās plānotās projekta izmaksas: LVL 53 413, t.sk. Valsts budţeta programmas finansējums –
LVL 35 000, pašvaldības līdzfinansējums – LVL 18 413.

Iesniegti izskatīšanai 2010.gadā:
1. „Radošo industriju attīstība Latvijas-Lietuvas pierobeţas reģionos”
Latvijas – Lietuvas pārrobeţu programmas projekta ietvaros paredzēts veikt telpu
remontdarbus 336 m2 platībā Ozolnieku Tautas namā, kā arī iepirkt mēbeles un aprīkojumu
šīm telpām, organizēt jaunas studijas un meistarklases, tādējādi paplašinot radošās darbības
iespēju piedāvājumu novada iedzīvotājiem un sekmējot radošās industrijas attīstību.
Plānotās projekta izmaksas: Kopā - EUR 62 997, t.sk.Latvijas – Lietuvas pārrobeţu

programmas finansējums – EUR 53 547,45, pašvaldības līdzfinansējums – EUR 9 449,55.
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2. „Jauniešu iniciatīvu centra izveide Ozolnieku novada Ānē”
Projekta ietvaros paredzēts izveidot jauniešu iniciatīvu centru Ānes ciemā – veikt telpu
remontu un iegādāties mēbeles un aprīkojumu. Projekta mērķis – radīt vidi, kur ar neformālās
izglītības metodēm tiktu vispusīgi atbalstītas jauniešu vecumā no 15 līdz 25 gadiem iniciatīvas un
nodrošināta saturīga brīvā laika pavadīšana.
Plānotās projekta izmaksas: Kopā - LVL 85 625,85, t.sk. Latvijas – Šveices sadarbības programmas
finansējums – LVL 72 114,01, pašvaldības līdzfinansējums – LVL 13 511,84.

3. „Energoefektivitātes paaugstināšana Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības
iestādē „Zīlīte””
Lai samazinātu oglekļa dioksīda emisiju, siltumenerģijas patēriľu un panāktu maksimālu
izmaksu efektivitāti PII „Zīlīte”, projekta ietvaros ir plānots īstenot energoauditā norādītos
pasākumus:
1. ēkas fasādes un cokola siltināšanu;
2. bēniľu pārseguma siltināšanu;
3. elektroapgaismojuma modernizāciju;
4. apkures sistēmas rekonstrukciju un siltummezgla modernizāciju.
Plānotās projekta izmaksas: Kopā – LVL 207 845,56, t.sk. Klimata pārmaiľu finansu
instrumenta (KPFI) finansējums LVL 61 000, pašvaldības līdzfinansējums – LVL
146 845,56.
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PAŠVALDĪBAS TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA

Saimniecisko nodrošinājumu pašvaldībā un no pašvaldības budţeta finansētās
iestādēs un struktūrvienībās, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanu un
koordinētu transporta līdzekļu izmantošanu organizē un nodrošina saimniecības daļa.
Pārskata gadā veiktas daţādas aktivitātes augstāk minēto funkciju veikšanai un tās ir
sekojošas:
1. Teritorijas ikdienas sakopšana, uzturēšana:
Visā periodā ir veikts darbs pie teritorijas sakopšanas apdzīvotajās vietās (Ozolnieki, Āne,
Tetele, Brankas, Dalbe, Jaunpēternieki) t.i.:
- sniega tīrīšanas darbi no gājēju ietvēm, trotuāriem un autobusu pieturām, apledojuma
novēršana, apstrāde ar pretslīdes materiāliem;
- zālāju pļauja un apstādījumu kopšana;
- teritorijas atbrīvošana no kritušajām lapām, to kompostēšana;
- košumkrūmu kopšana, mitruma reţīma uzturēšana;
- koku, krūmu vainagu kopšana un veidošana;
- organizēta pašvaldības teritorijas pavasara sakopšanas talka;

16. attēls. Pavasara sakopšanas talka
2. Iepirkumi:
2.1.Izstrādāta ikgadējo iepirkumu dokumentācija pašvaldības iestāţu vajadzību
nodrošināšanai sekojošām preču grupām un iepirkumiem:
 Būvmateriāli (noslēgts līgums ar SIA „RBS SKALS”);
 Saimniecības preces (noslēgts līgums ar SIA „Kanclers”);
 Kancelejas preces (noslēgts līgums ar SIA „Kanclers”);
 Naftas produkti (noslēgts līgums ar SIA „Neste-Oil”);
 Veļas mazgātavas pakalpojumi (noslēgts līgums ar SIA „Bauskas sadzīves
pakalpojumi”);
 Dzeramā ūdens piegādēm (noslēgts līgums ar SIA „VENDEN”);
 Paklāju un telpu kopšanas inventāra noma (noslēgts līgums ar SIA „EPS”);
 Ugunsdzēsības iekārtu apkalpošana (noslēgts līgums ar SIA „Latakva”);
 Ozolnieku vidusskolas un Teteles pamatskolas skolnieku pārvadājumi 2009/2010.
mācību gadā (noslēgts līgums ar SIA „Auto-Migar”);
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Pasaţieru pārvadājumi Ozolnieku novada pašvaldības iestādēs (noslēgts līgums ar
SIA „LUX”);
 Ozolnieku novada iestāţu elektroietaišu apkalpošana (noslēgts līgums ar SIA
„AC/DC”);
 Ozolnieku novada apsardzes un ugunsdzēsības iekārtu apkalpošana (noslēgts
līgums ar SIA „BSS Security Service”);.
2.2.Veikta iestāţu sistemātisko iepirkumu pieprasījumu apkopošana un iesniegšana
piegādātājiem, koordinēta preču centralizēta piegāde atbilstoši līgumu nosacījumiem.
3. Transports un tehniskie līdzekļi:
3.1.veikta pašvaldības iestāţu transporta pieprasījumu izskatīšana, nodrošināta to
izpilde, koordinēta transporta līdzekļu racionāla izmantošana;
3.2.veikta transporta līdzekļu degvielas uzpilde, izmantošanas uzskaite, darba
plānošana, ceļazīmju – pilnvaru izsniegšana;
3.3.koordinēta skolnieku pārvadāšana saskaľā ar noslēgtā līguma nosacījumiem un
atbilstoši noteiktajam grafikam;
3.4.uzraudzīts transporta līdzekļu vispārējais tehniskais stāvoklis, to aprīkojuma
nodrošinājums un plānoto tehnisko apkopju norise;
3.5.koordinēta tehnisko līdzekļu izmantošana, organizēts to savlaicīgs remonts un
uzturēšana tehniskā kārtībā.
3.6.veikta degvielas centralizēta sagāde, izsniegšana pamatojoties uz pieprasījumiem kā
arī degvielas patēriľa dokumentācijas sagatavošana.
4. Būvniecība:
4.1.apkopota un sistematizēta informācija par plānotajiem būvniecības darbiem
pašvaldības iestādēs;
4.2.sagatavota un iesniegta dokumentācija iepirkumu komisijai, saistībā ar cenu aptaujas
norisi būvniecības darbu veikšanai;
4.3.sadarbībā ar pašvaldības būvvaldi sekots darbu izpildei, ľemta dalība objektu
pieľemšanas komisiju darbā, sastādīti defektēšanas un apsekošanas akti;
4.4.veikti jumta rekonstrukcijas darbi Rīgas ielā 29

17. attēls . Jumta rekonstrukcijas darbi Rīgas ielā 29
5. Pašvaldības domes ēkas uzturēšanas darbi:
5.1. veikta darba kabinetu un koplietošanas telpu sistemātiska uzkopšana un uzturēšana
atbilstoši sanitārajām un higiēnas normām;
5.2. nodrošināta kopšanas līdzekļu periodiska iegāde, sekots to racionālai izmantošanai;
5.3. veikti remontdarbi pagrabstāvā, saimniecības daļas darbinieku sadzīves telpu
rekonstrukcija (sanitārais mezgls, dušas telpa, gaitenis);
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5.4.izveidota un aprīkota Ozolnieku novada pašvaldības Civilās aizsardzības komisijas
darba telpas (pagrabstāvs);

18.attēls. Civilās aizsardzības komisijas darba telpas
6. Darba aizsardzība, ugunsdrošība, CA aizsardzība:
6.1. izstrādāts darba aizsardzības plāns, veikta tā plānveida realizācija;
6.2. veiktas darbinieku periodiskās instruktāţas atbilstoši darba drošības noteikumu
prasībām;
6.3. ľemta dalība Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novada Apvienotā Civilās
aizsardzības plāna izstrādē, iesniegts apvienotā plāna izstādei sadarbībā ar Jelgavas
pilsētu un novadu.
6.4.sadarbībā ar pašvaldības policiju ir veikti preventīvie pasākumi pavasara plūdu
profilaksē (apsekošana, situācijas kontrole un novērošana, glābšanas un palīdzības
darbi.

19. attēls. Pavasara plūdi Ozolnieku novadā
7. Citu pašvaldības objektu labiekārtošana un remontdarbi:
7.1. Veikta iepriekš uzstādīto un funkcionējošo bērnu rotaļu laukumu uzturēšana,
organizēts nepieciešamais remonts (12 objekti);
7.2. Uzstādīti bērnu rotaļu laukumu elementi Ozolnieku novada, Cenu pagasta, Tetelē
(Progress).
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8.Pašvaldības ceļu apsaimniekošana:
8.1. Sniega tīrīšana, ceļu un ielu slīdamības novēršana ziemas periodā;
8.2. Ceļu planēšanas darbi = 530 pārgājiena/kilometri;
8.3. Grants seguma ceļu nodiluma kārtas atjaunošana =540m3;
8.4. Asfaltbetona seguma ceļu bedrīšu remonts =160 tonnas;
8.5. Lai paaugstinātu satiksmes drošību un uzlabotu ceļa ūdens atvadi tika veikta
mehanizēta ceļu nomaļu appļaušana = 300 pārg./km.;
8.6. Likvidēti veci un bīstami koki Ozolnieku un Dalbes ielu malās;
8.7. Veikta Sidrabenes pagasta autoceļa „Zirgu stallis – Zvirbuļi” rekonstrukcijas
pirmā kārta;

20.attēls. Autoceļa „Zirgu stallis – Zvirbuļi „ rekonstrukcija

8.8. Uzstādīti divi autobusu pieturas paviljoni Skolas ielā Ozolniekos;
8.9.Tika veikti Upes ielas (Brankās) rekonstrukcijas darbi ar jauna asfaltbetona
seguma uzklāšanu visā tās garumā;
Novadā viens no finansiāli un darba ziľā ietilpīgākajiem procesiem ir ceļu un ielu
sakārtošana. Mērķdotācija pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem 2010.gadā saľemta
Ls 86621 apmērā, kas ir par Ls 26494 jeb 23.4% mazāk kā 2009.gadā.
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.

21.attēls. Upes ielas rekonstrukcijas darbi
8.10. Uzstādītas jaunas vai nomainītas vecās ceļa zīmes = 40gabalas;
8.11. Uzstādīts ātruma ierobeţojuma valnis Centra ielā, Garozas ciemā.
9. Kapu saimniecība:
9.1. Tika veikti elementārie kapu apsaimniekošanas darbi Cenu un Sidrabenes
pagastos;
9.2. Jaunas teritorijas (4000m2) piesaiste Teteles kapu paplašināšanai, kur tika
izzāģēti 14 koki, izrauti un aizvesti 60 celmi, uzvesta un izlīdzināta 250m3
smilts;
9.3. Dzīvţoga veidošanai Ozolnieku novada pašvaldības kapu teritorijās;
9.4. Pie pieminekļa Latvijas atbrīvotājiem iestādītas tūjas (500gb.);
9.5. Teteles kapsētai izgatavots un uzstādīts 8m3 atkritumu konteiners;
9.6. Lāčplēša ordeľa kavalieru atdusas vietās uzstādītas informācijas-piemiľas
plāksnes 6 gabalas;
9.7. Sistemātiski tiek slēgti jaunie un iepriekšējo gadu kapu vietas zemes nomas
līgumi. 2010.gadā noslēgti 43 līgumi:
2006.gadā tika uzsākta kapu vietas nomas līgumu slēgšana un reģistrēšana saskaľā ar
saistošajiem noteikumiem Nr.11/2006 „Grozījumi Ozolnieku novada domes saistošajos
noteikumos Nr.3/2004 „Ozolnieku novada kapsētu uzturēšanas noteikumi”, kuri
apstiprināti Ozolnieku novada domes 2006.gada 13.jūlija lēmumu Nr.5&, protokols Nr.7.
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2006.gadā tika noslēgti 11, 2007.gadā 360, 2008.gadā 219, 2009.gadā 97 un 2010.gadā 43
kapu vietas nomas līgumi. Sakarā ar novada paplašināšanos Ozolnieku novadā ir 12
atvērtās kapsētas, 1 daļēji slēgta un 5 slēgtas kapsētas.
Galvenie saimniecības daļas darbību raksturojošie skaitļi:
Izlietots latos
2010.gadā
2009.gadā
Tautsaimniecība
489669
471149
Kapu saimniecība
27799
13320
Pavisam kopā
517468
484469
Pārskata gadā novada teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izlietoti Ls 517468, kas
ir par Ls 32999 jeb 6,8% vairāk kā 2009.gadā.
Saskaľā ar 2009.gada 21.septembra līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūras
Jelgavas filiāli par Eiropas Sociālā fonda projekta „Darba praktizēšanas pasākumu
nodrošināšana pašvaldībās darba iemaľu iegūšanai un uzturēšanai” aktīvā nodarbinātības
pasākuma „Apmācība darba iemaľu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība”
īstenošanu no 2009.gada 28.septembra līdz 2010.gada 31.decembrim pašvaldība atbilstoši
līguma noteikumiem nodrošina Aģentūras norīkoto bezdarbnieku apmācību praktisko fiziskā
darba iemaľu iegūšanai un uzturēšanai (turpmāk – darba praktizēšana) pašvaldības
administratīvajā teritorijā izveidotās darba praktizēšanas vietās. Darba praktizēšanu
pašvaldība nodrošina no jauna izveidotās darba praktizēšanas vietās, kas rada sociālo labumu
sabiedrībai. Par viena mēneša darba dienām, ja bezdarbnieks darba praktizēšanā ir iesaistīts
40 stundas nedēļā, saľem bezdarbnieka ikmēneša stipendiju Ls 100,00. Darba praktizēšana
vienam bezdarbniekam ilgst ne mazāk kā 2 nedēļas un ne vairāk kā 6 mēnešus viena gada
laikā. Darba praktizēšanas vietas tiek izveidotas uz 6 mēnešu periodu.
Ozolnieku novadā bezdarbnieki veic mazkvalificētus darbus: teritoriju
labiekārtošanu, darbus sociālajā aprūpē, sabiedrisko ēku remontdarbus, ceļu apkopšanu,
malkas sagatavošanu ziemai.
Novadā vidēji mēnesī darba praktizēšanā tiek nodarbināti 50 "simtlatnieki".
Bezdarbnieka kopējais dalības ilgums darba praktizēšanā nedrīkst pārsniegt sešus mēnešus
gada laikā, taču gada laikā bezdarbnieks var rindas kārtībā piedalīties pasākumā arī atkārtoti.
Līdz šim Ozolnieku novadā iespēju nopelnīt stipendiju izmantojuši 195 bezdarbnieki.
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22.attēls. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumu dinamika
(Ls)
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ATPŪTA , KULTŪRA UN RELIĢIJA

23.attēls.Ozolnieku Tautas nams,
zem kura jumta mājvietu ieguvusi
arī Ozolnieku mūzikas skola
Par iedzīvotāju garīgo labklājību un talantu izkopšanu gādā Ozolnieku Tautas nams,
kas atrodas vēsturiskā 1939. gadā celtā ēkā, kas toreiz celta kā Ozolnieku pagastmāja.
2009.gada 17.novembrī reizē ar Latvijas Republikas 91.dzimšanas dienu tika atzīmēta
šīs ēkas 70.gadadiena.
Kā vienmēr, Tautas nama darbība bija vērsta uz pakalpojumu daudzveidību, pieejamību
un kvalitātes nodrošināšanu.
2010. gads Ozolnieku Tautas namā aizritēja krāsaini un radoši. Tika noorganizēts 61
pasākums, tajā skaitā regulāras izstādes un amatiermākslas kolektīvu izbraukuma koncerti un
izrādes . Tāpat, kā līdz šim, Tautas nama kolektīva darbības mērķis bija sniegt kvalitatīvu,
emocionālu un estētisku baudījumu kultūras pasākumu apmeklētājiem. Paralēli
mākslinieciskajām aktivitātēm, pateicoties Ozolnieku novada domes atbalstam, noritēja liels
darbs pie Tautas nama vēsturiskās ēkas fasādes atjaunošanas, jumta renovācijas un skatītāju
zāles ventilācijas sistēmas ierīkošanas. 2010. gada Ziemassvētkos Ozolnieku novada
iedzīvotājus iepriecināja izgaismots, gaišs un atvērts kultūras centrs.
Neskatoties uz daudzajām saimnieciskajām problēmām, Tautas nams var lepoties ar
paveikto:
 5 Valsts un tradicionālie svētki – 950 apmeklētāji;
 9 koncerti (amatieru un profesionāļu) – 880 apmeklētāju;
 13 izrādes (amatieru un profesionāļu) – 995 apmeklētāji;
 7 izklaides sarīkojumi – 400 apmeklētāji;
 4 tematiski pasākumi (pensionāru pēcpusdienas, balles, profesiju svētki u.c.) 210 apmeklētāji;
 6 izstādes - 2800 apmeklētāji;
 17 amatiermākslas kolektīvu izbraukumu koncerti, izrādes, piedalīšanās
skatēs.
2010. gadā regulāri kultūras pasākumi tika veidoti ar Tautas nama administrācijas un iestādes
amatiermākslas kolektīvu vadītāju radošajiem spēkiem. Kolektīvu jaunrade deva stabilu
pamatu plašam un saistošam pasākumu spektram.
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Tautas nama funkcijās ietilpst:
1. Koordinēt plānot un organizēt kultūras un mākslas sarīkojumus.








Gadskārtu ieraţas (Lieldienas, Līgo svētki, Mārtiľdiena, Ziemassvētki, Gadumija).
Brīvdabas pasākumi – Lieldienu lustes un Līgo svētki noritēja spilgti un vērienīgi.
Lieldienās mazi un lieli apguva latviešu olu krāsošanas tradīcijas un tautas rotaļas un
piedalījās ģimeľu atraktīvās sacensībās. Bija gandarījums par lielo apmeklētāju skaitu
un ieinteresētību. Saulgrieţu svētku gaisotne bija īpaša – saules ritējuma un mirdzoša
ugunskura zīmē. Katrs pasākuma apmeklētājs tika iesaistīts svētku rituālu izbaudīšanā
un līdzdarbībā. Šajā gadā atkal atsākām Mārtiľdienas jampadrača organizēšanu.
Iedzīvotājus priecēja svētku tirdziľš, Zoodārza iemītnieki, radošās darbnīcas,
folkloras kopa un svētku kulminācijā – koncertprogramma „Čigāniskā sirds”, kas
guva patiesi neviltotu skatītāju atzinību. Arī pārējos gadskārtu sarīkojumus veidojām
atbilstoši auditorijas vecumam un vēlmēm.
Valsts svētki (Valsts gadadiena, Latvijas deklarācijas gadadiena). Latvijas gadadienas
svinības ik gadu izvēršas par Tautas nama kolektīvu un novada iedzīvotāju kopēju,
nozīmīgu notikumu. Svētki ik reiz saviļľo ar atšķirīgu, spēcīgu scenārija ideju. Ritas
Baronas reţijā tapa koncertuzvedums „Skani, mana Latvija!”, kura nobeiguma daļā,
kā debesīs salūts, izskanēja profesionālā trombonistu ansambļa „Shady Brass”
optimistiskais priekšnesums.
Tematiskie sarīkojumi (Zinību diena, Teātra diena, Mātes diena, Dzejas diena u.c.).
9. maijā pirmo reizi novadā notika Mātes dienas brīvdabas sarīkojums – Svētku
tirdziľš saimniecēm. Visām ģimenēm tika dota iespēja iegādāties puķu un koku
stādus, jaukas dāvanas māmiľām, baudīt koncertu un līksmot atrakcijās. Dzejas dienu
viešľa – balto domu un mīlestības dzejniece Maija Laukmane – divos pasākumos
dalījās pārdomās par dzīves vērtībām un dzeju ar Ozolnieku vidusskolas jauniešiem
un novada iedzīvotājiem. Šī tikšanās ar dzejnieci, TN kolektīvam deva stimulu
turpināt dzejas dienu tradīciju.
Atpūtas un izklaides pasākumi (izrādes, koncerti, balles u.c.).
Tautas namā viesojās spēcīgas, profesionālu neatkarīgo teātru trupas ar Latvijā
populāru aktieru piedalīšanos. Ditas Balčus Neatkarīgā teātra izrāde - traģikomēdija
„Taureľi ir brīvi” pulcēja lielu skatītāju, īpaši jauniešu, atbalstu. Pirmo reizi ar lieliem
panākumiem organizējām izrādes noskatīšanos pie kafijas galdiľiem. Skatītāji ar
sajūsmu uzľēma teātra kluba „Austrumu robeţa” muzikālo komēdiju „Salidojums”,
izsakot pateicību un vēlmi pēc šādas sarīkojuma formas izmantošanas arī turpmāk.
TN kolektīvu iepriecināja sadarbība ar novada PII iestādēm un skolām, organizējot
izrādes tieši šīm vecuma grupām, piemēram, teātra TT izrāde „Kas zaķīti pasargās?”,
modernās dejas izrādes „Tricky Tricky” un Deju atbalsta fonda „Zvaigţľu aka”
kustību izrāde „Odiseja projekts”. Spilgtākie un apmeklētākie šī gada koncerti Harijs Ozols un Santa Zapacka koncertprogramma „Vēltījums Antrai Liedskalniľai”
un adventa koncerts „Ziemassvētku roze” ar Normundu Ķieti un Initu Āboliľu no
grupas „Lauku muzikanti”.

2. Kultūras vērtību saglabāšana, izkopšana un jaunrades procesu attīstīšana.
Tautas nama darbības realizēšanā nepārtraukti noris kultūras mantojuma vērtību
apguve pasākumu organizēšanā un amatiermākslas kolektīvu repertuāra veidošanā.
Ozolnieku Tautas nama vēstures lappusēs nozīmīga loma bijusi Meleoratoru
uzľēmumam – PMK. 23.01. Tautas namā tika prezentēta vērienīga izstāde par
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kultūras saistību ar meliorāciju, kā arī Daces Vilnes reţijā izveidojām
koncertuzvedumu „Ozolnieku meliorācijai 60!”. Lai realizētu šo projektu, bija cieša
sadarbība ar PMK dibinātājiem, novada Informācijas centru, bibliotēku un Tautas
nama esošajiem un bijušajiem amatiermākslas kolektīvu spēkiem. Tautas nams šajos
svētkos uzľēma nepieredzēti plašu apmeklētāju skaitu. Vasaras vidū godinājām
sieviešu vokālo ansambli „Madaras” 45 gadu jubilejā, scenārijā atklājot kolektīva
dziesmas mūţa raibo un izcilo gājumu. Jauktā kora „Līga”15 gadu jubileja izvērtās
par skanošu un iedvesmojošu notikumu, scenāriju veidojot pēc Lindas Strengas stāsta
„Eľģeļa spārni debesīs” motīviem. Koncertuzveduma reţisore R. Barona savija
dziesmu, deju un literālo materiālu organiskā stāstā – koncertuzvedumā „Spārni
debesīs” . Sagatavošanas darbs un mēģinājumi trīs mēnešu garumā saliedēja kori
„Līga” ar amtierteātra aktieriem, arī koristiem uzvedumā apgūstot skatuves kustību
un aktiermākslas pamatus. Horeogrāfiju veidoja TN senioru deju kolektīva
„Ozolnieki„ vadītāja Mārīte Skrinda. Amatierteātris, reţisores Daces Vilnes vadībā,
iestudēja emocionāli spēcīgu kamerzāles izrādi Š. Dileini „Medus garša”. Aktieru
jaunrades procesā šīs lugas iestudēšana bija jauns pakāpiens aktiermeistarībā un
reţijā.
3. Nodrošināt amatiermākslas kolektīvu attīstību.
 Jauktajam korim „Līga” 2010. gads bija ļoti radošs un aktīvs. E. Dārziľa II
koru konkurss bija izaicinājums startēt līdzās Latvijas izcilākajiem koriem,
apgūstot sareţģītu repertuāru un ceļot muzicēšanas kvalitāti. Piedaloties
Jelgavas un Ozolnieku novada skatēs, saľemts augstākais ţūrijas novērtējums.
Koris piedalījies lielākajos novada sadraudzības un labdarības koncertos, kā
arī uzstājies Rīgā tematisku pasākumu ietvaros, piemēram, Muzeju naktī –
Akurātera muzejā, LLU Ziemassvētku koncertā u.c.
 Senioru deju kopa „Ozolnieki” aktīvi koncertēja un labus panākumus guva
daţādos festivālos un deju skatēs: Jelgavas novada un Ozolnieku novada deju
skatēs 1. vietas ieguvēji. Koncertējuši Ķekavā, Iecavā, Aucē, Jelgavā, senioru
deju svētkos Saldū un starptautiskā festivālā Lietuvā, kā arī labdarības
Ziemassvētku pasākumos.
 Vidējās paaudzes deju grupa „Zemgaļi” startēja Jelgavas un Ozolnieku
novada skatēs, pēc Republikas ţūrijas novērtējuma lielākais punktu skaits.
Deju grupa aktīvi piedalījās sadraudzības koncertos, arī paši organizējot deju
lielkoncertu, piedalījās Rīgas deju svētkos, Valmierā vidējās paaudzes deju
kolektīvu festivālā „Līklocis”, kā arī Līgo svētku sarīkojumā piedalījās kā
koncertprogrammas kodols.
 Amatierteātris piedalījās vairākos nozīmīgos teātra festivālos: ar izciliem
panākumiem startēja Lietuvas starptautiskā teātra festivālā „Braiţas”, teātra
festivālā Aizkrauklē, kā arī aktīvi izrādīja izrādes Ozolnieku un Jelgavas
novadā.
 Bērnu un jauniešu muzikālais teātris „Nianse” aizvadītajā gadā piedalījās
gandrīz visos Latvijas popgrupu konkursos un guva atzinīgus novērtējumus:
lielākie panākumi „PopFest Jūrmala” – augstākais novērtējums grupai un 6
solistiem 1. vietas, popgrupu konkursā „Balss pavēlnieks” un „Aprīļa pilieni”
godalgotas vietas, Lietuvā Klaipēdā popgrupu konkursā – Grand Prix. Prieks
par „Nianses” radošo enerģiju un nebeidzamu attīstību.
Iepriecina arī iedzīvotāju interese apgūt prasmes un izkopt talantus pārējos pulciľos un
kursu apmeklēšanai.
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4. Koordinēt kultūras stratēģijas realizāciju Ozolnieku novadā. Ozolnieku Tautas
nama administrācija sadarbojas ar Zemgales Plānošanas reģiona kultūras nodaļu, LR
Kultūras ministrijas Stratēģijas un reģionālās kultūrpolitikas nodaļu, Nemateriālā
kultūras mantojuma aģentūru un Jelgavas novada kultūras centru. Pēc
nepieciešamības informējam, konsultējam un sadarbojamies ar novada Ānes
kultūras nama direktoru un Sidrabenes pagasta kultūras darba organizatoru. Tautas
nama administrācijai nav deleģēta funkcija vadīt kultūras stratēģiju novadā, tāpēc
novada kultūras pieejamības kvalitāte un daudzveidība ir nevienmērīga citos novada
pagastos.

24.attēls . Ānes kultūras nams
Ar 2008.gada decembri, skaistā un un renovētā ēkā, savu darbību uzsāka
Ānes kultūras nams , kas piemērots arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Pirmajā stāvā jaunās telpās otro gadu aizvadījusi Ānes bibliotēka, Ānes pašvaldības policijas
iecirknis un Ānes pakalpojumu centrs. Pārskata gada 1.decembrī aizsākās 3.darba gads
kultūras nama direktoram.
2010.gadā iegādāts :
1. 2010.gadā veikta iepirkuma procedūra „Aizkaru iepirkums Ānes kultūras namam”, kā
rezultātā skatuve aprīkota ar priekškaru un kulisēm, zāles logus rotā glīti aizkari,
2. Televizors un ierīkota televīzijas jumta antena,
3. Skandas un bezvadu mikrofoni daţādu kultūras pasākumu apskaľošanai gan kultūras
nama telpās, gan ārpus tām ,
4. Klavieres „Petrof”.
Tradicionāli tika organizēti Lieldienu un Līgo svētki Ānes ciemā. Īpašu atsaucību guva
Lieldienas, kurās bērniem tika dota iespēja vizināties poniju mugurās un piedalīties
Lieldienu zaķa organizētās rotaļās. Jautri aizvadīta arī ikgadējā pensionāru balle, kurā
muzicēja grupa „Fortis”.
Grupa „Fortis” jau otro gadu izmanto Ānes kultūras nama telpas saviem
regulārajiem mēģinājumiem. Tāpat otro sezonu kultūras nama zālē sporta deju nodarbības
vada deju pedagogs A.Ekmanis. Šajās nodarbībās deju soli var apgūt ikviens interesents,
kuru skaits pēdējā gada laikā ir tikai audzis.
Ar savu iniciatīvu pašvaldībā vērsās Ānes ciema iedzīvotāja D.Bicēna, kā rezultātā
reizi nedēļā kultūras nama telpās viľas vadībā darbojas zīmēšanas-veidošanas pulciľš
bērniem.
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1.stāva vestibilā radīta iespēja vērot KHL čempionāta Rīgas Dinamo spēles uz lielā
TV ekrāna. Paralēli iepriekš minētajām aktivitātēm 2010.gadā organizēti vairāki koncerti
un teātra izrādes. Pārskata gadā Ānes kultūras nama darbības nodrošināšanai un uzturēšanai
izlietoti Ls 27569 .
Sidrabenes pagastā kultūras dzīvi vada kultūras darbiniece. Pagastā darbojas sekojoši
pašdarbības kolektīvi: Sidrabenes un Jaunsvirlaukas pagastu apvienotais koris „Svīri” un
sieviešu retrodeju kolektīvs „Garroze”. Aktīvi pagastā darbojas Salgales draudze. Katru
nedēļu baznīcā notiek Bībeles pulciľš, kurā piedalās ap 40 pagasta skolas un pirmsskolas
vecuma bērni.
Deju kopas „Garroze” pasākumi 2010.gadā
1 . 23.janvārī - koncerts „ Sniegpārslu putenī „ Vircavas tautas namā .
2.
martā
- deju festivāls „ Mēs tikāmies martā ” Bikstos ”.
3. 24 .aprilī
- senioru deju kopu sadancis Ogrē „ Vizbuļu putenī ”.
4. 20.jūnijā - 3.senioru deju festivāls „ Madarās ,baltajās madarās …” Aucē.
5. 23.jūnijā piedalās Jāľu ielīgošanas koncertā Emburgā.
6.
augustā - senioru deju kopu sadancis Tukuma pilī.
7. 18.septembrī - LSDA pasākums jaunākajiem senioriem (1946 -1960 ) no tradīciju
cikla :„ Vienota paaudze vienotā Latvijā ” Kauguros.
8. 11.decembrī - LSDA Ziemas festivāls Nākotnes kultūras namā .
Jauktā kora „ Svīri ” pasākumi 2010 gadā :
1. 6. martā - koru sadziedāšanās Sesavā .
2. aprilī
- koru skate.
3. 23.jūnijā – piedalās Jāľu ielīgošanas koncertā Emburgā .
4. 24.jūnijā -29 jūnijs - sadraudzības koncerts Čehijā .
5. 11.novembrī - Lāčplēša dienai veltīts pasākums pie Vareļu pieminekļa .
6. 6.novembrī - Staļģenē IKSC „ Līdumi ” 15.gadu jubilejas pasākums un koru
sadraudzības koncerts „ Ceļā uz dziesmu svētkiem ” .
7. 17.novembrī - Latvijas Republikas 92 gadadienai veltīts koncerts Garozas pamatskolā.
8. 18.novembrī - koncerts Salgales baznīcā .
9. 11.decembrī - Ziemassvētku labdarības koncerts
Pasākumi Sidrabenes pagastā 2010 .gadā :
1. 6.janvārī - Pensionāru balle Garozas pamatskolā .
2. 12.februārī - Valentīndienas pārsteigumu balle Garozas pamatskolā.
3. 4.aprilī Lieldienu pasākums pie Garozas pamatskolas .
4. 23.jūnijā - Jāľu ielīgošana un balle Emburgā .
5. 10.jūlijā - Pensionāru balle .
6. 7. augustā - kapu svētki Garozā .
7. 14.augustā - kapu svētki Emburgā .
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8. 1.oktobrī - Veco ļauţu dienai veltīts pasākums : Ziedu , augļu un dārzeľu
izstāde .
9. 11.novembrī - Lāčplēša dienai veltīts pasākums pie Vareļu pieminekļa .
10. 17.novembrī - Latvijas Republikas 92.gadadienai veltīts koncerts un balle Garozas
pamatskolā .
11. 18.novembrī – brauciens uz svētku salūtu Jelgavā .
12. 25.decembrī – Ziemassvētku balle Garozas pamatskolā .
13. 26.decembrī –Ziemassvētku Eglīte pirmsskolas vecuma bērniem Garozas
pamatskolā .
Pārskata gadā kultūras iestāţu funkciju veikšanai, uzturēšanas izdevumu segšanai un
daţādu pasākumu organizēšanai izlietoti Ls 181105 jeb 4% no pašvaldības izdevumiem.

181105
Kultūras pasākumi

146235
640368

144382
Sporta pasākumi

121760
167782

62188
Bibliotēkas

65154
76281

Izpilde 2008

Izpilde 2009

Izpilde 2010

25.attēls. Pamatbudţeta izdevumu dinamika atpūtai un kultūrai (Ls)
Ozolnieku novadā darbojas 5 publiskās bibliotēkas: Ozolnieku novada centrālā , Ānes,
Garozas, Jaunpēternieku, Vainu bibliotēka.

11.tabula
Bibliotēku galvenie darba rādītāji
Bibliotēka

Lasītāju skaits

Apmeklējums

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

880

825

11710

11080

20982

23040

13997

13191

254

252

5247

3733

4543

3225

4720

4154

Izsniegums

Krājums

Ozolnieku novads
Ozolnieku bibliotēka
Ānes bibliotēka

45

Ozolnieku novada pašvaldības 2010.gada publiskais pārskats
Jaunpēternieku
bibliotēka

78

89

1243

1272

2401

2573

4601

4453

261

222

4190

3686

6474

6862

7148

7771

217

202

8459

8545

5695

4674

5494

5419

1690

1590

30849

28316

40095

40374

35960

34988

Vainu bibliotēka
Sidrabenes pagasts
Garozas bibliotēka
Kopā 5 bibliotēkās

Visapkārt valdošā krīzes situācija radījusi stabilas pozīcijas bibliotēkām kā
ekonomisko izdevīgumu veicinošām sabiedriskām iestādēm.
Tendence, ka bibliotēku aizvien vairāk atklāj tādi lasītāji, kas te nekad nav bijuši, ir
raksturīga. Bezmaksas internets saista plašu publiku, īpaši bezdarbniekus. Laikā, kad
mājsaimniecības izvērtē iespējas atteikties no interneta, bibliotēkas sniegtās iespējas ir
risinājums.
Ozolnieku novada bibliotēku galvenie darba rādītāji palielinājušies, jo iedzīvotājiem
nepieciešama bibliotēku sniegtā informācija un nodrošinājums ar grāmatām un
periodiskajiem izdevumiem gan izglītībai un mūţizglītībai, gan redzesloka paplašināšanai un
izklaidei.
Ozolnieku novada centrālā bibliotēka ir pilnībā automatizēta. Automatizāciju
nodrošina bibliotēku informācijas sistēma ALISE ar pamatkonfigurāciju un cirkulācijas
moduli. 2010. Gada laikā elektroniskajam katalogam pievienots viss Vainu bibliotēkas
krājums- ap 5000 eksemplāru. Vainu, Ānes, Jaunpēternieku bibliotēku jauno grāmatu
sūtījumi tiek uzskaitīti un atspoguļoti elektroniski šajā sistēmā. Šo darbu veic Ozolnieku
novada centrālās bibliotēkas darbinieki.
12.tabula
Novada bibliotēku finansējums
Bibliotēka

Pašvaldības finansējums

Bibliotēkas izmaksas

Krājuma komplektēšanai
Kopā

Kopā

Uz 1

Uz 1

lasītāju

Lasītāju

2010

2009 2010

2009

2010

2009

2010

2009

Ozolnieku

4669

4994 5,30

6,05

30794

35427

34,99

38,68

Vainu

2455

2072 9,40

9,33

9566

8785

36,65

39,57

Ānes

1540

1448 6,06

5,77

7405

6999

29,15

27,88

Jaunpēternieku

747

860

9,58

9,66

5640

6008

72,31

67,50

Garozas

1526

667

7,03

3,30

8781

7935

40,46

39,28
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Bibliotēku finansējums samazinājies, jo aprīkojums un tehniskais nodrošinājums tika
uzlabots jau iepriekšējos gados. Līdzekļi tērēti tikai pašam nepieciešamākajam- grāmatām
un preses izdevumiem, pakalpojumiem, kas nodrošina bibliotēkas darbību. Jāatzīmē
pašvaldības pozitīvā attieksme pret bibliotēku krājuma papildināšanu. Jaunu grāmatu iegāde
visām novada bibliotēkām tiek organizēta regulāri apmeklējot Rīgas grāmatu bāzes SIA
„Latvijas grāmata” un „Janus”, kā arī iepērkoties izdevniecību grāmatnīcās (SIA „Zvaigzne
ABC” grāmatnīca Jelgavā) un pie izdevējiem par izdevīgām cenām- tā izdodas samazināt
grāmatu izmaksas, iegādāties vairāk grāmatu.
Visu bibliotēku materiālā bāze ir atbilstoša bibliotēku prasībām. Tomēr, apmeklētāju
plūsmas palielinājums 2 gadu laikā (tagad mēnesī bibliotēku apmeklē ap 1000 lasītāju)
radījis ievērojamu noslogojumu centrālās bibliotēkas lasītāju apkalpošanas zonai, kur vienā
telpā atrodas grāmatu izsniegšanas zona, 9 datori lietotājiem, 13 000 eksemplāru grāmatu
fonds, lasītavas galdi periodikas lasītājiem. 2009. gada sākumā izstrādāts projekts
bibliotēkas telpu rekonstrukcijai un lifta izbūvei. Diemžēl, projekts nav realizēts. Bibliotēkā
nav iespējams iekļūt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, apgrūtināts ir vecāku cilvēku
bibliotēkas apmeklējums, jo jānokļūst 3. stāvā.

Bibliotēku aktivitātes
Bez bibliotēku pamatfunkciju veikšanas: iespieddarbu izsniegšana/saľemšana,
krājuma uzskaite un organizācija, uzziľu sniegšana, visas bibliotēkas iesaistījušās daţādu
pasākumu

un

aktivitāšu

organizēšanā

saviem

apmeklētājiem.

Visas

bibliotēkas

(Jaunpēternieku, Ānes, Vainu, centrālā un Garozas) rīkojušas aktivitātes bērnu un jauniešu
auditorijai – pirmsskolas un skolas vecuma grupām.
Centrālās bibliotēkas nozīmīgākais pasākums- bibliotēkas lasītāju komandas dalība
Valsts Aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” izsludinātajā konkursā „Bezvadu zemene”
1.jūlija vakarā pēc bibliotēkas darba laika pļaviľā pie bibliotēkas, kur Ozolnieku zēns ieguva
galveno balvu- portatīvo datoru un vēl 2 dalībnieki ieguva vērtīgas balvas.
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26.attēls. Balvas pasniegšanas ceremonija Ozolnieku novada centrālajā bibliotēkā
kopā ar VA „Kultūras informācijas sistēmas” pārstāvi S.Vīganti(pirmā no labās puses)
Citas nozīmīgas aktivitātes :
 15.04.Mācību seminārs iedzīvotājiem „Praktiski rīki un metodes personīgās naudas
plūsmas sabalansēšanai” – sadarbībā ar Ozolnieku Informācijas centru, VA KIS, Naudas
plānošanas centru
 24.04. Bibliotēkas kā atsevišķa objekta dalība Lielajā Talkā. Koordinators I.Krieķe

27. attēls. Pasākums Garozas bibliotēkā
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Garozas bibliotēkā vislielāko pieaugušo atsaucību ieguva pasākums , kas veltīts
Starptautiskai veco ļauţu dienai . Pasākumā piedalījās Sidrabenes pagasta dzejniece Ināra
Gaile un muzicēja Salgales mūzikas skolas bērni. Arī paši apmeklētāji varēja piedalīties
tematiskās „Rudens raţas”izstādes veidošanā .Atsaucība bija grandioza, jo katrs gribēja
padiţoties ar pašu izaudzētu dārzeni un izloloto skaisto ziedu.
Vainu bibliotēka piedāvā iespēju attīstīt savas mākslinieciskās spējas, veidojot unikālus
apsveikumus, daţādus dekorus no pieejamiem materiāliem, notiek pirmsskolas bērnu
iesaistīšana bibliotēkā ar spēlēm un rotaļām.
Arī Ānes bibliotēka tradicionāli organizē pirmsskolas vecuma bērnu pirmo tikšanos ar
bibliotēku.
Jaunpēternieku bibliotēka organizējusi zīmējumu konkursu savas kopienas bērniem.
Visi bibliotēku darbinieki pilnveidojuši savas profesionālās zināšanas kursos un
semināros Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā un centrālās bibliotēkas darbinieki arī BIS ALISE
padziļinātas apmācības kursos.
Bez daţāda veida izglītošanās iespējām , Ozolnieku novada iedzīvotājiem ir dotas
iespējas aktīvi nodarboties ar sportu. Iekārtota „Veselības taka” Ozolniekos, kur iespējams
gan vienkārši pastaigāties, gan nodarboties ar sportu svaigā gaisā. Pieejama arī slēpošanas un
BMX trase. Ozolnieku ezerā darbojas ūdens slēpošanas trošu sistēma, kas ir pirmā tāda
sistēma Baltijā. Trošu sistēma ļauj slēpot arī ziemā uz ledus. Ledus hallē iespējams
nodarboties ar ledus sporta veidiem visa gada garumā.
Ozolnieku pagastā kā Ozolnieku novada pašvaldības struktūrvienība darbojas
„Ozolnieku Sporta centrs”, kas sniedz pakalpojumus novada iedzīvotājiem veselīga
dzīvesveida, labsajūtas un fizisko spēju uzlabošanai.
Sporta centrā darbojas sekojošas sporta un fizisko aktivitāšu grupas:
bērniem – futbols (20), volejbols (15), taekwando (9), orientēšanās (14);
jauniešiem – volejbols (12), futbols (18), basketbols (12);
meistariem-virslīgas volejbola komanda (12), 1. līgas komandas volejbolā (12) un
futbolā(18);
senioriem- volejbols (8) un futbols (15);
sievietēm- vingrošana(9), nūjošana (6);
visiem vecumiem un meistarībām – skriešana (32) un ratiľbasketbols (4).
Individuālām nodarbībām 14 stundas diennaktī ir pieejama trenaţieru zāle, galda
teniss, un novuss . Divas stundas nedēļā lielajā sporta zālē nodarbojas pirmsskolas izglītības
iestāde „Zīlīte”.
Novada volejbola meistarkomanda ”Poliurs/Ozolnieki” 2010.gada nogalē izcīnīja
Latvijas Kausu, un kā labākā Latvijas volejbola komanda turpina cīľas Schenker līgā.
Lai iesaistītu jaunizveidotā Ozolnieku novada iedzīvotājus regulārās fiziskās
aktivitātēs, lai celtu interesi par kopīgu sportošanu un varētu saukt: ”Kaimiľ, nāc sportot!” –
visi novada iedzīvotāji, pēc savas dzīvesvietas, tika iedalīti deviľās komandās, kur katrā,
aptuveni, 900-1000 iedzīvotāji un uzsākts jauns pasākums - Ozolnieku novada 1. spartakiāde
deviľos sporta veidos (zolīte, zemledus makšķerēšana, novuss, galda teniss, svaru bumbas
celšana, vasaras makšķerēšana, komandām: basketbols, volejbols, futbols) un trīs masu
pasākumi (ziemas aktivitātes, tradicionālā velotūre un skriešanas stafete 105 cilv. x 400m
sporta svētku noslēgumā). Spartakiādes uzvarētājiem izgatavotas jauna dizaina medaļas ar
novada teritorijas simboliku. Medaļas attēlā ir redzamas jaunā novada robeţlīnijas.
Ziemas aktivitātes un zemledus makšķerēšana - Ānē „Liegas” dīķī ar 13 kg kopējo
lomu.
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Zolītē piedalījās 44 dalībnieki t.sk 3 sievietes un piecās kārtās tika noskaidroti
labākie.
Novusā piedalījās 19 vīrieši un 5 sievietes, kur trijos vakaros uzzināja uzvarētājus.
Galda tenisā sacentās 22 dalībnieki, svaru bumbas celšanā – 15 novada spēkavīri.
Basketbolā piedalījās 5 komandas, bet volejbolā 7 komandas 21 spēlē noskaidroja
stiprākos.
Četros vakaros 7 futbola komandas 21 spēlē noskaidroja, ka labākie novada futbolisti
ir Ānē.
Tradicionālajā velotūrē dalībnieku skaits sasniedza 427. Nobraukti 30 km pa
maršrutu: Ozolnieku Sporta centrs, vidusskola, Bērzu ceļš, Jelgavas centrs, Garozas iela, Āne
un atpakaļ - apvedceļš Jelgava-Rīga, Brankas un galapunkts OSC.

28.attēls. 2010.gada velotūre
Septembra mēnesī stadionā tika organizēti Ozolnieku novada sporta svētki ar jaunu
pasākumu: 105 dalībnieki stafetes veidā skrien 400 m stadionā, un tas kopā veido
tradicionālo maratona distanci 42,195 km. No deviľām novada spartakiādes komandām tika
sastādīta viena pieaugušo komanda. Otro-skolēnu komandu izveidoja Ozolnieku vidusskola,
Garozas, Teteles un Salgales skolas kopā. Bet trešo komandu pārstāvēja pieci Skrējēju kluba
„Ozolnieki” skrējēji. Pavisam spartakiādē piedalījās 1221 dalībnieks, kas sastāda 12% no
novada iedzīvotājiem.
Sadarbībā ar Skrējēju klubu „Ozolnieki”, organizēti skriešanas seriāli „Ielūdz
Ozolnieki” septiľās kārtās un „Ozolnieku Apļi-09” trīsdesmit sešās kārtās, Tradicionālais
Ozolnieku rudens pusmaratons 21,09 km distancē, kā arī Ziemas skrējiens.
Pēc starptautiskiem noteikumiem Ozolnieku Sporta centrā ir noorganizētas 13
volejbola virslīgas spēles Schenker Līgā un 13 spēles Nacionālajā Līgā, 1 spēle Latvijas
Kausā, kā arī Latvijas čempionāta 3spēles.
Uzľemtas SIA „Bella” invalīdu sporta spēles vieglatlētikā un futbolā bērniem, LTSA
sporta spēles, bokio čempionāts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, mācību treniľnometnes un
trīs sacensības ratiľbasketbolā invalīdiem.
Organizēti pieci Šitika futbola skolas starptautiskie turnīri bērniem stadionā un sporta
zālē.

50

Ozolnieku novada pašvaldības 2010.gada publiskais pārskats
Uz starptautisko suľu izstādi ieradušies gan dalībnieki, gan tiesneši no Somijas,
Itālijas, Zviedrijas, Nīderlandes, Krievijas, Polijas, Baltijas un citām valstīm.
Sagatavota sporta bāze un laukumi FK „Jelgava” 9 futbola spēlēm un FK
„Ozolnieki” 12 spēlēm. Latvijas futbola federācijas U-21 komanda, Olimpiskā futbola
izlase, Latvijas Hokeja jauniešu U-18 komanda - Ozolnieku Sporta centru uzskata par savām
mājām mācību treniľnometľu organizēšanai.
Iesaistoties ES projektos, ir panākts līdzfinansējums un jau izstrādāts projekts
stadiona kreisās malas rekonstrukcijai. Ir paredzēts izveidot 3 strītbola laukumus, skeitparku
un pamatu lielā tenisa laukumam. Projekta ietvaros tiks izveidotas skatītāju tribīnes gar vaļľa
malu.
Liels pieprasījums OSC ir trenaţieru zālei. Lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti, ir
iegādāti 3 jauni moderni trenaţieri, kas izsauca lielu interesi arī sieviešu vidū. Klientu skaits
palielinājās.
Gada laikā pašu spēkiem veikts kosmētiskais remonts stadiona tualešu telpās,
nomainīta santehnika, remontētas sēdvietas tribīnēs. Armāna seguma plates visā stadiona
skrejceļa platībā ir noľemtas, attīrītas no līmes un pārklātas pa jaunam. Veikta skrejceliľu
līniju krāsošana.
Liels darbs un līdzekļi tika izlietoti sporta zāles apgaismojuma nomaiľai, kas ļaus
ekonomēt elektroenerģijas patēriľu. Perspektīvē jāplāno darbi griestu pacelšanai un sporta
zāles dizaina uzlabošanai.
Visas ziemas garumā ir gatavota un uzturēta darba kārtībā Ozolnieku slēpošanas
trase 2,5 km garumā, kuru apmeklē slēpotāji arī no Olaines, Jelgavas un pat Rīgas.
Uzvesta melnzeme, regulāri līdzinātas bedrītes, tapots un veltnēts zālājs divos futbola
laukumos. Mūsu zālāja kvalitāte ir ļoti laba un futbola laukums tiek izmantots Latvijas
izlases komandām agri pavasaros un vēlu rudeľos.
Cenu pagastā kā Ozolnieku novada domes struktūrvienība atrodas sporta komplekss
„Mālzeme”. Saskaľā ar Ozolnieku novada Domes apstiprināto tāmi 2010.gadam piešķirtie
naudas līdzekļi tika izlietoti tekošiem izdevumiem sporta kompleksa „Mālzeme” (Celtnieku
ielā 26, Ānē) uzturēšanai un darbības uzlabošanai:


Ugunsdrošības un apsardzes signalizācijas apkalpošana.



Komunālie pakalpojumi (ūdens, kanalizācija, sauso atkritumu izvešana).



„Lattelecom” un „Latvenergo” pakalpojumi.



Datora remonts un antivīrusa programmas nomaiľa.



Saimniecības un kancelejas preces u.c. preces sporta kompleksa uzturēšanai.

Sporta kompleksa ieľēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem 2010.gadā sastāda
2912.00 LVL.
Gada laikā tika organizētas tuvcīľas nodarbības, volejbola, basketbola un futbola
nodarbības, ziemas peldēšana, aerobikas nodarbības, kā arī uzsāka darbību jaunā mākslas
vingrošanas sekcija bērniem no 4 gadu vecuma.
Pieľemamas cenas, elastīgi noteikumi sporta kompleksa telpu nomai, kvalificētu treneru
sastāvs, s/k „Mālzeme” menedţmenta stratēģija, sporta iekārtu un inventāra aprīkojums veido
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stabilu apmeklētības līmeni Ānes, Tetele, Garoze, Branku, Ozolnieku un Jelgavas iedzīvotāju
vidū. Diagrammas sagatavotas pēc sporta kompleksa „Mālzeme” apmeklētības uzskaites
datiem.

Sporta kompleksa "Mālzeme" apmeklētības
dinamika laika periodā 2005.g.- 2010.g.
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29.attēls . Sporta kompleksa „Mālzeme”apmeklētības dinamika 5 gadu
mēnešos
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 pulciľš 1-.-4.klasei un volejbola sekcija 2 grupas 4.-12.klasei ,
kurās darbojas galvenokārt skolas bērni . Pavisam sporta atbalstam 2010.gadā izlietoti Ls
144382 jeb 3% apmērā no pašvaldības kopējiem izdevumiem .
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IZGLĪTĪBA

Par jaunās paaudzes izglītošanu Ozolnieku novadā rūpējas septiľas izglītības iestādes,
ar sekojošu audzēkľu un skolēnu skaitu.
13.tabula
Audzēkľu un skolēnu skaita dinamika
Pirmsskolas izglītības iestāde
„Bitīte”
„Zīlīte”
„Saulīte”
Garozas pamatskolas
pirmsskolas grupa
Salgales pamatskolas
pirmsskolas grupa
Teteles pamatskola
Ozolnieku vidusskola
Garozas pamatskola
Salgales pamatskola

2009.
62
231
82

2010.
60
250
111

29

43

29
180
452
90
78

29
178
446
97
68

Ozolnieku novada izglītības speciālisti vienojās par sekojošām attīstības prioritātēm
2010.gadā:
1. Skolēnu profesionālā orientācija un karjeras izvēle.
2. Svešvalodu apguve visās izglītības pakāpēs.
3. Pedagogu tālākizglītībā - apmācība darbam ar skolēniem, kuriem nepieciešamas
daţādas mācību programmas
4. Ozolnieku novada pedagoģiski – medicīniskās komisijas darba uzsākšana un norise.
5. Sadarbība izglītības darba nodrošinājumā ar Jelgavas novadu.
2010.gadā tika noorganizētas vasaras brīvā laika pavadīšanas nometnes novada
skolās, kurās skolēni guva iespēju iepazīties ar profesiju sarakstu un iespējām apgūt tās.
Skolās aktivizēts karjeras konsultantu darbs.
Visās novada izglītības iestādēs 2010. gadā bija iespēja gan skolēniem, gan skolotājiem
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.
2010. gadā Ozolnieku novadā turpināja apsaimniekot Eiropas Savienības atbalstītā projekta
naudu pedagogu mērķstipendijām. Resursi izdevumu segšanai darbinieku atalgojumam,
darba vietu ierīkošanai un darbības nodrošināšanai tika piešķirti no novada domes budţeta.
Visu izglītības iestāţu pedagogiem bija iespēja apmeklēt kursus darbam ar skolēniem, kuriem
nepieciešamas daţādas mācīšanās programmas. Kursu organizācijas izdevumus apmaksāja
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novada dome. Visās novada skolās licencētas un tiek realizētas programmas bērniem ar
mācīšanās grūtībām.
2010.gadā Ozolnieku novadā izveidota pedagoģiski-medicīniskā komisija, kuras darbības
nodrošināšanai iekārtotas telpas un iegādāts inventārs. Komisijas darbu aktīvi izmanto visas
novada skolas, uzsāk izmantot arī pirmskolas izglītības iestādes. Komisijas vadītāja Ilva
Majore aktīvi iesaistās skolotāju tālākizglītības organizēšanā.
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 iestāţu vadītāji kopīgi piedalās metodisko apvienību darbā, apmeklē
kursus un seminārus. Daļēju finansējumu par šiem izglītības pasākumiem nodrošina novada
dome saskaľā ar sadarbības līgumu ar Jelgavas novadu. Sadarbības līguma ietvaros daļēji
tika finansēta arī Ozolnieku novada bērnu līdzdalība Skolēnu dziesmu un deju svētkos.
2010.gadā tika noorganizētas vasaras brīvā laika pavadīšanas nometnes novada
skolās, kurās skolēni guva iespēju iepazīties ar profesiju sarakstu un iespējām apgūt tās.
Skolās aktivizēts karjeras konsultantu darbs.
Visās novada izglītības iestādēs 2010. gadā bija iespēja gan skolēniem, gan
skolotājiem 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.
Pārskata gadā veikti kapitālieguldījumi izglītības iestāţu rekonstrukcijā, siltināšanā
un modernizācijā Ls 560002 apmērā. Pavisam izglītības iestāţu uzturēšanai un funkciju
nodrošināšanai izlietoti Ls 2339258 jeb 48% no pašvaldības izdevumiem.
Eiropas reģionālās attīstības fonda ietvaros 2010.gadā ievērojami darbi veikti
Ozolnieku vidusskolā, realizējot projektu „Kvalitatīvai dabaszinātľu programmu apguvei
atbilstošas materiāli tehniskās bāzes pilnveide Ozolnieku novada vidusskolā” Ls 86254 un
projektu „Ozolnieku vidusskolas telpu piemērošana izglītojamiem ar funkcionāliem
traucējumiem” Ls 107464 apmērā.
Lai samazinātu oglekļa dioksīda emisiju, siltumenerģijas patēriľu un panāktu
maksimālu izmaksu efektivitāti, projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Ozolnieku
novada izglītības iestādēs” ietvaros realizēta energoefektivitātes paaugstināšana pirmsskolas
izglītības iestādēs „Bitīte” un „Saulīte” par Ls 112224. (skat.47.,48.attēlu)
Lai nodrošinātu skolēnu nokļūšanu uz novada skolām, atkārtoti noslēgts līgums ar
SIA „Migar” par vairāku maršrutu apkalpošanu. Aizvadītajā gadā skolēnu pārvadāšanai
Ozolnieku un Cenu pagastā izlietoti Ls 30295, segti transporta izdevumi skolēniem par
summu Ls 20702. Sidrabenes pagastā skolēnu pārvadāšana tiek veikta ar pašvaldības
transportu, kā rezultātā izlietoti Ls 30347.
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30.attēls . Ozolnieku vidusskola

Ozolnieku vidusskola ir Ozolnieku novada izglītības iestāde.
Skola dibināta 1846. gadā – kā Ozolmuiţas skola.
1987.gadā uzcelta jaunā skolas ēka, darbu sāk vidusskola.
Vīzija – Mūsdienīga, atvērta un konkurētspējīga skola.
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)
 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 3101
10 11)
 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar fiziskās attīstības
traucējumiem (kods 2101 53 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 (9.–12.klasei) – Irina
Lapiľa
 Direktores vietniece izglītības jomā (1. – 8. klasei)– Regīna Jurjāne
 Direktores vietniece audzināšanas jomā – Lāsma Stašule
 Direktores vietnieks informatizācijas jomā – Ainārs Kākers
 Direktores vietnieks saimnieciskajā jomā – Ēriks Belovs / Aigars Sviķis,
 Bērnu attīstības un izglītības centra vadītāja – Ilva Majore
 Skolas padomes priekšsēdētājs – Juris Antonovs / Dzintars Lagzdiľš
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 Skolēnu domes prezidente(s) – Dārta Kalēja / Andris Purens
Skola skaitļos:

 Skolā 2009/2010.mācību gada 1.septembrī mācās 452 skolēni
 Skolā 2009/2010.mācību gadā strādā 46 pedagogi
 Skolā 2009/2010.mācību gadā strādā 16 tehniskie darbinieki
Skolēni aktīvi piedalās un gūst godalgotas vietas Jelgavas un Ozolnieku novadu mācību
priekšmetu olimpiādēs, sporta pasākumos, spartakiādēs un konkursos.
Šī gada ārpusskolas darba prioritāte – X Latvijas Dziesmu un deju svētki. Divi tautisko deju
kolektīvi (1. – 2. klašu un 3. – 4. klašu) un divi skolas kori (5. – 9. klašu koris un Jauktais
koris) ieguva godalgotas vietas un tiesības piedalīties svētkos Rīgā. Skolēni piedalījās
lielkoncertā “Deja kāpj debesīs” Daugavas stadionā. Skanīgas dziesmas piepildīja Meţaparka
Lielo estrādi, lielkoncertā “Mana zemīte – zemīte skaistā”.

31. attēls . Jauktais koris , skolotāja Dace Jamonte

32.attēls . 5-9.klašu koris , skolotāja Ināra Kardakova
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33. attēls. Tautisko deju kolektīvs( 1.-2.un 3.-4.) klase , skolotāja
Ieva Ziediľa
Mācību olimpiāžu uzvarētāji

Izglītojamie:
ANETE VIĽĶELE – 1. vieta bioloģijā, 1. vieta angļu valodā, 1. vieta latviešu valodā, 3.
vieta ģeogrāfijā
EMĪLS MELDERS – 1. vieta matemātikā, 1. vieta informātikā
ĢIRTS DĀBOLIĽŠ – 1. vieta mājturībā un tehnoloģijās
LĪGA ŪBELE – 1. vieta ģeogrāfijā, 3. vieta matemātikā
ARVĪDS PELĒCIS – 1. vieta fizikā, 2. vieta matemātikā
EVA FOLKMANE – 3. vieta bioloģijā, 2. vieta angļu valodā
ZENTA BROKA – 2. vieta latviešu valodā, 2. vieta ģeogrāfijā, 2. vieta vēsturē, 2. vieta
kultūras vēsturē
GUNDA DUNKURE – 3. vieta angļu valodā
LĪGA GROZA – 3. vieta matemātikā, 1. vieta kultūras vēsturē
KRISTINA HVEŢENKO – 3. vieta ķīmijā, 2. vieta krievu valodā
EMĪLS BOLMANIS – 2. vieta ķīmijā
KRISTERS KALNIĽŠ – 3. vieta ģeogrāfijā
OLGA PULLE – 3. vieta krievu valodā
ROBERTS ANTONOVS – 3.vieta fizikā
EMĪLS LESIĽŠ – 3. vieta vizuālā mākslā
KRISTAPS BALODIS – Zemgales reģionālajā Zinātniski Pētnieciskā Darba (ZPD)
konferencē – atzinība
EMĪLIJA BARAŠKINA – 2. vieta matemātikā
ALISE GRĒTA BARANOVSKA – 3. vieta matemātikā
REINIS BĒRZIĽŠ – 3. vieta matemātikā
Izglītojamo skolotāji:
LILITA BRIZGA
LIGIJA ANDERSONE
LOLITA MEINHARDE
INNA GALVIĽA
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AINA KRŪMIĽA
RENĀTE BĒRZIĽA
SARMĪTE ČERĽAJEVA
INTA BALODE
GUNTA ANDERSONE
EVERITA STRAKŠA
ANNA LECE
REGĪNA JURJĀNE
MARINA CĪRULE
PĒTERIS KRUGLAUŢS
DAINIS ŠANTARS
Ārpusskolas pasākumu uzvarētāji

 Vokālo ansambļu konkurss „Balsis” 1. – 4. klašu ansamblim Jelgavas un
Ozolnieku novados – 1. pakāpes diploms, Zemgales reģiona skatē – 1. pakāpes
diploms. Skolotāja DACE JAMONTE
 Vokālo ansambļu konkursā „ Balsis” 6. – 7. klašu ansamblim Jelgavas un
Ozolnieku novados – 1. pakāpes diploms. Skolotāja INĀRA KARDAKOVA
 Jelgavas un Ozolnieku novadu koru skatē pirmajā kārtā – 5. – 9.klašu korim –
2. pakāpes diploms, otrajā kārtā – 1. pakāpes diploms. Skolotāja INĀRA
KARDAKOVA, iegūst tiesības dalībai X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētkos
 Jelgavas un Ozolnieku novadu koru skatē pirmajā kārtā – Jauktajam korim – 1.
pakāpes diploms, otrajā kārtā – 2. pakāpes diploms. Skolotāja DACE
JAMONTE, iegūst tiesības dalībai X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkos
 Jelgavas un Ozolnieku novadu deju skatē – 1.–2.klašu deju kolektīvs iegūst
1.pakāpes diplomu, skolotāja IEVA ZIEDIĽA. Iegūst tiesības dalībai X
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos
 Jelgavas un Ozolnieku novadu deju skatē – 3. – 4.klašu deju kolektīvs iegūst
1. pakāpes diplomu, skolotāja IEVA ZIEDIĽA. Iegūst tiesības dalībai X
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos
 Dabaszinību konkurss Jelgavas un Ozolnieku novados „Domā citādāk.
Eksaktāk” – 1. vieta
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34.attēls. Vācu valodas diena Ozolnieku vidusskolā
Skolā aktīvi darbojas Skolas padome un Skolēnu dome.
Skolēni papildus mācību darbam savas spējas attīsta ārpusskolas un ārpusklases pulciľos.
Skola 2009./2010. mācību gadā piedāvā interešu izglītības programmas:
 koris – 1. – 4. klasei, 5. – 12. klasei
 vokālais ansamblis – 8. – 12. klasei
 tautiskās dejas – 1. – 2. un 3. – 4.klasei
 vizuālās mākslas pulciľš 1. – 12. klasei
 sporta pulciľš 1. – 12. klasei
 skolas muzeja pulciľš – 5. – 12. klasei
 retorikas pulciľš – 5. – 9. klasei
 floristikas studija – 1. – 12. klasei

35.attēls . Floristikas pasākums Ozolnieku vidusskolā
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Papildus Ozolnieku vidusskolas skolēni mācās, apgūstot prasmes un iemaľas Ozolnieku
novada mūzikas skolā, Jelgavas pilsētas mūzikas, mākslas skolās un sporta centros.
Skolā izveidojušās savas tradīcijas:
 1. septembris – Zinību diena
 Dzejas dienas
 Gadskārtējās izstādes
 Skolotāju dienas atzīmēšana
 Latvijas Republikas proklamēšanas dienas atzīmēšana skolā
 Advente un Ziemassvētku koncerts
 Ziemassvētku svinības darbiniekiem
 Karnevāls
 Valentīna diena
 Ţetonu vakars 12. klasei
 Ģimeľu sporta diena
 Pēdējā zvana svētki
 Izlaidumi
 Absolventu salidojumi
Ieviestas jaunas tradīcijas:
 Dvēseļu stunda
 Godināšanas pasākums – skolēniem, skolotājiem, vecākiem
2010.gadā nozīmīgākie ieguldījumi skolas attīstībā : video iekārtu uzstādīšana visā skolas
teritorijā , siltummezglu renovācija ,ūdensvada rekonstrukcija , otrā stāva un garderobes
foajē pārbūve , deţurantu telpu izveide .

36. attēls . Video iekārtu uzstādīšana .
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37.attēls. Video novērošanas centrs

38.attēls. Jaunu telpu izveide otrajā stāvā

40.attēls. Garderobes pārbūve

39.attēls. Otrā stāva foajē pārbūve

41.attēls. Deţurantu telpu izveide
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42.attēls. Siltummezglu renovācija Ozolnieku vidusskolā
Teteles pamatskola atrodas Ozolnieku novadā, Tetelē, Skolas ielā 10
Teteles pamatskola atrodas Ozolnieku novadā, Tetelē, Skolas ielā 10.
Pirmās ziľas par tautskolu barona Bēra muiţā Tetelmindē atrastas 1832. gada dokumentos.
Ar šo gadu arī sākas Teteles pamatskolas vēsture. Patreizējās skolas ēkas celtas 1962. gadā.
Tajā darbu sāka Spriīdīšu skola, apvienojot vienā gan Teteles I (latviešu), gan Teteles II
(krievu) septiľgadīgās skolas.

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


Skolā 2010.gadā īstenoja 3 programmas:
o vispārējās pamatizglītības programma , kods 21011111;
o mazākumtautību pamatizglītības programma, kods 21011121;
o speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām,
kods 21015611 (programma licencēta 2010. gadā).

Mācību process







2009./2010.mācību gadā notika skolas akreditācija, tika atjaunotas skolas un izglītības
programmu licences.
2010./2011.mācību gadā skolā ieviesta datorizēta skolvadības sistēma
e-klase.
2010. gadā skolā mācījās 178 skolēni: latviešu plūsmā - 108, krievu plūsmā - 70.
Joprojām skolā mācās skolēni no citiem novadiem (3) un Jelgavas pilsētas (18).
No 26 absolventiem visi turpina talākizglītību, vidusskolā - 12 absolventi ,
arodvidusskolās – 14.
Skolā strādā 22 pedagogi ar augstāko izglītību, atbilstoši MK noteikumiem, tajā
skaitā 2 maģistri. Skolas pedagogi regulāri apmeklē tālākizglītības kursus,
paaugstinot savu profesionālu kvalifikāciju.
Skolā darbojas 2 pagarinātas dienas grupas – latviešu un krievu plūsmā.

Atbalsta sistēma





Skolā ir izveidota atbalsta sistēma darbam ar bērniem, kuriem ir grūtības mācībās –
bērnu attīstības un izglītības centrs (BAIC), kurā darbojas centra vadītājs – speciālais
pedagogs un logopēds.
Izveidota veiksmīga sadarbības sistēma ar novada sociālo dienestu un sociālo
pedagogu Ievu Briģi, kā arī ar pašvaldības policiju.
Skolas bibliotēka ir nodrošināta ar mācību grāmatām. 2010.gadā mācību grāmatu
fonds bibliotēkai papildināts par Ls 2392.
2010./2011.mācību gadā notiek skolas bibliotēkas iekļaušana Valsts vienotās
bibliotēku informācijas sistēmā Skolu ALISE.

Interešu izglītība
Skola 2010.gadā piedāvāja interešu izglītības programmas:
 Tautas dejas – 1.- 4.klases
 Instrumentalais ansamblis sākumskolai
 Sporta dejas 1.- 9.klase
 Floristika
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 Datordizains
 Futbols
 Literāri dramatiskā studija
 Šaušana
 Volejbols
 Zīda apgleznošana
 Vokālais ansamblis
 Filcēšana
 Šahs
2010.gadā skolas 3. – 4. klašu tautas deju kolektīvs ieguva I pakāpes diplomu Jelgavas un
Ozolnieku novadu deju skatē, piedalījās X Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu un deju
svētkos Rīgā
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.
Ar Eiropas Savienības atbalstu turpinājās skolas parka sakopšana.
Skolā sekmīgi darbojas datorklase un multimēdiju kabinets, kur mācību procesā tiek
izmantota interaktīvā tāfele, DVD un video atskaľotājs un dokumentu kamera,
bagāta digitalu mācību materialu kolekcija.
Skolā izveidots vienots interneta pieslēgums lokālajā tīklā.
Skolai ir savas vienotas dienasgrāmatas
Skolas labākie absolventi tiek nofotogrāfēti pie Skolas karoga un tiek veikts ieraksts
par viľu sasniegumiem mācībās, sabiedriskajā darbā un sportā Skolas Goda grāmatā.
Ānes Tautas namā skolēnu deju kolektīvi sniedza koncertu Ānes pensionāriem un
sporta deju koncertu novada iedzīvotājiem.

Labdarības akcijas:



Makulatūras vākšana
Palīdzība dzīvnieku patversmei “Līči”
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44 .attēls. Garozas pamatskola
Garozas pamatskola ir Ozolnieku novada Sidrabenes pagasta izglītības iestāde.
Skola dibināta 1886.gadā. 1926.gadā celta un iesvētīta tagadējā skolas ēka.
Skola sastāv no trim daļām:
- pirmsskola;
- sporta zāle;
- pamatskola.
Skolas vīzija
Mūsdienīga demokrātiska vispārizglītojoša skola ar savām iestrādātām tradīcijām.
Misija
Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu , kas nodrošinātu valsts
pamatizglītības standartā noteikto pamatizglītības mērķu sasniegšanu ,audzinot cieľu un
mīlestību pret savu valsti un apkārtējo vidi, sagatavojot skolēnus aktīvai līdzdarbībai
sabiedrības dzīvē lēmumu pieľemšanai demokrātiskā sabiedrībā.
Skolā tiek realizētas
o
o
o
o
o

pirmsskolas izglītības programma(kods 00011111)
vispārējās pamatizglītības programma(kods 21011111)
Speciālās pamatizglītības programma(kods 21015811)
Speciālās pamatizglītības programma (kods 2105611)
Speciālās pamatizglītības programma(kods 21015411)

Skolā strādā:
9.1.2 pirmsskolas pedagogi
o Ar pedagoģisko augstāko izglītību- 1 skolotāja
o Ar citu augstāko izglītību, bet pedagoģisko augstāko izglītību pašreiz
apgūst- 1 skolotāja
2) 11 pamatskolas pedagogi ,kuri ir ar pedagoģiski augstākām izglītībām
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o Ar divām augstākām izglītībām-4 pedagogi,
o Ar trim augstākām izglītībām-1 pedagogs,
o Ar divām augstākām izglītībām,no kurām viena ir cita augstākā
izglītība-2 pedagogi
o Bakalaurs-1 pedagogs
Pamatskolas klasēs mācās 97 skolēni , pirmsskolas grupas apmeklē 46 bērni .
Kārtību skolā nodrošina 9 tehniskie darbinieki .
2010.gadā skolas darbības uzturēšanai izlietoti Ls 171619 , pirmsskolas grupas uzturēšanai
– Ls 9245 .
Skolai ir izveidojusies laba sadarbība ar Ozolnieku novada sociālo pedagogu , pašvaldības
policiju , kas 2x mēnesī nodrošina kārtību skolā, bāreľu tiesu.
Ozolnieku novada dome skolēniem pagarinātajā dienas grupās ir nodrošinājusi atmaksātu
launagu. Aptuveni 60% procentu skolēni saľem brīvpusdienas,15% pirmskolas bērni saľem
1,50 dienā atmaksātu trīsreizēju ēdināšanu.
Skolā darbojas skolas padome.
Skola piedāvā interešu programmas:
o Ansamblis 1.-4.kl.,
o Ansamlis5.-9.kl.,
o Tautiskās dejas 1.-4.kl
o Lietišķā māksla,
o Sports
o Sporta dejas
o Dramatiskais pulciľš
o Informātika
Skolai ir savas tradīcijas:
Dzejas dienas
Skolotāju diena
Rudens raţas izstāde;
Mārtiľdiena;
Lāčplēša diena
25.marts-Genocidu upura diena
Latvijas proklamēšanas diena;
Ziemassvētki ar svētrītu un vakara skolēnu koncertu;
Priekšmetu nedēļas ;
Projektu nedēļas;
Lieldienas;
Popiela;
Talkas;
Sporta dienas;
Superpuika;
Supermeitene;
Māmiľu diena;
Pēdējais zvans;
Pirmsskolas izlaidums;
Pēdējā skolas diena-atskaites koncerts
9.klases izlaidums

66

Ozolnieku novada pašvaldības 2010.gada publiskais pārskats

45.attēls. Salgales pamatskola
Salgales pamatskola atrodas Ozolnieku novada Sidrabenes pagasta Emburgā .
Pirmsskolas grupas darbu uzāka 1989.gada 13. martā , no 1992.gada skola darbojās kā
pamatskola .
Mācību programmas
Skola piedāvāja 2 izglītības programmas:
- pirmsskolas izglītības programma 01011111 ( licences Nr.V-1911, 12.04.2010.)
- pamatizglītības programma 21011111 (licences Nr.V-1838 06.04.2010.,
akreditēta līdz 06.06.2013.)
Mācību process
 skolas direktore – Irēna Pauloviča, direktora vietniece izglītības jomā – Jogita
Falaļejeva.
2010. gadā skolā mācījās 106 izglītojamie:
o 5 – 6 gadīgo grupā – 17
o 1.-4.klasēs – 35
o 5.-9.klasēs – 44,
o audzēkľi vecumā no 2 līdz 4 gadiem - 10
no citām pašvaldībām, tai skaitā:
o no Jelgavas – 12
o no Jaunsvirlaukas pagasta – 3
 No 8 absolventiem visi turpina talākizglītību, vidusskolā - 1 absolventi ,
arodvidusskolās – 7.
 Skolā strādā 15 pedagogi ar atbilstošu izglītību un kvalifikāciju, 10 skolotājiem ir
papildkvalifikācija.
 14 skolas pedagogi apmeklēja tālākizglītības kursus, kurus apmaksāja Ozolnieku
novada dome.
 Skolā darbojās pagarinātas dienas grupas.
Atbalsta sistēma

67

Ozolnieku novada pašvaldības 2010.gada publiskais pārskats


Izveidota veiksmīga sadarbības sistēma ar novada sociālo dienestu un sociālo
pedagogu Ievu Briģi, pašvaldības policiju, Ozolnieku vidusskolas BAIC vadītāju Ilvu
Majori, Staļģenes doktorātu.
 Skolas bibliotēka ir nodrošināta ar mācību grāmatām. 2010.gadā mācību grāmatu
fonds bibliotēkai papildināts par Ls 809.
Saimnieciskais personāls
Skolas tehniskie darbinieki – 3 apkopējas, 2 pirmsskolas skolotāju palīgi, deţurante, 2
kurinātāji - naktssargi, medmāsa un direktora vietnieks saimniecības jomā remontstrādnieks.
Interešu izglītība
 1.-4.klašu koris;
 kora grupa Asni;
 folklora;
 vizuālā māksla;
 lietišķā māksla;
 sports;
 koriģējoša vingrošana;
 sporta dejas.
Prioritārie darba virzieni (uzdevumi) 2009./2010.mācību gadā







Turpināt pamatizglītības mācību priekšmetu standartu ieviešanu
Pilnveidot pedagogu metodisko darbu , daloties pieredzē ar kolēģiem
Paaugstināt vecāku līdzatbildību par sava bērna izglītošanos
Aktivizēt skolēnu pašvērtējuma sistēmu, palielinot atbildību par mācīšanos
Aktualizēt skolēnu pienākumus, tiesības, atbildību un pašatbildību
Paaugstināt piederības apziľu un lepnumu par skolu, ietverot skolēnu disciplīnas,
savstarpējo attiecību un kārtības uzlabošanu
 Pilnveidot skolas materiāli tehnisko bāzi, mērķtiecīgi piesaistot pašvaldības, projektu
un sponsoru līdzekļus
 Organizēt un veikt vadības darbu ekonomiskās krīzes un reģionālās reformas
apstākļos.
Iepriekš izvirzīto prioritāšu realizācija
 Mācību saturs
o Atjaunotas pirmsskolas programmas un pamatizglītības programmas licences
o Licencēta speciālās izglītības programma skolēniem ar mācīšanās
traucējumiem
 Mācīšana un mācīšanās
o Vērotas stundas angļu valodā, matemātikā, latviešu valodā, mūzikā, mājturībā
un tehnoloģijās, sākumskolā
o Veiksmīgi organizētas projektu dienas
o Regulāri iznāk „Skolas ziľu” numuri
o Regulāri iznāk informatīvais materiāls vecākiem mācību gada sākumā
o Ir konsultācijas visos mācību priekšmetos
o Organizēta vecāku diena
 Skolēnu sasniegumi
o Veikta skolēnu sasniegumu skolas, rajona un valsts pārbaudes darbos analīze
o Izvērtētas pamatprasmes 6 gadīgiem pirmsskolas audzēkľiem, uzsākot
pamatizglītības apguvi
o Skolēni piedalījušies 7 mācību priekšmetu olimpiādēs novadā
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o Skolēni piedalījušies 3 novada līmeľa konkursos un 16 sporta sacensībās
o Uzsākta skolēnu ikdienas darba pašvērtējuma ieviešana
 Atbalsts skolēniem
o Veiksmīgi tiek realizētas interešu izglītības programmas, piedaloties skolas,
pagasta, novada un valsts rīkotajos pasākumos
o Skolēni iesaistījušies novadu kopkorī Asni
o Organizēti ārpusklases pasākumi, kuru vadībā iesaistīti klašu kolektīvi
o Pašvaldības piešķirtās brīvpusdienas
o Organizēta skolēnu profapskate un zobārsta apmeklējums
 Skolas vide
o Turpinās teritorijas labiekārtošana
o Veikts plānotais remonts skolas ēkā
o Organizēti pasākumi skolēnu pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas nolūkos
o Veiksmīga sadarbība ar sociālo pedagogu
o Skolēnu iesaistīšanās ārpusklases pasākumu organizēšanā
 Resursi
o Plānveidīgi nodrošināta pedagogu tālākizglītība pēc izveidota plāna
o Turpinās klašu mēbeļu nomaiľa (1.klase, vēstures un mākslas kabinets,
datorklase)
o Uzsākta lokālā datortīkla izveide
o Veikts kosmētiskais remonts skolas telpās pēc iepriekš izstrādāta plāna –
1.klase, aktu zāle, tualetes pirmsskolā un sākumskolā)
 Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
o Veikti papildinājumi skolas attīstības plānā 2008. – 2010.gadiem
o Organizēts pedagogu metodiskais darbs 2 metodiskajās komisijās
Citi sasniegumi
 Divas 1.vietas – vizuālās mākslas olimpiādē
 Valsts vizuālās mākslas olimpiādes dalībnieks
 3.vieta ģeogrāfijas olimpiādē
 1.vieta mājturības un tehnoloģiju olimpiādē
 3.vieta Zemgales novada lietišķās mākslas konkursā
 3.vieta erudītu konkursā
 2009./2010.mācību gadā 43.skolēnu sporta spēlēs kopvērtējumā 4.vieta
 Līdzdalība Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos
Salgales pamatskola atrodas Emburgā, Ozolnieku novadā
Mācību programmas
Skola piedāvāja 2 izglītības programmas:
pirmsskolas izglītības programma 01011111 ( licences Nr.V-1911,
12.04.2010.)
pamatizglītības programma 21011111 (licences Nr.V-1838 06.04.2010.,
akreditēta līdz 06.06.2013.)
Mācību process
•
skolas direktore – Irēna Pauloviča, direktora vietniece izglītības jomā – Jogita
Falaļejeva.
2010. gadā skolā mācījās 106 izglītojamie:
o
5 – 6 gadīgo grupā – 17
o
1.-4.klasēs – 35
o
5.-9.klasēs – 44,
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o
audzēkľi vecumā no 2 līdz 4 gadiem - 10
no citām pašvaldībām, tai skaitā:
o
no Jelgavas – 12
o
no Jaunsvirlaukas pagasta – 3
•
No 8 absolventiem visi turpina talākizglītību, vidusskolā - 1 absolventi ,
arodvidusskolās – 7.
•
Skolā strādā 15 pedagogi ar atbilstošu izglītību un kvalifikāciju, 10
skolotājiem ir papildkvalifikācija.
•
14 skolas pedagogi apmeklēja tālākizglītības kursus, kurus apmaksāja
Ozolnieku novada dome.
•
Skolā darbojās pagarinātas dienas grupas.
Atbalsta sistēma
•
Skolas bibliotēka ir nodrošināta ar mācību grāmatām. 2010.gadā mācību
grāmatu fonds bibliotēkai papildināts par Ls 809.
Saimnieciskais personāls
Skolas tehniskie darbinieki – 3 apkopējas, 2 pirmsskolas skolotāju palīgi, deţurante, 2
kurinātāji - naktssargi, medmāsa un direktora vietnieks saimniecības jomā remontstrādnieks.
Interešu izglītība
•
1.-4.klašu koris;
•
kora grupa Asni;
•
folklora;
•
vizuālā māksla;
•
lietišķā māksla;
•
sports;
•
koriģējoša vingrošana;
•
sporta dejas.
Prioritārie darba virzieni (uzdevumi) 2009./2010.mācību gadā
•
Turpināt pamatizglītības mācību priekšmetu standartu ieviešanu
•
Pilnveidot pedagogu metodisko darbu , daloties pieredzē ar kolēģiem
•
Paaugstināt vecāku līdzatbildību par sava bērna izglītošanos
•
Aktivizēt skolēnu pašvērtējuma sistēmu, palielinot atbildību par mācīšanos
•
Aktualizēt skolēnu pienākumus, tiesības, atbildību un pašatbildību
•
Paaugstināt piederības apziľu un lepnumu par skolu, ietverot skolēnu
disciplīnas, savstarpējo attiecību un kārtības uzlabošanu
•
Pilnveidot skolas materiāli tehnisko bāzi, mērķtiecīgi piesaistot pašvaldības,
projektu un sponsoru līdzekļus
•
Mācību saturs
o
Atjaunotas pirmsskolas programmas un pamatizglītības programmas licences
o
Licencēta speciālās izglītības programma skolēniem ar mācīšanās
traucējumiem
•
Mācīšana un mācīšanās
o
Vērotas stundas angļu valodā, matemātikā, latviešu valodā, mūzikā, mājturībā
un tehnoloģijās, sākumskolā
o
Veiksmīgi organizētas projektu dienas
o
Regulāri iznāk „Skolas ziľu” numuri
o
Regulāri iznāk informatīvais materiāls vecākiem mācību gada sākumā
o
Ir konsultācijas visos mācību priekšmetos
o
Organizēta vecāku diena
•
Skolēnu sasniegumi
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o
Veikta skolēnu sasniegumu skolas, rajona un valsts pārbaudes darbos analīze
o
Izvērtētas pamatprasmes 6 gadīgiem pirmsskolas audzēkľiem, uzsākot
pamatizglītības apguvi
o
Skolēni piedalījušies 7 mācību priekšmetu olimpiādēs novadā
o
Skolēni piedalījušies 3 novada līmeľa konkursos un 16 sporta sacensībās
o
Uzsākta skolēnu ikdienas darba pašvērtējuma ieviešana
•
Atbalsts skolēniem
o
Veiksmīgi tiek realizētas interešu izglītības programmas, piedaloties skolas,
pagasta, novada un valsts rīkotajos pasākumos
o
Skolēni iesaistījušies novadu kopkorī „ Asni”
o
Organizēti ārpusklases pasākumi, kuru vadībā iesaistīti klašu kolektīvi
o
Pašvaldības piešķirtās brīvpusdienas
o
Organizēta skolēnu profapskate un zobārsta apmeklējums
•
Skolas vide
o
Turpinās teritorijas labiekārtošana
o
Veikts plānotais remonts skolas ēkā
o
Organizēti pasākumi skolēnu pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas nolūkos
o
Veiksmīga sadarbība ar sociālo pedagogu
o
Skolēnu iesaistīšanās ārpusklases pasākumu organizēšanā
•
Resursi
o
Plānveidīgi nodrošināta pedagogu tālākizglītība pēc izveidota plāna
o
Turpinās klašu mēbeļu nomaiľa (1.klase, vēstures un mākslas kabinets,
datorklase)
Pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte” atrodas Ozolnieku novadā, Ozolniekos,
Meliorācijas ielā 10 un PII „Zīlīte” filiāle, Jelgavas ielā 35.

46.attēls. PII „Zīlīte”
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Iestādē tiek īstenota Pirmsskolas izglītības programma ar kodu 0101 11 11, kura licencēta
2009.gada 30.aprīlī. Pirmsskolas izglītības iestāde uzľem bērnus, pamatojoties uz vecāku
iesniegumu, no 2 gadu līdz 7 gadu vecumam.
2009./2010.m.g. iestādē darbojas 12 grupas, kuras tiek komplektētas vadoties pēc bērnu
vecumiem.
2009./2010.mācību gadā pirmsskolas izglītības iestādi apmeklēja 230 bērni, no tiem 115
bērni apmeklēja obligāto 5 un 6 gadīgo bērnu apmācību. PII “Zīlīte” pēcpusdienās bērniem
piedāvājam daţādus pulciľus – vizuālās mākslas, keramikas, 5 un 6 gadīgajiem bērniem
angļu valodas, tautiskās dejas, muzikālo teātri.
Iestādē strādāja 31 pedagogs, no tiem 16 grupu skolotāji, filiālē 7 grupu skolotājas, 3
mūzikas skolotājas, 2 sporta skolotājas, logopēde un vadītājas vietniece metodiskajā darbā,
struktūrvienības vadītāja. Strādāja tehniskie darbinieki – 8 skolotāju palīdzes, filiālē 4
skolotāju palīdzes, lietvede, medmāsa, saimniecības pārzine, 2 apkopējas, 2 sētnieks un
strādnieks.
Iestādē darbojas Iestādes padome.

47. attēls . PII „Bitīte” pirms un pēc siltināšanas
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Pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” 2010./11 mācību gadā darbojās 3 grupas .
Iestādē uzturējās 58 bērni un strādāja 17 darbinieki , no tiem 7 pirmsskolas skolotāji ,
3 pirmsskolas skolotāju palīgi . Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros veikta
iestādes siltināšana . 2010.gadā iestādes uzturēšanai izlietoti Ls 89756 .

Pirmsskolas izglītības iestādē‘Saulīte”
2010./11.mācību gadu pirmsskolā darbojās 5 grupas. Tika atvērta jauna 2 gadīgo grupa. Gada
beigās atremontēta un aprīkota 6.grupiľa. Iestādē uzturējās 104 bērni.
Iestādes galvenā prioritāte bija –īstenot jaunās vadlīnijas un sagatavot bērnus skolai,
kā arī izzināt savu nacionālo identitāti. Pirmsskolas iestādē strādāja 10 skolotājas, mūzikas
skolotāja , logopēde. Interešu izglītībā daudzus gadus ar panākumiem darbojās sporta deju
nodarbības, kurās iesaistīti visi pirmsskolas bērni.
Skolotājas aktīvi piedalījās ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” .Sešas skolotājas ieguva 2.kvalitātes pakāpi,13.kvalitātes pakāpi.
Pirmsskolas bērni piedalījās veikala ”Kanclers rīkotajā konkursā ,kurā ieguva balvas,
ar labiem panākumiem sporta deju konkursos” Aizupes kauss”, Tetelē un Staļģenē.
Mācību gada laikā iesaistījāmies starptautiskajā sadarbības projektā. Vadītāja
apmeklēja un iepazinās ar darba metodēm Petešti 14.bērnu dārzā un Rumānijā. Oktobra
mēnesī tika uzľemta Rumānijas Petešti 14.bērnu dārza delegācija, kura iepazinās ar
PII”Saulīte” darbu, apmeklēja Teteles pamatskolu un PII ”Zīlīte.”
Mācību darbam iegādāta pietiekama materiālā bāze. Estētiski iekārtotas ar skaistām,
bērniem piemērotām mēbelēm 5.un.6.grupa.Iegādātas ekoloģiskās rotallietas.
Šajā gadā iegādāta daudzfunkciju iekārta, kā arī pļaujmašīna.
Daudz līdzekļu izlietots 4 laukumu rekonstrukcijai, virtuves, grupas sanitāro mezglu
remontam.
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48.attēls . PII „Saulīte” pēc siltināšanas
KPFI projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros veikta iestādes
siltināšana.

49.attēls. PII „Saulīte” telpas
Kā prioritāte pašvaldībā vienmēr ir bijusi izglītība. Kā pierādījums tam daţi
raksturojoši skaitļi par pašvaldības līdzekļu izlietojumu izglītībai:
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14.tabula
Izglītības izdevumu dinamika latos
Pirmsskolas izglītības
iestādēs
Vispārējās izglītības
iestādēs
Pārējai izglītībai
Pavisam kopā

2009.

2010.

575548

598280

1443325
397400
2416273

1306761
434217
2339258

14.tabulā redzams, ka 2010.gadā izdevumi izglītībai samazinājušies par Ls 77015 jeb
3,2 % salīdzinājumā ar 2009.gadu. Samazinājums skaidrojams ar pedagogu darba algas
samazinājumu .
50.attēlā redzama pamatbudţeta izdevumu dinamika novada izglītības iestādēs trīs
gadu laikā.

718541
493542
584062

Ozolnieku vidusskola

Teteles pamatskola

242196
281468
373829

Garozas pamatskola ar
pirmskolas grupu

180864
178367
229988

Salgales pamatskola ar
pirmskolas grupu

163499
210304
257451

PII Saulīte

235406
141506
192243

PII Bitīte

PII Zīlīte

89576
116411
115120
257140

2361087

283662
Izpilde 2008

Izpilde 2009

Izpilde 2010

50.attēls. Pamatbudţeta izdevumu dinamika novada izglītības iestādēs (Ls)

Pārskata gadā Ozolnieku novadā darbu turpināja divas
profesionālās ievirzes iestādes : Salgales mūzikas skola , kas dibināta
2005.gadā un Ozolnieku mūzikas skola – dibināta 2007.gadā.
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2010. gads abām novada mūzikas skolām bija piepildīts ar spraigu un radošu ikdienas
darbu, kas vainagojās ar skaistiem koncertiem un daţādiem muzikāliem pasākumiem.
Audzēkľi iepriecināja klausītājus gan pašu novadā, kaimiľos Jelgavā kā arī citviet Latvijā.
Kopējais audzēkľu skaits uzsākot 2010./2011. mācību gadu pārsniedza 100 .
Ozolnieku Mūzikas skolas trompetes spēles audzēkľi savu meistarību pierādīja
Valsts konkursā, iegūstot 3. vietu. Kuplu dalībnieku skaitu pulcēja skolas organizētais mazo
vijolnieku un čellistu festivāls „Padejosim?” Klausītāju pilna Tautas nama zāle baudīja
kamermūzikas koncertu „Pavasara muzikālais karuselis” , kurā centrālais instruments bija
akordeons.
Lielu atsaucību guva pirmā audzēkľu vasaras nometne. Tās laikā izveidotie pūtēju un
akordeonistu ansambļi muzicēja Novada Spartakiādes noslēgumā un sagaidot Starptautiskā
Miera skrējiena dalībniekus.
Priecīgs notikums skolas dzīvē bija telpu iegūšana bijušajās KSDU telpās, kurās septembrī
tika iekārtotas sešas nodarbību klases.
Oktobrī ar sadarbības līguma parakstīšanu tika uzsākta starptautiska sadarbība ar Rumānijas
Pitešti pilsētas Popolāro Mākslu skolu.
Ozolnieku mūzikas skolas audzēkľu skaits uz 2010. gada 31. decembri - 61

Nozīmīgs notikums Salgales Mūzikas skolas dzīvē bija pirmais
izlaidums. Skolu beidza 3 audzēknes, no kurām viena turpina mācības mūzikas vidusskolā.
Licencētas jaunas izglītības programmas un tagad bērni var apgūt arī ģitāras, saksofona un
akordeona spēli.
Novembrī ar koncertu Salgales baznīcā un uguľošanu skaisti nosvinēta skolas 5. gadu
jubileja.
Salgales Mūzikas skolas audzēkľu skaits uz 2010. gada 31. decembri – 45 .
Pārskata gadā piekto darba gadu aizvadīja Ozolnieku novada Informācijas
centrs, kurā iespējams izmantot 7 datorus ar interneta pieslēgumu, izdrukāt, kopēt (A4
formāts)
un
ieskenēt
materiālus.
Pārskata gadā centrs apmeklēts 2635 reizes, atbildēts uz e-pasta vēstulēm, interesentiem
sniegta informācija par nozīmīgākajiem tūrisma apskates objektiem, naktsmītnēm un atpūtas
iespējām novadā, organizēti pasākumi.
Pasākumi:
 15.04.Mācību seminārs iedzīvotājiem „Praktiski rīki un metodes personīgās
naudas plūsmas sabalansēšanai” – sadarbībā ar Ozolnieku novada centrālo
bibliotēku, VA KIS, Naudas plānošanas centru.
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51.attēls. Mācību seminārs iedzīvotājiem


15.09. Lekcija par vietvārdiem „Tēvu zemes dārgumi – vietu vārdi”.
Sadarbībā ar vietvārdu speciālisti Vitu Strautnieci no v/a „Latvijas
Ģeotelpiskās informācijas aģentūras” Toponīmikas laboratorijas un Vidzemes
Augstskolas studenti Lauru Ţukovsku.

52.attēls. Lekcija par vietvārdiem


30.11.Lekcija par ģeodēziju, tās vēsturi un ģeodēziskajiem punktiem Latvijā
un Ozolnieku novadā, Valsts ģeodēziskā tīkla datu bāzi . Sadarbībā ar
„Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras” Ģeodēzisko datu analīzes un
ekspertīţu daļas vadītāju Brigitu Helfriču un Vidzemes Augstskolas studenti
Lauru Ţukovsku.
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53.attēls. Lekcija par ģeodēziju


30.07. Noslēguma pasākums projektam „Pirmais solis jauniešu iniciatīvai
Ozolnieku novadā”- sadarbībā ar biedrību „Cepums” un „Sorosa fondsLatvija” .

54.attēls.Noslēguma pasākums 30.07.
Lai apzinātu un aktualizētu novadpētniecības un tūrisma informāciju Ozolnieku
novada mājas lapā www.ozolnieki.lv, sadarbībā ar Ozolnieku novada muzeju un
Ozolnieku centrālo bibliotēku, tika organizēti vairāki novadpētniecības izbraucieni uz
Sidrabenes pagastu:
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3.06. Iepazīta telšu vieta „Šalkoņi”, „Vareļu” piemineklis, Latvijas Valsts pirmā
prezidenta Jāņa Čakstes dzimtas mājas „Auči”, Sidrabenes pagasta pārvalde
Emburgā, Salgales pamatskola, vecā Mācītājmuiţa, Salgales baznīcas
drupas, kapsētas.
11.06. Brīvdienu māja „Ānes muiţa”, viesu nams „Māras māja”, Garozas
pamatskola, stādaudzētava „Bētras”, Rakstnieka Edvarda Virzas mājas
"Billītes", Katrīnas kapi.
19.08.”Garozas pilskalna” meklējumi (nesekmīgi),kopā ar Aigaru Stilleru, Āri
Strautnieku un Lauru Ţukovsku.
26.10. Cīzaru, Bubļu, Glites, Serenu, Slaviešu senkapi, Valtiņu kapi padomju
armijas lidotājiem, PII „Saulīte” ekspozīcijas telpa Ānē , Lībiešu kapi un
topošais lūgšanu nams „Vilciņos”.

Sadarbībā ar Zemgales Plānošanas reģionu, Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada
Tūrisma informācijas centru, tiek veidoti un izdoti ikgadējie tūrisma bukleti “ Jelgava,
Jelgavas novads, Ozolnieku novads” un “Zemgale - praktiska informācija tūristiem”.
Pārskata gadā pusotru mēnesi Informācijas centrā praksi izgāja Vidzemes
Augstskolas Tūrisma organizācijas un vadības 3.kursa studente Laura Ţukovska.
Prakses laikā iegūtās praktiskās iemaņas, secinājumus un ieteikumus viņa apkopo
sava bakalaura darba pētījumā „Ozolnieku novada tūrisma attīstības programma
2011.-2017.gadam”.
Muzeja pasākumi:
 26.03. „Latviešu tautas deportācijas” – tematisks pasākums


17.11. Piemiľas brīdis pie Ozolnieku Skuju skolas pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem
un piemiľas brīdis Dalbes kapsētā, pieminot Ozolnieku novada ievērojamas
personības- Ilmāru Andersonu, Hugo Brenti, Lūciju Cīruļnieci, Ausekli Bergmani,
Kārli Lindi. Organizē- I.Krieķe, A.Stillers



22.02. Ozolnieku ievērojamas personas Trīszvaigžņu ordeņa virsnieka Voldemāra
Birznieka apmeklējums 85 gadu jubilejā. Piedalās I.Krieķe, A.Stillers



20.04., 14.05. Tikšanās ar Ilgu Pētersoni Cenu pagasta „Rūķīšos”(H.Ķeikuļa(bērnu
lugu rakstnieks, pedagogs, buru lidotājs) būvēta savrupmāja)- viņas ģimenes
dzīvesstāsta uzklausīšana, Piedalās I.Krieķe un A.Stillers
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SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA

Par maznodrošinātajiem iedzīvotājiem novadā rūpējas sociālais dienests, kurā
darbojas seši darbinieki, sadarbojoties ar ģimenes psihoterapeitu, kura pakalpojumu
izmantoja divpadsmit ģimenes 96 stundas un klīnisko psiholoģi, kuras palīdzību izmantoja
divdesmit viens novada bērns, 42 konsultācijas. Iepriekš minēto speciālistu pakalpojumus
sedza pašvaldība.
Sakarā ar ekonomiskās un sociālās situācijas pasliktināšanos valstī, jūtama tās
ietekme arī uz daudziem novada iedzīvotājiem, kā rezultātā aizvadītajā gadā ievērojami
palielinājies sociālās palīdzības meklētāju skaits. Ozolnieku pašvaldības sociālajā dienestā
2010.gadā salīdzinot ar 2009.gadu iesniegto un izskatīto iesniegumu skaits pieaudzis par 237
% (2009.g.-621, 2010.g.-1470) un pabalstos izmaksātās naudas summa par Ls 163897 jeb
252%.
Tikai pēc rūpīgas ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas, pamatojoties uz
iesniegtajiem ienākumus apliecinošiem dokumentiem, persona tiek atzīta par trūcīgu un tai
tiek piešķirts attiecīgais pabalsts.
Pārskata gadā sociālā dienesta darbinieki apguvuši Sociālās administrēšanas
programmu (SOPA) līdz ar to nav nepieciešams klientus papildus sūtīt pēc izziľām uz
Nodarbinātības valsts aģentūru vai Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūru.
Pašreizējā sociālā un ekonomiskā situācijā ģimenes bieţi nespēj vienas, bez
sabiedrības atbalsta tikt galā ar daudzajām problēmām, kas radušās straujo sabiedrības
pārmaiľu rezultātā. Lai sniegtu daţāda veida sociālo palīdzību, ne tikai pabalstu piešķiršanu,
novada iedzīvotājiem, pašvaldības sociālajā dienestā strādā sociālā pedagoģe un sociālā
darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem. Sociālā dienesta darbinieki veic arī mājas aprūpi
vientuļiem pensionāriem – invalīdiem, kuriem tiek piegādāta pārtika, aizvesti pie ārstiem,
aizvesta veļa mazgāšanai u.c.

55.attēls Sociālās aprūpes centrs „Zemgale”
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Pārskata gada 01.septembrī apritēja gads kā, ne tikai atrodas novada teritorijā, bet arī
pārľemts un reģistrēts kā Ozolnieku novada pašvaldības struktūrvienība - Sociālās aprūpes
centrs “Zemgale” ar 240 iemītniekiem 31.decembrī, kas ir galvenais sociālās aprūpes
pakalpojumu sniedzējs, ar kuru iepriekšējos gadus sadarbojās arī novada sociālais dienests.
Sociālās aprūpes pakalpojumus centrs sniedz jau trīsdesmit piecus gadus.
Galvenā uzmanība tika pievērsta klientu apgādei ar atbilstošu inventāru un
nepārtrauktību apgādē ar ūdeni, kanalizāciju, apgaismojumu, TV, mīksto inventāru,
mazgāšanas un higiēnas līdzekļiem. Šajā nolūkā :
atremontētas un labiekārtotas 2 piecvietīgas istabas un 1 divvietīga istaba sociālo gultu
izvietošanai, 3 istabās pilnībā atjaunota elektroinstalācija, nodrošināta vārīta ūdens
pieejamība gulošajiem klientiem visu diennakti,
iegādātas tehniskās palīgierīces insulta slimnieku barošanai. Izveidota cieša ikdienas
sadarbība ar republikas tehnisko palīglīdzekļu centru, lai nodrošinātu nepieciešamās
protēzes, ratiľkrēslus invalīdiem. Kā dāvinājums no Šveices saľemtas 15 pacientu
funkcionālās gultas, no Zviedrijas ratiľkrēsli, staiguļi, dušas krēsli.
Veselības aprūpē veikti pasākumi, nodrošinot primāro un sekundāro veselības
aprūpi – profilaksi, diagnostiku, ārstēšanu, medicīnisko rehabilitāciju, ambulatoro aprūpi.
Ikdienā veikts darbs, lai klientus konsultētu speciālisti Jelgavas poliklīnikā, kā
arī Jelgavas un Rīgas slimnīcās. Regulāri tiek veikta klientu funkcionālo spēju
novērtēšana, individuālais darbs ar daţādām klientu grupām ( aktīviem, mazkustīgiem,
gulošajiem). Tiek organizētas daţādas nodarbības – vingrošana, dziedāšana, galda spēles
u.c.
No 2010.gada maija medicīniskā dienesta štati papildināti ar 2 ergoterapeitiem ar
atbilstošu izglītību, lai individuāli strādātu ar mazkustīgiem klientiem un sevišķi ar
īslaicīgās aprūpes iemītniekiem un viľus rehabilitētu atgriezties sabiedrībā.
Firma „‟Tena‟‟ veica inkontinences aprūpes izvērtēšanu SAC „‟Zemgale‟‟, kā
rezultātā būs iespējams ietaupīt līdzekļus pamperu iegādei. Panākta vienošanās ar
ģimenes ārsti, ka 2011.gadā gūsim papildus ietaupījumus, lietojot valsts kompensējamos
inko izstrādājumus.
2010.gads bija centra jubilejas gads, jo 2 reizes svinējām savus 35 pastāvēšanas
gadus. Šī jubileja , kā arī Valsts svētki, Lieldienas, Jāľi un Ziemassvētki saistījās ar
skaistiem koncertiem, republikas mākslinieku viesošanos mūsu mājās. Tie bija
komponists J. Lūsēns, dziedātāji I. Pētersons, K. Zadovska, Riču ansamblis, Ţ. Siksna ar
savu tirkīzzaļo kori. Katru mēnesi kopīgi svinam dzimšanas dienas. Grupa iemītnieku
dzied pašu izveidotajā ansamblī.
2010.gada rudenī centrā tika veikta iemītnieku un piederīgo aptauja. Aptaujas
rezultāti liecina, ka pamatā no 81 – 89 % iemītnieki un piederīgie atbild, ka jūtas labi, ir
drošībā, apmierina sociālā aprūpe, ēdināšana, brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Aizvadītajā gadā centrā uzturējās vidēji 236 iemītnieki ar vidējo vecumu 73,2
gadi. Visvairāk no Jelgavas pilsētas – 137, Jelgavas novada – 33, Ozolnieku novada - 29,
no citiem republikas novadiem – 37, valsts apgādībā – 16 iemītnieki. Centrā iestājās 80
cilvēki, bet izstājās un miruši 84 cilvēki.
56.attēlā redzams, ka vislielākais īpatsvars starp sociālajiem pabalstiem ir pabalstam
garantētā minimālā iztikas minimuma nodrošināšanai /GMI/ - 44,2 % , dzīvokļa pabalstiem
un apkures nodrošināšanai – 15,6 % un obligātai izglītībai - 16,5% .
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GMI

120022

Dzīvokļa pabalsti un apkures nodrošināšanai

43349

Bērnu ēdināšanai skolās un PII

34972

Citiem mērķiem

16336

Bērnu izglītībai un audzināšanai

44823

Medicīnas pakalpojumu segšanai

4987

Bāreņiem pastāvīgas dzīves uzsākšanai

5435

Pabalsts audţu ģimenēm
Pabalsts stihiskas nelaimes gadījumā

1633
230

56. attēls. Sociālie pabalsti 2010. gadā (Ls)
Salīdzinājumā ar 2009.gadu, pabalstu prasītāju skaits samazinājies divas reizes.
Pārsvarā pabalstus lūdz ģimenes ar bērniem un vientuļi cilvēki.
Pašreizējā sociālā un ekonomiskā situācijā ģimenes bieţi nespēj vienas, bez
sabiedrības atbalsta tikt galā ar daudzajām problēmām, kas radušās straujo sabiedrības
pārmaiľu rezultātā. Lai sniegtu daţāda veida sociālo palīdzību, ne tikai pabalstu piešķiršanu,
novada iedzīvotājiem, pašvaldības sociālajā dienestā strādā sociālā pedagoģe un sociālā
darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem. Sociālā dienesta darbinieki veic arī mājas aprūpi
vientuļiem pensionāriem – invalīdiem, kuriem tiek piegādāta pārtika, aizvesti pie ārstiem,
aizvesta veļa mazgāšanai u.c.
15.tabulā atspoguļoti galvenie sociālo pabalstu veidi un to dinamika.

15.tabula
Pašvaldības izsniegto sociālo pabalstu veidi un to dinamika

Sociālo palīdzību saľēmušo iedzīvotāju skaits
Pabalstiem izlietots latos
t.sk. GMI /garantētais minimālais iztikas
līmenis/
apbedīšanas pabalsts
pabalsts stihiskas nelaimes gadījumā
bērnu ēdināšanai skolās un PII
dzīvokļa pabalsti un apkures nodrošināšanai
medicīnas pakalpojumu segšanai

2009.
1952
107890

2010.
995
271787

20779
6870
170
16789
19065
7278

120022
230
34972
43349
4987
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bērnu izglītībai un audzināšanai
bāreľiem pastāvīgas dzīves uzsākšanai
pabalsts audţu ģimenēm
sodu izcietušām personām
Citiem mērķiem
Aprūpei mājās izlietots latos
Sociālo dzīvokļu remontam izlietots (ls)
Par saľemtajiem sociālās aprūpes un
rehabilitācijas pakalpojumiem izlietots latos

14777
5680
1225
25
15232
2207
5257

44823
5435
1633

48096

49929

16336
2049
5257

Pēc redzamajiem skaitļiem varam secināt, ka 2010.gadā pašvaldības izsniegto sociālo
pabalstu summa Ls 271787 palielinājusies par Ls 163897 jeb 252% salīdzinot ar 2009.gadu.
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57. attēls. Pamatbudţeta izdevumu dinamika sociālajai aizsardzībai (Ls)

Pavisam pārskata gadā sociālajai aizsardzībai izlietoti Ls 1257725, kas ir par Ls
69159 jeb 5,8% vairāk kā 2009.gadā. 57.attēlā redzama sociālās aizsardzības izdevumu
dinamika četru gadu periodā.
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ILGTERMIĽA FINANSU IEGULDĪJUMI

16.tabula
Ilgtermiľa finansu ieguldījumi (Ls)

31.12.2009.
824437

31.12.2010.
911000

Ozolnieku novada dome ir simtprocentīga kapitāla daļu turētāja Ozolnieku komunālās
saimniecības daudznozaru uzľēmumā SIA “Ozolnieku KSDU”. Līdzdalība SIA “Ozolnieku
KSDU” kapitālā 31.12.2010. bija Ls 911000.

17.tabula
Līdzdalība radniecīgo uzľēmumu kapitālā (Ls)

SIA "OZOLNIEKU KSDU"

31.12.2009.
824437

31.12.2010.
911000
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