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ZIŅAS PAR OZOLNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBU
Pašvaldības nosaukums
Reģistra Nr. vieta un datums
dienests

OZOLNIEKU NOVADA DOME
10.10.2003.

LR

Valsts

Ieņēmumu

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

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

Pašvaldības vadītājs

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

Ozolnieku novada domes
deputāti

Balsu skaits
Māris Ainārs
2420
Jānis Vīgants
1864
Guntis Rozītis
1790
/no 08.11. 2011./
Alfrēds Puriņš
1662
/līdz 08.11. 2011./
Maruta Seržāne
1754
Zeltīte Skrabe
1733
Ilgvars Lecis
1708
Dina Štelmahere
1677
Rasma Skruļa
670
Gundars Liepa
527
Sandris Miļūns
395
Anita Bībere
360
Ģirts Neija
348
Lolita Meinharde
341
Rolands Baranovskis
248
Arvīds Račinskis
221

Izpilddirektors

PĒTERIS VEĻECKIS no 07.07.2009.g.

Ozolnieku novada domes
galvenā grāmatvede

BENITA JANMERE no 05.01.2004.g.

Zvērināts revidents

SIA auditorfirma „Inspekcija AMJ”

Pārskata periods

01.01.2011. - 31.12.2011.
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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 pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un
tehnisko apkalpošanu nodrošina Ozolnieku novada domes izpildorgāns –
pašvaldības administrācija, kas sastāv no :
 kancelejas;
 grāmatvedības un finanšu daļas;
 attīstības plānošanas daļas;
 saimniecības daļas.
Pamatojoties uz Ozolnieku novada domes 2011.gada 12.aprīļa sēdes
lēmumu Nr.2 ,tikaizveidota štata vienība – izpilddirektora vietnieks. Pārskata gadā
būtiski palielinājies pašvaldības funkciju un administrēšanas darbu apjoms , līdz ar
to radās nepieciešamība ieviest augstāk minētās izmaiņas štatu sastāvā .
Izpilddirektors ir deliģējis vietniekam pildīt vairākas funkcijas , kā rezultātā:

.

Tiek nodrošināta pašvaldības saimnieciskās darbības uzraudzība un darba
koordinēšana;

.

Izskatītas pašvaldības iestāžu dažāda rakstura problēmsituācijas , sagatavoti
un pieņemti lēmumi to risināšanai , sekojot to izpildei ;

.

Izveidots sadarbības modelis ar uzņēmumu SIA „Ozolnieku KSDU” ,
organizēta veicamo darbu plānošana;

. Izskatīti ienākošie

un adresētie dokumenti , uzraudzīta to tālākas izpildes

procedūra ;
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.

Tiek uzraudzīts un koordinēts transporta līdzekļu izmantošanas process ,
izvērtēti un saskaņoti pieprasījumi .
Sākot ar 2011.gada 8. novembri Ozolnieku novada pašvaldībā darbojas
sabiedrisko attiecību speciāliste , kuras tiešajos darba pienākumos ietilpst gan
komunikācija ar masu medijiem , gan informācijas aprites veicināšana starp
novada iedzīvotājiem un pašvaldību , gan aktīva piedalīšanās Ozolnieku novadā
notiekošajos pasākumos , veidojot pasākumu apskatus un sniedzot iedzīvotājiem
informāciju par notikumu dažādību .
Lielākais izaicinājums novada sabiedrisko attiecību speciālistei bija
kontaktu dibināšana ar medijiem, kas vērtējama pozitīvi, jo, izplānotās stratēģijas
rezultātā, izdevies novērst vairākas nepatīkamas situācijas, ko mediji centušies
izraisīt , publicējot nepatiesu informāciju.
Ir sagatavota informācija un sniegtas atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem,
oficiālajos pasākumos pārstāvēta pašvaldība (piemēram, 11. un 18. novembra
notikumiem veltītie pasākumi, Policijas diena, Sudraba karotīšu pasniegšanas
pasākums u.c.). Saņemts apstiprinājums par nepieciešamību izveidot jaunu
pašvaldības mājas lapu, kā arī novadīta uzlabotās mājas lapas versijas ideju
prezentācija vadošajiem pašvaldības speciālistiem, akcentējot būtiskākās
vajadzības un plānotos uzlabojumus jaunajā mājas lapā.
Atbilstoši ar Ozolnieku novada domes 2009.gada 13. oktobra sēdes
protokola Nr.13 lēmumu Nr.3 apstiprinātajam nolikumam, pašvaldības domes
padotībā ir šādas iestādes un struktūrvienības:
no pašvaldības budžeta finansētās iestādes:
 Ozolnieku vidusskola;
 Garozas pamatskola ar pirmsskolas grupu;
 Salgales pamatskola ar pirmsskolas grupu;
 Teteles pamatskola ar muzeju „Laiki un likteņi”;
 pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte”;
 pirmskolas izglītības iestāde „Bitīte”;
 pirmskolas izglītības iestāde „Zīlīte”;
 Ozolnieku Mūzikas skola;
 Salgales mūzikas skola;
 pašvaldības policija;
 Ozolnieku novada informācijas centrs-muzejs;
 Branku datorcentrs;
 Ozolnieku Tautas nams;
 Ānes kultūras nams;
 Sporta komplekss „Mālzeme”;
 Ozolnieku sporta centrs;
 Sociālās aprūpes centrs „Zemgale”;
 Ozolnieku novada Centrālā bibliotēka ar Vainu, Ānes,
Jaunpēternieku un Garozas filiālēm.
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no pašvaldības budžeta finansētās struktūrvienības :
 dzimtsarakstu nodaļa;
 bāriņtiesa;
 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 ,Salgales pagasta
Emburgā un Garozā , kā arī Jaunpēterniekos. Pārējos Cenu pagasta iedzīvotājus
ar komunālajiem pakalpojumiem, uz koncesijas līguma pamata, nodrošina SIA
„Āne EP”.
Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):
Latvijas Pašvaldību Savienībā;
Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijā;
Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūras biedrība.
2006.gadā izgatavoti Ozolnieku novada simbolikas – ģērboņa , karoga un
vimpeļa grafiskie orģināli , saskaņojot un apstiprinot tos Latvijas Republikas
Heraldikas komisijā .
Ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas 2006.gada 07.decembra lēmumu
Nr.02.8.5./25 Ozolnieku novada ģerbonis reģistrēts ģērboņu reģistrā .
Pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem 1.tabulā redzama
Ozolnieku novada iedzīvotāju darbaspējas vecuma un dzimuma struktūras
dinamika trīs gadu periodā , bet 2.tabulā redzama Ozolnieku novada bērnu
vecuma un dzimuma struktūras dinamika trīs gadu periodā .

1.tabula
Darbspējas vecuma un dzimuma struktūra pašvaldībā
Līdz darbspējas vecumam ,
t.sk.
sievietes
vīrieši
Darbspējas vecumā, t.sk.
sievietes
vīrieši
Pēc darbspējas vecuma ,
t.sk.
sievietes
vīrieši

2009.g.
1682

2010.g.
1723

2011.g.
1785

845
837
6773
3359
3414
1895

847
876
6780
3359
3421
1913

881
904
6769
3345
3424
1969

1201
694

1199
714

1231
738
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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

2009.g.
812
417
395
1236
596
640

2010.g.
823
429
394
1227

2011.g.
828
420
408
1253

597
630

628
625

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






ATTĪSTĪBAS UN
TAUTSAIMNIECĪBAS
KOMITEJA

IECIRKŅA VĒLĒŠANU KOMISIJAS
ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA

PAŠVALDĪBAS IEPIRKUMA
KOMISIJA

VIETNIEKS

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

CEĻU FONDA KOMISIJA
PEDAGOĢISKI MEDICĪNISKĀ
KOMISIJA

I Z P I L D V A R A

IZPILDDIREKTORS

NO PAŠVALDĪBAS BUDŽETA 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
LIKTEŅI"
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
BUDŽETA FINANSĒTĀS
STRUKTŪRVIENĪBAS






DZIMTSARAKSTU
NODAĻA
BĀRIŅTIESA

BŪVVALDE
SOCIĀLAIS DIENESTS

SALGALES PAGASTA
PĀRVALDE

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

Zemgales līdzenumā, 4 km no Jelgavas un 37 km no Rīgas atrodas
Ozolnieku novads, kura kopējā platība pēc Valsts zemes dienesta Zemgales
reģionālās nodaļas sniegtajiem datiem uz 2011.gada 31.decembri bija 28512,4 ha,
no tiem Ozolnieku pagasts aizņem 795,7 ha, Cenu pagasts – 12079,3 ha, bet
Salgales pagasts – 15637,4 ha.
3.tabula
Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums pēc bilances vērtības
( Ls)
Rādītāji
Dzīvojamās ēkas
Nedzīvojamās ēkas
Transporta būves
Zeme
Inženierbūves
Pārējais
nekustamais
īpašums
Bioloģiskie aktīvi
Kopā

2009.g.
516637
3582667
5785777
3855238
492346

2010.g.
571675
3998845
5336445
2685381
323871

2011.g.
574426
4484060
5304942
2797917
520485

80030

76093

42023

10360
14323055

11493
13003803

11493
13735346

3.tabulā redzams , ka pārskata gadā pašvaldības nekustamā īpašuma bilances
vērtība palielinājusies par Ls 731543 .

4.tabula
Zemes sadalījums pēc īpašuma piederības
Platības
2010.g.(ha)
Pašvaldības rīcībā nodotā zeme
735
Valsts pārvaldes rīcībā nodotā zeme
11029
t. sk. Valsts meža zeme
10288
t.sk. Zemes reformas pabeigšanai
15
Juridisko personu rīcībā nodotā zeme
2608
Fizisko personu rīcībā nodotā zeme
14160
Nosaukums

Platības
2011.g.(ha)
781
10991
10261
4
2856
13884

Kopējais Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra informācijas sistēmā
/NĪVK IS/ reģistrēto zemes vienību skaits Ozolnieku novada teritorijā ir 5370, no
kurām 2406 zemes vienības ir Cenu pagastā, 1209 vienības - Ozolnieku pagastā
un 1755 vienības - Salgales pagastā.
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Ozolnieku novadā salīdzinoši daudz zemes platību pieder /arī piekrīt/ valstij
un valsts institūcijām, t.i. 38,6 % jeb 10 991,2 ha. Šo valsts un valsts institūciju
īpašumu un tām piekrītošo zemju īpatsvaru novada teritorijā daļēji veido valsts
meža fonda platības - 10 261,1 ha, kuras pieder un piekrīt valstij Zemkopības
ministrijas personā, satiksmes infrastruktūras objektu zemes /valsts autoceļi un
dzelzceļi/ - 448,4 ha, kuras pieder un piekrīt valstij Satiksmes ministrijas personā,
publiskie ūdeņi /Lielupe, Iecava un Misas upes/ - 201,2 ha platībā, kā arī rezerves
zemes fonda zeme 29,7 ha platībā un zeme zemes reformas pabeigšanai 4,3 ha
platībā.
Fizisko personu īpašumā un lietošanā nodoti 48,7% zemju jeb 13 883,8 ha,
no kuriem lielākās platības atrodas Salgales pagastā - 8904 ha.
Juridisko personu īpašumā un lietošanā nodoti 10 % zemju jeb 2855,6 ha,
bet pašvaldību rīcībā kā īpašumi un pašvaldībai piekrītošās zemes atrodas 2,7 %
jeb 781,8 ha zemju.
Ozolnieku novada zemju sadalījums hektāros pēc zemes lietošanas veida
/VZD dati uz 01.01.2012., / ir sekojošs:
- lauksaimniecībā izmantojamā zeme
11 092,3
- meži
13 280,6
- krūmāji
421,2
- purvi
154,0
- ūdens objektu zeme
1 117,4
- zem ēkām un pagalmiem
765,0
- zem ceļiem
662,1
- pārējās zemes
1 019,8
Ozolnieku novada zemju sadalījums hektāros pa nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu grupām /VZD dati uz 01.01.2012./ ir sekojošs:
- lauksaimniecības zeme
16 024,1
- mežsaimniecības zeme
10 550,4
- ūdens objektu zeme
300,7
- derīgo izrakteņu ieguves teritorijas
92,1
- dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme
41,2
- individuālo dzīvojamo māju apbūves zemes
492,6
- daudzdzīvokļu māju apbūves zeme
48,7
- komercdarbības objektu apbūves zeme
36,7
- sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme
92,8
- ražošanas objektu apbūves zeme
151,3
- satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme
635,2
- inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme
46,6

5.tabula
Zemes sadalījums pēc lietošanas veida 2011.gada 31 .decembrī
Īpašuma veids
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme
Meži
Krūmāji
Purvi
Ūdens objektu zeme

Platība (ha)
11092,3
13280,6
421,2
154,0
1117,4

Īpatsvars (%)
38,9
46,6
1,5
0,5
3,9
9

Zem ēkām un pagalmiem
Zem ceļiem
Pārējās zemes
KOPĀ

765,0
662,1
1019,8
28512,4

2,7
2,3
3,6
100,0

5.tabulā redzams , ka vislielāko platību novadā pēc zemes lietošanas veida
aizņem meži – 46,6% un lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 38,9% .

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme

11092.3

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

13280.6
421.2
154
1117.4
765
662.1
1019.8

1.attēls. Zemes sadalījums pēc zemes lietošanas veida
2011.gada 31.decembrī (ha)

6.tabula
Pašvaldības aktīvi un pasīvi 2011.gadā (Ls)
Aktīvi
Ilgtermiņa ieguldījumi
Apgrozāmie līdzekļi
Pasīvi
Pašu kapitāls
Kreditori

Gada sākumā
16724804
14921971
1802833
16724804
16116194
608610

Gada beigās
17467925
16268533
1199392
17467925
16808515
659410

6.tabulā redzams pašvaldības aktīvu un pasīvu izmaiņas . Pārskata gada beigās
aktīvi un pasīvi palielinājušies par Ls 743121 .
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PAMATBUDŽETA UN SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU
IZPILDE 2011.GADĀ

Ozolnieku novada dome saskaņā ar pastāvošo likumdošanu organizēja
budžeta izpildi, nodrošinot ieņēmumu daļas līdzekļu racionālu izlietošanu
pašvaldības pastāvīgo funkciju izpildei. Budžeta izpildes gaitā tiek stingri ievērots
likums „Par pašvaldību budžetiem” – budžeta izdevumi saimnieciskajā gadā
nepārsniedz līdzekļu daudzumu, kuru veido attiecīgā gada budžetā paredzētie
ieņēmumi kopā ar iepriekšējā gada līdzekļu atlikumu.
PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI
Ieņēmumus veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma
nodoklis, nenodokļu ieņēmumi, transfertu ieņēmumi un budžeta iestāžu ieņēmumi.
Pārskata gadā ieņēmumu kopsumma sasniedza Ls 5783522 , kas ir par Ls 249545
jeb 4,5% vairāk kā 2010.gadā. Pamatbudžeta ieņēmumu izpilde redzama 7.tabulā.
Pamatbudžeta ieņēmumu dinamika redzama 2.attēlā un
ieņēmumu īpatsvars
2011.gadā redzams 3.attēlā. Ieņēmumu sastāvā vislielākais īpatsvars ir iedzīvotāju
ienākuma nodoklim – 54,9%. 4.attēlā redzams, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklis
2011.gadā palielinājies par Ls 126113 jeb 4,1% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.
Attiecīgi nekustamā īpašuma nodokļa dinamika redzama 5.attēlā, transfertu
ieņēmumu dinamika - 6.attēlā un ieņēmumu no budžeta iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu dinamika – 7.attēlā.
7.tabula
Pamatbudžeta ieņēmumi (Ls)

Kods

1 100
4 100
4 110
4 120
4 130

8 000
9 000
9 400

Rādītāju nosaukums
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
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības
un īpašuma
Valsts (pašvaldību) nodevas
un kancelejas nodevas
Valsts nodevas, kuras

Izpilde
2010.g.
5533977
3346304
3314207
3048019
266188
174161
92027

Izpilde
Plāns
2011.g.
2012.g.
5783522 5885590
3533611 4072305
3533611 3633559
3174132 3217903
359479
415656
214887
235127
89636
122710

32097

54956
35716

57819
23090

11479

5068

4500

5877

5281

5190

3071

2848

2780
11

9 500
9 900
10 000
12 000
13 000

18 000
18 600

18 610
18 616
18 617

18 618
18 619
18 620
18 630

18 640

18 690

18 700

18.730

18 800

18 810

18 820

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

2806

2433

7877
6724

12507
160

2340
70
12410
50

140

12700

940

1569292
1238164

1577961
1267961

1053031

908198

V. Transfertu ieņēmumi
1546330
Valsts budžeta transferti
1210544
Pašvaldību budžetā saņemtie
uzturēšanas izdevumu transferti no valsts 997797
budžeta
Pašvaldību budžetā saņemtā
valsts budžeta dotācija
161725
No Izglītības ministrijas budžeta
programmas pārskaitītā dotācija
No Kultūras ministrijas budžeta
programmas pārskaitītā dotācija pagasta
pamatbudžetam
Dotācijas pašvaldībām nodarbinātības
pasākumu veicināšanai
Pārējās dotācijas
Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem
726418
Transferti ārvalstu finanšu palīdzības
projektu īstenošanai no valsts budžeta
107678
iestādēm
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
1976
Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie
valsts budžeta iestāžu uzturēšanas
izdevumu transferti
Pašvaldību budžetā saņemtie kapitālo
izdevumu transferti un mērķdotācijas no
valsts budžeta
Pārējie valsts budžeta iestāžu kapitālo
izdevumu transferti pašvaldībām
Pašvaldību budžetā saņemtie valsts
budžeta
Transferti Eiropas Savienības
struktūrfondu
finansēto projektu īstenošanai
Ieņēmumi par Eiropas Savienības
struktūrfondu finansēto daļu projektu
īstenošanai
Ieņēmumi par valsts budžeta finansējuma
daļu Eiropas Savienības struktūrfondu
finansēto projektu īstenošanai

11393

111355
1690
43065

739292

66600
783343

166578

135768

13500

1694

1694

183439

359763

180129

359763

3310

12

19 000
19 210

19 230

21.300

21 351
21 359
21 379

21 380
21 390
21 391
21 393
21 399
21 420
21 490
21 500

Pašvaldību budžeta transferti
Ieņēmumi izglītības funkciju
nodrošināšanai

331128
82734

Ieņēmumi sociālās palīdzības funkciju
nodrošināšanai
253052
VI. Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
641343
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem
636949
maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi
Mācību maksa
Pārējie ieņēmumi par izglītības
pakalpojumiem
Ieņēmumi par pārējo dokumentu
izsniegšanu un pērējiem kancelejas
pakalpojumiem
Ieņēmumi par nomu un īri
Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem
Maksa par personu uzturēšanos sociālās
aprūpes iestādēs
Ieņēmumi par biļešu realizāciju
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi
Citi iepriekš neklasificētie maksas
pakalpojumi un pašu ieņēmumi
Ienākumi no valsts un pašvaldības
īpašuma iznomāšanas
Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts
(-)
Finansēšana

310000

90142

90000

240986

220000

644903

650980

643144

648040

4115

5998

800
5000

73

60

100

89852

81313

78230

542909

555773

563910

540396
1805

552589
2458

708

726
240

4394

1759

1600
1100

-650166
650166

-688074
688074

-1957636
-1957636
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5678587

5533977

5783522

5885590

6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
Izpilde 2009

Izpilde 2010

Izpilde 2011

Plāns 2012

2.attēls. Pamatbudžeta ieņēmumu dinamika (Ls)

NĪN par zemi
4%
Maksas
pakalpojumi un
citi pašu
ieņēmumi
11%

Transfertu
maksājumi
27%

NĪN par ēkām
2%

Nenodokļu
ieņēmumi
1%

Mājokļiem
1%

Iedzīvotāju
ienākuma
nodoklis
54%

3. attēls. Pamatbudžeta ieņēmumu īpatsvars 2011. gadā (%)
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3174132

3048019
3500000

3217903

2591606

3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
Izpilde 2009

Izpilde 2010

Izpilde 2011

Plāns 2012

4. attēls. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dinamika (Ls)

250000

235976

235127
214887

200000

174161

150000
100000

122710
77883

92027

89636
57819

54956
50000
0
Izpilde 2009
NĪN par zemi

Izpilde 2010
NĪN par ēkām

Izpilde 2011

Plāns 2012

NĪN par mājokļiem

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

15

2178183
2500000
2000000

1546330

1577961

1569292

1500000
1000000
500000
0
Izpilde 2009

Izpilde 2010

Izpilde 2011

Plāns 2012

6.attēls. Transfertu ieņēmumu dinamika (Ls)

665856

641343

644903

650980

700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
Izpilde 2009

Izpilde 2010

Izpilde 2011

Plāns 2012

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

Izdevumi dalās sekojoši:
atbilstoši funkcionālajām kategorijām;
atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.
Pārskata gadā izdevumu kopējā summa bija Ls 6471596 , kas
palielinājusies par Ls 1587785 jeb 32,5%, salīdzinājumā ar 2010.gadu, bet
2012.gadā plānota izdevumu palielināšanās par Ls 1371630 jeb 21,2% pret
2011.gadu. Sīkāka informācija par 2011.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 –
36,2% un precēm un pakalpojumiem – 20,9%.
8.tabula
Pamatbudžeta izdevumi (Ls)
Kods

Rādītāju nosaukums

IZPILDE
2010.g.

IZPILDE
2011.g.

PLĀNS
2012.g.

260826
69245
51614

283104
67896
56148

457503
81040
71309

517468
387675
2339258
1257725
4883811

1163401
517295
3102530
1281222
6471596

943137
547114
4372887
1370236
7843226

2149067
1230364
100
871638
389344

2345288
1353294

2756183
1536845

2024403
390481

2926080
368878

243240

265648

255140

58

92482

100

4883811

6471596

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

1000
2000
4000
5000
6000
7000

8000

Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
KOPĀ
Izdevumi atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Procentu izdevumi
Pamatkapitāla veidošana
Sociālie pabalsti
Uzturēšanas izdevumu transferti,
dotācijas un mērķdotācijas
pašvaldībām uzturēšanas
izdevumiem, pašu resursi,
starptautiskā sadarbība
Dažādi izdevumi , kas veidojas
pēc uzkrāšanas principa
KOPĀ

7843226
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7843226
8000000
7000000

6471596
5052863

6000000

4883811

5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
Izpilde 2009

Izpilde 2010

Izpilde 2011

Plāns 2012

8. attēls. Pamatbudžeta izdevumu dinamika (Ls)
Detalizēta
informācija
par izdevumu
īpatsvaru
funkcionālajām kategorijām redzama 9.attēlā.

Izglītība
48%

Sociālā aizsardzība
20%

2011.gadā

atbilstoši

Vispārējie vadības
dienesti
4%

Pašvaldības
teritoriju un
mājokļu
apsaimnieošana
18%
Ekonomiskā darbība
1%

Sabiedriskā kārtība
un drošība
1%

Atpūta, kultūra un
reliģija
8%

9. attēls. Pamatbudžeta izdevumu īpatsvars 2011. gadā (%)
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SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI

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

IZPILDE
2010.g.
80231

IZPILDE
2011.g.
135863

PLĀNS
2012.g.
115429

130584
42166
86621
1797
1870
132454

147301
45267
101074
960
2393
149694

114812
45267
68345
1200
1600
116412

75114

169689

214145

75114

169500
189
1659
1484
175

204746

IEŅĒMUMI

Speciālais budžets
Dabas resursu nodoklis
Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi
Pārējie speciālā budžeta līdzekļi
Ziedojumi un dāvinājumi
Kopā
IZDEVUMI atbilstoši funkcionālajām kategorijām

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

1708
1708

76822

171348

3399
2534
715
150
208145

75114

169689

210746

73654
240

78858
61948

81334
129412

IZDEVUMI atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Speciālais budžets
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Pārējie budžeta izdevumi , kas
veidojas
pēc uzkrāšanas principa
Ziedojumi un dāvinājumi
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Kopā

Aizdevumi
Atlikums uz gada beigām

28883
1708
1708

1659
1659

76822
1220
135863

171348
1220
115429

3399
3199
200
208145
6000
23696

19

9.tabulā un 10.attēlā redzama detalizēta speciālā budžeta izpilde. Pēc
tabulā un attēlā redzamiem cipariem varam secināt, ka arī speciālā budžeta
ieņēmumiem un izdevumiem ir tendence palielināties. 2011.gadā ieņēmumi
salīdzinot ar 2010.gadu palielinājušies par Ls 16717 jeb 13% un izdevumi attiecīgi
par Ls 94575 jeb 126%.
Palielinājušies ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi – par Ls 523 un
izdevumi samazinājušies – par Ls 49 .

1797
Pārējie speciālā
budžeta līdzekļi

960
1200
1870

Ziedojumi un
dāvinājumi

2393
1600

Izpide 2010
Izpilde 2011
86621

Autoceļu( ielu)
fonda līdzekļi

Plāns 2012
101074

68345
42166
Dabas resursu
nodoklis

45267
45267
0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

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

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

11.attēls. Ozolnieku novada domes ēka
Pašvaldības darbības prioritārie virzieni aizvadītajā gadā ir bijuši:
izglītība;
iedzīvotāju sociālā aizsardzība;
sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana;
novada infrastruktūras uzlabošana .
Pēc LR Iedzīvotāju reģistra datiem uz 2011. gada 31. decembri, Ozolnieku
novadā bija 10667 iedzīvotāji, no kuriem Ozolnieku pagastā – 4159 , Cenu
pagastā – 4648 un Salgales pagastā - 1860.
Nodokļu ieņēmumi latos uz vienu iedzīvotāju:
2010.gadā
2011.gadā
pēc naudas plūsmas principa
318,18
331,27
pēc uzkrāšanas principa
292,09
335,05
Nodokļu ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju palielinājušies par Ls 13,09 jeb 4,11 %
vairāk kā 2010.gadā.
Pēc Ozolnieku novada domes kancelejas reģistriem 2011.gadā :
Ienākošie dokumenti
Iesniegumi

2125
1514
21

Izejošie dokumenti
Izziņas
Deklarētas personas
Rīkojumi
Līgumi
Izdeklarētas personas

1117
474
548
172
425
421

2011.gadā Ānes pakalpojumu centrā veikti 527 maksājumi par nekustamā
īpašuma nodokli , zemes nomu un citiem pakalpojumiem , iekasēti Ls 5200.
56 cilvēki deklarēja savu dzīvesvietu Ānē un Tetelē , izsniegta 31 dažāda izziņa .
Sniegts atbalsts sociālā dienesta darbiniecēm . Pieņemti pašvaldībai adresēti
iesniegumi , sniegtas atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem tieši vai sazinoties ar
pašvaldības atbildīgajām personām. Pieņemti iesniegumi par bērnu uzņemšanu
pirmsskolas izglītības iestādēs u.c.
Ānes pakalpojumu centrā iknedēļu iedzīvotājus pieņēma domes priekšsēdētājs
vai izpilddirektors un sociālā dienesta speciālisti .
Salgales pagasta pārvaldē 2011.gadā saņemti 74 iesniegumi , nosūtīti 193
dokumenti ,izsniegta 161 izziņa , piedeklarētas 63 personas , anulēta dzīvesvieta
10 personām.
Valsts deleģēta funkcija, kas jāveic pašvaldībai, ir civilstāvokļa aktu – laulību,
dzimšanas un miršanas reģistrācija, kuru Ozolnieku novada pašvaldībā veic
Ozolnieku novada domes Dzimtsarakstu nodaļa.
11. tabula
Ozolnieku novada domes Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētie civilstāvokļa akti

Dzimšanas reģistru skaits
tai sk. dzimš. reģ. sk. bez ziņām par tēvu
tai sk. dzimš. reģ. skaits ar paternitātes
atzīšanu
Dzimšanas reģ.sk. , kas papildināti ar
adopciju
Reģistrēto laulību skaits
tai skaitā baznīcā
tai skaitā ar ārvalstu pilsoņiem
Reģistrēto laulību skaits pirms 18 gadu
vecuma
Kāzu jubileju ceremonijas
Laulības reģistru skaits kuros izdarīta atzīme
par laulības šķiršanu
Miršanas reģistru skaits
Īpašu miršanas reģistru skaits
Reģistru ierakstos izdarīto papildinājumu un
labojumu skaits
Izdoto atkārtoto apliecību skaits
Uzvārda maiņa
Sarakste ar fiziskām un juridiskām personām

2010.

2011.

109
11
45

111
10
37

-

1

48
2
4
-

62
1
2
1

4
13

4
34

161
1
34

162
60

40
2
348

32
1
355
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Par Ozolnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā veiktajiem civilstāvokļa aktu
reģistriem, papildinājumu izdarīšanu, uzvārdu maiņu un atkārtotajām civilstāvokļa
reģistrācijas apliecībām 2011. gadā ir iekasēta valsts nodeva Ls 379,- . Pēc
domes lēmuma, par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iekasēti Ls 757,69.
No 1994. gada novada dzimtsarakstu nodaļā glabājas arhīvs, kurš ar katru
gadu palielinās, līdz ar to palielinās darbs ar arhīvu. Tā 2011. gadā izdarīto
papildinājumu skaits, salīdzinot ar 2010. gadu ir palielinājies gandrīz divreiz
vairāk.
Darbu veic nodaļas vadītāja un Salgales pagastā dzimtsarakstu nodaļas
vadītājas vietniece. 2011. gadā Salgales pagasta pārvaldē ir izsniegtas 6
dzimšanas apliecības un 5 miršanas apliecības. Ņemot vērā, ka novadā atrodas
sociālās aprūpes centrs „Zemgale”, tad atskaitot tajā mirušo skaitu no kopējā
rādītāja, novadā dzimušo bērnu skaits pārsniedz mirušo personu skaitu. 2011.
gadā no reģistrētajiem 162 mirušajiem, 87 bija pansionāta iedzīvotāji.
Ozolnieku novada pagastu iedzīvotāju izmaiņas ir sekojošas:
Dzimuši
53
42
16
-

Ozolnieku pagasts
Cenu pagasts
Salgales pagasts
SAC „Zemgale”

Miruši
27
34
14
87

12.attēlā redzams, kāda bijusi izdevumu dinamika četru gadu laikā
vispārējiem valdības dienestiem. Plānotais palielinājums 2012.gadā skaidrojams
ar to, ka tiks rekonstruēts un izbūvēts domes ēkai 2.stāvs . Celtniecības darbiem
paredzēts izlietot Ls 124700.
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12. attēls. Pamatbudžeta izdevumu vispārējiem valdības dienestiem
dinamika (Ls)
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SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA

2011.gadā Ozolnieku novada Pašvaldības policijā strādājošo skaits attiecībā
pret 2010.gadu palicis nemainīgs, tas ir pieci pašvaldības policijas darbinieki, tajā
skaitā četri inspektori un priekšnieks. Nav notikusi kadru maiņa, kas liecina par
kadru stabilitāti, kas nav mazsvarīgs faktors policijas darbā. Ozolnieku novads ir
sadalīts četros iecirkņos, katram inspektoram ir nozīmēts iecirknis. Darbinieku
fiziskās sagatavotības uzlabošanai regulāri notiek nodarbības Ozolnieku sporta
centra trenažieru zālē.
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.
Darbinieki nodrošināšināti ar funkcionāliem un labiem darba apstākļiem
(darba telpām, formastērpiem, speciāliem līdzekļiem, u.c.), kas nav mazsvarīgs
faktors darba ražīguma paaugstināšanā.
2011. gadā Pašvaldības policijā reģistrēti 194 iesniegumi, kas ir vairāk kā
2010. gadā(166), kas liecina par policijas darba apjoma pieaugumu.
Par dažādiem pārkāpumiem sastādīti 65 administratīvā pārkāpuma
protokoli, kas ir mazāk kā 2010. gadā (94) .
Sakarā ar dažādiem pārkāpumiem sastādīti 43 brīdinājuma protokoli
( attiecīgi 69 brīdinājuma protokoli 2010.gadā).
Saistībā ar Ozolnieku novada saistošiem noteikumiem par teritorijas
uzturēšanu kārtībā sastādīti 36 priekšraksti ( 2010.gadā - 43)
2011. gadā nogādātas:
Jelgavas Pašvaldības policijas medicīniskā atskurbtuvē - 29 personas
Mājās, kas patstāvīgi nevar pārvietoties
- 18 personas
Ātrās medicīniskās palīdzības brigādēm
- 9 personas
Jelgavas PR VPP
- 7 personas
Sniegts atbalsts :
Jelgavas PR VPP
Domes iestādēm un struktūrvienībām
Informācijas nodošana Valsts policijai
par noziedzīgiem nodarījumiem un
citiem
likumpārkāpumiem
Saskaņā ar grafiku veikta patrulēšana

- 79 gadījumos
- 58 gadījumos
- 4 gadījumos
- 144 reizes

2011. gadā Pašvaldības policija nodrošinājusi sabiedrisko kārtību
pasākumos , kurus organizējusi Ozolnieku novada dome ( Jāņi, Lieldienas, sporta
pasākumi u.c. ) kā arī pasākumos ko organizē Ozolnieku novada iestādes
( izlaidumi, diskotēkas, Jaungada pasākumi, u.c. ) , skolās nolasītas lekcijas par
drošibu uz ielas, skolā, ugunsdrošību kā arī par drošību uz ūdens ( kopā 16
lekcijas ), sadarbībā ar Jelgavas CSDD apmācīti un pieņemti eksāmeni par
velotiesību iegūšanu, LLU Veterinārmedicīnas fakultātes Klīniskajā institūtā
nogādāti 30 suņi, 2 lapsas, 9 kaķi.
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13. attēls. Sadarībā ar Jelgavas CSDD velo eksāmenu
pieņemšana un tiesību iegūšana
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14. attēls. Pašvaldības izdevumu sabiedriskajai kārtībai un drošībai
dinamika (Ls)
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BĀRIŅTIESA
Ar bērnu tiesību vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu
aizsardzību pašvaldībā nodarbojas Ozolnieku novada bāriņtiesa, kas ir novada
pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kura Civillikumā
paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par
mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likumā
noteiktos uzdevumus.
Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 17.pantā noteiktajam, bāriņtiesa aizstāv bērna vai
citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības, izskata
iesniegumus un sūdzības, kā arī sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības
iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm un Valsts probācijas dienestu, lai
nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību.
2011.gadā Ozolnieku novada bāriņtiesa saņemti un izskatīti 119 iesniegumi,
saņemtas 267 vēstules, nosūtītas 630 vēstules.
Bāriņtiesas lietvedībā atrodas 190 aktīvas lietas. Ozolnieku novada bāriņtiesa
2011. gadā ierosinājusi 42 administratīvās lietas un pieņēmusi 76 lēmumus:
- par nepilngadīgo bērnu un citu rīcībnespējīgo personu mantisko interešu
nodrošināšanu vai aizstāvību mantas pārvaldību - 6
- par aprūpes tiesību atņemšanu un atjaunošanu - 28
- atzinumu sniegšana pēc tiesas pieprasījuma - 5
- adopcijas lietas - 5
- aizbildnības lietas - 9
- atzinumu sniegšana par atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai - 3
- par aizgādņa iecelšanu - 1
- par bērna nodošanu citas personas aprūpē - 3
- par bērnu ievietošanu ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā - 7
- par bērnu ievietošanu audžuģimenē – 1
- par aizgādņa iecelšanu pilngadīgām rīcībnespējīgām personām - 1
-atzinuma sniegšana par atbilstību aizgādņa pienākumu veikšanai - 1
-atzinumi par personas spēju aprūpēt bērnu no citas ģimenes - 1
-par viesģimenes statusa piešķiršanu - 1
-aizgādņa iecelšana mantojumam - 3
-adopciju uz ārvalstīm - 1
Bāriņtiesu likuma 22.panta pirmajā daļā noteikts, ka bāriņtiesa lemj par bērna
aprūpes tiesību atņemšanu vecākam, ja:
1) ir faktiski šķēršļi, kas liedz iespēju aprūpēt bērnu;
2) bērns vecāka vainas dēļ atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos;
3) vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un
uzraudzību;
4) vecāks ir devis piekrišanu bērna adopcijai;
5) konstatēta vecāka vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas aizdomas par vardarbību
pret bērnu.
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Gada laikā 13 personām atņemtas aprūpes tiesības, tajā skaitā 7- mātēm un 6 –
tēviem. Vienai mātei atjaunotas trīs bērnu aprūpes tiesības un vienam tēvam atjaunotas
divu bērnu aprūpes tiesības. Bez vecāku aprūpes palikuši 18 bērni : vecumā no 0-3
gadiem - 3 bērni ; 4-12 gadiem - 9 bērn ; 13-17 gadiem - 6 bērni.
Atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 27.panta pirmajā un trešajā daļā
noteiktajam , gadījumos, kad bērns tiek šķirts no ģimenes, vadoties no tā, ka tas ir
nepieciešams bērna vislabāko interešu nodrošināšanai, bērnam tiek nodrošināta
ārpusģimenes aprūpe.
Ārpusģimenes aprūpē uz 2011. gada 31. decembri atradās 35 bērni : aizbildnībā
15 bērni ;aprūpes iestādē 17 bērni; 3 bērni audžuģimenē. 2011. gadā ārpusģimenes
aprūpe tika nodrošināta 10 bērniem. Pārskata gadā bāriņtiesa par ārpusģimenes aprūpi
pieņēmusi lēmumus par 10 bērniem. Iecelti 2 aizbildņi , kuru aizbildnībā nodoti 3 bērni.
Vienā gadījumā bāriņtiesa iecēlusi aizgādni rīcībnespējīgai pilngadīgai personai.
Bāriņtiesu likuma 50.pants paredz, ka bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma sniedz
atzinumus, kas nepieciešami šādos gadījumos:
1) saskarsmes tiesības izmantošanas kārtības noteikšanai;
2) viena vecāka atsevišķas aizgādības noteikšanai;
3) aizgādības tiesību atņemšanai un atjaunošanai;
4) paternitātes atzīšanai vai apstrīdēšanai;
5) citos Civilprocesa likumā paredzētajos gadījumos.
Bāriņtiesa piedalījusies 36 tiesas sēdēs Jelgavas, Gulbenes un Rīgas rajona tiesās:
19 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;
5 lietas par adopcijas apstiprināšanu ;
2 tiesas sēdēs lietās par bērnu prettiesisku pārvietošanu un aizturēšanu;
5 kā prasītāja par aizgādības tiesību atņemšanu;
1 kā prasītāja personas atzīšanai par rīcībnespējīgu un aizgādnības
nodibināšanu.
4 kā institūcija rīcībnespējīgas personas interesēs
Bāriņtiesu likuma 22.panta trešajā daļā noteikts, ka bāriņtiesa lemj par prasības
iesniegšanu tiesā aizgādnības tiesību atņemšanai, ja vecāks ar bērnu apietas sevišķi
slikti (konstatēta vardarbība pret bērnu u.tml.), vecāks nenodrošina bērna aprūpi un
uzraudzību un tas var apdraudēt bērna fizisko, garīgo vai tikumisko attīstību vai vecāks
ir devis piekrišanu bērna adopcijai.
Bāriņtiesa 2011.gadā sagatavojusi un iesniegusi tiesā 7 prasības pieteikumus
par aizgādnības tiesību atņemšanu vecākiem, kuri nenodrošina savu bērnu aprūpi un
uzraudzību.
Ar tiesas spriedumu aizgādnības tiesības atņemtas 1 personai.
Iesniegusi 1 pieteikumu personas atzīšanai par rīcībnespējīgu un aizgādnības
nodibināšanu. Administratīvā procesa likuma noteiktā kārtībā neviens bāriņtiesas
lēmums nav pārsūdzēts.
Civillikumā paredzētajos gadījumos Ozolnieku novada bāriņtiesa sniedz
palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara
apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus. 2011.gadā
Ozolnieku novada bāriņtiesā veikti 217 apliecinājumi, no tiem sagatavotas un
apliecinātas 77 pilnvaras .
2011.gadā bāriņtiesas uzturēšanai izlietoti Ls 21127.
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EKONOMISKĀ DARBĪBA

Pie ekonomiskās darbības izdevumiem saskaņā ar izdevumu klasifikāciju atbilstoši
funkcionālajām kategorijām, Ozolnieku novada pašvaldībā pieskaitāmi vispārēji
nodarbinātības izdevumi, būvvaldes un projektu daļas izdevumi .
2011.gadā Ozolnieku novada būvvaldē iesniegti 137 dažādi tehniskie projekti un
to dokumentācija kā arī 14 iesniegumi izkārtņu un reklāmu saskaņošanai un
akceptēšanai, kopā 151 eksemplārs. No tiem saskaņoti un akceptēti 125 , kas ir par
11,3% mazāk kā 2010.gadā ( 141 projekts):
Ozolnieku novada pašvaldības objekti
/tai skaitā apliecinājuma kartes un TP izmaiņas/

17

(no tiem 9 realizēti)

Izglītības iestādes /jaunbūve/
Izglītības iestādes
/tai skaitā, rekonstrukcija, renovācija, apliecnājuma
kartes/
Sprta būves - laukumi /rekonstrukcija/
Biroju ēkas, ražošanas ēkas un noliktavas
Apliecinājuma kartes vienkāršotai renovācijai /
rekonstrukcijai būvēm, ēkas fasāžu un inženiertīklu
pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvei
Vienģimeņu dzīvojamās ēkas /jaunas/
Vienģimeņu dzīvojamo ēku /rekonstrukcija/
Dārza mājas, pirtis un palīgēkas /jaunas/
Dārza mājas, pirtis un palīgēkas /rekonstrukcija/
Dzīvokļa renovācija TP
Detālplānojumi
Zemes ierīcības projekti
Inženierbūves
Inženiertīkli
Reklāmas un norādes
Citi
Kopā:

1
3
2
3
11
14
6
7
1
1
1
8
18
14
11
24
125

2011.gadā izsniegti:
Plānošanas un arhitektūras uzdevumi

94

(kas ir par 10 vairāk kā 2010.gadā - 84 PAU)

Darba uzdevumi detālplānojuma izstrādei
Darba uzdevumi zemes ierīcībai
Kopā:

15
109
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Ozolnieku novada būvvalde 2011.gadā ir izsniegusi 56 (piecdesmit sešas)
būvatļaujas, kas sakrīt ar 2010.gadā izsniegto būvatļauju skaitu.
Praktiski pusi no izsniegtajām būvatļaujām sastāda jaunu dzīvojamo māju
būvniecībai un esošu dzīvojamo māju rekonstrukcijai izsniegtās būvatļaujas.
2011.gadā jaunu dzīvojamo māju būvniecībai ir izsniegtas 17 (septiņpadsmit),
bet esošu dzīvojamo māju rekonstrukcijai 8 (astoņas) būvatļaujas.
Dzīvojamām mājām:

Viena dzīvokļa mājas jaunas

17

(kas ir par 4 vairāk kā 2010.gadā (14))

Viena dzīvokļa mājas rekonstrukcija/ renovācija

8

(kas ir par 4 vairāk kā 2010.gadā (4))

Kopā:

25

Ja salīdzinām ar „treknajiem” gadiem, kad jaunu dzīvojamo māju būvniecībai tika
izsniegtas pat tuvu simts būvatļaujām gadā, tad 2011. (arī 2010.) gadā visas
būvatļaujas tika izsniegtas fiziskām personām. Pēdējos gados privātmāju būvniecībā no
aprites ir pazudušas projektu attīstītājfirmas, kas nodarbojās ar lielāku un mazāku ēku
grupu, mikrorajonu vai pat nelielu ciematu būvniecību.
Vadoties pēc „trekno” gadu pieredzes, kad tika masveidā sabūvētās dzīvojamās
ēkas, kurās netika paredzētas saimniecības telpas , tagad pie jaunu dzīvojamo ēku
tehnisko projektu izstrādes jau sākotnēji tiek plānotas saimniecības ēkas, taču
būvatļaujas būvniecības darbiem dažkārt tiek izsniegtas atsevišķi katrai ēkai.
Nedzīvojamām ēkām:

Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas

2

(kas ir par 5 mazāk kā 2010.gadā - 7)

Sabiedriskās ēkas un būves
Palīgēkas ēkas (saimniecības)
Citi
Kopā:

5
5
7
19

Kopā:
Pavisam kopā:

2
10
12
56

Inženierbūvēm:

Ielas un ceļi
Inženierbūves / inženiertīkli

2011.gadā lielākie pašvaldības objekti, kuriem ir izsniegtas būvatļaujas:
Jaunas pirmskolas izglītības iestādes būvniecība Stadiona ielā 2,
Ozolniekos
Celtnieku ielas rekonstrukcija Ānē
Ozolnieku Sporta centra stadiona rekonstrukcija
PII „Zīlīte” energoefektivitātes paaugstināšana
Ozolnieku Tautas nama telpu renovācija
PII „Saulīte” teritorijas labiekārtošana
PII „Bitīte” teritorijas labiekārtošana

29
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Paralēli izsniegtajām būvatļaujām, Ozolnieku novada būvvaldē ir akceptētas
„Ēkas fasādes vienkāršotas renovācijas apliecinājuma kartes” deviņām daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām Ozolniekos un Brankās.
2011.gadā ekspluatācijā pieņemti objekti:
Izglītības iestādes siltināšana
Viena dzīvokļa mājas jaunascitasDārza mājas
Degvielas uzpildes stacija
Palīgēkas ēkas (saimniecības)
Inženierbūves
Sabiedriskās celtnes /jaunbūves, rekonstrukcija/
Citi objekti
Ceļi un laukumi

1
8
1
1
1
2
6
3
3
3
Kopā:

kas ir par 61,4 % mazāk kā 2010.gadā (75)

29

Bez tam ekspluatācijā ir pieņemti dažādi citi objekti, kā „Zirgu karuselis”, Cenu
pagastā, „Viesu nams”, Ozolniekos, „Baznīca”, Ozolniekos, „Ledus halles
rekonstrukcija”, Ozolniekos.
2011.gadā lielākie ekspluatācijā pieņemtie objekti (Ls):
Ozolnieku novada pašvaldības objekti
1. Celtnieku ielas posma rekonstrukciju Ānē
2. PII „Zīlīte” energoefektivitātes paaugstināšana
Ozolniekos
3. PII „Bitīte” teritorijas labiekārtošana Brankās
4. PII „Saulīte” teritorijas labiekārtošana Ānē
5. Ozolnieku sporta centra stadiona rekonstrukcija
Ozolniekos
6. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Emburgā
7. Garozas pamatskolas vienkāršotās renovācijas pirmā un
otrā kārta
8. Ozolnieku Tautas nama telpu renovācija
Kopā:

520 447L
157 790L
41 680L
47 509L
59 171L
61 759L
85 432L
45 283L
1019 071L

Citi objekti
9. Zirgu karuselis, ”Reiteri”
10. Viesu nams, Eglaines ielā 17, Ozolniekos
11. Baznīca, Skolas ielā 10, Ozolniekos
12. Slēgtā mākslīgā ledus halles rekonstrukcija, Ozolniekos
13. Lauksaimniecības tehnikas novietne
14. Mobilo telefonu bāzes stacija, Celtnieku ieā 28A, Ānē

Gada laikā Ozolnieku novada būvvalde ir saņēmusi 167 dažāda rakstura
iesniegumus un novīzētus 85, pavisam kopā 252 iesniegumus, uz kuriem sniegtas
atbildes.
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2011.gadā Ozolnieku novada būvvaldē ir notikušas 54 sēdes, kurās kopā
izskatīti 226 jautājumi. Ir sastādīti 47 pārbaudes akti , tai skaitā par patvaļīgu
būvniecību un atkāpēm no saskaņotajiem projektiem - 10 administratīvie pārkāpuma
protokoli.
Izvērtējot iepriekšējo gadu rādītājus pēc izsniegtajiem plānošanas un arhitektūras
uzdevumiem, saskaņotajiem projektiem, izsniegtajām būvatļaujām un ekspluatācijā
pieņemtajiem objektiem, varam secināt (skat.diagrammu), ka 2011.gadā būvniecības
aktivitātes Ozolnieku novadā turpina samazināties. Retais uzsāk jaunas būvniecības
aktivitātes, vairāk nosliecas par labu esošā uzlabošanai un atjaunošanai. Krasi
samazinājies ekspluatācijā nodoto objektu skaits. Apstājusies jaunu mazstāvu
dzīvojamo teritoriju attīstība. Detālplānojumi netiek izstrādāti, kā arī ievērojami
samazinājies zemes ierīcības darbu skaits.
diagramma

15.attēls. Būvvaldes darba apjoma dinamika
Ekonomiskā situācija valstī vēl joprojām nav uzlabojusies, iedzīvotāji turpina
izbraukt uz ārzemēm, lielas aktivitātes būvniecības sektorā nenotiek, kā arī nav
gaidāmas. Turpināsies to ekspluatācijā pieņemamo ēku skaits, kuru īpašniekiem ir
jāpilda pret kredītiestādēm uzņemtās saistības.
Aktīvu projektēšanu un to realizācijas darbību uzsākusi AS „Sadales tīkli”,
daudzviet novadā pārbūvējot gaisvadus par kabeļu līnijām.
Plānotās būvniecības darbības Ozolnieku novadā:
Ozolnieku novadā ir plānots uzsākt vairākus apjomīgus projektus novada turpmākajai
attīstībai:
novada teritorijas labiekārtošanas darbus - ielas apgasmojuma rekonstrukcija un
izbūve, gājēju celiņu tīkla uzlabošana;
domājot par energoefektivitātes uzlabošanu plānota Ozolnieku centrālās bibliotēkas
siltināšanas projekta izstrāde;
publiskās tualetes izbūves realizācija;
tautas nama teritorijas labiekārtošanas darbi ;
pašvaldības izglītības jomas attīstības atbalstam tiks izstrādāti jauni projekti ēku
rekonstrukcijai, telpu remontam un teritoriju labiekārtošanai, kā arī tiks veikta akceptēto
projektu realizācija;
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joprojām ar ES piešķirtajiem līdzfinansējumiem turpinās privāto un zemnieku
saimniecību ražošanas objektu attīstība, arī meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas
projektu izstrāde un realizācija;
maz, bet turpinās jaunu individuālo dzīvojamo māju un saimniecības ēku projektēšana,
rekonstrukcija un būvniecība.

Īstenoti projekti 2011.gadā :
2011.gadā īstenoti projekti par kopējo summu Ls 212 126.59 , tajā skaitā piesaistītais
(ES fondu, KPFI) finansējums Ls 59 926.67 , pašvaldības līdzfinansējums –
Ls 152 199.92.
1. „Flīģeļa iegāde Ozolnieku Tautas namam”
Īstenojot projektu, tika iegādāts vidēja izmēra flīģelis Tautas nama kamerzālei. Līdz ar
to ir radīta iespēja novada iedzīvotājiem piedāvāt profesionālas klasiskās mūzikas
mākslinieku koncertus, organizēt meistarklases un paaugstināt klavierspēles apguves
kvalitāti Ozolnieku Mūzikas skolas audzēkņiem.
Projekta izmaksas: kopā Ls 13 692, t.sk. Eiropas lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) un Valsts budžeta finansējums Ls 9 000, pašvaldības
līdzfinansējums – Ls 4 692.
2. „Ozolnieku sporta centra stadiona renovācija iedzīvotāju sporta aktivitāšu
dažādošanai”
Projekta ietvaros ir veikta stadiona atsevišķu zonu renovācija, pārbūvējot esošos
basketbola un tenisa laukumus. Basketbola laukuma zonā izveidoti trīs strītbola
laukumi, pie laukuma esošajā uzbērumā uzstādīti soli skatītājiem. Kādreizējā tenisa
laukuma zonā izveidots skeitborda laukums, atjaunojot asfalta segumu celiņam, kas iet
gar strītbola laukumu un savienojas ar skeitborda laukumu, izveidot
celiņu
skrituļotājiem. Īstenojot minētās aktivitātes, ir sakārtota un labiekārtota stadiona teritorija
un novada iedzīvotājiem paplašinātas iespējas aktīvai brīvā laika pavadīšanai.
Projekta izmaksas:
kopā Ls 45 928.48, t.sk. Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un
Valsts budžeta finansējums Ls 10 500 pašvaldības līdzfinansējums – Ls 35 428.48.
3. „Energoefektivitātes paaugstināšana Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības
iestādē „Zīlīte””
Projekta ietvaros ir veikta PII „Zīlīte” ēkas rekonstrukcija - fasādes un cokola siltināšana,
abu korpusu ārsienu siltināšana, bēniņu pārseguma siltināšana un daļēja jumta seguma
nomaiņa, elektroapgaismojuma modernizācija, apkures sistēmas rekonstrukcija un
siltummezgla modernizācija, un citi ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi, kā
rezultātā mazināsies siltuma zudumi un līdz ar to tiks ietaupīti energoresursi un ar tiem
saistītās izmaksas ēkas uzturēšanai.
Projekta izmaksas: kopā Ls 152 506.11, t.sk. Klimata pārmaiņu finansu instrumenta (KPFI)
finansējums Ls 40 426.67, pašvaldības līdzfinansējums – Ls 112 079.44.

Īstenošana turpinās 2012.gadā:
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1. „Ozolnieku novada izglītības iestāžu informatizācija”
Projekta ietvaros 2011.gadā uzsākta datoru, interaktīvo tāfeļu iegāde Teteles,
Sidrabenes un Salgales pamatskolām.
Kopējās plānotās projekta izmaksas: kopā - Ls 15 992,03, t.sk. ERAF finansējums
Ls 13 593,23, Valsts budžeta finansējums – Ls 2 398,80.
2. „Speciālistu piesaiste Ozolnieku
kapacitātes stiprināšanai”

novada

pašvaldībā

administratīvās

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 – būvinženieris (prof.kods 2142 01) un finansists (prof.kods 2412 01).
Kopējās plānotās projekta izmaksas: Eiropas Sociālā fonda finansējums (ESF) – Ls 21 000.
3. „Ozolnieku novada attīstības programmas izstrāde
attīstības plānošanas procesa nodrošināšanai”

kvalitatīva

novada

Projekta ietvaros tiek izstrādāta Ozolnieku novada attīstības programmu 2012. –
2018.gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģija, tādējādi sekmējot novada līdzsvarotas
un ilgtspējīgu attīstības un mērķtiecīga finansējuma izlietojuma plānošanu.
Kopējās plānotās projekta izmaksas: Eiropas Sociālā fonda finansējums (ESF) –
Ls 14520.
4. „Radošo industriju attīstība Latvijas-Lietuvas pierobežas reģionos”
Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projekta ietvaros 2011.gadā ir veikti telpu
remontdarbi 336 m2 platībā Ozolnieku Tautas namā, 2012.gadā paredzēts iepirkt
mēbeles un aprīkojumu šīm telpām, kā arī 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 pārrobežu
programmas finansējums – EUR 53 547,45, pašvaldības līdzfinansējums –
EUR 9 449,55.
5. „Jauniešu iniciatīvu centra izveide Ozolnieku novada Ānē”
Latvijas – Šveices sadarbības projekta ietvaros tiks izveidots jauniešu iniciatīvu centru
Ānes ciemā – veikts 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 - Ls 85 625,85, t.sk. Latvijas – Šveices sadarbības
programmas finansējums – Ls 72 114,01, pašvaldības līdzfinansējums – Ls 13 511,84.
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6. „Teteles parka labiekārtošana”
Projekta ietvaros uzsākta un 2012.gadā turpināsies daļēja parka teritorijas
labiekārtošana daļā gar Teteles skolu – tiks atjaunots zāliens aptuveni 1150 m 2 platībā,
ierīkoti apstādījumi, atjaunoti celiņi, veikta parka veco koku kopšana, uzstādītas 20
norādes zīmes pie parka kokiem ar to nosaukumiem, uzstādīts divpusējs informācijas
stends ar aprakstu par parka un medību torņa vēsturi, parkā sastopamām koku un augu
sugām.
Kopējās plānotās projekta izmaksas: kopā Ls 5 481,64, t.sk. Eiropas
lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Valsts budžeta finansējums
Ls 4 493 , pašvaldības līdzfinansējums – Ls 988.64.
7. „Ozolnieku Tautas nama teritorijas labiekārtošana”
Projekta ietvaros tiks veikta Tautas nama apkārtējās teritorijas labiekārtošana, veicot
esošā asfalta seguma nomaiņu, gar Tautas namu esošā gājēju celiņa betona plātņu
seguma vietā tiks izbūvēts betona bruģa segums. Sakārtojot Tautas nama apkārtējo
teritoriju, tiks paplašinātas tā izmantošanas iespējas dažādu brīvdabas pasākumu
organizēšanai novada iedzīvotājiem.
Kopējās plānotās projekta izmaksas: kopā Ls 42 632.56, t.sk. Eiropas
lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Valsts budžeta finansējums
Ls 31 450.26, pašvaldības līdzfinansējums – Ls 11 182.30.
8. „Ozolnieku novada Garozas pamatskolas teritorijas labiekārtošana”
Projektā paredzēta teritorijas labiekārtošana ap Garozas pamatskolu - gan atjaunojot
esošo celiņu, stāvlaukuma un svinīgā laukuma segumu, gan izveidojot jaunus celiņus
un rotaļlaukumu pirmsskolas grupas bērniem.
Atsevišķās zonās tiks ierīkots
apgaismojums, tiks veikti apzaļumošanas darbi, kā arī uzstādīti soliņi un velosipēdu
novietnes.
Kopējās plānotās projekta izmaksas: kopā Ls 60 639.75, t.sk. Eiropas
lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Valsts budžeta finansējums
Ls 44 734.24, pašvaldības līdzfinansējums – Ls 15 905.51.

9. „Ozolnieku ezera apkārtnes labiekārtošana”
Projektā paredzēta gājēju - veloceliņa rekonstrukcija aptuveni 2 km garumā ap
Ozolnieku ezeru, soliņu un atkritumu urnu uzstādīšana, sporta un aktīvās atpūtas vietu
izbūve dažādām vecuma grupām, apgaismojuma izbūve vietās, kur tā nav, regulējošu
un norāžu zīmju uzstādīšana. Tādējādi tiks radīta sakārtota un pievilcīga apkārtējā vide,
paplašināts rekreācijas un aktīvās atpūtas iespēju piedāvājums novada iedzīvotājiem
un viesiem.

34

Ozolnieku novada pašvaldības 2011.gada publiskais pārskats
Kopējās plānotās projekta izmaksas: kopā
Ls 170 800, t.sk. Eiropas
lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Valsts budžeta finansējums
Ls 126 000, pašvaldības līdzfinansējums – Ls 44 800.

PAŠVALDĪBAS TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA

Saimniecisko nodrošinājumu pašvaldībā un no pašvaldības budžeta finansētās
iestādēs un struktūrvienībās, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanu un
koordinētu transporta līdzekļu izmantošanu organizē un nodrošina saimniecības daļa.
Ozolnieku novada pašvaldības īpašumā uz 2011.gada 31.decembri bija 270
dzīvokļu īpašumi , no kuriem izīrēti 247 dzīvokļi. Neizīrēti ir 23 dzīvokļi , kuriem
nepieciešams remonts.
Dzīvokļi ģeogrāfiski izvietoti sekojoši :
Ozolnieku pagastā
32 dzīvokļi
Cenu pagastā
- 180 dzīvokļi
Salgales pagastā
58 dzīvokļi
Ozolnieku novada Ozolnieku pagasta , Salgales pagasta un daļa Cenu pagasta
daudzdzīvokļu mājas ir nodotas apsaimniekošanā SIA „Ozolnieku KSDU”(Komunālās
saimniecības daudznozaru uzņēmumam ) un Cenu pagasta teritorijā – SIA „Āne EP „.
Tās veic pilnīgu siltuma , ūdens un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu nodrošinājumu
dzīvojamajam fondam.
Pārskata gadā veiktas dažādas 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 , Garoza , Emburga ) t.i.:
- sniega tīrīšanas darbi no gājēju ietvēm, trotuāriem un autobusu pieturām;
- apledojuma novēršana, apstrāde ar pretslīdes materiāliem;
- zālāju pļauja un apstādījumu kopšana;
- teritorijas atbrīvošana no kritušajām lapām, to kompostēšana;
- košumkrūmu kopšana, mitruma režīma uzturēšana;
- koku, krūmu vainagu kopšana un veidošana;
- organizēta pašvaldības teritorijas pavasara sakopšanas talka;
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2. Pašvaldības ceļu apsaimniekošana:

16.attēls. Partikulārā lāpsta sniega tīrīšanai
1. Sniega tīrīšana, ceļu un ielu slīdamības novēršana ziemas periodā .
2. Ceļu planēšanas darbi = 850 pārgājiena/kilometri.
3. Grants seguma ceļu nodiluma kārtas atjaunošana =1100m3. Savesta kārtībā
Graudu iela Garozā un Cenu pagasta autoceļa „Pakalnieki – Pļavnieki”
neizbraucamais posms.

17. attēls . Ceļu segumu atjaunošana
4. Asfaltbetona seguma ceļu bedrīšu remonts =180 tonnas.
5. Veikta Salgales pagasta autoceļa „Zirgu stallis – Zvirbuļi’ rekonstrukcijas otrā kārta.
6. Tika veikti Cenu pagasta Celtnieku ielas rekonstrukcijas darbi. Darbos tika ietverti
ielas asfalta seguma atjaunošana, gājēju trotuāru izbūve, apgaismojuma izbūve,
autobusu paviljonu uzstādīšana. Tika ietverta arī pieguļošās teritorijas sakārtošana
(sāngrāvju pārtīrīšana, koku/krūmu novākšana).
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18.attēls . Celtnieku ielas rekonstrukcija

19. attēls. Asfalta seguma uzlikšana.
7. Tika veikti ūdens novadīšanas sistēmu izbūve Plēsuma un Bērzu ielās Ozolniekos.
8. Lai paaugstinātu satiksmes drošību un uzlabotu ceļa ūdens atvadi , tika veikta
mehanizēta ceļa nomaļu apppļaušana - 220 pārg./km. .
9. Sākta ielu apgaismojuma rekonstrukcija (Meža, Pavasara, Bērzu, Avota, Ziedoņu
ielas Ozolniekos) .
10. Uzstādītas jaunas vai nomainītas vecās ceļa zīmes - 32 gabali.
3. Iepirkumi:
Izstrādāta ikgadējo iepirkumu dokumentācija pašvaldības iestāžu vajadzības
nodrošināšanai sekojošām preču grupām un iepirkumiem :
3.1. būvmateriāli ( noslēgts līgums ar SIA „KRŪZA”) ;
3.2. saimniecības preces ( noslēgts līgums ar SIA „Kanclers”) ;
3.3. kancelejas preces ( noslēgts līgums ar SIA „Kanclers”);
3.4. naftas produkti ( noslēgts līgums ar SIA „Astarte Nafta”);
3.5. veļas mazgātavas pakalpojumi ( noslēgts līgums ar SIA „Sadzīves pakalpojumi”);
3.6. dzeramā ūdens piegādēm ( noslēgts līgums ar SIA „Venden”);
3.7. paklāju un telpu kopšanas inventāra noma ( noslēgts līgums ar SIA „EPS”);
3.8. ugunsdzēsības iekārtu apkalpošana ( noslēgts līgums ar SIA „Latakva”);
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3.9. Ozolnieku vidusskolas un Teteles pamatskolas skolēnu pārvadājumi 2011./2012.
mācību gadā ( noslēgts līgums ar SIA „Auto –Migar”);
3.10. pasažieru pārvadājumi Ozolnieku novada pašvaldības iestādēs ( noslēgts līgums
ar SIA „LUX”);
3.11. Ozolnieku novada pašvaldības iestāžu elektroietaišu apkalpošana ( noslēgts
līgums ar SIA „AC/DC”);
3.12. Ozolnieku novada apsardzes un ugunsdzēsības iekārtu apkalpošana ( noslēgts
līgums ar SIA „BSS Security Service”) ;
3.13. ceļu ikdienas uzturēšana (noslēgts līgums SIA „Igate”;
3.14. veikta iestāžu sistemātisko iepirkumu pieprasījumu apkopošana un iesniegšana
piegādātājiem , koordinēta preču centralizēta piegāde atbilstoši līgumu
nosacījumiem.
4. Transports un tehniskie līdzekļi:
4.1. veikta pašvaldības iestāžu transporta pieprasījumu izskatīšana , nodrošināta to
izpilde,koordinēta transporta līdzekļu racionāla izmantošana;
4.2. veikta transporta līdzekļu degvielas uzpilde , izmantošanas uzskaite , darba
plānošana, ceļazīmju – pilnvaru izsniegšana ;
4.3. koordinēta skolnieku pārvadāšana saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem un
atbilstoši noteiktajam grafikam;
4.4. uzraudzīts transportlīdzekļu vispārējais tehniskais stāvoklis , to aprīkojuma
nodrošinājums un plānoto tehnisko apkopju norise, 16.attēlā redzama pārskata
gadā iegādātā partikulārā lāpsta sniega tīrīšanai ziemas periodā ;
4.5. koordinēta tehnisko līdzekļu izmantošana , organizēts to savlaicīgs remonts un
uzturēšana tehniskā kārtībā ;
4.6. veikta degvielas centralizēta sagāde , izsniegšana pamatojoties uz
pieprasījumiem kā arī degvielas patēriņa dokumentācijas sagatavošana .
5. Būvniecība :
5.1. apkopota un sistematizēta informācija par būvniecības darbiem pašvaldības
iestādēs;
5.2. sagatavota un iesniegta dokumentācija iepirkumu komisijai , saistībā ar cenu
aptaujas norisi būvniecības darbu veikšanai ;
5.3. sadarbībā ar pašvaldības būvvaldi sekots darbu izpildei , ņemta dalība objektu
pieņemšanas komisijas darbā , sastādīti defektēšanas un apsekošanas akti ;
5.4. veikts dzīvokļa remonts „Nameji”dz.Nr.16 , Emburgā;
5.5. uzstādītas Ozolnieku novada informatīvās kartes 6 gb.
6. Pašvaldības domes ēkas uzturēšanas darbi :
6.1. veikta darba kabinetu un koplietošanas telpu sistemātiska uzkopšana un
uzturēšana atbilstoši sanitārajām un higiēnas normām;
6.2. nodrošināta kopšanas līdzekļu periodiska iegāde , sekots to racionālai
izmantošanai .
7. Darba aizsardzība , ugunsdrošība , CA aizsardzība:
7.1. izstrādāts darba aizsardzības plāns , veikta tā plānveidīga realizācija ;
7.2. veiktas darbinieku periodiskās instruktāžas atbilstoši darba drošības noteikumu
prasībām , izstrādātas risku faktoru iespējas un par to brīdināti strādājošie;
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7.3. ņemta dalība Jelgavas pilsētas , Jelgavas un Ozolnieku novada Apvienotās
Civilās aizsardzības plānu izstrādē ;
7.4. sadarbībā ar pašvaldības policiju ir veikti preventīvie pasākumi pavasara plūdu
profilaksē (apsekošana , situācijas kontrole un novērošana , glābšanas un
palīdzības darbi ).
8.

Citu pašvaldības obektu labiekārtošana un remontdarbi:
8.1. veikta iepriekš uzstādīto un funkcionējošo bērnu rotaļu laukumu uzturēšana ,
organizēts nepieciešamais remonts;
8.2. uzstādīti bērnu rotaļu laukumu elementi Ozolnieku novada , Salgales pagasta ,
Emburgā.

Kapu saimniecība
Tika veikti elementārie kapu apsaimniekošanas darbi Cenu un Salgales
pagastos.
Vērā ņemamās aktivitātes:




Ziemas periodā tika veikta bojāto un veco koku izzāģēšana Segļu un Trunnu kapos.
Veikta akas pārtīrīšana, aprīkojuma izgatavošana un uzstādīšana Salgales pagasta
Baznīcas kapos.

20. attēls. Baznīcas kapu aka.





Tika veikta padomju karavīru brāļu kapu sakopšana. Šie kapi atrodas pie bijušās
Salgales skolas.
Izgatavoti un uzstādīti 8m3 atkritumu konteineri Salgales pagasta Igauņu, Katrīnas
un Segļu kapos.
Turpinās liepu un tūju dzīvžoga veidošana novada pašvaldības kapu teritorijās .
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Sistemātiski tiek slēgti jaunie un iepriekšējo gadu kapu vietas zemes nomas
līgumi. 2011.gadā noslēgti 55 līgumi.



Galvenie saimniecības daļas darbību raksturojošie skaitļi:
Izlietots latos
Tautsaimniecība
Kapu saimniecība
Pavisam kopā

2010.gadā
489669
27799
517468

2011.gadā
1132655
30746
1163401

Pārskata gadā novada teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izlietoti Ls 1163401 ,
kas ir par Ls 645933 jeb 124,8% vairāk kā 2010.gadā.

Pārskats par projekta
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts „Darba praktizēšanas pasākumu
nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”
(Nr.1DP/1.3.1.5.0./09/IPIA/NVA/001/)
realizāciju

Projekta mērķis bija aktivizēt bezdarbniekus, kuri ir nokļuvuši visnelabvēlīgākajā
situācijā (bez iztikas līdzekļiem, ilgstoši bez darba), nodrošinot tiem iespēju uzturēt
darba prasmes un iegūt sev iztikas līdzekļus.
Iespēja, lai cilvēks krīzes situācijā varētu uzturēt sociālos kontaktus ar citiem,
neiekrist bezcerībā un vienlaikus gūt finansiālu atbalstu ir dota ikvienam, kas atbilst
statusam un arī pats izteicis vēlēšanos.
Ozolnieku novadā bezdarbnieki veikuši pārsvarā mazkvalificētus darbus:
teritoriju labiekārtošanu, darbi sociālajā aprūpē, sabiedrisko ēku remontdarbi, ceļu
apkopšana, malkas sagatavošana ziemai.
Novadā vidēji mēnesī darba praktizēšanā tiek nodarbināti 50 bezdarbnieki.
Kopumā 2011. gadā tika nodarbināti 159 bezdarbnieki , bet 2010. gadā - 96
bezdarbnieki.
Paveiktie darbi (no projekta sākuma līdz 30.10.2011.)







Savākti atkritumi -136 m3,
Telpu un ēku remontdarbi – 128 m2,
Būvgružu novākšana – 24 m3,
Ceļu un ielu malu kopšana – 26 km un 12 ha,
Malkas sagatavošana pagasta katlu mājām - 48 m3,
Veco ļaužu aprūpe – 1920 st.
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21. attēls. Kolektīva lapu novākšana Rīgas ielā, Ozolniekos

22. attēls. Teritorijas sakopšana PII „Bitīte”.

2011. gadā Salgales pagasta pārvalde turpināja sadarbību ar NVA realizējot
pasākumu „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir
pašvaldība”. Katru mēnesi Salgales pagastā darbos bija iesaistīti 8-10 bezdarbnieki.
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Pasākuma laikā tika veikti ciemu un kapu teritoriju labiekārtošanas, malkas
sagatavošanas, sniega tīrīšanas darbi.
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23.attēls. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumu
dinamika (Ls)

2011. gadā tika veikti Salgales pagasta pārvaldes ēkas jumta, trepju un iekštelpu remonta
darbi par summu Ls 49197. Remonta laikā tika pilnībā nomainīts jumta segums, jumts tika
nosiltināts, ierīkota jauna lietus ūdeņu novadīšanas sistēma ir nomainīts trepju segums. Veicot
iekštelpu remontu ir pilnībā izremontēts pagasta pārvaldes pirmais stāvs, kurā arī šobrīd ir
izvietojušies visi pārvaldes darbinieki, otrā stāva telpas atvēlot Salgales mūzikas un mākslas
skolai.
2011. gada novembrī Salgales pagasta pārvalde ir saņēmusi jaunu pasažieru autobusu
Mercedes Benz Vario 818, kurš tiek izmantots Salgales un Garozas pamatskolu bērnu
pārvadāšanai.

24. attēls. Jaunais autobuss
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ATPŪTA , KULTŪRA UN RELIĢIJA
Par iedzīvotāju garīgo labklājību un talantu izkopšanu gādā Ozolnieku Tautas
nams, kas atrodas vēsturiskā 1939.gadā celtā ēkā , kas toreiz celta kā Ozolnieku
pagastmāja .
Lai īstenotu Ozolnieku novada pašvaldības kultūrpolitiku un realizētu likuma „Par
pašvaldībām” funkcijas, Tautas nama darbība vērsta uz tradicionālo kultūras vērtību
sekmēšanu, saglabāšanu, un tautas jaunrades attīstību novadā.
Ozolnieku Tautas nama kolektīvs sniedz kvalitatīvu, emocionālu un estētisku
baudījumu kultūras pasākumu apmeklētājiem un nodrošina kultūras pakalpojumu
attīstību, pateicoties Ozolnieku novada domes atbalstam.
Tautas nama kolektīvs ir gandarīts par paveikto 2011. gada sezonā. Mērķtiecīgi
plānojot un organizējot dažādu žanru pasākumus visām iedzīvotāju vecumu grupām un
interesēm, ir būtiski pieaudzis apmeklētāju skaits.
1. 2011. gadā noorganizēto pasākumu statistika
Norišu skaits pavisam – 140
Maksas norišu skaits – 38
Bezmaksas norišu skaits pavisam – 111
Norišu apmeklētāju skaits pavisam – 11960
Maksas norišu apmeklētāju skaits pavisam – 1845
Bezmaksas norišu apmeklētāju skaits pavisam – 10115
Citu iestāžu, organizāciju rīkotās
norises:
Norišu saturs, formas

Maksas - Maksas
norišu norises skaits
apmeklētāji

Informatīva / izglītojoša norise0

6

245

Konference / seminārs

2

35

Koncerti

9

630

Informatīva sanāksme

2

45

Cits izglītojošs pasākums

2

165

5

330

Konkurss, skate

1

95

Reliģiskas konfesijas norise

51

2500

Izklaides sarīkojums

9

0

Bezmaksas - norišuBezmaksas
skaits
norises apmeklētāji

540

Kopējais Tautas nama amatiermākslas kolektīvu izbraukuma norišu skaits: 24
Izbraukuma norises:
Norišu saturs , formas
Koncerti
Izrādes

16
8
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2. Amatiermākslas kolektīvu darbība
2011. gads Ozolnieku Tautas nama amatiermākslas kolektīviem bijis radošo
veiksmju un nozīmīgu notikumu gads:
 Maijā senioru deju kopa „Ozolnieki” ar krāšņu koncertu atzīmēja savas
pastāvēšanas 35. gadadienu. Visas sezonas laikā ar ļoti augstiem sasniegumiem
prezentēja savu dejotprasmi skatēs, koncertos un festivālos. Vadītāja M. Skrinda
uztur stabilu un uz attīstību vērstu kolektīva garu.

25. Attēls. Senioru deju kopa „Ozolnieki”
 Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Zemgaļi” ar deju programmu „Saulgrieži piecu
gadu garumā” nosvinēja savu 5 gadu jubileju. Vadītāji Līga un Uldis Ozoli ir
izveidojuši jaunu kolektīvu - jauniešu deju studiju „Zemgaļi”.

26. attēls. Deju kolektīvs „Zemgaļi”
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 Pirmo reizi Ozolnieku novada amatierteātra vēsturē režisore D. Vilne iestudēja 2
izrādes sezonā: Rejs Kūnijs „Bīstams pagrieziens”, kas guva augstu novada
iedzīvotāju atzinību un novērtējumu. Izrādes pasniegšanas veids pie kafijas
galdiņiem radīja nepiespiestu gaisotni un sajūsmināja skatītājus. Otru pirmizrādi
piedzīvoja R.Tomā „Astoņas mīlošas sievietes”- kamerstila satīriska
kriminālkomēdija. Šī izrāde pēc skates Jelgavas novadā guva augstus rezultātus,
un itika izvirzīta uz Zemgales reģiona skati 2012.g.martā.
 Bērnu un jauniešu muzikālais teātris „Nianse” skatītājus arī iepriecināja ar 2
pirmizrādēm. Pirmsskolas vecuma bērnu izrāde „Krāsainie sapnīši” apbūra ar
mazo mākslinieku (1,5-5gadiņi) atvērtību un pievilcību. Muzikālā izrāde skolēniem
”Pūti, pūti Ziemelīti, jeb diena bez elektrības” pārsteidza ar dalībnieku
aktiermeistarību un kvalitatīvo izpildījumu. Vadītāja I.Lipska - komponiste, lugu
autore un režisore savus audzēkņus spēja sagatavot arī daudziem popgrupu
festivāliem, gūstot pelnītus laurus konkursos – Klaipēdā „Eņģeļu balsis” (Grand
Prix), ”Skudru pūznis” (Grand Prix un 1. vietas solistiem un grupām), Latvijas
Televīzijas konkursā „Balss pavēlnieks” ”Nianse” iekļuva finālā Ventspilī un tika
rādīti TV,
konkurss „Nāc sadziedāt” Rīgā, Stradiņu Universitātē stingrā,
profesionālā žūrija (I. Kerēvica, G. Račs, I. Fomins) atkal piešķīra 1. vietu un
Grand Prix, piedalīšanās „Popfest Jūrmalā”, kļūstot par laureātiem, deva iespēju
uzstāties uz prāmja Rīga – Stokholma. I. Lipska ar „Niansi” Ozolnieku novada
vārdu godam nes pāri Latvijas robežām.

27. attēls. Bērnu un jauniešu muzikālais teātris „Nianse”
 Jauktais koris „Līga” ar katru gadu ceļ savu profesionālo līmeni un piedalās
nopietnos mūzikas konkursos, koncertos un skatēs. Diriģente I. Zakenfelde izvirza
augstus mērķus kora izaugsmei.
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28. attēls. Jauktais koris „Līga”
Kolektīvs 2011. gadā pārbaudīja savus spēkus Lietuvā XVIII Starptautiskajā
Šimkus koru konkursā, sagatavojot īpaši sarežģītu mūsdienu komponistu
repertuāru, stājoties līdzās profesionāliem koriem. Starptautiskā žūrija uzteica
kolektīva smalko muzicēšanu un diriģentes prasmes. Kolektīva dalībnieki ir
izveidojuši biedrību un veiksmīgi piedalās projektos par finansu līdzekļu
piesaistīšanu materiālās bāzes pilnveidošanai (ir pagatavoti tautas tērpi vīriem un
uzšūti koncerttērpi sievietēm). Apveicama ir dalībnieku iniciatīva, kurai pateicoties
tiek ietaupīti Ozolnieku novada domes finansu līdzekļi.

3. Pirmie Ozolnieku novada svētki
Aizvadītajā gadā par lielāko notikumu izvērtās pirmie Ozolnieku novada svētki
„Ar saknēm novadā”. Ozolnieku Tautas nama kolektīvs piepildīja ilgi loloto, radošo
sapni - noorganizēt novada svētkus. Sadarbojoties ar Ozolnieku sporta centru,
izglītības iestādēm, u.c. uzņēmumiem, tika radīti novada iedzīvotājiem un viesiem
grandiozi un vērienīgi svētki! Svētku programma žilbināja ar kultūras programmas
karuseli maziem un lieliem. Iedzīvotāji stiprināja savu piederības sajūtu novadam,
izveidojot ziedu ceļu - košu un zaļu. Pirmo reizi novada vēsturē svētku atklāšanas
ceremonijā tika sveiktas jaundzimušo mazuļu ģimenītes, dāvinot sudraba karotītes ar
Ozolnieku novada simboliku. Šī tradīcija tiks saglabāta un 2 reizes gadā turpmāk tiks
suminātas jaunās ģimenes. Svētkos varēja apskatīt konkursa „Ar saknēm novadā”
darbus (210) par novada svētku emblēmas idejas izveidi. Iedzīvotāju svētku gājiens,
zirgu figurālie paraugdemonstrējumi, dejas, dziesmas, izklaides atrakcijas, Rīgas cirks,
skeitbords, volejbols, burvju mākslinieki Pecolli, maģiski burbuļi, talantu šovs, Pits
Andersons, DJ R.Lejasmeijers, un krāšņs salūts finālā...
Pēc svētkiem ilgi nerima iedzīvotāju emocijas par lieliskajiem svētkiem: „Beidzot
ir svētki ģimenēm ar bērniem”, „Satikšanās prieks ar sen neredzētiem draugiem un
bijušajiem skolasbiedriem…”. Daudz sajūsminātas atsauksmes iedzīvotāji pauda par
amatiermākslas kolektīvu koncertuzvedumu „Dzīves pļavā zaļā”, vienotā idejā
sapludinot dažādu mākslas veidu pārstāvjus. 2012.gadā novada svētki tiks svinēti
28. jūlijā!
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Attēls.Svētku atklāšana

29. attēls . Novada svētki
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29. attēls . Novada svēt

30. attēls . Novada svētku norise
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4. Projekts
Ozolnieku Tautas nama kolektīvs kopā ar Ozolnieku novada domes projektu speciālisti
ir iesaistījies projekta „LLIII -194 Radošo industriju attīstība Latvijas – Lietuvas
pierobežas reģionos” realizēšanā. Pateicoties projektā piešķirtajiem finansu līdzekļiem,
2011. gada nogalē tika pieņemtas 2 Tautas nama izremontētās telpas, kurās atbilstoši
projekta mērķiem, tiks atvērtas jaunas radošās programmas: fotodizaina studija,
lietišķās mākslas dizaina studija un mūzikas studija. Projekta virsuzdevums ir radīt
labvēlīgu vidi radošo industriju attīstībai, veicinot ideju komercializāciju dizaina nozarēs.
Projekta aktivitātes paredz Ozolnieku Tautas nama renovāciju (t.sk. Ozolnieku novada
Mūzikas skolā), iegūstot papildus telpas novada iedzīvotāju radošās darbības apguves
paplašināšanai.
5. Kapitālais remonts, rekonstrukcija, saimnieciskā darbība
2011. gadā tika paredzēts renovēt TN ēkas apkures sistēmu. Tomēr plānveida
darbi sagādāja problēmas nekvalitatīvu darba veicēju izvēles dēļ. Vairākkārt mainot
uzņēmumus darba paveikšanai, remonti ievilkās pus gada garumā, ierobežojot Tautas
nama un paralizējot Mūzikas skolas darbību. Profesionālā līmenī un atbilstoši
plānotajiem termiņiem tika uzstādītas drošības sistēmas – apsardzes signalizācija,
videonovērošanas sistēma un ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtas.
2011. gadā, atbilstoši novada domes piešķirtajiem
budžeta finansu līdzekļiem, TN mērķtiecīgi papildināja
materiāli tehnisko bāzi (amatiermākslas kolektīvu tērpi,
dekorācijas teātra izrādēm, skaņas un gaismas sistēmu
papildinājums u.c.).

31. attēls. Ozolnieku Tautas nams

32.attēls. Jaunais Led diožu
reklāmas ekrāns

Tika sakārtota ēkas fasāde – reprezentatīvs iestādes nosaukums, reklāmas
stends un efektīgs Led diožu reklāmas ekrāns virs ieejas Tautas namā (iespēja
atspoguļot Tautas nama pasākumu norises, kā arī citu novada iestāžu nozīmīgākos
notikumus).
Mīļi aicinām apmeklēt Tautas nama organizētos pasākumus 2012. gadā.
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33. attēls.Ānes kultūras nams
Ar 2008.gada decembri, skaistā un un renovētā ēkā, savu darbību sāka Ānes
kultūras nams , kas piemērots arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Trešo gadu aizvadījusi Ānes bibliotēka, Ānes pašvaldības policijas iecirknis un Ānes
pakalpojumu centrs.
Ānes kultūras nama telpas saviem regulārajiem mēģinājumiem izmanto mūziķu grupa
„Fortis”. Tāpat jau trešo sezonu kultūras nama zālē sporta deju nodarbības vada deju
pedagogs A.Ekmanis. Šajās nodarbībās deju soli var apgūt ikviens interesents. Reizi
nedēļā kultūras nama telpās darbojas zīmēšanas - veidošanas pulciņš bērniem, kuru vada
D.Bicēna.

34. attēls. Zīmēšanas pulciņa nodarbības
2011.gadā notikuši vairāki pasākumi ar novada pašdarbnieku kolektīvu līdzdalību.
Savu sniegumu izrādījuši deju kolektīvi, Ozolnieku amatieru teātris un Ozolnieku
mūzikas skolas audzēkņi. Organizētas teātra izrādes, leļļu teātra izrādes bērniem un
koncerti. Visplašāk apmeklētas bija gada laikā organizētās divas cirka izrādes.
Tradicionāli Ānes kultūras nams organizēja Lieldienu, Līgo, 18.novembra, pensionāru
balles un svētku eglītes pirmsskolas vecuma bērniem pasākumus. .
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Laba sadarbība izveidojusies ar Teteles skolu un PII”Saulīte”, kuru audzēkņi ir
snieguši dažādus priekšnesumus un organizējuši arī savus svētku pasākumus
kultūras nama telpās.
Papildus kultūras dzīvei regulāri tika organizēts arī vēlēšanu iecirkņa darbs kultūras
nama telpās.
Pārskata gadā Ānes kultūras nama darbības nodrošināšanai un uzturēšanai izlietoti
Ls 20184 .
. Salgales pagastā kultūras dzīvi vada kultūras darbiniece. Pagastā darbojas sekojoši
pašdarbības kolektīvi: Salgales un Jaunsvirlaukas pagastu apvienotais koris „Svīri” un
sieviešu retrodeju kolektīvs „Garroze”. Aktīvi pagastā darbojas Salgales draudze. Katru
nedēļu baznīcā notiek Bībeles pulciņš, kurā piedalās pagasta skolas un pirmsskolas
vecuma bērni. Darbojas arī zīmēšanas , floristikas , filcēšanas un papīrmākslas pulciņi .
Darbojas veselības vingrošanas , tenisa un novusa spēles grupas .
2011.gada pasākumi Salgales pagastā

.

1. 6.janvārī.
Pensionāru balle Salgales pamatskolā.
2. 12.februārī. Garozā , pakalpojumu centrā „Eži ” muzikāls pasākums „Mīlas vārdi
sveču liesmiņā ” un konkurss jauniešiem „ Mana sirsniņa ”.
3. 1.aprīlī. Garozā,pakalpojumu centrā „ Eži ” „ Labāko anekdošu konkurss visām
paaudzēm.”
4. 24.aprīlī. Garozā Lieldienu pasākums.
5. 14.maijā. Garozas pamatskolā senioru deju kopu pasākums „Pie Senču ozola”.
6. 23.jūnijā. Jāņu ielīgošana un balle Emburgā.
7. 9.-10.jūnijā. 2 dienu ekskursija pa Latgali.
8. 8.jūlijā . Pensionāru balle Garozas skolā.
9. 16.augustā. Ekskursija pa Sēliju.
10. 1.oktobrī .Pakalpojumu centrā „ Eži” Starptautiskajai Veco ļaužu dienai veltīts
pasākums ” Kļavu lapu putenī ”.
11. 11.novembrī.Svinīgs pasākums pie Vareļu pieminekļa.
12. 17.novembrī. Garozas pamatskolā Latvijas Republikas proklamēšanas
93.gadadienai veltīts pasākums , koncerts un balle.
13. 25.decembrī. Eglīte pirmskolas vecuma bērniem Garozas pamatskolā.
14. 17.decembrī . Ekskursija pa Vecrīgu .
15. 10 teātra apmeklējumi un viens Cirka apmeklējums, koncerts Mežaparka Lielajā
estrādē.

51

Ozolnieku novada pašvaldības 2011.gada publiskais pārskats

79075
Bibliotēkas

62188
65154

224752
Sporta pasākumi

144382
121760

213468
Kultūras
pasākumi

181105
146235
Izpilde 2009

Izpilde 2010

izpilde 2011

35. attēls. Pamatbudžeta izdevumu dinamika atpūtai un kultūrai (Ls)
Ozolnieku novadā darbojas 5 publiskās bibliotēkas: Ozolnieku pagastā -Ozolnieku
novada centrālā bibliotēka, Cenu pagastā - Ānes, Jaunpēternieku, Vainu
bibliotēkas, Salgales pagastā – Garozas bibliotēka.
Bibliotēkas cenšas ieviest aizvien jaunus pakalpojumus, tās piedāvā neitrālu vidi, kur
brīvi un labi (labāk nekā mājās vai darbā) justies cilvēkiem ar visdažādākajām
interesēm. Šeit iespējams ne tikai lasīt grāmatas un žurnālus, bet arī mācīties izmantot
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, satikties ar draugiem, diskutēt par mākslu,
literatūru, reliģiju, kliedēt garlaicību, sērfojot internetā vai spēlējot datorspēles un
videospēles, pildīt mājasdarbus. Sabiedrības attieksme pret bibliotēku ir pozitīvāka,
nekā ikdienā nojaušams.
12. tabula
Ozolnieku novada bibliotēku darba apjoma salīdzinājums
Bibliotēka

Lasītāju skaits

Apmeklējums

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

Ozolnieku bibliotēka
880
Ānes bibliotēka
254
Jaunpēternieku bibliotēka
78
Vainu bibliotēka
261
Garozas bibliotēka
217
Kopā 5 bibliotēkās
1690

815
207
82
244
224
1572

11710
5247
1243
4190
8459
30849

9810
4610
1681
3756
5738
25595

20982
4543
2401
6474
5695
40095

19607
3520
2859
7935
4863
38784

13997
4720
4601
7148
5494
35960

14466
5191
5011
7486
5526
37680

Izsniegums

Krājums

Centrālās bibliotēkas skaitlisko rādītāju samazinājums saistīts ar lasītāju skaita
samazināšanos, kas iepriekšējo 2 gadu laikā ļoti strauji palielinājās. Diemžēl bibliotēkas
kapacitāte nav tik liela, lai veidotu lasītāju pieaugumu ik gadu. Bibliotēkas telpas ir par
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šauru tik lielam lasītāju skaitam - krājuma pieaugums prasa aizpildīt visu brīvo telpu ar
grāmatu plauktiem. Bibliotēkas lietotāju samazinājumu ietekmē IT attīstība Ozolniekos.
Iedzīvotāji ieguvuši optisko internetu, tik bieži neapmeklē bibliotēku, lai izmantotu
bibliotēkas internetu.
Informācijas pakalpojumu attīstība
Jebkuram interneta lietotājam pieejams Ozolnieku novada centrālās bibliotēkas
elektroniskais katalogs no 2 interneta pieejas punktiem (Ozolnieku un JZB tīmekļa
vietnēm) jebkurā diennakts laikā. Centrālās bibliotēkas elektroniskais katalogs
uzskatāms par novada kopkatalogu, jo atspoguļo Ozolnieku un Vainu bibliotēkas
krājumus pilnībā, Jaunpēternieku bibliotēkas krājumu 70% apjomā, Ānes bibliotēkas
krājumu- 17%. Šīs bibliotēkas krājuma rekataloģizētās daļas pievienošana tiks uzsākta
2012. gadā.
Kopumā aizvadītā gada laikā bibliotēkas elektroniskajam katalogam pievienots 4299
eksemplāru (5370-2010). Uzsākot 2012. gadu bibliotēkas elektroniskajā katalogā ir
21291 (16992 – 2010., 11622 -2009.) eksemplāru apraksti.
Jauno grāmatu sūtījumu veidošana sistēmā ALISE Ozolnieku, Ānes, Jaunpēternieku,
Vainu bibliotēkām.
Bibliotēka

Sūtījumu skaits

Eksemplāru skaits

2010

2011

2010

2011

Ozolnieku centrālā

30

33

874

845

Ānes

20

10

338

243

Jaunpēternieku

6

6

148

169

Vainu

16

17

453

389

Kopā:

72

66

1813

1646

Projekta ietvaros visās bibliotēkās pieejamas abonētās datubāzes „Letonika” un „Lursoft
Laikrakstu bibliotēka”- tā ir iespēja meklēt Latvijā izdoto laikrakstu pilntekstus
elektroniski. Visvairāk šo pakalpojumu izmanto studenti, bet reizēm arī pārējie lasītāji
iegūst nepieciešamo rakstiņu par vajadzīgo tematu elektroniski.
Ik dienas bibliotēkās tiek konsultēti lietotāji datora un interneta izmantošanā,
sniegta palīdzība nepieciešamās literatūras meklēšanai citu bibliotēku elektroniskajos
katalogos, izmantotas citu bibliotēku veidotās datubāzes.
Bibliotēku sniegto pakalpojumu klāstā ir atbalsts CV un citu dokumentu
sagatavošanā un nosūtīšanā. Gandarījums, ka šo darbību rezultātā lasītājs darbu arī
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atradis. Skumji, ka bieži nācies izdrukāt lidmašīnu biļetes, lai patstāvīgie lasītāji dotos uz
ārvalstīm darba dēļ.
2011.gadā Ozolnieku bibliotēkā bija iespēja saņemt elektronisko parakstu,
izsniegti ap 20 elektronisko parakstu. Diemžēl turpmāk tas nebūs iespējams, jo nebija
pietiekama atsaucība.
13.tabula
Novada bibliotēku finansējums /Ls/
Bibliotēka

Pašvaldības finansējums

Bibliotēkas izmaksas

Krājuma komplektēšanai

*kārtējās izmaksas

Kopā

Kopā

Uz 1

Uz 1

lasītāju

Lasītāju

2010

2011 2010 2011

2010

2010

2011

Ozolnieku

4669

4742 5,30

5,82

30794 33763 34,99

41,42

Vainu

2455

2134 9,40

8,75

9566

8979

36,65

36,8

Ānes

1540

1503 6,06

7,26

7405

7181

29,15

34,69

Jaunpēternieku 747

788

9,61

5640

6943

72,31

84,67

Garozas

2468 7,03

11,01

8781

8985

40,46

40,00

1526

9,58

2011

*kārtējās izmaksas, bez kapitālajiem izdevumiem
Bibliotēku izmaksas atspoguļo reālo situāciju : uz 1 lasītāju tiek tērēts 34 - 40 Ls
gadā, bet mazajai Jaunpēternieku bibliotēkai tas ir 2 reizes vairāk.
Centrālā bibliotēkā aizvadītajā gadā tika izremontētas bibliotēkas palīgtelpas –
krātuve, darbinieku atpūtas telpa un kabinets. Kopumā veikti remontdarbi Ls 11843
vērtībā. Bibliotēkas telpu stāvoklis vērtējams kā apmierinošs, jo vēl arvien nav realizēta
iecere par liftu pacēlāju, lai būtu iespēja bibliotēkā iekļūt cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām. Aizvadītajā gadā centrālajā bibliotēkā atjaunota datortehnika- iegādāti 2
datori (1- lasītāju apkalpošanai, 1 – portatīvais) darbiniekiem un vēl viens svītrkodu
skeneris. Garozas bibliotēkā iegādāts 1 dators lietotājiem.
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36.attēls. Bibliotēku finansējums 2011. gadā (Ls , kārtējās izmaksas )

37.attēls. Bibliotēku finansējums uz 1 lasītāju 2011.gadā ( Ls)
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38. attēls. Finansējums krājuma komplektēšanai ( Ls )

39. attēls. Finansējums krājuma komplektēšanai uz 1 lasītāju ( Ls )
Konsultatīvais darbs novada bibliotēkām


Grāmatu iegādes organizēšana reizi mēnesī un komplektēšanas koordinācija
novada bibliotēkām.



Bibliotēkas tehnikas- veidlapas, printeru kārtridžu u.c. iegādes organizācija visām
novada bibliotēkām.
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Sagatavoti rakstiski ieteikumi un norādījumi bibliotekārā darba uzlabošanai Ānes,
Jaunpēternieku bibliotēkām.



Sagatavota rakstiska instrukcija Jaunpēternieku bibliotēkai reataloģizācijas
procesa uzsākšanai.



Telefoniskas

konsultācijas

visām novada

bibliotēkām bibliotekārā

darba

jautājumos.


Grāmatu svētku dalības organizācija un koordinācija novada bibliotēkām.



Elektroniskajam katalogam pievienoti 1138 Vainu bibliotēkas rekataloģizētie
eksemplāri.



Elektroniskajam

katalogam

pievienoti

1570

Jaunpēternieku

bibliotēkas

rekataloģizētie eksemplāri. Tikai Jaunpēternieku bibliotēkas vadītājas lēnā
rekataloģizācijas tempa dēļ šīs bibliotēkas krājums netika pievienots pilnībā jau
2011. gadā.

Bibliotēku aktivitātes
Centrālā bibliotēka veiksmīgi iesaistījās VARAM iniciētajā e-prasmju nedēļā, par ko
saņēma atzinības rakstu no ministrijas. Tika noorganizētas 4 lekcijas iedzīvotājiem,
iesaistot lektorus no Rīgas, Jelgavas un Ozolniekiem.
2011.gada

2.septembrī

Ozolnieku

centrālā

bibliotēka

veiksmīgi

organizēja

Grāmatu svētkus Ozolnieku vidusskolā, jo bibliotēkai nav tik plašu telpu pasākumu
organizēšanai. Pasākumu apmeklēja vairāk kā 250 interesentu no Ozolnieku un
Jelgavas novadiem. Kaut arī svētkus jau desmito reizi iniciē Lauku bibliotēku atbalsta
biedrība, pasākuma organizēšana ir vietējo organizatoru ziņā. Tikšanās ar 5 grāmatu
autoriem: Līgatnes dzīvnieku pazinēju Velgu Vītolu, sporta žurnālistu Armandu Puči,
aktieri, režisoru Oļģertu Šalkoni, rakstnieci, žurnālisti Moniku Zīli, homeopāti Rasmu
Kalniņu, kā arī vēsturnieku komisijas locekli Kārli Kangeri – tas ir pašas bibliotēkas
ieguldījums, arī

svētku programmas papildinājums- Valmieras teātra aktieru

kompozīcija „Manuskripti nedeg”. Lauku bibliotēku atbalsta biedrības ieguldījums šajā
pasākumā – Latvijas Avīzes politiskā diskusija „Veselība - cilvēka personīgā, pašvaldību
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un valsts atbildība”. To visu bija iespējams realizēt pateicoties spēcīgai komandai un
sadarbībā ar vidusskolu, Tautas namu, Muzeju, Informācijas centru, Jelgavas
Zinātnisko bibliotēku.

40. attēls. Grāmatu svētki Ozolniekos
Garozas bibliotēkas aktivitātes
Plašu atsaucību guva Valentīndienas Pasākums „Mīlas vārdi sveču liesmās”, kurā
piedalījās dzejnieku klubiņa Pieskāriens dzejniek i : Rasma Urtāne, Haralds Krūze un
Ināra Gaile.

41. attēls. Pasākums Garozas bibliotēkā
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Jau otro gadu pēc kārtas Veco ļaužu dienā 1.oktobrī, tika īpaši padomāts par mūsu
vecvecākiem. Viņus muzikāli iepriecināja mūziķis Gundars Riekstiņš ar savām
pašsacerētajām dziesmām un dzejniece Aija Celma. Pasākumu papildināja ciemata
iedzīvotāju veidota ražas un ziedu dažādības izstāde.

Vainu bibliotēkas aktivitātes
Pasākumi tiek organizēti pa ceturkšņiem. Tie tiek rīkoti PII ”Bitīte” bērniem, kuros tiek
iepazīstināts ar jaunākajām grāmatiņām, kā arī par tematiski aktuālām tēmām. Tika
rīkotas nodarbības „Lieldienu olu aplicēšana”, „Pārrunas par piedzīvoto vasarā”.
„Ziemeļvalstu nedēļā” tika lasīta grāmatiņa par troļļiem. Neiztrūkstoši ikreiz ir kustību
rotaļas.
Skolniecēm patīk darboties radoši. Tika apgūta jauna - salvešu tehnika, kā arī
apgūtas iemaņas pagatavot mākslīgos ziedus no zīda. „Ziemeļvalstu nedēļā” kopīgi
lasīts

izraudzītais

teksts,

spēlētas

spēles

ar

ķīļu

izpirkšanu.

Gatavojoties

Ziemassvētkiem, veidotas apsveikumu kartiņas.
Ānes bibliotēkas aktivitātes
Tikšanas ar dzejnieci L.Sekačovu. Sarunas: ” Zaļā aptieka”, ”Atcerēsimies jaunību”.
Jau tradīcija - sadarbība ar Ānes pirmsskolas izglītības iestādi „Saulīte” –pavasarī
ekskursija un stāsts par bibliotēku , rudenī- kultūras namā pie mielasta galdiņiem bērniem tiek
izdotas lasītāju kartes, pēc tam bērnu koncerts, konkursi un maza diskotēka.

Ozolnieku Sporta centrs, kā novada pašvaldības struktūrvienība, sniedz
pakalpojumus novada iedzīvotājiem veselīga dzīvesveida, labsajūtas un fizisko spēju
uzlabošanai.
Sporta centrā darbojas sekojošas sporta un fizisko aktivitāšu grupas:
☺bērni – VFS(visp.fiz.sag.) (12), futbols (16), volejbols (15), karate-do (9), orientēšanās
(10);
☺jaunieši - volejbols (12), futbols (18),
☺Virslīga - volejbola komanda „Poliurs/Ozolnieki” (16);
☺I.Līga - volejbolā VK „Ozolnieki”(12), futbolā FK”Ozolnieki”(18), novusā NK
„Ozolnieki”-(10);
☺seniori - volejbols (10), futbols (15);
☺visi interesenti – skriešana SK”Ozolnieki” (35), vingrošana (9); basketbols (12);
☺cilvēki ar īpašām vajadzībām - ratiņbasketbols (4);
☺individuālās nodarbības – trenažieru zāle (30), galda teniss (12); novuss (8)
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☺bezmaksas nodarbības sporta zālē – bērnu dārzs „Zīlīte” – (50).
Novada volejbola meistarkomanda ”Poliurs/Ozolnieki” 2011.gada nogalē jau otro
gadu pēc kārtas izcīna Latvijas Kausu un turpina cīņas Schenker līgā, kā arī Latvijas
čempionātā. Pirmo reizi 42 gadu pastāvēšanas vēsturē Ozolnieku virslīgas volejbola
komanda tiek izvirzīta nominācijai „Latvijas Gada labākā sporta spēļu komanda”.

42. attēls . Sporta aktivitātes
Lai Ozolnieku novada iedzīvotājus iesaistītu regulārās fiziskās aktivitātēs, lai
celtu interesi par kopīgu sportošanu un varētu saukt: ”Kaimiņ, nāc sportot!” – visi
novada iedzīvotāji deviņās komandās
turpina startēt - Ozolnieku novada 2.
spartakiādes 11 sporta veidos (zolīte, zemledus makšķerēšana, novuss, galda teniss,
šautriņu mešana, basketbola soda metieni, svaru bumbas celšana, vasaras makšķerēšana, komandām: basketbols, volejbols, futbols) un 4 masu pasākumos (ziemas
aktivitātes, tradicionālā velotūre, skriešanas stafete 105 cilv. x 400m sporta svētku
noslēgumā, kā arī kopā samesto komandas basketbola soda metienu kopskaits).
Zemledus makšķerēšanā -31 dalībnieks (-22 C) aukstā februāra rītā Branku dīķī
„Lieģi” samakšķerēja 12,35 kg zivju. Labākais loms 1.380 kg un uzvara Jānim Apaļajam
no Emburgas.
Zolītē – 49 dalībnieki (t.sk.trīs sievietes) piecos vakaros cīnījās par čempiona
titulu, ko gala rezultātā ieguva Vilis Baiba.
Novusā-30 dalībnieki (t.sk.7 sievietes) četros vakaros noskaidroja, ka labākie
novusa spēlētāji Ozolniekos ir G,.Balodis un D.Baranovska.
Galda tenisā – divās svētdienās 35 dalībnieki (t.sk 7 sievietes) sīvā konkurencē
noskaidroja čempionus un tie bija G.Jurēvics un I.Kališa.
Šautriņu mešanā ar rekordlielu dalībnieku skaitu-139 vīrieši un 73-sievietes
(kopā 212 ) no novembra līdz jūlijam varēja cīnīties par mērķtiecīgākā sportista titulu .
Par čempioniem kļuva R. Elpe un U.Tiliba.
Vasaras makškerēšanā Ozolnieku dīķī labākais loms 0.590 kg izdevās
H.Minčonokam, bet kopā 15 dalībnieki izvilka tikai 2.350 kg.
Svaru bumbas celšanā (12 dalībnieki) īstu rekordu uzrādīja E.Vēveris, paceļot 24
kg svaru bumbu 205 reizes, tātad, kopā ar labo un kreiso roku – 4920 kg.
Basketbola soda metieni šogad tika vērtēti divējādi: gan labākie individuālie
sportisti, gan komandas kopā samesto grozu kopskaits. 97 dalībnieku konkurencē
(t.sk.25 sievietes) par čempioniem kļuva –J.Valerts un U.Tiliba. Ar komandas 150 kopā
samestiem groziem uzvaru guva Kauguri.
Septiņas komandas 21 spēlē noskaidroja, ka labākie basketbolisti dzīvo pašā
Ozolnieku centrā-Ozolnieki 3, jeb „Ozokalna” komanda.
Futbola turnīrā 4 komandu konkurencē sešās spēlēs noskaidroja, ka labākie ir
„Pipariņi” no Centra komandas.
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Volejbolā 8 komandas sešās sanākšanas reizēs (28 spēlēs) piekāpās Kauguru
komandai.

43. attēls. Sporta pasākumi telpās un ārā .
Masu pasākumā „Atvadas no ziemas” 143 dalībnieki, nebaidoties no -25C
aukstuma, slēpoja biatlonu, brauca no kalna, sacentās 100 m slēpojumā, cirta sniegā
monumentu „OZOLNIEKI”, brauca ar jauno burānu, sacentās naglu dzīšanā , ēda
pankūkas un visādi citādi „iesildīja” Ozolnieku mežmalu, ka ziema tiešām sāka
atkāpties.
Tradicionālajā „Velotūrē – 2011”, kas notika 11.reizi , dalībnieku skaits sasniedza
rekordu – 565. Maršruts: vidusskola –Vecais Ceļš - Jelgavas centrs - Aviācija iela –
Viadukts - Branku ceļš - „Mētras” un atpakaļceļš gar „Valtru”. Zirgu saimniecībā „Mētras”
tika ieturēta gardas putras maltīte, noskatīti paraugdemonstrējumi jāšanas sportā un
pirmo reizi kopīgi nodziedāta jaunā velotūres himna.

44. attēls . Velotūre Ozolnieku novadā

45. attēls . 2011.gada Velotūres dalībnieki
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Sporta svētkos jau tradicionāli trīs komandas (Ozolnieku, Salgales Garozas un
Teteles skolu skrējēji, spartakiādes dalībnieki, kā arī skrējēju kluba „Ozolnieki” biedri)
skrēja maratonstafeti 105 dalībnieki pa 400 m stadionā, spēlēts strītbols, mini futbols un
sveikti spartakiādes kopvērtējuma uzvarētāji. Spartakiādes 1.-3. vietu ieguvējiem
piešķirts novada finansējums komandu ekskursijas braucienu transporta izdevumu
segšanai .
Pavisam novada 2.spartakiādē piedalījās 1965 dalībnieks, kas sastāda 19,5% no
novada iedzīvotāju kopskaita.
Papildus spartakiādes aktivitātēm , visu ziemas sezonu svētdienās Slēpošanas
trasē , slēpotājiem tika organinizēta iespēja slēpot ar laika kontroli un baudīt tēju ar
citronu..Kopējais slēpotāju skaits sastādīja 195 . Pasākuma noslēgumā labākie pa
vecuma grupām tika sveikti ar pemiņas balvām .
2011.gadā tika ieviesta jauna tradīcija – rīkot ik gadus ceļojošo kausu ZOLĪTĒ .
Marta sākumā 32 dalībnieki 10 stundu garā turnīrā ļāva ceļojošo kausu saņemt
Laimonim Kalnetam .
Arī pirmo Ozolnieku novada svētku laikā tika sportots. Desmit komandas sacentās
strītbola laukumā , bet divpadsmit - smilšu volejbola laukumos .Svētku laikā tika atklāts
, ar ES projekta līdzfinansējumu izveidotais jaunais skeitparks ar 5 dažādiem
elementiem un trīs strītbola laukumi .
Sadarbībā ar Skrējēju klubu „Ozolnieki ‘’, organizēti skriešanas seriāli „Ielūdz
Ozolnieki” septiņās kārtās .Tradicionālais Ozolnieku rudens pusmaratons 21,09 km
distancē , kā arī Ziemas skrējiens un Ozolnieku novada čempionāts skriešanā.
Pēc starptautiskiem noteikumiem Ozolnieku sporta centrā ir organizētas 16 volejbola
virslīgas spēles Schenker Līgā un 10 spēles Pirmajā līgā , 1 spēle Latvijas Kausā , kā
arī Latvijas čempionāta 3 spēles .
Uzņemts starptautiskais bērnu futbola CUP turnīrs . Organizēti pieci Šitika futbola
skolas starptautiskie turnīri bērniem stadionā un sporta zālē , Jelgavas un Ozolnieku
novada skolu trīs futbola turnīri un trīs basketbola turnīri .
Uzņemts boiko čempionāts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām , mācību treniņnometnes
un trīs sacensības ratiņbasketbolā invalīdiem .
Uz starptautisko suņu izstādi bija ieradušies gan dalībnieki , gan tiesneši no Somijas ,
Itālijas , Zviedrijas , Nīderlandes , Krievijas , Polijas , Baltijas un citām valstīm .
Sagatavota sporta bāze un laukumi FK „Ozolnieki” 14 futbola spēlēm . Latvijas
futbola federācijas U – 21 komanda , Olimpiskā futbola izlase , Maskavas regbija
komanda – Ozolnieku Sporta centru uzskata par savām mājām treniņnometņu
organizēšanai .
2011.gada Ozolnieku sporta centra ieņēmumu lielākie posteņi ir dienesta
viesnīca, futbola laukumu un sporta zāles noma , lielākais izdevumu postenis ir
siltumapgāde. 2011. gadā veikta elektroinstalācijas nomaiņa visā sporta centrā .
Gada laikā pašu spēkiem veikts kosmētiskais remonts sporta zāles sienām, gar
tribīņu sienu atjaunoti stendi ar fotogrāfijām. Sienā uz ledus halli, pēc TV prasībām,
izveidoti 3 logi. Saskaņā ar novada pirmajiem svētkiem – pilnībā nomainītas stadiona
tribīņu solu sēdvietas un brusi, aizklāta tribīņu siena ar skaidu platēm. Veikta divu logu
iestiklošana tiesnešu mājai stadionā. Iegādāti jauni karogi stadiona svētku
noformējumam. Iegādāti divi jauni trenažieri, septiņi novusa galdi un izveidota
labiekārtota novusa zāle.
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46. attēls. Ozolnieku sporta centra labiekārtotās telpas
Uzvesta melnzeme, regulāri līdzinātas bedrītes, tapots un veltnēts zālājs divos
futbola laukumos. Mūsu zālāja kvalitāte ir augsti novērtēta futbola speciālistu atzinumos.
Agri pavasaros un vēlu rudeņos mūsu futbola laukumi tiek izmantoti Latvijas izlases
komandu treniņnodarbībām. Pilnvērtīgai futbola laukuma nomai ir iegādāti 4 jauni
futbola vārti ar tīkliem.
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.
Mūsdienīgs, pievilcīgs dizains ir nepieciešams, lai saglabātu pastāvīgos klientus
un piesaistītu jaunus. Sporta centra darbinieki ir gatavi radoši darboties un sniegt
pakalpojumus veselīga dzīvesveida veicināšanai, kā arī nest Ozolnieku vārdu pasaulē.
Bez dažāda 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. .
Cenu pagastā Ānē , kā Ozolnieku novada domes struktūrvienība darbojas
sporta komplekss „Mālzeme”, kurā aizvadītā gada laikā organizētas tuvcīņas
nodarbības , volejbola basketbola un futbola nodarbības , ziemas peldēšana ,
aerobikas nodarbības , kā arī uzsāka darbību jaunā mākslas vingrošanas sekcija
bērniem no 4 gadu vecuma .
Pieņemamas cenas, elastīgi noteikumi sporta kompleksa telpu nomai, kvalificētu
treneru sastāvs, s/k „Mālzeme” menedžmenta stratēģija, sporta iekārtu un inventāra
aprīkojums veido stabilu apmeklētības līmeni Ānes , Teteles , Garozas , Branku ,
Ozolnieku un Jelgavas iedzīvotāju vidū . 2011.gadā par sporta kompleksa telpu nomu
ieņemti Ls 577 , uzturēšanai izlietoti Ls 19400 .
Kā trešā vieta , kur notiek aktīva sportošana , noteikti jāmin Ozolnieku
vidusskolas sporta un aktu zāle , kurā notiek sporta stundas vidusskolas skolēniem
no 1.-12.klasei, divas sporta grupas – sporta pulciņš 1-.-4.klasei un volejbola sekcija 2
grupas 4.-12.klasei , kurās darbojas galvenokārt skolas bērni .
Pavisam sporta atbalstam 2011.gadā izlietoti Ls 224752 jeb 3,5% apmērā no
pašvaldības kopējiem izdevumiem.
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IZGLĪTĪBA

Par jaunās paaudzes izglītošanu Ozolnieku novadā rūpējas septiņas izglītības
iestādes, ar sekojošu audzēkņu un skolēnu skaitu.
14. tabula
Audzēkņu 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

2010.

2011.

60
250
111

63
250
125

43

52

29
178
446
97
68

28
184
456
89
72

Ozolnieku novadā izglītība tiek īstenota septiņās izglītības iestādes. 2011.gadā kopumā
mācību iestādēs izglītību ieguva 1319 bērnu un skolēnu.

47. attēls. Bērnu skaits 2011.gadā pirmsskolas izglītības iestādēs
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48. attēls . Skolēnu skaits 2011.gadā vispārējās izglītības iestādēs

Ozolnieku novada prioritāte izglītības organizācijai paredzēto līdzekļu sadalē un
izlietošanā 2011.gadā bija Izglītības likumā noteikto novada funkciju izpildes
nodrošināšana.
Ozolnieku novada izglītības speciālisti vienojās par sekojošām attīstības
prioritātēm
2011.gadā:
1. Izglītības programmu piedāvājuma paplašināšana Ozolnieku novada izglītības
iestādēs.
2. Iesaistīšanās starptautiskos izglītības projektos.
3. Pirmsskolas darba attīstīšana un pirmsskolas pedagogu tālākizglītība.
4. Jaunatnes darba stiprināšana Ozolnieku novadā.
5. Sadarbība izglītības darba nodrošinājumā ar Jelgavas novadu.
6. ES struktūrfondu līdzekļu mērķtiecīga piesaiste un apguve.
Ozolnieku novada izglītības iestādēs tika izstrādātas, licencētas un īstenotas
vairākas izglītības programmas, kuras nodrošina veiksmīgāku mācību programmas
apguvi, jo izstrādātas, ņemot vērā bērnu un skolēnu spēju līmeni. Profesionāli orientētās
izglītības programmas Garozas un Salgales pamatskolās dod iespēju skolēniem
interesanti un lietderīgi pavadīt brīvo laiku.
Visās novada izglītības iestādēs 2011. gadā bija iespēja gan skolēniem, gan
skolotājiem iesaistīties sadarbības projektos ar izglītības iestādēm Vācijā, Rumānijā un
citās Eiropas valstīs. Iepazīšanās vizītēs un sadarbības turpināšanas vizītēs Ozolniekos
un ārzemēs panāktās vienošanās tika realizētas sadarbības projektos, kuri tika īstenoti
ar ES finansējuma palīdzību.
2011. gadā Ozolnieku novadā turpināja apsaimniekot Eiropas Savienības
atbalstītā projekta naudu pedagogu mērķstipendijām, īpaši atbalstot pirmsskolas
pedagogu tālāizglītību. Darbu uzsāka bērnudārza „Zīlīte” metodiķi un pedagogi,
apmācot pārējos novada pirmsskolas skolotājus. Daudz tika izdarīts pirmsskolas
pedagogu darba atalgojuma uzlabošanai.
Ozolnieku novadā tika izveidota jaunatnes lietu speciālista štata vienība, darbu
uzsāka bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centri Tetelē un Ānē.
Kopīgi ar Jelgavas novadu tika organizēti skolēnu interešu izglītības un sporta
pasākumi. Ozolnieku novada skolēni piedalījās mācību priekšmetu olimpiādēs un
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radošo darbu skatēs. Skolotāji un izglītības iestāžu vadītāji kopīgi piedalījās metodisko
apvienību darbā, apmeklēja kursus un seminārus. Daļēju finansējumu par šiem
izglītības pasākumiem nodrošināja novada dome saskaņā ar sadarbības līgumu ar
Jelgavas novadu.
Izmantojot ES līdzekļus, tika iekārtots Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas
centrs Tetelē. Šajā centrā tiek sniegti logopēda, psihologa, masiera un izglītības
metodiķa pakalpojumi, kā arī darbojas pagarinātās dienas grupa (skatīt 51.attēlu),
dažādi interešu izglītības pulciņi. Atbalstu guvis arī Jauniešu centra projekts Ānes
ciemā.

49. attēls. Teteles BAIC

50. attēls. Projekts Teteles BAIC rekonstrukcijai
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Pārskata gadā veikti kapitālieguldījumi izglītības iestāžu rekonstrukcijā , siltināšanā
un modernizācijā Ls 1071340 apmērā . Pavisam izglītības iestāžu uzturēšanai un
funkciju nodrošināšanai izlietoti Ls 3102530 jeb 47,9% no pašvaldības kopējiem
izdevumiem.
Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Ozolnieku novada izglītības iestādēs”
ietvaros realizēta energoefektivitātes paaugstināšana pirmsskolas izglītības iestādē
„Zīlīte”par Ls 152506 , veicot fasādes un cokola siltināšanu , abu korpusu ārsienu
siltināšanu ,bēniņu pārsegumu siltināšanu un daļēju jumta seguma nomaiņu ,
elektroapgaismojuma modernizāciju , apkures sistēmas rekonstrukciju un citus ēkas
energoefektivitātes paaugstināšanas darbus , kā rezultātā mazināsies siltuma zudumi
un līdz ar to tiks ietaupīti energoresursi un ar tiem saistītās izmaksas ēkas uzturēšanai .
Ņemot vērā lielo pieprasījumu uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē , pašvaldība
2011.gadā par saviem līdzekļiem - Ls 329095 apmērā , daļēji realizēja jaunās
pirmsskolas izglītības iestādes „Pūcīte” būvniecību , kas ar vietu pirmsskolas izglītības
iestādē nodrošinās 96 mazos novada iedzīvotājus.
Lai nodrošinātu skolēnu nokļūšanu uz skolām , atkārtoti noslēgts līgums ar SIA
„Migar”par vairāku maršrutu apkalpošanu .Aizvadītajā gadā skolēnu pārvadāšanai
Ozolnieku un Cenu pagastā izlietoti Ls 38144 , segti transporta izdevumi skolēniem par
summu Ls 19914 . Salgales pagastā skolēnu pārvadāšana tika veikta ar pašvaldības
transportu , kā rezultātā izlietoti Ls 37165 .

51. attēls . Bērnu aktivitāšu telpa - pagarinātās dienas grupas telpa
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52.attēls . Ozolnieku vidusskola
Ozolnieku vidusskola ir Ozolnieku novada izglītības iestāde.
Skola dibināta 1846. gadā – kā Ozolmuižas skola.
1987.gadā uzcelta jaunā skolas ēka, darbu sāk vidusskola.
Vīzija – Mūsdienīga, atvērta un konkurētspējīga izglītības iestāde, kuras darbība
orientēta pēc sabiedrības pieprasījuma izglītības nodrošināšanai.
Misija – Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina
vispārējās pamatizglītības un vidusskolas mērķu sasniegšanu, radot konkurētspējīgu
personību.
Skolā tiek realizētas:



Vispārējās pamatizglītības programma (kods 2101 11 11)



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
Lapiņa



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 – Aigars Sviķis,



Bērnu attīstības un izglītības centra vadītāja – Ilva Majore
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Skolas padomes priekšsēdētājs – Dzintars Lagzdiņš



Skolēnu domes prezidente – Linda Miķelsone
Skola skaitļos:



Skolā 2010/2011.mācību gada 1.septembrī mācās 452 skolēni



Skolā 2010/2011.mācību gadā strādā 46 pedagogi



Skolā 2010/2011.mācību gadā strādā 16 tehniskie darbinieki

53. attēls. Skolas kolektīvs

54. attēls. Pedagogi

Izglītības iestādes darbības mērķis

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

Pamatjoma
Mācību saturs

Uzdevumi
Nodrošināt kvalitatīvu pedagoģiskā procesa norisi izglītības iestādē
radošā un labvēlīgā vidē, ievērojot valsts standartos noteiktās
prasības.

Mācīšana un mācīšanās Nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu visās izglītības pakāpēs.
Veicināt pedagogu un izglītojamo radošu sadarbību izglītības
procesā un mācību satura apguvē, izvēloties optimālas darba
metodes un formas, akcentējot praktisko un pētniecisko darbību,
modernās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.
Izglītojamo sasniegumi Pilnveidot izglītojamo mācību sasniegumus, izaugsmes dinamikas
uzskaites un analīzes sistēmu.
Atbalsts izglītojamiem

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

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

Iestādes resursi

Sekmēt pedagogu profesionālo kompetenču regulāru pilnveidi.
Plānot un racionāli izmantot finanšu, materiālos un
personālresursus.

Iestādes darba
Mērķtiecīgi veidot pozitīvu izglītības iestādes tēlu sabiedrībā,
organizācija, vadība un veicinot tās atpazīstamību un prestižu.
kvalitātes
nodrošināšana
Sasniegumi mācību darbā
Jelgavas un Ozolnieku novadu mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji
2010./2011. m. g.

Sākumskola
Vieta
Klase

Vārds, uzvārds

Skolotājs

1.

1.

Jānis Multiņš

Inga Zagrjadina

1.

2

Alise Grēta Baranovska

Anna Lece

1.

3.

Katrīna Strautniece

Dina Medjānova

2.

1.

Toms Braunfelds

Santa Gindra

2.

3.

Reinis Bērziņš

Regīna Jurjāne

3.

1.

Gustavs Andris Ozoliņš

Līga Rube

3.

2.

Santa Daniela Krūza

Everita Borisova

Vārds, uzvārds

Skolotājs

Matemātika
Vieta
Klase
1.

7.

Emīls Melders

Inna Galviņa

3.

10.

Arvīds Pelēcis

Sarmīte Čerņajeva

Piedalījās matemātikas olimpiādē valstī Arvīds Pelēcis
Latviešu val.un literatūra
Vieta
Klase
Vārds, uzvārds
Skolotājs
1.

12.

Anete Viņķele

Ligija Andersone

Piedalījās latviešu valodas un literatūras olimpiādē valstī Anete Viņķele
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Mājturība un tehnoloģijas, mājsaimniecība
Vieta
Klase
Vārds, uzvārds
3.

8.

Kristers Kalniņš

Skolotājs
Ainārs Kākers

Biznesa ekonomiskie pamati
Vieta
Klase
Vārds, uzvārds

Skolotājs

1.

12.

Elza Kalniņa

Igors Grigorjevs

2.

12.

Alberts Antonovs

Igors Grigorjevs

Atzinība Valsts biznesa ekonomisko pamatu olimpiādē Elzai Kalniņai
Ķīmija
Vieta
Klase
Vārds, uzvārds
Skolotājs
1.

11.

Emīls Bolmanis

Lolita Meinharde

3.

10.

Arvīds Pelēcis

Lolita Meinharde

3.

10.

Dins Dāvids Ozols

Lolita Meinharde

Informātika
Vieta
Klase
3.

6.

Angļu valoda
Vieta
Klase

Vārds, uzvārds

Skolotājs

Nils Dobrājs

Ainārs Kākers

Vārds, uzvārds

Skolotājs

1

12.

Anete Viņķele

Pēteris Kruglaužs

2.

10.

Arvīds Pelēcis

Pēteris Kruglaužs

3.

11.

Emīls Bolmanis

Pēteris Kruglaužs

Vārds, uzvārds

Skolotājs

Fizika
Vieta
Klase
1.

10.

Arvīds Pelēcis

Inna Galviņa

2.

9.

Jēkabs Folkmanis

Inna Galviņa

Vārds, uzvārds

Skolotājs

Ģeogrāfija
Vieta
Klase
1.

10.

Arvīds Pelēcis

Aina Krūmiņa

2.

7.

Emīls Melders

Aina Krūmiņa

Piedalījās valsts ģeogrāfijas olimpiādē Arvīds Pelēcis
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Jelgavas un Ozolnieku novadu skolēnu Latvijas 35. skolēnu zinātniskās konferences 1. kārtas
uzvarētāji

Sekcija

Darba nosaukums

Autora vārds,
uzvārds

Skola, klase

Darba
vadītājs

Fizika

Taupīga enerģijas
izmantošana

Santa Sausā

Ozolnieku v.sk.
11. kl.

Inna Galviņa

Ķīmija

Šķīdumu
mijiedarbība ar
alumīniju

Emīls Bolmanis Ozolnieku v.sk.
11. kl.

Lolita
Meinharde

Atzinība Latvijas 35. skolēnu zinātniskajā konferencē valstī Emīlam Bolmanim
Jelgavas un Ozolnieku novadu uzvarētāji ārpusstundu darbā 2010./2011. m. g.



1.–2.klašu tautisko deju kolektīvs – Jelgavas un Ozolnieku novada tautisko deju
skate – 1. pakāpe



3. – 6. klašu tautisko deju kolektīvs – Jelgavas un Ozolnieku novada tautisko
deju skate – 1. pakāpe



1.–4.klašu skolēnu grupa – Šmita moderno deju skolas konkurss „Zvaigžņu
Lietus” – 1. un 2.vieta



1.–4.klašu ansamblis – Jelgavas un Ozolnieku novada vokālās mūzikas konkurss
„Balsis” – 1. pakāpe, Zemgales reģiona vokālās mūzikas konkurss „Balsis” – 1.
pakāpe



1.–4.klašu ansamblis – Jelgavas un Ozolnieku novada koru konkurss “Taureņu
balsis” – 1. pakāpe



1.–4.klašu ansamblis – Zemgales reģiona koru konkurss “Taureņu balsis” – 1.
pakāpe



5.–8.klašu ansamblis – Vokālo ansambļu skate „Balsis” – Jelgavas un Ozolnieku
novada konkursā – 2.pakāpe



9.–12.klašu grupa – Jelgavas un Ozolnieku novadu teātru skate – 1. pakāpe



5.klašu grupa – Jelgavas un Ozolnieku novadu 5.klašu konkurss "Būsim veseli" –
1. vieta



9.–12.klašu grupa – Jelgavas un Ozolnieku novadu erudītu konkurss – "Tās
pašas jūras krastā" – 2. vieta



5.–9.klašu grupa – BTI (Bērnu Tiesību un aizsardzības inspekcija) organizētais
eseju konkurss „Ja es būtu Uzticības tālruņa konsultants” – 2. vieta
Jelgavas un Ozolnieku novadu uzvarētāji sportā 2010./2011. m. g.

Jelgavas un Ozolnieku novada 44. skolēnu sporta spēles – kopvērtējumā –
1. vieta (pamatskolas grupā)


Futbolā – 1.vieta



Volejbols (meitenēm) – 1.vieta
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Volejbols (zēniem) – 1.vieta



Basketbols (meitenēm) – 1.vieta



Basketbols (zēniem) – 1.vieta



Vieglatlētika (meitenēm) – 1.vieta



Vieglatlētika (zēniem) – 1.vieta



Drošie un veiklie – 2.vieta



Kross – 3.vieta

Jelgavas un Ozolnieku novada 44. skolēnu sporta spēles – kopvērtējumā –
1. vieta (vidusskolas grupā)


Futbolā – 1.vieta



Volejbols (meitenēm) – 1.vieta



Volejbols (zēniem) – 1.vieta



Basketbols (meitenēm) – 1.vieta



Basketbols (zēniem) – 2.vieta



Vieglatlētika (meitenēm) – 2.vieta



Vieglatlētika (zēniem) – 1.vieta



Kross – 2.vieta



Zemgales reģiona čempionāts volejbolā, futbolā, florbolā (A grupa) – 1. vieta



Latvijas jaunatnes čempionāts volejbolā (B grupa)– 5. vieta
Interešu izglītības programmas

Skolēni papildus mācību darbam savas spējas attīsta ārpusskolas un ārpusklases
pulciņos.
Skola 2010./2011. mācību gadā piedāvā interešu izglītības programmas:


koris – 1. – 4. klasei, 5. – 12. klasei



vokālais ansamblis – 8. – 12. klasei



tautiskās dejas – 1. – 2., 3. – 4. un 5. - 6.klasei



vizuālās mākslas pulciņš 1. – 12. klasei



sporta pulciņš 1. – 12. klasei



skolas muzeja pulciņš – 5. – 12. klasei



floristikas studija – 1. – 12. klasei



teātra pulciņš – 10. - 12.klasei
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Papildus Ozolnieku vidusskolas skolēni mācās, apgūstot prasmes un iemaņas
Ozolnieku novada mūzikas skolā, Jelgavas pilsētas mūzikas un mākslas skolās un
sporta centros.
Skolā izveidojušās savas tradīcijas:


septembris – Zinību diena



Dzejas dienas



Gadskārtējās rudens izstādes



5. un 10. klases iesvētīšana



Skolotāju dienas atzīmēšana



Lāčplēša dienas pasākums pie pieminekļa (pie bijušās Skuju skolas)



Latvijas Republikas proklamēšanas dienas atzīmēšana skolā



Advente un Ziemassvētku koncerts



Ziemassvētku labdarības akcija “Paēdušai Latvijai”

55. attēls. Labdarības akcija Ozolnieku vidusskolā


Ziemassvētku svinības darbiniekiem



Barikāžu atceres diena

56. attēls. Ziemassvētku svinības

57. attēls. Barikāžu atceres diena
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Karnevāls



Valentīna diena



Žetonu vakars 12. klasei



Ģimeņu sporta diena



Pēdējā zvana svētki



Izlaidumi



Absolventu salidojumi



Dvēseļu stunda



Godināšanas pasākums – skolēniem, skolotājiem, vecākiem



Ziemassvētku kauss



Vācu valodas diena Ozolnieku vidusskolā



Ozolnieku novada Domes deputātu septembra sēdes organizēšana Ozolnieku
vidusskolā



Karjeras diena - absolventu pēcpusdiena



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

58. attēls . Iepazīšanās ar Ozolnieku vidusskolu

59. attēls. Dalība Ozolnieku novada svētkos
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60. attēls. Ozolnieku vidusskolai – 165

Skolas prioritātes 2011./2012. mācību gadā

1. pamatjoma – Mācību saturs
Prioritāte:


Pamatizglītības un vidējās izglītības standartu kvalitatīva realizēšana,
ievērojot pārmaiņas izglītības procesā.

2. pamatjoma – Mācīšana un mācīšanās
Prioritāte:
Padziļināta praktisko pētniecisko darbības prasmju apguves nodrošināšana mācību
procesā, akcentējot izglītojamo līdzatbildību.
3. pamatjoma – Skolēnu sasniegumi
Prioritāte:
 Kvalitatīva skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana, ievērojot Ozolnieku
vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību.
4.pamatjoma – Atbalsts skolēniem
Prioritāte:
1. Atbalsts skolēniem, akcentējot darbu ar talantīgiem skolēniem.
5. pamatjoma – Skolas vide
Prioritāte:


Estētiskas un drošas vides uzturēšana un pilnveidošana.

6. pamatjoma – Resursi
Prioritāte:


Mērķtiecīga materiāltehnisko resursu izmantošana.

7. pamatjoma – Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

76

Ozolnieku novada pašvaldības 2011.gada publiskais pārskats
Prioritāte:
 Skolas
vadības kompetences izmantošana
kvalitatīva
mācību,
audzināšanas un metodiskā darba nodrošināšanai un labāku darba
rezultātu sasniegšanai.
Galvenā Ozolnieku vidusskolas prioritāte ir izglītības procesa pilnveidošana. Šajā
sakarā notiek pedagogu sistemātiska kvalifikācijas paaugstināšana, skolas materiāli
tehniskā stāvokļa uzlabošana un modernizācija.
Nozīmīgākie ieguldījumi skolas attīstībā



Uzstādīta gāzes katla attālā vadīšana un kontroles sistēma



Darba drošības sistēmas izstrāde



Veikti 4 kapitālie kabinetu ar sagatavēm remonti



Uzstādītas žalūzijas 10 kabinetiem un bibliotēkas telpai



Izveidots 1.klases kabinets pārejas telpā uz bērnudārzu



Iegādāti 12 masīvkoka soli, atpūtas stūrītis un100 krēsli



Pārvietojamās skatuves iegāde

61. attēls . Jaunā skatuve


Digitālo klavieru iegāde



Metālapstrādes galdu iegāde

Skolas īpašie sasniegumi



Skolai ir sava mājas lapa – www.ozolniekuvsk.lv



Internets visā skolā – gan lokālais tīkls, gan bezvadu.
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Gandrīz visas klases nodrošinātas ar stacionāru multimēdiju projektoru ar ekrānu



Skolai ir savas vienotas dienasgrāmatas



Ieviesta E–klase



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



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



Licencēta speciālās izglītības programma ar mācīšanās traucējumiem



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



Skolas pagalmā, mastā, plīvo Latvijas valsts sarkanbaltsarkanais karogs



Skolā tiek izveidotas trīs pirmās klases, kurās kopā mācās 62 izglītojamie



Iegādāta pārvietojamā skatuve



Skola atzīmē 165 gadadienu



Skolā atklāts novadpētniecības muzejs – skatīt 62.attēlu

62. attēls . Skolas novadpētniecības muzejs.

Piedalīšanās projektos un pasākumos



ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas aktivitātes „Skolu
daudzpusējās partnerības” projekts „Cultural Cocktail/ Kultūras kokteilis”

Laiks: 2010. g.1. augusts – 2012.g. 31. jūlijs
Dalībnieki: 7 –14 gadus veci skolēni
Mērķis: Pilnveidot un paplašināt pedagogu un skolēnu zināšanas un prasmes un
veicināt interesi par Eiropas valodu un kultūru daudzveidību
Aktivitātes: Informācijas izpēte, mājas darbu sagatavošana un to prezentēšana
projekta sanāksmēs atbilstoši katras partnerskolas noteiktajam tematam. Projekta
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“Cultural cocktail” grāmatas izveidošana par visām partnerskolām un projektā
īstenotajām aktivitātēm

63. attēls. Sanāksme Turcijā

64. attēls. Sanāksme Latvijā

65. attēls .Sanāksme Polijā

66. attēls. Sanāksme Portugālē

67. attēls . Sanāksme Vācijā



COMENIUS REĢIONĀLĀ PARTNERĪBA Projekts “Uz bērnu orientētas pārejas
koncepcijas izveide no bērnudārza uz pamatskolu”

Laiks: 2011.gada 1. augusts – 2013. gada 31.jūlijs
Finansējums: 85% ERAF fonds
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Dalībnieki: pirmsskolas un sākumskolas pedagogi
Mērķis: Optimizēt bērna pāreju no bērnudārza uz sākumskolu. Iepazīties ar dalībvalstu
izglītības sistēmu pirmsskolās un pamatskolās. Paaugstināt audzinātāju un skolotāju
pašapziņu un pozitīvu imidžu sabiedrībā. Iesaistīt vecākus un sabiedrību mērķa
realizēšanā.
Aktivitātes: Nodarbību un stundu hospitācijas dalīborganizācijās. Regulāra
informācijas apmaiņa ar partneriestādēm un iegūto datu apkopojums. Rotaļnodarbības
bērniem ar mērķi iepazīt vācu tautas kultūru. Aptaujas vecākiem par bērnu emocionālo
pāreju no pirmsskolas uz pamatskolu. Projekta informācijas stenda izveidošana katrā
iestādē. Lekcijas un semināri vecākiem. Vienotas pārejas koncepcijas izstrāde. 24
mobilitātes. “Rokasgrāmatas vecākiem” izveide projekta noslēgumā.


ES Valsts izglītības attīstības aģentūras projektu konkurss izglītības inovācijām –
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra organizētais projekts “Radošās
darbnīcas “Ekoloģiskās alternatīvas”

Laiks: 2011. gada septembris – oktobris
Finansējums: ES fonds
Dalībnieki: 8. klases jaunieši
Mērķis: Sekmēt un attīstīt talantīgu skolēnu radošo domāšanu un interesi par
dabaszinātnēm, organizējot radošās darbnīcas “Ekoloģiskās alternatīvas”
Aktivitātes: Nodarbības skolēniem norisināsies 6 dienas – radošās darbnīcas 5dienas
un 1diena skolēnu forums. Mācību ekskursijas uz uzņēmumiem. Skolēni paši plānos,
veiks pētījumus, secinās, izvirzīs un izveidos alternatīvus modeļus.


ES Valsts izglītības attīstības aģentūras projektu konkurss izglītības inovācijām –
Ozolnieku vidusskolas iesniegtais projekts

Laiks: 2011. gada septembris - oktobris
Finansējums: ES fonds
Dalībnieki: 8.- 12.klases jaunieši
Mērķis: Jauniešu prasmju un iemaņu attīstība, kas veicinās pāreju no izglītības
uz darbu
Aktivitātes: Katrs no projekta dalībniekiem, veidojot visai sabiedrībai svarīgāko sfēru
sarakstu - izveidos savu vērtību tabulu, kā arī plānu, kā to sasniegt. Apgūs laika
menedžmenta pamatus, pozitīvās domāšanas principus, inovatīvo metožu
pamatprincipus. Izveidos projekta mājas lapu, savu individuālo mājas lapu, mikroblogu
un iemācīsies ar tiem darboties. Iemācīsies sasniegt rezultātu ierobežotā laika posmā.


ERAF un „Regbija attīstības asociācijas” projekts „Izmēģini regbiju” (Latvijas–
Lietuvas Pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam ietvaros)

Laiks: 2007. – 2013.gads
Finansējums: 85% ERAF fonds
Dalībnieki: 13–15 gadus veci jaunieši
Mērķis: Veicināt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu lauku reģionos dzīvojošo jauniešu vidū.
Aktivitātes: Bezmaksas apmācību semināri, skolas iegūst sporta inventāru –regbija
bumbas, T–kreklus, dota iespēja piedalīties Latvijas– Lietuvas komandu finālturnīrā
„Saulas kauss”.
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Eiropas Sociālā fonda projekts "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos", 14 skolotāji pieteicās 3. aktivitātē "Pedagogu
profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana" saņēma mērķstipendiju



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



Skola piedalās Nacionāla mēroga programmā “Iespējamā misija”. Šīs
programmas ietvaros ekonomiku un matemātiku mācīja skolotājs Igors
Grigorjevs un Latvijas un Pasaules vēsturi – Arnis Kleinbergs
Ārzemju skolu partnerība



Sadarbība ar Vāciju – Kailhaue skola

Mērķis – sadarbības partneru sadraudzība
Aktivitāte – valodas, karjera


Sadarbība ar Rumāniju

Mērķis – sadarbības partneru sadraudzība
Aktivitāte – sports, tautu tradīcijas

68. attēls. Sadarbība ar Rumāniju

Teteles pamatskola atrodas Ozolnieku novadā, Tetelē, Skolas ielā 10.
Pirmās ziņas par tautskolu barona Bēra muižā Tetelmindē atrastas 1832. gada
dokumentos. Ar šo gadu arī sākas Teteles pamatskolas vēsture. Patreizējās skolas
ēkas celtas 1962. gadā. Tajā darbu sāka Sprīdīšu skola, apvienojot vienā gan Teteles I
(latviešu), gan Teteles II (krievu) septiņgadīgās skolas.
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69 .attēls . Teteles pamatskola
Skolas vīzija:
Zinoša, radoša atbildīgu skolēnu un skolotāju kolektīva darbība skolā kā izglītības
centrā, materiāli tehniski nodrošinātā un estētiski sakoptā vidē.
Izglītības programmas:


skolā 2011. gadā īstenoja 4 programmas:
o vispārējās pamatizglītības programma , kods 21011111;
o mazākumtautību pamatizglītības programma, kods 21011121;
o speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem, kods 21015611 (programma licencēta 2010. gadā);
o speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar
mācīšanās traucējumiem, kods 21015621 (programma licencēta 2011.
gadā).

Mācību process:




2011./ 2012. mācību gadā skolā tika izstrādāta un licencēta jauna programma speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar
mācīšanās traucējumiem;
2011./2012.mācību gadā skolā turpināja darboties datorizēta skolvadības
sistēma e-klase;
2011. gadā skolā mācījās 181 skolēns: latviešu plūsmā - 99, krievu plūsmā – 82,
joprojām skolā mācās skolēni no citiem novadiem (3) un Jelgavas (20);
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no 17 2011. gada absolventiem visi turpina izglītību, vidusskolās - 6,
arodvidusskolās – 11;
skolā strādāja 22 pedagogi ar augstāko izglītību, atbilstoši MK noteikumiem, tajā
skaitā 2 maģistri. Skolas pedagogi regulāri apmeklēja tālākizglītības kursus,
paaugstinot savu profesionālo kvalifikāciju;
skolā darbojās 2 pagarinātas dienas grupas – latviešu un krievu plūsmā.

Atbalsta sistēma:









no 2011. gada 23. februāra savu darbu uzsāka Bērnu un jauniešu brīvā laika
pavadīšanas centrs. Centrā strādāja:
o administratore;
o logopēds;
o masiere;
o izglītības psihologs.
Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrā darbojās 3 pulciņi:
o novadpētniecības pulciņš;
o jaunsargu pulciņš;
o mākslas pulciņš.
2011. gada 9. jūnijā Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs organizēja
bērnu vasaras radošās darbnīcas;
veiksmīgi tika realizēta sadarbības sistēma ar novada sociālo dienestu un sociālo
pedagogu Ievu Briģi, kā arī ar pašvaldības policiju;
skolas bibliotēka bija nodrošināta ar mācību grāmatām. 2011. gadā grāmatu
fonds bibliotēkā papildinājās par 2535 Ls;
2011. gadā skolas bibliotēka veiksmīgi iekļāvās Valsts vienotajā bibliotēku
informācijas sistēmā Skolu ALISE.

70. attēls. Skolas pasākums ar jaunsargu piedalīšanos

Projekti:
 2011. gada vasarā darbu sāka Eiropas Savienības līdzfinansējuma projekts
”Teteles parka labiekārtošana”, Nr. 11-06-LL08-L413203-000006. Projekta
ietvaros skolas parkā veica:
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o bīstamo koku un zaru izzāģēšanu;
o zālāju renovāciju;
o jaunu apstādījumu ierīkošanu;
o veco apstādījumu kopšanu un renovāciju;
o celiņu seguma atjaunošanu.
2011. gadā tika izstrādāts, apstiprināts un 1. augustā darbu uzsāka Eiropas
Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas
aktivitātes „Skolu divpusējās partnerības” projekts Nr. 2011-1-LV1-COM07021341:
o projekta mērķis - veidot skolēnu un skolotāju izpratni par Eiropas kultūru,
valodu daudzveidību un vērtību. Palīdzēt skolēniem un skolotājiem iegūt
priekšstatus un kompetences, attīstot viņu personību aktīvi līdzdarbojoties
partnerības projektā. Izpētīt un salīdzināt latviešu un rumāņu tautas divu
gadskārtu ierašu tradīcijas un ēšanas kultūru;
o projekta sadarbības partneri - TETELES PAMATSKOLA, Cenu pagasts,
Ozolnieku novads, Latvija un SCOALA GENEALA Nr.1. Topoloveni, Arges,
Romania;
o projekta ietvaros no 10. – 21. novembrim Teteles pamatskolā viesojās
rumāņu partneru delegācija (20 skolēni un 4 skolotāji), kuri piedalījās
dažādās skolas, novada un valsts mēroga aktivitātēs un pasākumos,
apguva latviešu valodu un tradīcijas.

71. attēls. Kopā ar viesiem no Rumānijas
Interešu izglītība:
 skola 2011. gadā piedāvāja interešu izglītības programmas:
o instrumentālais ansamblis sākumskolai;
o sporta dejas 1.- 9. klasei;
o floristika;
o datordizains;
o futbols;
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o literāri dramatiskā studija;
o šaušana;
o volejbols;
o zīda apgleznošana;
o vokālais ansamblis;
o filcēšana;
o hip-hop, break-dance;
o šahs.
2011. gada 8. aprīlī tika atjaunotas šaha turnīra tradīcijas skolā. Turnīrā
piedalījas 16 dalībnieki – 7 šahisti un 9 darbinieki no 3 novada skolām.

72. attēls. Mārtiņdienas pasākums
Citas aktivitātes:








skolā sekmīgi darbojās Skolas padome un skolēnu pašpārvalde;
lai motivētu skolēnus mācībām, skolā darbojās morālā un materiālā stimulēšanas
sistēma. Tās pilnveidošanai palīdzēja Monreālas „Daugavas Vanagu” nodaļa un
bijušie skolas absolventi – brāļi Biruļi;
ar Eiropas Savienības atbalstu turpinājās skolas parka sakopšana;
skolā sekmīgi darbojās datorklase un multimēdiju kabinets, kur mācību procesā
tika izmantota interaktīvā tāfele, DVD un video atskaņotājs un dokumentu
kamera, bagāta digitālu mācību materiālu kolekcija;
skolā tika izveidots vienots interneta pieslēgums lokālajā tīklā;
skolai bija savas vienotas dienasgrāmatas;
skolas labākie absolventi tika nofotogrāfēti pie Skolas karoga un tika veikts
ieraksts par viņu sasniegumiem mācībās, sabiedriskajā darbā un sportā Skolas
Goda grāmatā.

Labdarības akcijas:
 makulatūras vākšana konkursā ”Tu vari izglābt…” skolēni savāca 1222 kg
makulatūras.
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73. attēls. Garozas pamatskola
Garozas pamatskola ir Ozolnieku novada Salgales pagasta izglītības iestāde.
Garozas pamatskolas darbības pamats ir Ozolnieku novada Domes apstiprināts skolas
nolikums.
2011.gadā skolai palika 125 gadi. Skola atrodas skolēniem tīrā un ekoloģiskā
vidē. Vietu ir iemīļojuši vietējie Garozas un Emburgas iedzīvotāji, absolventi,
ekskursanti un citi interesenti.
Skolas apkopjamā teritorija ir 2,9 ha. Skolas telpu platība – 1483.87 m2. Skolā ir
pirmsskolas izglītības iestāde ar 3 bērnu grupām un 9 klašu komplekti (1.-9.kl.).
Pavisam kopā pirmsskolu un 1.-9.klasi apmeklē 141 bērns no tiem 87 skolēni mācās 1.9.kl., bet 54 apmeklē pirmsskolu.
Garozas pamatskola veic ne tikai izglītošanas darbību, bet arī kultūras centra
funkcijas Salgales pagastā.
Skolas vīzija
Mūsdienīga, kvalitatīva un radoša skola ar senām tradīcijām, kas neatkarīgi no,
tautības, sociālā stāvokļa vai reliģiskās piederības ir atvērti pārmaiņām un inovācijām,
kas veicina mācību sasniegumu un darba kvalitātes izaugsmi.
Misija
Veidot efektīvu, mūsdienīgu, inovatīvu un atvērtu skolu, lai sekmētu, zinātkāras,
atbildīgas un harmoniski attīstītas personības, kuru uzskati balstīti uz vērtībām un to
veidošanos.
Skola īsteno:
Pirmsskolas izglītības programmu (kods 00011111)
Vispārīgās pamatizglītības programmu (kods 21011111)
Profesionāli orientētā virziena programma (kods 21014111)
Speciālās izglītības programma (kods 21015811)
Speciālās izglītības programma (kods 21015611)
Speciālās izglītības programma(kods 21015411)
Skolas personāls
1.Skolas administrācija
1.1.Skolas direktore – Dina Štelmahere
1.2.Direktores vietniece izglītības jomā- Inta Balcere
2.Skolotāji
2.1.pirmsskolas pedagogi – 3
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2.1.1.Augstākā pedagoģiskā izglītība-1
2.1.2.Iegūst augstāko pedagoģisko izglītību -2
2.2.pamatizglītības un Profesionāli orientētā virziena pedagogi -16
2.2.1.Ar divām pedagoģiski augstākām izglītībām – 1
2.2.2.Ar trim pedagoģiski augstākām izglītībām -1
2.2.3.Ar divām augstākām izglītībām,no kurām viena ir
pedagoģiskā – 2
2.2.4.Ar augstāko izglītību, bet apgūst otru izglītību- pedagoģisko- 1
2.2.5. Ar augstāko pedagoģisko izglītību, bet iegūst otru pedagoģisko
izglītību- 1
2.2.5.Iegūst pedagoģisko izglītību -1
2.2.6.Maģistrs – 1
2.2.7.Bakalaurs – 1
3. Tehniskais personāls - 12 darbinieki .
Skolēni piedalījušies
1.Olimpiādes – Matemātika
Krievu valoda
Vizuālā māksla
Informātika
Sākumsskola- matemātika
2.Konkursi – angļu valoda (Līvbērze, Tetele,Vircava,Elejas vidusskola)
Daiļlasīšana( Jelgavas un Ozolnieku novads)- atzinības raksts
Dzintars Jurgins
”Junior Achievement – Yuong Enterrprese Latvija –
sabiedriskā labuma un biznesa izglītības eksperts
Latvijas skolās”- 1.vieta” Mazais biznesmenis
Mūsu skolas skolēni II vietu ieguva «Gidi.com», kas piedāvā ekskursijas Garozas
novadā.
Garozas pamatskolas jaunie uzņēmēji klientiem piedāvā „GIDI.LV”
pakalpojumus, kā arī spēles un rotaslietas no koka, aksesuārus no kastaņiem, rotas un
rotājumus, interjera priekšmetus un traukus, matu lentas, maisiņus, akmens draugus,
telefonu un atslēgu piekariņus, brošas, koka izstrādājumus, puzles, kastītes,
atstarotājus.
Projekti – 1.Comenius Regio sasadarbība ar Northousenas pašvaldību
Vācijā
2.Skolas auglis
Sacensības sportā – basketbols, futbols, tautas bumba, volejbols, kross.

74. attēls. Sporta pasākumi Garozas skolā
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Skates – dramatiskā pulciņš –atzinības raksts,
Tautiskās dejas- Atzinības raksts, sporta dejas,ansamblis
Ansamblis- Atzinības raksts
Sporta dejas-Maija Jurgina
Svētki – Elejas svētki( piedalījās 1.- 4.klašu dejotāji,1.- 9.klašu ansambļi)
Ozolnieku novada svētki - radošās darbnīcas
Atbalsts skolēniem
Skolā darbojas psihologs, logopēds, sociālais pedagogs. Skolā no Ozolnieku
pašvaldības ir atmaksāta koriģējošā vingrošana. Līdz ar to ir atbalstīti pirmsskolas un
skolas bērni, kuriem nepieciešams veikt attīstošu vingrošanu. Skolai ir izveidojusies
laba sadarbība ar Ozolnieku pašvaldības policiju , sociālo dienestu un bāriņtiesu.
Apmēram 70% skolēni saņem brīvpusdienas un visi pagarinātās grupas bērni(51)
saņem atmaksātu launagu.
Skola piedāvā
Interešu izglītību
Individuālās nodarbības
Konsultācijas
Atbalstu bērniem un vecākiem
Pasākumi
Interešu izglītība
Ansamblis
Tautiskās dejas
Informātika
Hip-hop dejas
Sporta dejas
Dramatiskais
Vizuālā māksla

Sadarbība un draudzība
Skolā ir tikuši uzņemti viesi no Amerikas, Rumānijas un Vācijas, kuri
iepazinās ar skolu un tās darbību.

75. attēls.Vācu viesi no Northausenas.

76. attēls. Kopā ar viesiem no tālās
Amerikas
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Pasākumi
Skolai ir savas tradīcijas, kas aktuālas arī šodien.
Kā jau katrs gads sākas ar Zinību dienu. Tai seko dzejas dienas, Skolotāju diena,
Rudens ražas izstāde, Mārtiņdiena, Lāčplēša diena, Barikāžu diena, Latvijas
proklamēšanas diena, Ziemassvētki ar svētrītu, ar skolēnu koncertu un ballīti vakarā,
projektu nedēļa, Mācību priekšmetu nedēļa, Lieldienas, Pavasara talka, Sporta dienas,
Māmiņu diena, Pēdējais zvans, Pirmsskolas izlaidums, Gada atskaites koncerts,
9.klases izlaidums.

Skolas remonti par Eiropas un Ozolnieku pašvaldības
finansēm.

77. Attēls . Renovētā Garozas pamatskolas ēka

78. attēls . Pirmsskolas grupas rotaļu un mācību telpas.
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79. attēls. Salgales pamatskola
Salgales pamatskola atrodas Ozolnieku novada Salgales pagasta Emburgā .
Pirmsskolas grupas darbu uzāka 1989.gada 13. martā , no 1992.gada skola darbojās
kā pamatskola .
Mācību programmas
Skola piedāvāja 5 izglītības programmas:
- pirmsskolas izglītības programma 01011111 (licences Nr.V-1911,
12.04.2010.)
- pamatizglītības programma 21011111 (licences Nr.V-1838 06.04.2010.,
akreditēta līdz 06.06.2013.)
- speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas
attīstības traucējumiem (licences Nr.V- 4490 15.07.2011.)
- pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma (licences Nr.V4491 15.07.2011.)
- speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem (licences Nr.V- 2594 03.08.2010.)
Mācību process
 skolas direktore – Irēna Pauloviča, direktora vietniece izglītības jomā – Jogita
Falaļejeva, direktora vietniece audzināšanas darbā– Eva Štelmahere
2011. gadā skolā mācījās 107 izglītojamie:
o 5 – 6 gadīgo grupā – 12
o 1.- 4.klasēs – 30
o 5.- 9.klasēs – 47,
o audzēkņi vecumā no 2 līdz 4 gadiem - 18
no citām pašvaldībām, tai skaitā:
o no Jelgavas – 17
o no Jaunsvirlaukas pagasta – 5
o no Talsu novada – 2
o no Aknīstes novada
-2
 No 9 absolventiem visi turpina tālākizglītību, vidusskolā - 5 absolventi,
arodvidusskolās – 4.
 Skolā strādā 20 pedagogi ar atbilstošu izglītību un kvalifikāciju, 10 skolotājiem ir
papildkvalifikācija, 1 – maģistrs, 2 – iegūst augstāko izglītību
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 Skolā darbojās pagarinātas dienas grupas.

Atbalsta sistēma
 Izveidota veiksmīga sadarbības sistēma ar novada sociālo dienestu un sociālo
pedagogu Ievu Briģi, pašvaldības policiju, Ozolnieku vidusskolas BAIC vadītāju
Ilvu Majori, Staļģenes doktorātu
 Divas reizes nedāļā skolā strādā logopēds
 Skolas bibliotēka ir nodrošināta ar mācību grāmatām. 2011.gadā mācību
grāmatu fonds bibliotēkai papildināts par Ls 818,00
Saimnieciskais personāls
Skolas tehniskie darbinieki – 3 apkopējas, 2 pirmsskolas skolotāju palīgi, dežurante, 4
kurinātāji, medmāsa un direktora vietnieks saimniecības jomā - remontstrādnieks.
Interešu izglītība
 1.-4.klašu koris;
 kora grupa Asni;
 2.-4.klašu ansamblis;
 vizuālā māksla;
 lietišķā māksla;
 mūsdienu dejas;
 tautiskās dejas;
 teātris;
 datorgrafika

80. attēls.Svētku koncerts
Profesionāli orientētās programmas priekšmeti:
 sports;
 tūrisms;
 orientēšanās;
 peldēšana;
 sporta spēles;
 ārstnieciskā vingrošana;
 vieglatlētika;
 veselības mācība.
81. attēls. Uzvara stafetē
Prioritārie darba virzieni (uzdevumi) 2010./2011.mācību gadā
1.Sadarbībā ar pamatskolas skolotājiem organizēt pirmsskolas darbu, balstoties uz
vadlīnijām pirmsskolas izglītībai
2.Uzsākt speciālās programmas realizāciju
3.Nodrošināt iespēju ikdienas darbā izmantot jaunākās tehnoloģijas
4.Paaugstināt skolēnu personīgo atbildību un aktīvu iesaistīšanos mācību procesā
5.Aktualizēt skolēnu darba pašvērtējumu
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6.Izglītot vecākus ar pedagoģiju un psiholoģiju saistītās tēmās
7.Turpināt mācīšanas procesu balstīt uz individualizāciju stundās un ārpus tām
8.Aktualizēt skolēnu pašpārvaldes darbu
9.Apzināt visus skolēnus ar mācīšanās grūtībām
10.Ierīkot telpas medicīnas darbiniekam un atbalsta personālam
11.Paaugstināt skolēnu atbildību par savu rīcību, uzvedību un attieksmi
12.Turpināt skolas telpu un apkārtnes labiekārtošanu, iesaistot skolēnus, vecākus un
darbiniekus
13.Turpināt pilnveidot materiāli tehnisko bāzi Ozolnieku novada budžeta ietvaros
14.Sadarbībā ar Ozolnieku novada sociālo pedagogu organizēt logopēda un psihologa
konsultācijas
15. Uzlabot skolas prestižu, noskaidrojot skolēnu aizplūšanas iemeslus
16.Izstrādāt attīstības plānu 2011.-2013.gadam
Iepriekš izvirzīto prioritāšu realizācija

Mācību saturs
 Atjaunotas pirmsskolas programmas un pamatizglītības programmas licences
 Licencēta speciālās izglītības programma skolēniem ar mācīšanās
traucējumiem un uzsākta tās realizācija
 Izstrādāta pirmsskolas programma balstoties uz vadlīnijām un uzsākta tās
realizācija

Mācīšana un mācīšanās
 Vērotas stundas angļu valodā, krievu valodā, informātikā, latviešu valodā,
literatūrā, Latvijas un pasaules vēsturē, sociālajās zinībās, mājturībā un
tehnoloģijās, sportā, kristīgajā mācībā, ģeogrāfijā, sākumskolā
 Veiksmīgi organizētas projektu dienas
 Regulāri iznāk „Skolas ziņu” numuri
 Izstrādāts individuālais mācību plāns skolēniem ar mācīšanās traucējumiem
 Darbojas pagarinātās dienas grupa visiem skolēniem
 Ikdienas darbā skolotāji izmanto datorklasi (sākumskola, angļu valoda,
ģeogrāfija, Latvijas un pasaules vēsture, fizika, mūzika)

Skolēnu sasniegumi
 Izvērtētas pamatprasmes 6 gadīgiem pirmsskolas audzēkņiem, uzsākot
pamatizglītības apguvi
 Skolēni piedalījušies 5 mācību priekšmetu olimpiādēs novadā
 Skolēni piedalījušies 4 novada līmeņa, 2 starptautiska līmeņa konkursos un
14 novadu sporta sacensībās

Atbalsts skolēniem
 Veiksmīgi tiek realizētas interešu izglītības programmas, piedaloties skolas,
pagasta, novada un valsts rīkotajos pasākumos
 Skolēni iesaistījušies novadu kopkorī Asni
 Aktivizēts Skolēnu domes darbs
 Apzināti skolēni ar mācīšanās traucējumiem
 Pašvaldības piešķirtās brīvpusdienas un launags
 Pastāvīgi darbojas logopēds
 Organizēta skolēnu profapskate un zobārsta apmeklējums
 Organizētas pirmās palīdzības sniegšanas apmācības

Skolas vide
 Turpinās teritorijas labiekārtošana
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 Veikts plānotais remonts skolas ēkā
 Veiksmīga sadarbība ar sociālo pedagogu
 Vecāku iesaistīšanās ārpusklases pasākumu organizēšanā
Resursi
 Plānveidīgi nodrošināta pedagogu tālākizglītība pēc izveidota plāna
 Turpinās klašu mēbeļu nomaiņa (1.klase, vēstures klase, mūzikas klase,
pirmsskolas grupa)
 Izveidots lokālais datortīkls
 Veikts kosmētiskais remonts skolas telpās pēc iepriekš izstrādāta plāna –
1.klase, aktu zāle, tualetes pirmsskolā un sākumskolā)
Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
 Veikti papildinājumi skolas attīstības plānā 2008. – 2010.gadiem
 Organizēts pedagogu metodiskais darbs 2 metodiskajās komisijās
 Izstrādāts operatīvais darbības plāns 2.semestrim.

82. attēls . Remonts Salgales pamatskolā.
2011.gadā kapitālajam remontam un rekonstrukcijai izlietoti Ls 19731 .
Citi sasniegumi
- 1.vieta – vizuālās mākslas olimpiādē
- Līdzdalība reģionālajā vizuālās un lietišķās mākslas skatē Bauskā
- 1.vieta un divas 2.vietas dambretes turnīrā
- 1.vieta un divas 3.vietas novadu 4.klašu projektu darbu skatē
- Divas 2.vietas un 3.vieta mājturības un tehnoloģiju olimpiādē
- 1.pakāpes diploms koru skatē Tauriņu balsis
- 1.vieta 5-6 gadīgo grupai Kanclera rīkotajā zīmējumu konkursā
- 2.vieta Zemgales reģionālajās sacensībās Drošie un veiklie
- 2010./2011.mācību gadā 44.skolēnu sporta spēlēs kopvērtējumā 3.vieta
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Pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte” atrodas Ozolnieku novadā, Ozolniekos,
Meliorācijas ielā 10 un PII „Zīlīte” filiāle, Jelgavas ielā 35.

83. attēls. PII „Zīlīte”
▲ Iestādē tiek īstenota Pirmsskolas izglītības programma, kods 0101 11 11, kura
licencēta 2011.gada 5.janvārī un Speciālā pirmsskolas izglītības programma
izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 0101 55 11, kura licencēta 2011.gada
5.janvārī.
▲ Iestādē uzņem bērnus, pamatojoties uz vecāku iesniegumu, no 2 gadu vecuma līdz
7 gadu vecumam.
▲ 2010./2011.m.g. iestādē darbojas 12 grupas, kuras tiek komplektētas vadoties pēc
bērnu vecumiem.
▲ 2010./2011.mācību gadā pirmsskolas izglītības iestādi apmeklēja 250 bērni, no tiem
130 bērni apmeklēja obligāto 5 un 6 gadīgo bērnu apmācību.
▲ PII “Zīlīte” pēcpusdienās bērniem piedāvājam dažādus interešu izglītības pulciņus –
vizuālās mākslas, keramikas, 5 un 6 gadīgajiem bērniem angļu valodas, tautiskās dejas,
muzikālo teātri.
▲ Iestādē strādāja 27 pedagogi, no tiem 13 grupu skolotāji, filiālē 8 grupu skolotājas, 3
mūzikas skolotājas, 2 sporta skolotājas, logopēde un vadītājas vietniece metodiskajā
darbā, struktūrvienības vadītāja.
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Tehniskie darbinieki – 8 skolotāju palīdzes, filiālē 4 skolotāju palīdzes, lietvede,
medmāsa, saimniecības pārzine, 2 apkopējas, 2 sētnieki un strādnieks.
▲Iestādē darbojas Iestādes padome.
▲2011.gada Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” un filiāles kopīgā
budžeta tāme izpildīta par Ls 449432.

Izvirzītās prioritātes 2011./2012.māc.gadā
1.

Apkārtējās vides izzināšana praktiski radošā rotaļnodarbībā, rūpējoties
par savu un citu drošību.

2.

Integrēto rotaļnodarbību un mācību programmas 6-gadīgiem bērniem
pakāpeniska ieviešana praksē

84. attēls . Pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte”

Pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” 2011. gadā darbojās 3 grupas .
Iestādē uzturējās 63 bērni un strādāja 18 darbinieki , no tiem 6 pirmsskolas skolotāji ,
3 pirmsskolas skolotāju palīgi . Iestādes uzturēšanai 2011.gadā izlietoti 106397 Ls.
PII „Bitīte”īpašais piedāvājums Ozolnieku novada attīstībai :
1) Bērnu audzināšana dabai pietuvinātā vidē ,
2) Mazs bērnudārzs , mājīgas telpas , labvēlīga ,ģimeniska vide , kas padara
vieglāku bērna adaptāciju iestādē.
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85. attēls. Pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte”
Ozolnieku novada Teteles pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte” atrodas:
Jaunatnes iela 4, Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads.
Iestāde pamazām paplašinās, un nu bērnu apmeklējumam ir atvērtas 6 grupas.
Kopumā 2010.gada septembrī pirmsskolas izglītības iestādi apmeklēja 104
pirmsskolas vecuma bērni. Gada laikā brīvās vietas tika papildinātas atbilstoši attiecīgā
bērna vecumam un vakancēm grupās, līdz ar to 2011.gada nogalē iestādi apmeklēja
115 bērni.
PII „Saulīte” ir īpaša ar to, ka pirmsskolas izglītības programma tiek realizēta divās
valodās – gan latviešu, gan krievu. Pārsvarā iestādi apmeklē krievu valodā runājoši
bērni, kuri nāk vai nu no, valodas ziņā, jauktām ģimenēm, vai arī no krievu valodā
runājošām ģimenēm. Tamdēļ mūsu pirmsskolas iestāde strādā pēc 4 licencētām
pirmsskolas izglītības programmām:





„Pirmsskolas izglītības programma” kods: 0101 11 11;
„Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas
traucējumiem” kods: 0101 55 11;
„Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma” kods: 0101 11 21;
„Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar
valodas traucējumiem” kods: 0101 55 21.

Katru dienu bērnus izglīto un aprūpē 12 pirmsskolas skolotājas, 2 mūzikas
skolotājas, logopēde. Pagājušajā gadā mūsu iestādē uz 1 slodzi darbu sāka sporta
skolotāja. Saskaņā ar pirmsskolas izglītības programmu, sporta nodarbības notiek gan
telpās, gan arī ārā. 2011.gadā 5-6 gadus vecajiem bērniem veicām fizisko un
funkcionālo spēju pārbaudi pēc EUROFIT metodes. Darbs tika veikts valsts budžeta
finansējuma ietvaros. Pārbaudes rezultātus izvērtējot apjautām, cik nepieciešami vērst
uzmanību pareizas stājas veidošanai, saistībā ar speciāliem un vispār attīstošajiem
vingrinājumiem veselības profilaksē. Tāpēc reizi nedēļā tiek organizēta sporta
nodarbība ar koriģējošās vingrošanas elementiem. Ar 2011.gada janvāri iestādē darbu,
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uz 1 slodzi, sāka arī metodiķe, kas ir neatsverams atbalsts pirmsskolas skolotāju
ikdienas darbam.
Kopā ar pedagogiem darbojas atsaucīgs tehniskais personāls -12 tehniskie
darbinieki – 6 skolotāju palīdzes, lietvede, saimniecības pārzine, medicīnas māsa,
apkopēja, sētniece, remontstrādnieks.
Visas pirmsskolas skolotājas savas zināšanas nepārtraukti ir papildinājušas dažādos
semināros un kursos. Šajā gadā 5 pirmsskolas skolotājas piedalījās ESF projektā
„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”.
Pirmsskolas skolotājas iedvesmu smēlušās pieredzes apmaiņu braucienos, kuri regulāri
tika organizēti sadarbībā ar Ozolnieku un Jelgavas novada pirmsskolas izglītības
iestādēm.
Lai bagātinātu bērnu dvēseli, attīstītu prāta spējas un veicinātu bērnu fizisko
attīstību, iestādes pedagoģiskais kolektīvs organizēja daudz un dažādus pasākumus,
jautros brīžus, konkursus, sporta izpriecas. Šajā darbā, protams, nevarējām iztikt bez
tehniskā personāla atbalsta un palīdzības.
2011.gada vasarā mainījās iestādes vadītāja, līdz ar to mainījās nākotnes
skatījums.
Pārdomām un emocijām caurstrāvots bija septembra pasākums, kad „Saulīte”
svinēja savu pastāvēšanas 30.gadadienu. Ikviens, iestādē strādājošais, var būt lepns,
par to, ka mums ir uzticēts „Saulītes” vārds. Saule – tā ir siltuma un gaismas nesēja. Un
šķiet, sirds siltums, mīlestība un prieks ikdienā ir bijis visus šos gadus. Ik reiz, kad
iestājas pagurums, spēku smeļamies sava bērnudārza himnas vārdos –
„Teci, teci, saulīte, lai ir priecīgs rīts,
Teci, teci, saulīte, mēs tev iesim līdz!”
Īpaši sirsnīgi bērni himnu dziedāja šoreiz – jo tā skanēja, mijoties, gan latviešu,
gan krievu valodām.
Dzimšanas dienas gaidās domājām, kā pārsteigt un īpašu šo dienu darīt mūsu
bērniem – bija gan gardi kliņģeri, gan svētku salūts, gan dziesmas, dejas, kā arī
dāvanas un ziedi…

86. attēls . Dzimšanas dienas klinģeris
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Un - lielais pārsteigums - „Čučumuižas” rūķu saime, kas bija ieradušies ar
jautriem piedzīvojumiem un pamācošajiem rūķu stāstiem, kas priecēja gan lielus, gan
mazus, kuri pie mums viesos ieradās ar Ozolnieku novada domes atbalstu.
Neviltota bija bērnu sajūsma, jautrie smiekli, spožās acis…! Šīs pozitīvās
emocijas ilgi saglabāsies bērnu atmiņās.

87. attēls . Kopā ar rūķu saimi
Lai bērnos radītu piederības sajūtu savam novadam, piedalījāmies Ozolnieku
novada svētku emblēmas darināšanas konkursā, kā arī pirmajos – Ozolnieku novada
svētkos , kur PII „Saulīte” tika pārstāvēta gan no darbinieku, bērnu un vecāku puses,
kā arī aktīvi piedalījāmies pasākuma organizēšanā.

88. attēls. Ozolnieku novada svētki .
Ļoti gaidīta iestādē bija Mārtiņdiena, jo visi posās uz gadatirgu, kurā vienlaicīgi
piedalījās visi iestādes bērni ar saviem vecākiem un darbinieki. Tie bija svētki, kad
pirmo reizi trīsgadnieki kopējā uzvedumā atveidoja sev uzticētās lomas. Arī viņu
vecākiem tie bija pirmie svētki mūsu iestādē.
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89. attēls. Svētki PII „Saulīte”
Ar cieņu mēs izturamies pret senču tradīcijām, ikdienā cieši blakus, svinam gan
latviešu, gan krievu tautas svētkus. Īpaši skanīgu Meteņu un Masļeņicas pasākumu
mums darīja ciemos aicinātie Lielplatones speciālās internātskolas bērni.
Ciešu sadarbību esam sākuši veidot ar Ānes kultūras nama direktoru. Kultūras
nama telpās, visu gadu, tika izstādītas dažādas bērnu darbu izstādes. Apmeklējam
organizētās teātra un cirka izrādes, kā arī paši organizējam dažādus pasākumus. Kā
viens no skaistākajiem jāmin – 18.novembris, kad svinējām Latvijas Dzimšanas dienu.
Saviem pasākumiem esam uzsākuši meklēt dažādus atbalstītājus, sponsorus –
piem. firmas „LOV LATVIJA” direktors - dāvāja sarkanbaltisarkanās lentītes, pasākuma
īpašās noskaņas radīšanai, kas tika dāvātas ik vienam apmeklētājam.
Ikdienā lielu vērību pievērsām estētiskās vides nozīmei bērnu audzināšanā. Tāpēc
allaž tika īpaši piedomāts pie visas iestādes telpu estētiskā noformējuma.
Galvenie iestādes darba vērtētāji ir vecāki, kuri domā par savu bērnu nākotni.
Vecāki tika aicināti risināt dažādus jautājumus, kā arī aicinājām būt līdzās
vissvarīgākajos brīžos. Ar aizrautību un ļoti aktīvi bērnu vecāki iesaistījās dažādās
aktivitātēs – radošajās darbnīcās, telpu rotājumu darināšanā, pasākumu organizēšanā
un pat vadīšanā.
Krāšņi izvērsās rudens svētki, kad bērni kopā ar vecākiem darināja rudens
cepures un dārzeņu kompozīcijas – visi darbi bija brīnišķīgi, bet idejas vienreizējas.
Bērni bija sajūsmā par katru atnesto darbiņu un īpaši lepni par, pašu un vecāku
darinājumu. Sākot ar 2011.gada oktobri tika papildinātas interešu izglītības nodarbības.
Tagad bērniem ir iespēja iesaistīties vokāli instrumentālajā ansamblī, apmeklēt
klavierspēles, angļu valodas, tautisko deju, sporta deju un latviešu valodas nodarbības.
Ar labiem panākumiem bērni startēja sporta deju konkursā „Aizupes kauss”. Tāpat
grupu skolotājas aktīvi darbojušās, lai piedalītos veikala „Kanclers plus” organizētajā
konkursā, kurā bērni saņēma atzinības rakstus un veicināšanas balvas. Iestādē tika
izsludinātas makulatūras vākšanas sacensības – viss atnestais tika nodots Līgatnes
papīrfabrikai, otrreizējai pārstrādei, bet rezultāti tika apkopoti un publicēti Latvijas
izglītības iestādēm organizētajā konkursā „Otru elpu papīram”.
Iestādes saimnieciskā darbība pakārtota pedagoģiskā procesa organizēšanai,
pilnveidošanai un materiālās bāzes pilnveidošanai. 2011.gada janvārī lielu uzmanību
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veltījām jaunās - ”Lācīšu” grupas labiekārtošanai: tika iegādātas mēbeles grupas,
guļamistabas un garderobes telpās, gultasveļa, trauki, rotaļlietas un viss
nepieciešamais, lai bērni varētu apmeklēt šo grupu. Šī gada vasarā tika veikta lietus
ūdeņu novadīšana un, daļēji, ap iestādi uzlikts bruģis. „Jāņtārpiņu” grupai tika iegādātas
jaunas mēbeles - grupas telpā un garderobē. Iegādāti divi jauni datori. Pilnībā
izremontējām abas kāpņu telpas, tika labiekārtots logopēda un metodiskais kabinets.
Atjaunināti grīdas segumi.

90. attēls. Celiņi pirms un pēc bruģēšanas .

91. attēls. Kāpņu telpa pēc remonta
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PII „Saulīte” kapitālajos remontos un rekonstrukcijās 2011.gadā tika iztērēti –
Ls 62085.

14.tabula
Izglītības izdevumu dinamika latos
Pirmsskolas izglītības
iestādēs
Vispārējās un interešu
izglītības iestādēs
Pārējai izglītībai
Pavisam kopā

2010.

2011.

598280

1291087

1306761
434217
2339258

1483247
328196
3102530

14.tabulā redzams, ka 2011.gadā izdevumi izglītībai palielinājušies par Ls
763272 jeb 32,6 % salīdzinājumā ar 2010.gadu. Pieaugums skaidrojams ar to , ka
2011.gadā
veikti pirmsskolas izglītības iestāde „Pūcīte” celtniecības darbi un
palielinājušies izdevumi skolām.
92.attēlā redzama pamatbudžeta izdevumu dinamika novada izglītības iestādēs
trīs gadu laikā.
718541
596640

Ozol ni eku vi dus s kol a

Ga roza s pa ma ts kol a un
pi rms kol a s i zgl ītība s grupa

242196
277210
321829
180864
274116
364247

Sa l ga l es pa ma ts kol a un
pi rms kol a s i zgl ītība s grupa

163499
271397
210807

Tetel es pa ma ts kol a

1505389

235406
199109
343552

PII "Sa ul īte"
89576
106397

PII "Bi tīte"

263960
257140
449432
371954

PII "Zīl īte" un "Zīl ītes "fi l i ā l e
0

PII "Pūcīte"

477566
489320

Pl ā ns 2012

2011

2010

92. attēls. Pamatbudžeta izdevumu dinamika novada izglītības iestādēs (Ls)
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2011. gadā Ozolnieku un Salgales mūzikas skolām izdevās realizēt nopietnus
muzikālus un saimnieciskus projektus . Jau iepazītām skatuvēm pašu novadā
pievienojās panākumi Latvijā un ārzemēs.
Pirmo reizi ar koncertu Rīgas latviešu biedrības organizētajā - prestižajā Latvijas
Mūzikas skolu konkursā „Talants Latvijai”, kas notiek jau 20 gadus , startēja 12
Ozolnieku un Salgales Mūzikas skolu audzēkņi. Seši iekļuva konkursa finālā. Tajā par
labāko Latvijas jauno akordeonistu atzina Raivo Tambergu no Ozolniekiem, bet Agnis
Freimanis no Salgales saņēma Atzinības rakstu.
Aprīlī uz Starptautisku tautas Mūzikas konkursu un pianistu konkursu Rumānijā
Pitešti pilsētā devās 6 mazie mūziķi. Godalgotas vietas ieguva 3 audzēkņi: Alise Bētiņa
no Salgales MS, Uga Tauriņš un Nikole Hera Bunce no Ozolnieku MS.
Maijā Ozolnieku Mūzikas skola organizēja 1. Mazpilsētu un lauku Mūzikas skolu
pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkursu. Tas pulcēja 43 dalībniekus no 14
Latvijas Mūzikas skolām.
Jūlija vidū jau otro reizi notika vasaras nometne. Šoreiz 10 pedagogu vadībā kopīgā
atpūtā ar mūziku nedēļu pavadīja pussimts abu skolu audzēkņi, kuri azartiski muzicēja
Pirmajos Ozolnieku Novada svētkos.
Piepildījās sapnis par flīģeļa iegādi. Tika atbalstīts Biedrības Jelgavas lauku
partnerības „Lielupe” iesniegtais projekts „Flīģeļa iegāde Ozolnieku Tautas namam”
(Nr.11-06-LL08-L413201-000003) . Instrumenta iegādes izmaksas Ls 13 740 , no
kurām Ls 9000 Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums, Ls 4740
pašvaldības budžeta finansējums.
Gada nogalē beidzās Mūzikas skolas mācību telpu renovācijas darbi. Skolas
kolektīvam radīti piemēroti mājīgi un skaisti darba apstākļi.
Ozolnieku Mūzikas skolas audzēkņu skaits uz 2011. gada 31. decembri - 62
Salgales Mūzikas skolu absolvēja 5 audzēkņi.
Septembrī uzsākta interešu izglītības programmas Vizuāli plastiskā māksla realizācija
ar mērķi sagatavoties profesionālās ievirzes izglītības programmas licencēšanai.
Salgales Mūzikas skolas audzēkņu skaits uz 2011. gada 31. decembri - 45
Pārskata gadā sesto 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 2676 reizes.
.
Bez tam sniegta informācija uz uzdotajiem jautājumiem e-pasta vēstulēs un
telefoniski par nozīmīgākajiem tūrisma apskates objektiem, naktsmītnēm un atpūtas
iespējām novadā, organizēti pasākumi.
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No 11.-.13.februārim Ozolnieku novads sadarbībā ar Jelgavas reģionālo tūrisma
centru pirmo reizi piedalījās starptautiskajā tūrisma izstādē-gadatirgū „Balttour 2011”
Rīgā, Ķīpsalas izstāžu centrā .
Vienotā stendā tika prezentēts Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada un Ozolnieku
novada tūrisma piedāvājums.

93. attēls. Dalība izstādē „Balttour 2011”
Uz izstādi pirmo reizi tika sagatavota īpaša Tūrisma avīze, kurā apkopots
interesantākais piedāvājums un noderīga informācija par tūrisma un atpūtas iespējām
Jelgavā, Jelgavas un Ozolnieku novados. Šī avīze interesentiem bija pieejama
Ozolnieku Informācijas centrā un Ozolnieku novada centrālajā bibliotēkā (Rīgas ielā 29)
.
Tika sagatavots un izdots ikgadējais tūrisma buklets “ Jelgava, Jelgavas novads un
Ozolnieku novads 2011/2012” latviešu, angļu, krievu, vācu valodās.

94. Attēls. Jaunais tūrisma buklets
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Šis izdevums tika izdalīts Ozolnieku novada Salgales pagasta pārvaldei ,
pakalpojumu centriem , skolām, bibliotēkām. Pārskata gada nogalē Ozolnieku novadā
tika uzstādīti 5 Tūrisma stendi. Lielformāta kartē atzīmēti nozīmīgākie novadā esošie
apskates un aktīvās atpūtas objekti, naktsmītnes, ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji.
Stendā teksts latviešu un angļu valodās. Tehniskos darbus veica firma „Signum”.

95. attēls . Informatīvais stends par tūrisma objektiem
Pēc Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) un
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) uzaicinājuma, novada
iedzīvotājiem „E-prasmju nedēļas 2011” ietvaros tika organizēti pasākumi ar mērķi
ieinteresēt plašāku sabiedrību par e-prasmju apgūšanas un pielietošanas iespējām,
informēt, kur un kā pielietot jau esošās e-prasmes, uzlabot tās, kā arī uzzināt par valsts
sniegto e-prasmju saņemšanas iespējām un to ērtāku izmantošanu.
Pasākumi:
1.03. Seminārs „ A/S Swedbank e-pakalpojumi” – sadarbībā ar
Ozolnieku novada Centrālo bibliotēku.
1.03. Seminārs „Par Ozolnieku KSDU e-pakalpojumiem”, Eduards Grigorjevs (projektu
vadītājs SIA "Ozolnieku KSDU") – sadarbībā ar Ozolnieku novada Centrālo
bibliotēku.
3.03.Seminārs ar praktiskām nodarbībām „Iespējas portālā www.latvija.lv” – sadarbībā
ar Ozolnieku novada Centrālo bibliotēku.
3.03.Seminārs „E-paraksts” – sadarbībā ar Ozolnieku novada Centrālo bibliotēku
Pasākumi tika organizēti, iesaistot lektorus no Rīgas, Jelgavas un Ozolniekiem.
Informācijas centrs 2.septembrī ņēma dalību Grāmatu svētku organizēšanā un
uzņēmās pārraudzību par Līgatnes dzīvnieku pazinēju un „Latvijas lepnums 2011”
titula īpašnieci Velgu Vītolu. Svētki norisinājās Ozolnieku vidusskolā.
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96. attēls. Velga Vītola stāsta par zvēriem. (Grāmatu svētki)
Jau otro gadu pēc kārtas Ozolnieku Informācijas centrs ņēma dalību Lielās Talkas
organizētajos pasākumos un kā atsevišķs objekts tika sakopta Rīgas ielas 29
pieguļošā teritorija un tuvējais Iecavkrasts (30.04.).

97. attēls . 2011.gada Lielā talka

Apmeklēti tūrisma semināri un citi pasākumi:
11.februārī Sadarbības partneru un kontaktpersonu koordinācijas informatīvais
seminārs „E-prasmju nedēļa 2011”, kuru organizē LIKTA( Latvijas Informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas asociācija) un VARAM (Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija).
16.jūnijā Tūrisma uzņēmēju un speciālistu seminārs Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas
tornī.
Jelgavas reģionālā tūrisma centra vadība iepazīstināja ar 2011.gada jaunumiem,
panākumiem izstādē „Balttour 2011”, pēcpusdienas izbraukumā tika iepazīts Ozolnieku
motormuzejs, viesu nams „Saulgrieži”, kaziņu ferma „Līcīši” un pasakains zirgu
paraugdemonstrējums Latvijas lauksaimniecības universitātes Zirgkopības mācību
centrā „Mušķi”.
4.novembrī Tūrisma attīstības aģentūras organizētais apmācību seminārs „Kā veidot
„Best enjoyed slowly” produktus ārpus Rīgas?” Kuldīgas kultūras centrā.
Interesenti tika iepazīstināti ar praktiskiem tūrisma produktiem Latvijā un ārpus tās,
piedāvāta
pieredze
inovatīvu
tūrisma
produktu
veidošanā.
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15.novembrī Zemgales tūrisma konference „Veiksmīga tūrisma produkta un galamērķa
pamatprincipi” Krustpils pilī Jēkabpilī.
Konferences laikā tika skatīti dažādi jautājumi par tūrisma attīstības tendencēm
Zemgalē, par Tūrisma attīstības valsts aģentūras aktivitātēm 2011. – 2012. gadā , par
kvalitātes nozīmi tūrisma produkta attīstībā un citas ar nozari saistītas aktualitātes.
2.decembrī „Dabas tūrisma seminārs” Zaļeniekos. Tika apskatīti esošie dabas resursi
Jelgavas, Ozolnieku apkārtnē un pētītas iespējas tūrisma attīstībai, iepazīti Zaļenieku
pagasta tūrisma objekti.
Ozolnieku novada muzejs piedalījies barikāžu atceres 20. gadadienas pasākuma
rīkošanā Ozolnieku vidusskolā un diriģentes Ārijas Melgailes 85 gadu jubilejas
pasākuma rīkošanā. Novada svētku dienā 30.jūlijā izstādē izstādītas fotogrāfiju kopijas
no muzeja krājuma materiāliem.
Muzeju 2011. gadā apmeklējuši 45 interesenti. Sastādīti 8 pieņemšanas akti par muzeja
priekšmetu uzņemšanu krājumā. Īpaši vērtīgi bijuši bijušo melioratoru Ilmāra Jura
Bērziņa un Leona Leča dāvinājumi.
Zinātniski pētnieciskajā darbībā veikti 75 izraksti Latvijas Valsts vēstures arhīvā,
papildināti muzeja materiāli par Salgales pagasta (vēsturiskajiem Salgales un Garozas
pagastiem) vēsturi no preses izdevumiem. Veiktas 5 iedzīvotāju intervijas, kuras
ierakstītas digitālā formātā. Sniegtas 4 konsultācijas par novada vēstures jautājumiem.
Muzeja krājuma glabātājs Aigars Stillers paaugstinājis savu kvalifikāciju, absolvējot
studijas Latvijas Kultūras akadēmijas maģistratūrā, muzeoloģijas specialitātē.
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SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA

Par trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem novadā rūpējas sociālais
dienests, kurā no septembra mēneša strādā septiņi darbinieki.
Ekonomiskā un sociālā situācija valstī jūtami ietekmē daudzus novada iedzīvotājus, kā
rezultātā aizvadītajā gadā nedaudz samazinājies sociālās palīdzības meklētāju skaits.
Tikai pēc rūpīgas ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas, pamatojoties uz
iesniegtajiem ienākumus apliecinošiem dokumentiem, persona vai ģimene tiek atzīta par
trūcīgu un tai tiek piešķirts attiecīgais pabalsts.
Pašreizējā sociālā un ekonomiskā situācijā ģimenes bieži nespēj vienas, bez
pašvaldības atbalsta tikt galā ar daudzajām problēmām, kas radušās straujo sabiedrības
pārmaiņu rezultātā. Lai sniegtu dažāda veida sociālo palīdzību, ne tikai pabalstu
piešķiršanu, novada iedzīvotājiem, pašvaldības sociālajā dienestā strādā sociālā pedagoģe
un sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem. Sociālā dienesta darbinieki veic arī
mājas aprūpi vientuļiem pensionāriem – invalīdiem, kuriem tiek piegādāta pārtika, aizvesti
pie ārstiem, aizvesta veļa mazgāšanai u.c.
Pašvaldība , sadarbojoties ar SAC „Zemgale” veicot līdzmaksājumus Ls 29948
apmērā, nodrošina aprūpes pakalpojumus 18 novada iedzīvotājiem.
2011.gadā ir iekārtotas 15 jaunas lietas, ar kurām strādā sociālais darbinieks ģimenēm
ar bērniem.
Novada iedzīvotājiem ir pieejami ģimenes psihoterapeita pakalpojumi, kurus
izmantoja 28 ģimenes 96 stundu konsultācijas. Klīniskā psihologa pakalpojumi tika
sniegti 29 novada bērniem.
Pašvaldība sadarbojoties ar Latvijas bērnu fondu, sniedza finansiālu atbalstu
vasaras nometņu organizēšanā Ls 1010 apmērā; vasaras nometnē piedalījās 8 novada
bērni.
Pavisam pārskata gadā sociālajai aizsardzībai izlietoti Ls 1281222, kas ir par Ls
23497 jeb 1,9 % vairāk kā 2010.gadā. 101.attēlā redzama sociālās aizsardzības
izdevumu dinamika divu gadu periodā.

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







Sociālā aprūpes centra „Zemgale”galvenais darbība mērķis ir:
sniegt kvalitatīvus sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus
klientiem,
izveidot uz klientu vērstu organizāciju ar sakoptu vidi, augstu
profesionalitāti, un darbiniekiem, kuri var apmierināt klientu prasības un
vajadzības sociālo pakalpojumu sfērā ,
veicināt iemītnieku aktīvu un veselīgu dzīvesveidu , rīkojot dažādas aktivitātes
atbilstoši iemītnieku spējām un interesēm, balstoties uz LR Labklājības
ministrijas stratēģiju,
turpināt nostiprināt centra materiālo bāzi .

2011. gadā centrā uzturējās 250 klienti. Visu gadu šāds cilvēku skaits tika
saglabāts. To palīdzēja nodrošināt arī īslaicīgās aprūpes klienti.
2011.gadā SAC „Zemgale”uz nenoteiktu laiku līgumu slēdza 88 iemītnieki , no
tiem 60 sievietes un 28 vīrieši . Vidējais iemītnieku vecums , kuri iestājušies
aprūpes centrā 2011.gadā – 79,8 gadi .
Ņemot vērā to, ka centrā iestājās pamatā mazkustīgi klienti, kuriem
nepieciešama medicīniskā aprūpe, tiek palielināti medicīnisko darbinieku štati.
Medicīnisko māsu skaits palielināts par 0,5 slodzi , palielināts atalgojums
dežurējošām medicīnas māsām . Attaisnojies pieņemtais lēmums par 2
ergoterapeitu štata vienību ieviešanu centrā, jo ievērojams skaits klientu
iestājas ar gūžas lūzumiem un daļa centrā iziet pēcinsulta periodu. Minētajiem
klientiem ļoti nepieciešams ergoterapeitu darbs atveseļošanās periodā.
Veselības aprūpes nodaļas darbības mērķis ir veikt pasākumu kompleksu,
kas vērsts uz klientu veselības nodrošināšanu un uzturēšanu.
Centra klienti tika konsultēti pie speciālistiem Jelgavas poliklīnikā, kā arī
Jelgavas un Rīgas slimnīcās, kas radīja regulāru transporta līdzekļu
noslogojumu.
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Materiālās bāzes nostiprināšanā - kapitālajiem remontiem un ikdienas
remontdarbiem izlietoti vairāk nekā Ls 50000 . Izveidots apbraucamais ceļš, lai
piegādātu produktus virtuvei ar lieljaudas transportu.
.

99. attēls. Jaunizveidotais apbraucamais ceļš uz SAC „Zemgale”.
.
Uzstādīts ģenerators , kas nodrošinās elektrības padevi arī dabas stihiju laikā .
Centra korpusos sakārtota ventilācija, atremontēta B-1 korpusa koridora grīda,
trepju telpa. Klienti ikdienā izmanto korpusus savienojošo gaiteni .Veikts klientu
dzīvojamo istabu kosmētiskais remonts , izremontēta dienesta viesnīca .
Centrā organizētas dažāda veida nodarbības, lai brīvajā laikā klienti tiktu
nodarbināti. No rītiem notiek vingrošanas nodarbības, izveidots sieviešu ansamblis,
regulāri zālē notiek visdažādākie koncerti. Jau vairākus gadus klienti brīvo laiku
pavada datorklasē:

100. attēls. SAC „Zemgale”datorklase
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Visbiežāk klienti uz zāli tiek aicināti pirmssvētku periodos, jo plaši tiek
svinēti Ziemassvētki , Jaunais gads, Lieldienas, Valsts svētki . Emocionālākais
pasākums ir svētbrīdis, sagaidot Ziemassvētkus, kurā piedalās visu reliģisko
konfesiju bīskapi un priesteri.
Aprūpes centrā veic darbu ar piederīgajiem, jo ar katru gadu vairāk klientu
piederīgais prasa sniegtā pakalpojuma kvalitāti.
No 2012 .gada vienu reizi ceturksnī rīkota atvērto durvju diena , kad
piederīgajiem būs iespējas tikties ar centra vadību, medicīnas un sociālajiem
darbiniekiem.
2011.gads aizvadīts ar pārliecību par to, lai katrs klients justu, ka darbinieki
godīgi un efektīgi strādā viņu labā, sniedzot augstas kvalitātes pakalpojumus.
Salīdzinājumā ar 2010.gadu, novadā pabalstu prasītāju skaits palielinājies, jo
palīdzību lūgušas ģimenes ar lielāku ģimenes locekļu skaitu . Pārsvarā
pabalstus lūdz ģimenes ar bērniem un vientuļi cilvēki.
15.tabulā atspoguļoti galvenie sociālo pabalstu veidi un to dinamika.

15.tabula
Pašvaldības izsniegto sociālo pabalstu veidi un to dinamika

Sociālo palīdzību saņēmušo
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
bērnu izglītībai un audzināšanai
bāreņiem pastāvīgas dzīves uzsākšanai
pabalsts audžu ģimenēm
sodu izcietušām personām
Citiem mērķiem
Aprūpei mājās izlietots latos
Par saņemtajiem sociālās aprūpes
un rehabilitācijas pakalpojumiem
izlietots latos

2010.
995

2011.
1278

271787

270257

120022

101739

230
34972
43349
4987
44823
5435
1633

80
45367
40181
3000
51026
4710
3226

16336
2049

20928
2026

49929

57180
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120022

GMI

101739

Dzīvokļa pabalsti un apkures nodrošināšanai

43349
40181

Bērnu ēdināšanai skolās un PII

34972
45367
16336
20928

Citiem mērķiem

44823
51026

Bērnu izglītībai un audzināšanai
Medicīnas pakalpojumu segšanai

4987
3000

Bāreņiem pastāvīgas dzīves uzsākšanai

5435
4710

Pabalsts audžu ģimenēm
Pabalsts stihiskas nelaimes gadījumā

1633
3226
230
80

2011

2010

101. attēls. Pamatbudžeta izdevumu dinamika sociālajai aizsardzībai (Ls)

Pēc redzamajiem skaitļiem varam secināt, ka 2011.gadā pašvaldības izsniegto
sociālo pabalstu summa Ls 270257 samazinājusies par Ls 1530 jeb 0,6 %
salīdzinājumā ar 2010.gadu.
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ILGTERMIŅA

FINANSU

IEGULDĪJUMI

16.tabula
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi (Ls)

31.12.2010.
911000

31.12.2011.
911000

Ozolnieku novada dome ir simtprocentīga kapitāla daļu turētāja Ozolnieku
komunālās saimniecības daudznozaru uzņēmumā SIA “Ozolnieku KSDU”. Līdzdalība
SIA “Ozolnieku KSDU” kapitālā 31.12.2011. bija Ls 911000.

17.tabula
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā (Ls)

SIA "OZOLNIEKU KSDU"

31.12.2010.
911000

31.12.2011.
911000
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