
Ozolnieku novada 
pašvaldība

Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2017.gadā!



Par konkursā iegūto naudas balvu 20 000 eur

• Papildināts bērnu rotaļu laukums 
Ānē

• Papildināts bērnu rotaļu laukums 
Ozolniekos



Par konkursā iegūto naudas balvu 20 000 eur

• Uzstādīti ielu vingrošanas rīki Ānē, Dalbē un Jaunpēterniekos



Par konkursā iegūto naudas balvu 20 000 eur

• Atjaunots skeitparks Ozolnieku sporta centra stadionā



Pašvaldība nodrošina skolēnu pārvadājumus

• Ozolnieku vidusskolai – 2 maršruti

• Teteles pamatskolai – 2 maršruti

• Salgales pamatskolai – 1 maršruts

• Garozas pamatskolai – 1 maršruts



Ozolnieku novadā pieejamā interešu izglītība

• Vispārējā fiziskā sagatavotība, mūzikas ābecīte, keramika, instrumentālais 
ansamblis, vokālais ansamblis, koris, orķestris, teātris, florbols, vides draugu 
pulciņi, robotika, folkloras grupa u.c. Ozolnieku novada skolās bez maksas

• Dejošana, keramika, angļu valoda, ansamblis u.c. 
pulciņi Ozolnieku novada PII (līdzmaksājums)

• Sporta skola Ozolniekos

• Mūzikas skola Ozolniekos

• Mūzikas un mākslas skola Salgalē



Aktivitātes bērniem un jauniešiem

• Ozolnieku bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs

• Ānes jauniešu iniciatīvu centrs

• Dalība starptautiskos jauniešu apmaiņas projektos



Nodarbības bērniem un jauniešiem

• Par savstarpējo attiecību veidošanu

• Par seksuāli reproduktīvo veselību

• Par atkarību un profilaksi

• Par veselīgu dzīves veidu

• Vispārējā fiziskā sagatavotība un veselības 
veicināšana

• Peldētprasmes apguve

• Distanču slēpošanas pamati



Pašvaldības organizēti pasākumi mammām, 
tētiem, vecvecākiem

• Laivu braucieni

• Nūjošana

• SUP fitness

• Velo apguves pamati

• Skriešanas koptreniņi

• Krav magas nodarbības

• Ki zombas nodarbības

• Bokss

• Veselības un funkcionālie treniņi

• Zīdaiņu vingrošana

• Velotūre

• Zolītes turnīri

• Zumba

• Joga



Ikvienam ir tiesības uz laimīgu nākotni

Atbalsts nelabvēlīgu ģimeņu bērnu integrēšanai sabiedrībā. 

Ozolnieku pašvaldība, izglītības iestādes, jaunatnes centri, 
nevalstiskas organizācijas u.c. veic 
kopīgas darbības šo bērnu 
motivēšanai apzināties savu 
vērtību un veidot laimīgu nākotni!



Plānotie darbi nākotnē

• Veselību veicinošas infrastruktūras attīstība

• Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība

• Sporta skolas attīstība, tai skaitā, baseina būvniecība

• Jaunu mājokļu būvniecība



Ozolnieku novada pašvaldība


