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OZOLNIEKU
Pirmsskolēni svin izlaidumu!

Ir klāt jūnijs – atvaļinājumu, 
izlaidumu, odu, īso nakšu 
un smaržīgo Jāņu zāļu laiks. 
Sagaidot Vasaras saulgrie-
žus, aicinām novadniekus 
piedalīties novada Kultūras 
nodaļas rīkotajās aktivitā-
tēs un jau laicīgi sākt gata-
voties svētkiem.
• Kultūras aktivitāšu ietvaros 

piedāvājam apgūt kļavu 
lapu cepuru un smilgu vai-
nagu darināšanu. Pašiem 
līdzi jāņem tikai kļavu lapas 
un smilgu pušķis. Meistar-
klases notiks gan Garo-
zas pakalpojumu centrā 
“Eži” 18. jūnijā, gan pie 
Ozolnieku Tautas nama 
20.jūnijā. 

• 21. jūnijā Garozas pa-
kalpojumu centrā “Eži” 
atklāsim Jāņa Felsberga 
alus kausu kolekcijas iz-
stādi. Ikviens ir aicināts at-
nest arī savu unikālo kausu 
izstādei, kā arī pašbrūvēto 
miestiņu vai kvasu un paš-
taisīto sieru degustācijai.

• Pie Ānes kultūras nama 
21. jūnijā plkst.19.00 būs 
jautra vasaras saulgriežu 
ielīgošana. Deju kolektīva 
"Čaukstenes" koncerts, vai-
nagu pīšana un atrakcijas.

• 23. jūnijā ielūdzam uz Līgo 
pasākumu Ozolnieku Jāņu 
pļaviņā, lai svinētu gada 
krāšņākos saulgriežus. 

Šogad Ozolnieku novada 
svētki norisināsies 20. jūli-
jā, tāpat kā pagājušo gadu 
- Jāņu pļavā, meža ielokā. 
Aicinām sanākt un sabraukt 
Ozolnieku iedzīvotājus - gan 
vietējos, gan ārzemēs dzīvo-
jošos uz savu novadu, kā uz 
salidojumu, kā uz ģimenes 
svinībām, lai vismaz reizi 
gadā pašā vasaras pilnbrie-
dā būtu kopā savos Ozolnie-
kos!
No plkst. 9.00 Ozolnie-
ku sporta skolas stadionā 
(Stadiona iela 5, Ozolniekos) 
aktīvākie svētku dalībnieki un 
sporta entuziasti tiek aicināti 
piedalīties sportiskās aktivi-
tātēs. Rītu varēsim uzsākt ar 
jogas nodarbību. 
Plkst. 10.00 notiks Sporta 
spēļu atklāšana. Būs iespēja 
izmēģināt savus spēkus ”3 
pret 3 Streetball” (ielu bas-
ketbolā), pludmales volejbolā 
un jaunākiem dalībniekiem 
– florbolā. Skeitparka cienītā-
jiem tiks organizētas ekstrēmo 
sporta veidu sacensības. Visas 
dienas garumā spraigās spor-
ta spēles un notiekošās aktivi-
tātes komentēs Edgars Bāliņš. 
Autosporta cienītājiem būs 
iespēja izmēģināt savu veiklī-
bu radio vadāmo automašīnu 
trasē. Pasākuma dalībniekus 
un skatītājus sagaida dažādi 
pārsteigumi. 
No plkst. 12.00 Jāņu pļaviņā 
visi tiek aicināti uz izklaides 
pasākumiem bērniem un da-
žādām aktīvām, izzinošām at-
rakcijām. Bērni varēs priecāties 
piepūšamajās atrakcijās, kā-
pelēt pa virvju trasi, vizināties 
zirga mugurā un samīļot lauku 
sētas dzīvnieciņus. 
Plkst. 16.00 uz skatuves uz-
stāsies Koncertaģentūra “Bra-
vissimo” mūziķi ar priekšnesu-
mu “Fantāziju faktors”. Krāšņi 

Izlaidumi Ozolnieku
novada skolās 

Ozolnieku Mūzikas skolā 25. maijā plkst. 12.00
Salgales Mūzikas un mākslas skolā 27. maijā plkst. 17.00
Salgales pamatskolā 14. jūnijā plkst. 16.00
Ozolnieku vidusskolā (9.klases) 15. jūnijā plkst. 13.00
Ozolnieku vidusskolā (12.klases) 15. jūnijā plkst. 17.00
Teteles pamatskolā 15. jūnijā plkst.14.00
Garozas pamatskolā 15. jūnijā plkst. 15.00

Lai absolventu nākotne ved pre-
tim jauniem izaicinājumiem un 
izdodas atrast savu vietu dzīvē! 
Esiet laimīgi! Lai Jums viss izdo-
das!

Ozolnieku novada Izglītības nodaļa

Lai bērnība paliek kā ziediņš maigs,
Kā pumpurs, kas pretī gaismai aust,

Kā saulīte debesīs mīļa un silta,
Kurai spīdot, būs dzīve jāpiesilda! 

Sveicam Ozolnieku novada 138 pirmsskolas beidzējus, 
kuri šovasar svin savu pirmo izlaidumu un rudenī uz-
sāks skolas gaitas! Šis ir nozīmīgs brīdis gan audzēk-
ņiem, gan skolotājiem un ģimenēm, jo noslēdz būtis-
ku dzīves un izglītības posmu bērnu dzīvē un iezīmē 
jauna ceļa sākumu. Lai bērniem pirmsskolā pavadī-
tais laiks paliek atmiņā kā skaists pasaules izziņas 
piedzīvojums, bet vecākiem novēlam, lai nekad ne-
pietrūkst pacietības un mīlestības, mazos ķiparus 
lolojot!

Ozolnieku novada Izglītības nodaļa

Plkst. 21.00 Līgo svinības 
atklās Ozolnieku novada 
amatierteātra dziedošie 
aktieri ar draugiem un deju 
kopu “Ozolnieki” koncertā 
“Tāpēc jau, ka nevar zināt, 
kāpēc”. 
Plkst. 22.00 Līgo nakts bur-
vībai iedegsim lielo Jāņu 
ugunskuru, un līdz plkst. 
4.00 lustēsimies zaļumbal-
lē ar grupu “Cits kvartāls” 
un Dj Since 1992. Pasāku-
ma laikā darbosies bufete.

• Salgalē – Garozas centrā 
23. jūnijā būs lustīga lī-
gošana. Jau no plkst.16.30 
visi aicināti uz Tumes 
amatierteātra "Dzim Te'' 
izrādi ”Skaistumkaralienes 
kronēšana, sagaidot Līgo 
svētkus”. Pēc izrādes būs 
arī konkurss par oriģinā-
lāko Jāņu vainagu. Bet no 
plkst.21.00 līdz plkst.4.00 
izbaudīsim Līgo svētku balli 
kopā ar grupu “Atspulgs”.

Aicinām svētku dalībniekus 
uz Līgo svinībām ierasties ar 
Jāņu zāļu vainagiem, kopjot 
sentēvu tradīcijas. Svinēsim 
kopā latviešu lielākos un ska-
nīgākos svētkus, pieskandi-
nāsim mūsu novadu ar Jāņu 
dziesmām un izgaismosim ar 
krāšņiem ugunskuriem!

Evita Poča,
Ozolnieku novada

 Kultūras nodaļas vadītāja

Aicina vasaras saulgriežu 
un Līgo pasākumi

Ozolnieku novada svētki 20. jūlijā
kostīmi, populāri multiplikāci-
jas filmu un pasaku tēli, bēr-
niem un jauniešiem aktuālas 
dziesmas, humora pilns sižets, 
bērnu iesaistīšana aktivitātēs, 
kā arī lieliskais izpildījums aiz-

raus kā lielus, tā mazus svētku 
dalībniekus!
Plkst. 17.30 mazos apmek-
lētājus uz skatuves aicinās 
“Jogitas atrakciju” jaunā rotaļu 
programma “Izkrāso vasaru”, 
kur bērni kopā ar pasaku tē-
liem varēs iet rotaļās, pūst bur-
buļus un nofotografēties. 
Plkst. 18.00 visi tiek aicināti uz 
svētku atklāšanas svinībām un 
novada amatiermākslas ko-
lektīvu koncertuzvedumu, kur 
piedalīsies lieli un mazi mūsu 
dziedošie, dejojošie un muzi-
cējošie novadnieki.
Plkst. 19.30 ar tautā iemīļo-
tiem un humora pilniem skaņ-
darbiem mūs priecēs Dailes 
teātra dziedošo aktieru an-
samblis “Ilga”. 
Plkst. 22.20 uz skatuves kāps 

visiem zināmā un iemīļotā grupa 
“Autobuss debesīs”, kura tieši 
šogad svin savu 20. jubileju un 
Ozolnieku Novada svētku ap-
meklētājus iepriecinās ar visiem 
zināmām dziesmām.

Plkst. 24.00 pēc Svētku uguņo-
šanas kopā dejosim un izklaidē-
simies ar pašmāju grupu “Dziļi 
violets”.
Līdz plkst. 4.00 izturīgākie No-
vada svētku apmeklētāji varēs 
dejot dīdžeja pavadījumā.
Svētku dalībnieki izsalkumu un 
slāpes varēs remdēt izbraukuma 
kafejnīcās, kas darbosies visas 
dienas garumā!
Pasākumu vadīs Dailes teātra 
aktieris Aldis Siliņš.
Dāvāsim viens otram pasakainu 
kopā būšanas laiku!

Sīkāka informācija sekos paš-
valdības mājas lapā: www.
ozolnieki.lv

Evita Poča,
Ozolnieku novada

Kultūras nodaļas vadītāja
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Lai uzlabotu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti Ozolnieku no-
vada pašvaldībā, ir uzsākts darbs, apkopojot biežāk pieprasītos 
iedzīvotāju pakalpojumus klātienē, ierodoties Kancelejā. Popu-
lārākie pakalpojumi klātienē laika posmā no 2019. gada janvāra 
līdz aprīlim ir:

* Pakalpojumi, kuru apjoms pirmajos četros 2019.gada mēne-
šos nepārsniedz 25 iesniegumus, kā arī klātienes konsultācijas 
bez iesnieguma nav iekļautas. Visi 2018.gada populārākie pa-
kalpojumi arī ir iekļauti šajā tabulā.
Klātienē uzrakstīto iesniegumu skaits ir pieaudzis aptuveni par 
47%, galvenokārt jauno pakalpojumu dēļ,  kas nebija iepriekš 
– VSAA iesniegumi un iesniegumi saistībā ar daudzdzīvokļu 
māju zemju domājamo daļu nodošanu dzīvokļu īpašniekiem 
bezatlīdzības lietošanā, ko pašvaldība ir uzsākusi sakārtot. 
Vienlaikus pašvaldība aicina iedzīvotājus izmantot
e-pakalpojumus, kas pieejami portālā latvija.lv.

Zita Janitēna,
Ozolnieku novada pašvaldības Kancelejas vadītāja

Ozolnieku novada pašvaldības 
Kancelejas informācija

Pakalpojums

Klātienē 
2019.gadā 
(janvāris- 

aprīlis)

Klātienē 
2018.gadā 
(janvāris- 

aprīlis)
Par zemes gabala bezatlīdzības 
nodošanu īpašumā (iesnieguma 
iesniegšana, līguma saņemšana)

16% 0

Nekustamā īpašuma atvieglojumi 16% 10%
Dzīvesvietas deklarēšana 14% 4%
Bērnu uzņemšana pašvaldības PII 
rindā

14% 26%

VSAA iesniegumu pieņemšana 12% 0
Dzimšanas pabalsts 7% 16%
Sabiedriskā transporta kompensāci-
jas 

7% 16%

Līdzfinansējums, ja nenodrošina 
pašvaldības PII

7% 13%

Apbedīšanas pabalsts 7% 15%
Kopā iesniegumi* 476 226

Aprīlī un maijā tika veik-
ta teritorijas sakārtoša-
na Ānes ciemā pie Ānes 
dīķa un Branku ciemā pie 
Džammu dīķa. Teritorijas 
sakārtošana turpināsies, 
labiekārtojot teritoriju ar 
dažādiem veselības veici-
nāšanas elementiem.

Inese Baumane, Attīstības
un projektu daļa

Jaunu ielu apgaismojuma 
posmu projektēšana un

esošo pārbūve
2019. gadā uzsākta vairāku Ozolnieku novada ielu un 
ceļu posmu apgaismojuma projektu izstrāde. Dalbes 
ciemā, virzienā no A8 uz Jaunpēterniekiem tiek projek-
tēts jauns apgaismojuma līnijas posms. Apgaismoju-
ma līnijas pārbūve tiek projektēta arī Rīgas ielas pos-
mam no tilta līdz Jelgavas pilsētas robežai. 
Visā novada teritorijā šovasar turpināsies apgaismoju-
ma līniju ikdienas remontdarbi un apgaismojuma no-
maiņa uz LED tipa gaismekļiem. 

Inese Baumane,
Attīstības un projektu daļa

Atgādinājums daudzdzīvokļu 
māju dzīvokļu īpašniekiem

Pirms gada Ozolnieku no-
vada dome, 2018. gada 21. 
jūnija sēdē lēma par rīcību 
ar daudzdzīvokļu dzīvo-
jamām mājam funkcionāli 
nepieciešamiem zemes 
gabaliem (Domes sēdes 
lēmums Nr.6,16.punkts), jo 
pašvaldībā tika saņemti ie-
sniegumi no daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju dzīvok-
ļu īpašniekiem par zemes 
gabalu nodošanu īpašumā 
bez atlīdzības.
Ozolnieku pagasta pado-
mes dzīvojamo māju pri-
vatizācijas komisija slēdza 
pirkuma līgumus ar dzīvokļu 
pircējiem, saskaņā ar kuru 
noteikumiem, pircējs dzīvokli 
ieguva īpašumā, bet piesais-
tītā zemes gabala domāja-
mās daļas tika nodotas nomā 
uz 99 gadiem. Pārbaudot 
zemesgrāmatu datus, tika 
konstatēts, ka attiecīgajos 
nodalījumos nav reģistrētas 
zemes gabala nomas tiesī-
bas.
Likuma “Par valsts un paš-
valdību dzīvojamo māju 
privatizāciju” 84.pantā ir 
noteikts, ka ar pašvaldības 
domes lēmumu privatizācijai 

nododams pašvaldības īpa-
šumā esošais zemes gabals 
īpašumā bez atlīdzības, uz 
kura pilnībā vai daļēji atro-
das privatizācijai nodotā dzī-
vojamā māja. Ja vienošanos 
par zemes gabala nodošanu 
īpašumā bez atlīdzības ne-
noslēdz uzaicinājumā no-
rādītajā termiņā, privatizētā 
objekta īpašnieks līdz attie-
cīgas vienošanās noslēgša-
nai maksā nomas maksu par 
pašvaldības īpašumā esošā 
uzaicinājumā norādītā pri-
vatizējamā zemes gabala 
domājamām daļām.
Ozolnieku novada dome 
nolēma:
1. Nodot Ozolnieku nova-

da pašvaldības īpašu-
mā esošos funkcionāli 
nepieciešamos zemes 
gabalus daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju dzīvok-
ļu īpašniekiem īpašumā 
bez atlīdzības, slēdzot 
vienošanās līdz 2019. 
gada 1. jūlijam;

2. Ja daudzdzīvokļu dzīvoja-
mo māju dzīvokļu īpaš-
nieki nepiekrīt parakstīt 
vienošanās līdz 2019.
gada 1. jūlijam un pie-

ņemt bezatlīdzības funk-
cionāli nepieciešamo 
zemes gabalu daudz-
dzīvokļu mājai, uzdot 
Ozolnieku novada paš-
valdības izpilddirektoram 
slēgt Zemes nomas līgu-
mus, likumā noteiktajā 
kārtībā un apmērā.

Atgādinām tiem iedzīvotā-
jiem, kuri vēl nav noslēguši 
vienošanos, nekavēties un 
līdz šī gada beigām ar per-
sonu apliecinošiem doku-
mentiem un Zemesgrāmatu 
griezties pašvaldības kance-
lejā, lai sagatavotu iesniegu-
mu.
Pašvaldības kancelejas tālr.: 
63050241
e-pasts: Zita.Janitena@ozol-
nieki.lv. 
Pašvaldības kanceleja strādā 
bez pusdienas pārtraukuma 
un šajā laikā iespējams tikai 
iesniegt iesniegumus.
Papildus informācija Ozol-
nieku novada domes Būv-
valdē pie Zemes ierīcības in-
ženieres Antras Plotņikovas 
(tālr. 63084707 vai rakstot 
uz e-pastu: antra.plotniko-
va@ozolnieki.lv.

Ozolnieku novada Būvvalde 

Salgales pamatskolas sporta laukuma labiekārtošana
2019.gada maijā uzsākta sporta laukuma labiekārtošana pie Salgales pamatskolas Em-
burgā, Salgales pagastā.
Darbus veic SIA “Uzars bruģēšana”. Kopējās projekta izmaksas ir 171 326.31 eiro (ar 
PVN). Projektu finansē Ozolnieku novada pašvaldība.
Labiekārtošanas darbus plāno pabeigt šī gada augusta vidū.

Inese Baumane,
Attīstības un projektu daļa

Ānē un Brankās turpinās teritorijas sakārtošana
Teritorija pēc darbu veikšanas.Teritorija pirms darbu veikšanas.
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«Ozolnieku Avīze»; Metiens – 4200 eks. Iznāk reizi mēnesī.
Reģistrācijas Nr. 00702098
Izdevējs: Ozolnieku novada dome, adrese: Stadiona iela 10,
Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018
Redaktore: Solvita Cukere
Tālr. 29448482, e-pasts: avize@ozolnieki.lv
Iespiests: SIA “IBC Print Baltic” 
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Ozolnieku Avīzi» obligāta. 
Par rakstos minētajiem faktiem atbild autors. 

Avīzē publicējamie materiāli jāiesūta līdz katra mēneša 10. datumam.  Ja Tu saņem izdevumu 
“Ozolnieku Avīze” savā pastkastītē vēlāk par kārtējā mēneša 10. datumu, ziņo, rakstot uz e-pastu: 
avize@ozolnieki.lv, lai mēs varam pārrunāt konkrēto gadījumu ar izdevuma piegādātāju! 

Savlaicīgi veiksim NĪN
maksājumus!

Aicinām nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) un zemes no-
mas maksātājus un šo nodokļu parādniekus savlaicīgi veikt 
2019. gada kārtējos un kavētos nodokļa maksājumus! 2019. 
gada samaksas termiņi ir 15.08. un 15.11.
Darbs ar nekustamā īpašuma nodokļa nemaksātājiem turpi-
nās, tiek sūtīti brīdinājumi gan pa pastu, gan elektroniski un 
SMS formā.
Turpinās NĪN parāda piedziņas process, un lēmums par pa-
rāda piedziņu bezstrīda kārtībā tiks piemērots ikvienam NĪN 
parādniekam, kurš nesadarbojas ar pašvaldību un uzskata, 
ka nodokli var nemaksāt.
Pašvaldība aicina savlaicīgi risināt NĪN parāda nomaksas ie-
spējas, nekrāt parādu tādā apmērā, ka jāveic piedziņa Zvēri-
nātam tiesu izpildītājam.
Informāciju par NĪN parāda lielumu un samaksas iespē-
jām var noskaidrot, zvanot uz 63057762, nodokļu admi-
nistratorei Lidijai Žukovskai.

Maijā ir saņemti kārtējie 
Pārtikas drošības, dzīvnieku 
veselības un vides zinātnis-
kais institūta „BIOR" veikto 
analīžu rezultāti, kas ap-
liecina, ka ūdens kvalitāte 
Ozolnieku ezerā ir atbilstoša 
un peldēties tajā ir atļauts. 
Lai atpūta pie Ozolnieku ezera 
visiem būtu patīkama, aicinām 
ievērot sabiedriskās kārtības, 
teritorijas labiekārtošanas, 
uzturēšanas un aizsardzības 
noteikumus - nemēslot, ne-
peldināt suņus, nedemolēt ie-

Ozolnieku novada infra-
struktūras sakārtošana ir 
viena no pašvaldības prio-
ritātēm, kam atvēlēta ie-
vērojama daļa 2019. gada 
budžeta līdzekļu. Būvdarbu 
sezona iet plašumā, darbi 
patlaban notiek vairākos 
objektos vienlaicīgi un ap-
tver visu novada teritoriju. 
Būvdarbu laikā gan gājē-
jiem un velobraucējiem, gan 
autovadītājiem iespējamas 
pārvietošanās neērtības uz 
ielām un ceļiem.  
• Lai uzlabotu satiksmes dro-
šību, Ozolniekos ir sākta au-
toceļa Jelgava–Dalbe (P100) 
krustojuma ar Eglaines un 
Skolas ielām (4,9. km) pārbū-
ve par rotācijas apli. Satiksme 
organizēta ar ceļazīmēm un 
vadstatņiem, ieviests ātru-
ma ierobežojums 30km/h un 
platuma ierobežojums 3m. 
Būvdarbus veic SIA “Ceļu 
būvniecības sabiedrība “Iga-
te” par līgumcenu 1,43 miljoni 
eiro. Projektu pasūtītājs ir VAS 

Mēs dodamies uz mežu, 
lai pastaigātos, atpūs-
tos, atgūtu spēkus pēc 
darba dienas. Bet vai ap-
zināmies, ka mežs, tā ir 
mūsu bagātība, kas palīdz 
mums atgūt enerģiju? 

Pasaules Dabas Fonds 
(PDF) un Dabas aizsardzī-
bas pārvalde uzsākusi kam-
paņu “Dabā ejot, ko atnesi, 
to aiznes!”. Tās ietvaros 
dabas takās tiek noņemtas 
atkritumu urnas un uzstā-
dītas informatīvas zīmes. 
Taču, lai sasniegtu mērķi, ir 
skaidrs, ka ir nepieciešama 
plašāka sabiedrības iesais-
tīšanās, jo pieaug cilvēku 
radītā ietekme dažādos da-

rīkoto peldvietu, kā arī atcerē-
ties par drošību ūdenī - nelēkt 
no apmalēm, laipām un citiem 
paaugstinājumiem. Droša at-
pūta galvenokārt ir atkarīga 
no pašiem atpūtniekiem!
Informējam, ka trīs bezmak-
sas tualetes, tai skaitā māmi-
ņām ar bērnu ratiņiem un cil-
vēkiem ar īpašām vajadzībām, 
ir pieejamas veikala "Elvi" tel-
pās, kā arī viena - pie dzelzce-
ļa stacijas "Ozolnieki".

Artūrs Semjonovs,
Saimniecības daļas vadītājs

Atļauts peldēties 
Ozolnieku ezerā

Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes! 
bas objektos. 
Atkritumu apsaimniekoša-
na dabas takās un mežos 
prasa lielus naudas un cil-

vēku resursus zemju īpaš-
niekiem un dabas objektu 
apsaimniekotājiem. Jāpie-
bilst, ka bieži dabas takās 
nevar piebraukt ar trans-
portu. Turklāt atkritumiem 
dabā tiek klāt dzīvnieki – tie 
var savainoties un saindē-
ties, un nereti iet bojā.

Novadā daudz tiek darīts, lai 
saglabātu mežus – tiek stā-
dīti jauni kociņi, talkās gadu 
no gada daudzi novadnieki 

pūlas, lai mežs tiktu attī-
rīts. Bet visi šie labie darbi 
sniegs ilgtermiņa rezultātu, 
ja katrs no mums apzināsies 
to, ka mums ir jābūt dabas 
sargātājiem.

Artūrs Semjonovs,
Saimniecības daļas

vadītājs

Ceļu būvniecības darbi  Ozolnieku novadā
”Latvijas Valsts ceļi”. Būvdar-
biem atvēlētas 100 kalendā-
rās dienas un tie noslēgsies 
līdz septembrim.
• Uzsākta gājēju celiņa ar ap-
gaismojumu izbūve no Ozol-

nieku dzelzceļa stacijas līdz 
autoceļam A8 Branku ciema 
virzienā. Būvdarbus veic SIA 
“Baltijas Būve”, pasūtītājs – 
Ozolnieku novada pašvaldība. 

Kopējais pašvaldības budžeta 
finansējums šim projektam ir 
684 623.73 eiro.
• Atsākti būvdarbi uz autoceļa 
Jelgava–Iecava (P93) posmā 
no Jelgavas apvedceļa (A8) 

līdz  Cenu un Salgales pagas-
tu robežai Ozolnieku novadā. 
Uz ceļa atsevišķos posmos 
ir brauktuves sašaurinājums 
un 50 km/h ātruma ierobe-
žojums. Būvdarbus veic SIA 
“Strabag”, finansē VAS ”Lat-
vijas Valsts ceļi”. Darbus pare-
dzēts paveikt līdz jūlijam. 
• Turpinās Ozolnieku nova-
da pašvaldības ceļa “Ņur-
das – Mucenieki” pārbūve 

1.01 – 2.94 km, Cenu pagastā. 
Projekts tiek īstenots Eiropas 
lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) ietvaros ar 
līdzfinansējumu 148900.00 
eiro apmērā. Pašvaldības fi-
nansējums – 95 692.00 eiro. 
• Šogad paredzēts uzsākt 
Jaunatnes ielas pārbūvi Ānes 
ciemā, Cenu pagastā. Pārbū-
ves projekts paredz brauktu-
ves paplašināšanu divvirzienu 
kustībai, apgaismota gājēju 
celiņa izbūvi un savienošanu 
ar gājēju celiņu gar P93 ceļu. 

Projektu finansēs no Ozolnieku 
novada pašvaldības budžeta.
• Visā novada teritorijā turpinā-
sies ielu, kā arī ceļu seguma re-
montdarbi un seguma uzlabo-
šana ceļu ikdienas uzturēšanas 
darbu ietvaros. 
Aicinām autovadītājus rē-
ķināties ar satiksmes iero-
bežojumiem, ceļā pavadīto 
papildus laiku un ievērot sa-
tiksmes organizāciju būvdar-
bu zonās! 

Inese Baumane, Attīstības un 
projektu daļa
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šķērsnorobežojums: vienpusīgie vadstatņi;
maksimāli 2 m attālumā cits no cita, slīpumā 1:3
(1:2) pret brauktuves malu vai barjera.
Vienpusīga signālugunis uz katra vadstatņa

garennorobežojums: divpusīgie vadstatņi Nr 908 /
909; maksimāli 10 m attālumā cits no cita.
Divpusīga signāluguns uz katra otrā vadstatņa

APZĪMĒJUMI

ceļa darbu vieta

palīgbarjeras vai signāllentes gājēju
norobežošanai

pagaidu brauktuves

esošās ceļa darbu vietas

garennorobežojums vai šķērsnorobežojums

transporta kustība gar ceļa darbu zonu

esošās ceļa zīmes

norobežojuma barjeras Nr. 912, uzstādīt
vietās, kur transporta satiksme slēgta

pagaidu ceļa zīmes uzstādīšanas
vieta un Nr

ceļa zīmju aizklāšana vai
demontāža

slēgtā posma apbraucamie ceļi

sabiedriskā transporta maršruts

piebraucamie ceļi objektiem slēgtā
posma zonā

Transporta kustības izmaiņas jūnijā

Uz Jelgavu

Uz
 s

ko
lu

Papildus 
autobusa 

pietura
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šķērsnorobežojums: vienpusīgie vadstatņi;
maksimāli 2 m attālumā cits no cita, slīpumā 1:3
(1:2) pret brauktuves malu vai barjera.
Vienpusīga signālugunis uz katra vadstatņa

garennorobežojums: divpusīgie vadstatņi Nr 908 /
909; maksimāli 10 m attālumā cits no cita.
Divpusīga signāluguns uz katra otrā vadstatņa

APZĪMĒJUMI

ceļa darbu vieta

palīgbarjeras vai signāllentes gājēju
norobežošanai

pagaidu brauktuves

esošās ceļa darbu vietas

garennorobežojums vai šķērsnorobežojums

transporta kustība gar ceļa darbu zonu

esošās ceļa zīmes

norobežojuma barjeras Nr. 912, uzstādīt
vietās, kur transporta satiksme slēgta

pagaidu ceļa zīmes uzstādīšanas
vieta un Nr

ceļa zīmju aizklāšana vai
demontāža

slēgtā posma apbraucamie ceļi

sabiedriskā transporta maršruts

piebraucamie ceļi objektiem slēgtā
posma zonā

No 1.jūnija tiks slēgta visa veida transporta satiksme Skolas ielas posmā no Rīgas ielas līdz Baltijas Starptautiskajai akadēmijai. 
Slēgtajā ceļu posmā esošajiem objektiem piebraukšana tiks nodrošināta.
Sabiedriskā transporta kustība tiks organizēta pa Meliorācijas ielu, kas uz satiksmes organizācijas izmaiņu laiku būs galvenās 
nozīmes iela attiecībā pret Stadiona ielu.  Papildus autobusa pietura (1. un 18. JAP autobusu maršrutos) virzienā uz Ozolnieku 
vidusskolu būs Meliorācijas ielas posmā starp Stadiona un Kastaņu ielām (skat. Satiksmes organizācijas shēmu).

Uz Rīgu
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Ozolniekos – 12. jūnijā
 Adreses: 
* Skolas iela 11; 
* Rīgas iela 18; 
* Parka ielas iekšpagalmā; 
* Kastaņu iela (pie garāžām); 
* Aizupes rajons (Aizupes 4). 
Cenu pagastā, Brankās -
12. jūnijā
 Adreses: 
*Saules iela 7b
  (pie garāžām); 
*Spartaka iela
  (pretī ūdenstornim). 
Ānē un Tetelē – 26. jūnijā
 Adreses Ānē: 
* Celtnieku iela 2; 
* Pie Celtnieku ielas 14; 
* Jaunatnes iela 5; 
* Celtnieku iela 9
   (pie Sporta ielas). 

Adreses Tetelē: 
* Skolas ielā 11;
* Bērzu ielā 5. 

Garozā: Iecavas iela 9 (pie 
mikrorajona) 21. augustā. 
Emburgā: 1. maija iela 5 
atkritumus izvedīs 21. augustā.
Dalbē un Jaunpēterniekos 
- pēc nepieciešamības un 

informācijas no iedzīvotājiem, 
tiks iekļauts Ozolnieku 
maršrutā.

Atgādinājums iedzīvotājiem!
Lielgabarīta atkritumu 
savākšanas punktos drīkst 
izmest: 
• sadzīves tehniku; 
• mēbeles, matračus; 

Lielgabarīta atkritumu savākšanas grafiks 2019. gada jūnijā
• sīkus sadzīves priekšmetus. 
Nedrīkst izmest: 
• vecas riepas; 
• medikamentus; 
• svinu saturošus priekšmetus 
(baterijas, akumulatori); 
• krāsas un to izstrādājumus; 
• ražošanas atkritumus; 
• celtniecības atkritumus 
(nepieciešams atsevišķi pasūtīt 
izvešanas konteineru). 
Uzņēmums SIA “Ozolnieku 
KSDU” aicina ievērot 
nosacījumus, kas saistīti 
ar lielgabarīta atkritumu 
izmešanu! Bīstamos 
atkritumus, piemēram, 
automašīnu riepas, krāsas, 
eļļas, iedzīvotājiem ir jānogādā 
atkritumu savākšanas punktos 
pašu spēkiem.

Iedzīvotāji, sekojot līdz 
lielgabarīta atkritumu 
izvešanas grafikam, drīkst 
izvedamos lielgabarīta 
priekšmetus novietot pie 
sadzīves atkritumiem jau 
iepriekšējās brīvdienās, bet 
ne ātrāk kā nedēļu pirms 
plānotās izvešanas.
Privātmāju iedzīvotāji 
lielgabarīta atkritumu 
izvešanu var pieteikt SIA 
"Ozolnieku KSDU" darba 
dienās no plkst. 8.00 
līdz 17.00, zvanot pa tālr. 
25957171 vai rakstot uz 
e-pastu: info@oksdu.lv un 
norādīt ielu, mājas numuru, 
kā arī lielgabarīta atkritumu 
apjomu.

SIA „Ozolnieku KSDU”

Ānes Sociālo pakalpojumu 
punktā – Ānē, Celtnieku ielā 
12, darbu uzsākusi Sociālā 
darbiniece Līga Krūmiņa, ku-
ras galvenie darba pienākumi 
ir:
• Veikt sociālo darbu ar piln-

gadīgam personām līdz 
vecuma pensijai un ar piln-
gadību sasniegušiem bāre-
ņiem vai bez vecāku gādī-
bas palikušiem bērniem.

• Izskatīt sociālo pabalstu 
pieprasījumus.

• Informēt, konsultēt un 
sniegt atbalstu iedzīvotā-
jiem. 

Palielināts pabalsts bērniem un 
pieaugušajiem ar invaliditāti

Laulības noslēgšana ārpus 
dzimtsarakstu nodaļas telpām

Sociālo darbinieku darba laiki

Sociālajā dienestā darbu 
uzsākuši divi jauni speciālisti

Par 100 eiro tiks palielināts 
īpašas kopšanas pabalsts 
bērniem ar smagu invaliditā-
ti un pilngadīgām personām 
ar invaliditāti, kuras cēlonis 
ir slimība no bērnības. No 
2019. gada 1. jūlija pabalsts 
šo cilvēku kopšanai būs 
313,34 eiro mēnesī.
Ģimenes, kurās aug bērni ar 
īpaši smagu invaliditāti un 
kuriem ir noteiktas indikācijas 
īpašas kopšanas nepiecie-
šamībai smago funkcionālo 
traucējumu dēļ, saskaras ar 
situāciju, ka bērni nevar veikt 
vecumam atbilstošas darbības 
un sevis aprūpi patstāvīgi bez 
vecāku vai atbalsta personas 
pastāvīgas palīdzības. Tas at-

Iedzīvotāji ar Līgu Krūmiņu var 
sazināties pa tālr. 26385805 
vai rakstot liga.krumina@
ozolnieki.lv.
Lai nodrošinātu pēc iespējas 
kvalitatīvāku, individuālāku 
pieeju mazaizsargātajām ie-
dzīvotāju grupām, Sociālajā 
dienestā ir jauns speciālists 
darbam ar pilngadīgām per-
sonām ar funkcionāliem trau-
cējumiem - sociālā darbiniece 
Svetlana Vozņesenska. 
Ar Svetlanu Vozņesensku var 
sazināties pa tālr. 27047898 
vai, rakstot svetlana.vozne-
senska@ozolnieki.lv.

Līga Krūmiņa Pirmdiena – Trešdiena (8:00-17:00)
Ceturtdiena – 8:00-19:00
Piektdiena – 8:00-13:00
Pusdienlaiks no 12:00-12:45
Piektdienās strādā bez pusdienlaika

Svetlana Vozņesenska Pirmdiena – Trešdiena (8:00-17:00)
Ceturtdiena – 8:00-19:00
Piektdiena – 8:00-13:00
Pusdienlaiks 12:00-12:45
Piektdienās strādā bez pusdienlaika

tiecas arī uz ģimenēm, kad 
šie bērni sasniedz pieaugušā 
vecumu un īpaši smaga inva-
liditāte un līdz ar to arī papildu 
aprūpe saglabājas Ģimenēm 
rodas papildu izdevumi šo 
cilvēku aprūpei un veselības 
stāvokļa uzlabošanai vai uztu-
rēšanai esošajā līmenī. Valsts 
noteiktā kopšanas pabalsta 
apmēra palielināšana bērniem 
un pieaugušajiem ar smagu 
invaliditāti no bērnības, kā arī 
viņu ģimenes locekļiem var 
sniegt papildu finansiālu atbal-
stu šo cilvēku labāko interešu 
nodrošināšanai. 

Raksts tapis sadarbībā ar
Labklājības ministriju

2013.gada 1. janvārī stājās 
spēkā grozījumi Civillikuma 
56.pantā, izsakot to jaunā 
redakcijā: "Dzimtsarakstu 
nodaļā laulā atklāti nodaļas 
telpās vai citā piemērotā 
vietā." Proti, laulību ir iespē-
jams noslēgt ne tikai dzimt-

sarakstu nodaļas telpās, 
bet arī citā piemērotā vietā, 
piemēram privātmāja, viesu 
namā utt.

Diezgan lielu popularitāti ir 
guvusi laulības noslēgšana 
netradicionālās vietās, proti, 
ārpus dzimtsarakstu nodaļas 
telpām. Nešaubīgi, ka laulību 
ceremonija ir viens no svarīgā-
kajiem kāzu dienas aspektiem, 
tādējādi daudzi pāri vēlas to 
padarīt īpašu un neaizmirsta-
mu, ceremonijas norisi veicot
sev iemīļotā vietā.
Ja vēlaties laulību noslēgt ār-
pus dzimtsarakstu nodaļas 
telpām, tad ir jāvienojas ar 
dzimtsarakstu nodaļas atbil-
dīgo darbinieku iesnieguma 
iesniegšanas brīdī, jo cere-
monijas vieta un datums ir 
jāsaskaņo atbilstoši nodaļas 
noslogotībai. 
Valsts nodeva par laulības 
reģistrāciju ir 14.00 EUR, bet 
laulība ārpus dzimtsarakstu 
nodaļas izmaksā dārgāk. Mak-
su par laulības reģistrācijas 

pakalpojumu nosaka pašval-
dība, kas ir izstrādājusi savu 
cenrādi par laulības reģistrā-
ciju un svinīgās ceremonijas 
novadīšanu. Ozolnieku novada 
pašvaldībā izbraukuma laulību 
maksa ir 100.00 EUR (ja viens 
no pāra ir deklarēts Ozolnieku 
novadā) vai 150.00 EUR (ja abi 
jaunlaulātie ir deklarēti citā 
pašvaldībā). 
Būtiski minēt, ka piedāvāt iz-
braukuma laulību reģistrāciju 
ārpus Dzimtsarakstu nodaļas, 
var tikai vietās, kas atrodas 
Ozolnieku novada adminis-
tratīvajā teritorijā. Par piemē-
ru ceremonijas norises vietai 
varētu minēt - Ānes muižu vai 
Latvijas Valsts pirmā preziden-
ta Jāņa Čakstes dzimtas mājās 
"Auči". 

Laura Gasparovča,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Sniedz atbalstu novada aizbildņu ģimenēm
Ozolnieku novada piecas aiz-
bildņu ģimenes - 19 pieaugu-
šie un bērni kopā ar sociālo 
darbinieci Dainu Ivulāni devās 
uz Latvijas Etnogrāfisko brīv-
dabas muzeju, lai piedalītos 

Latvijas audžuģimeņu sadrau-
dzības pasākumā, iepazītu 
senlaicīgo muzeja gaisotni, 
latvisko dzīvesziņu un svinētu 
pavasara atnākšanu ar jaut-

rām rotaļām, kārtīgu šūpo-
šanos, radošām darbnīcām, 
spēlēm un dančiem kopā 
ar folkloristiem un cienasta 
baudīšanu. Pēc kopīgas dar-
bošanās ģimenes ar bērniem 

priecājās par izcīnītajām bal-
vām un garšīgajiem našķiem, 
piedaloties dažādās spēlēs.
Latvijas Audžuģimeņu biedrī-
ba sniedz atbalstu ģimenēm, 

kuras savā audzināšanā pie-
ņēmušas bāreni vai bez ve-
cāku gādības palikušu bērnu. 
Ozolnieku novada aizbildņu 
ģimenes biedrības rīkotajā pa-
sākumā piedalījās pirmo reizi. 
Pašvaldība pasākuma dalīb-
niekus atbalstīja ar transportu. 
Maija nogalē plānota Latvijas 
Audžuģimeņu biedrības spe-
ciālistu pieredzes apmaiņas 
tikšanās Ozolniekos ar Ozol-
nieku novada aizbildņu ģime-
nēm, kuras ir piebiedrojušās 
biedrībai. 
Šovasar tiek plānoti pasākumi 
aizbildņu ģimeņu bērniem, tie 
tiks saplānoti un apspriesti tik-
šanās reizē, maija nogalē.

Daina Ivulāne,
sociālā darbiniece
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Sekosim bērnu drošībai vasarā!
Sācies ilgi gaidītais skolēnu 
vasaras brīvlaiks. Vasarā 
bērni un pusaudži lielāko 
dienas daļu pavada pie da-
bas, ūdeņiem, izbrauc at-
pūsties uz laukiem. Jaunākie 
bērni spēlējas rotaļu lauku-
mos un piedalās nometnēs, 
kas saistītas ar dažādām ak-

tivitātēm. Tāpēc bērnu vecā-
kiem būtu vairāk jāizskaidro 
bērniem drošības jautājumi, 
lai pasargātu no traumām.
Atpūšoties laukos, vecākiem 
bērniem ir jārāda un jāskaidro, 
kā veicami darbi dārzā. Tādas 
darbības kā zāles pļaušana, 
koku zāģēšana, malkas skal-
dīšana un zaru smalcināšana 
nedrīkst nodot bērnu pārziņā. 
Jārūpējas par to, lai zāles pļā-
vējus, motorzāģus un citas 
ierīces bērns nevarētu iedar-

Tuvējie meži un lauki vēl 
aizvien sevī glabā Otrā pa-
saules kara munīcijas un citu 
vēsturisku priekšmetu atlie-
kas, ko iedzīvotāj nereti at-
rod veicot rakšanas darbus, 
dodoties pastaigā, sēņojot 
vai ogojot.
Vēsturiskie atradumi arvien ir 
ļoti iedvesmojoši, ir vēlme tos 
aplūkot un izpētīt tuvāk, tomēr 
lūdzam ikvienu, īpaši jaunie-
šus, būt piesardzīgiem, jo tie 

Ietājoties siltam laikam, 
16. jūnijā tiek plānots pa-
visam vasarīgs laivu brau-
ciens. Pasākums notiks bez 
maksas un paredzēts kā 
maziem, tā lieliem Ozolnie-
ku novada iedzīvotājiem. 
Precīzāka informācija būs 
pieejama jūnijā Ozolnieku 
novada mājas lapā un soci-
ālajos tīklos. 
Pasākuma aktivitātes tiek līdzfi-
nansētas no Eiropas Sociālā fon-
da projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/066 
“Slimību profilakses un veselību 
veicināšanas pasākumi Ozolnie-
ku novadā” ietvaros.

Vita Rozenfelde,
Attīstības un projektu  daļas

projektu vadītāja

bināt, darba rīkus noliekot bēr-
niem nepieejamā vietā. 
Sastopoties ar mājdzīvniekiem, 
jāatceras, ka bērnam ir jādod 
laiks pierast pie viņiem. Laikā, 
kad bērns ir dzīvnieku tuvumā, 
jānodrošina pieaugušā uzrau-
dzība. 
Vasarā bērni vairāk sporto, kas 

ir papildus traumatisma risks. 
Ja mājas pagalmā ir batuts, 
tam noteikti jābūt aprīkotam 
ar aizsargtīklu. Noteikti drošī-
bas nolūkā jālieto roku un ceļu 
aizsargi. Svarīgi nodrošināt 
bērnu ar aizsargķiveri. Jāse-
ko, lai bērni ar skrituļslidām, 
skrituļdēļiem un velosipēdiem 
brauktu tikai tam piemērotās 
vietās un šķērsojot brauktuves 
un dzelzceļa tuvumā nelieto 
austiņas. Bērniem jāatgādina, 
ka brauktuve ir šķērsojama ti-

Kara laika munīcija un sprāgstvielas - bīstamas dzīvībai!

Paziņojums par tarifa projektu

Atgādinām par 
smēķēšanas 

aizliegumu

Pašvaldība vēlas vērst iedzīvo-
tāju uzmanību tabakas izstrā-
dājumu kaitīgumam, aicinot 
rūpēties par savu un līdzcil-
vēku veselību. Atgādinām ie-
dzīvotājiem, ka likums nosaka, 
ka ir aizliegts smēķēt tuvāk par 
10 metriem no ieejām ēkās vai 
būvēs (arī uz ārējām kāpnēm 
un lieveņiem), kur izvietotas 
valsts vai pašvaldību iestādes 
un kapitālsabiedrības. Īpaši šīs 
normas ievērošanu Pašvaldī-
bas policija uzraudzīs novada 
izglītības iestāžu- skolu un 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
tuvumā. Tas attiecas arī uz 
profesionālās ievirzes izglītī-
bas iestādēm novadā - Ozol-
nieku novada Sporta skolas 
un Mūzikas skolu ieejām, kur 
diemžēl šī norma visbiežāk 
netiek ievērota.
Likums "Par tabakas izstrādā-
jumu realizācijas, reklāmas un 
lietošanas ierobežošanu" no-
saka, ka smēķēt aizliegts:

•ne tikai izglītības un au-
dzināšanas iestāžu, ārst-
niecības iestāžu, sociālās 
aprūpes un rehabilitācijas 
institūciju, bet arī šo ies-
tāžu lietošanā esošajās 
teritorijās, izņemot telpas 
vai vietas, kas speciāli ierā-
dītas smēķēšanai;

•bērnu klātbūtnē;
•tabakas izstrādājumus 
aizliegts pārdot personām, 
kuras ir jaunākas par 18 

gadiem, un šīs personas 
nedrīkst tos iegādāties;

•smēķēšanas ierobežojumi 
attiecas arī uz elektroniska-
jām cigaretēm.

Respektēsim citu cilvēku tiesī-
bas uz tīru un smēķēšanas pro-
duktu dūmiem nepiesārņotu 
vidi, nepaaugstinot smēķēša-
nas, tajā skaitā tabakas dūmu 
otrreizējas ieelpošanas, izrai-
sītu slimību risku un sniedzot 
pozitīvu piemēru bērniem un 
jauniešiem. 
Atcerēsimies, ka ir aizliegts 
smēķēt daudzdzīvokļu māju 
kāpņu telpās, gaiteņos un citās 
koplietošanas telpās, kā arī uz 
balkoniem un lodžijām, ja kā-
dam no mājas iedzīvotājiem ir 
pamatoti iebildumi. 
To paredz arī 2011.gada 11.ok-
tobra Ozolnieku novada sais-
tošie noteikumi 6/2010 "Ozol-
nieku novada sabiedriskās 
kārtības noteikumi", aizliedzot 
smēķēšanu daudzdzīvokļu 
māju balkonos, lodžijās, pie at-
vērta loga un tuvāk par 10 met-
riem no daudzdzīvokļu ēkas.
Ozolnieku novada pašvaldības 
policija, pamatojoties uz iedzī-
votāju sūdzībām, kontrolē un 
turpinās kontrolēt Ozolnieku 
novada sabiedriskās kārtības 
noteikumu izpildi, pārkāpumu 
gadījumā uzliekot administra-
tīvo sodu.

Raksts tapis sadarbībā
ar Pašvaldības policiju

var izrādīties dzīvībai bīstami!
Mežā, uz lauka vai kur ci-
tur atrodot priekšmetus vai 
konstrukcijas, par kurām ir 
aizdomas, ka tas varētu būt 
sprādzinbīstamas, nedrīkst 
pašrocīgi izjaukt, mest uguns-
kurā, jo var gadīties tā, ka šis 
atradums būs pēdējais jūsu 
mūžā. Drošība arvien lai ir pir-
majā vietā!
Ziņojiet par šādiem atra-
dumiem Valsts policijai pa 

SIA “Ozolnieku KSDU”, vienotais reģistrācijas Nr. 41703003356, juridiskā adrese Kastaņu 2, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-
3018, Latvija, 12.04.2019. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu 
tarifu projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku saskaņā ar 
14.04.2010.g. SPRK lēmumu Nr. 1/7.

Piedāvātie tarifi varētu stāties spēkā ar 01.10.2019. Tarifu izmaiņas ir saistītas ar SIA “Ozolnieku KSDU” siltumenerģijas ra-
žošanas un tirdzniecības pakalpojumu sniegšanu Ānes ciemā, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, kas par vairāk nekā 10% izmaina 
tarifa aprēķinam izmantoto prognozēto siltumenerģijas apjomu, kā arī ar elektrības ražošanu koģenerācijā pārtraukšanu.
Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltu-
menerģijas apgādes pakalpojuma tarifu projektu  lietotājs var Kastaņu ielā 2, Ozolniekos pirmdienās no plkst. 17.00 līdz 18.00 
un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz.10.00, iepriekš sazinoties ar SIA „Ozolnieku KSDU” ekonomisti Jeļenu Kovaļonoku, tālruņa numurs 
63084562.
Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA „Ozolnieku KSDU” Kasta-
ņu ielā 2, Ozolniekos, info@oksdu.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa 
Nr.67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma 
publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

SIA ”Ozolnieku KSDU”

kai atļautās vietās, pie gājēju 
pārejas un atļautā gaismas 
signāla. Bērniem jāatgādina, 
ka, ejot peldēties, nedrīkst at-
stāt velosipēdu un citas vērtī-
gas mantas nepieskatītas. 
Pieaugušajiem jācenšas pēc 
iespējas vairāk pavadīt laiku ar 
bērniem, darboties kopā, rādot 
piemēru un aktīvi nodarbinot. 
Spēlējot bumbu, labāk izvēlē-
ties laukumu, kur tuvumā ne-
būs intensīva satiksme. 
Mājās jārūpējas par to, lai bērni 
ir drošībā - nerotaļājas uz palo-
dzes pie vaļēja loga vai balko-
na. Svarīgi izskaidrot, ka brīvā 
laika pavadīšana nepabeigtās 
vai pamestās ēkās ir bīstama. 
Noteikti jāpieskata bērni, ja pie 
mājas atrodas dīķis, aizliedzot 
peldēties bez pieaugušo klāt-
būtnes. Bērniem noteikti jāin-
formē savi vecāki, dodoties pie 
draugiem. 
Atcerēsimies, ka mēs, pieau-
gušie esam piemērs mūsu 
bērniem. Nebūsim vienaldzīgi, 
ja pamanām nepareizu un bīs-
tamu bērnu rīcību. Lai mums 
visiem saulaina un droša va-
sara!

Raksts tapis sadarbībā ar
Pašvaldības policiju

diennakts tālruni 110 vai 
Pašvaldība policijai un atstā-
jiet šādu priekšmetu neitrali-
zāciju profesionāļu ziņā!

Raksts tapis sadarbībā
ar Pašvaldības policiju

Iedzīvotāji var sazināties ar 
Pašvaldības policijas dar-
biniekiem. Pašvaldības po-
licijas iecirkņa tālruņa Nr. 
20029099

Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs 
 (bez PVN)

Piedāvātais tarifs 
(bez PVN) Tarifa palielinājums (%).

Siltumenerģijas ražošana, pārvalde un sadale, 
tirdzniecība

61.18
EUR/MWh

69.28
EUR/MWh 

13.24%

Siltumenerģijas ražošana, pārvalde un sadale, 
tirdzniecība (Saules iela 1, Saules iela 7 Saules iela 3, 

Saules iela 11, Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads 
un Aizupes 4, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku 

novads)

Diferencētais tarifs 48.73
EUR/MWh

N/A, diferencētais tarifs
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30. aprīļa vakarā Ozol-
nieku Tautas nama zālē 
izskanēja patīkamu pār-
steiguma brīžu piepildīts 
muzikāls šovs „Dziedi ar 

skolotāju”. Šova idejas 
autore ir Ozolnieku vidus-
skolas direktores vietnie-
ce un mūzikas skolotāja 
Rūta Bergmane, kura pra-
tusi īsā laika periodā savu 
ideju krāšņi un skanīgi 
realizēt. Šovs ienesa gai-
šas un patīkamas emoci-
jas ikviena klausītāja sirdī. 
11 šova priekšnesumus un 
70 dalībniekus atzinīgi vēr-
tēja žūrija – dziedātāja, šova 
”Supernova” debitante, jel-
gavniece - Kristiāna Bum-
biere, deju un kustību skolo-
tāja Mārīte Skrinda un Ānes 
kultūras nama direktors, 
pasākumu vadītājs Raivis 

Zigmunds.
„Regulāri TV ekrānos va-
ram sekot līdzi dažādiem 
šoviem, kā piemēram, „X 
faktors”, „Talantu fabrika”, 

„Dziedi ar zvaigzni”, „Dejo ar 
zvaigzni”. Taču šovakar mēs 
piedāvājam vēl neredzētu 
šovu – “Dziedi ar skolotāju”. 
Esam priecīgi pārsteigti par 
skolēnu un pedagogu lielo 
ieinteresētību un atsaucī-
bu,” stāsta Rūta Bergmane. 
Patīkami, ka šovā piedalījās 
dažāda vecuma skolēni no 
2. līdz 12. klasei, skolas ab-
solventi un viņu atraktīvie 
skolotāji. Divu stundu laikā 
klausītāji kopā ar žūriju at-
klāja vēl neredzētus talantus 
gan audzēkņu, gan pedago-
gu vidū. Šovam Rūta Berg-
mane bija atlasījusi skolēnu 
un skolotāju muzikālajām 

spējām un temperamentam 
piemērotas dziesmas, katru 
no dalībniekiem iesaistot 
vizuāli baudāmā šovā ar 
pārdomātiem tērpiem, ho-
reogrāfiju un pārsteiguma 
mirkļiem. Interesanti bija 
dzirdēt populāras latviešu 
komponistu Raimonda Pau-
la, Ulda Stabulnieka, Vara 
Vētras un Zigmara Liepiņa 
dziesmas jaunā kvalitātē. 
Šajā pasākumā bija patīkami 
ieraudzīt dziedošos un daudz-
pusīgos novada skolotājus 
citā veidolā, kas skatītājiem 
sagādāja ne mazums jauku 
pārsteigumu. Nedalītu skatī-
tāju balsojuma un žūrijas ko-
misijas augstāko vērtējumu 
izpelnījās Ozolnieku vidus-
skolas karjeras konsultantes 
Līgas Patupas un 6. klases 
skolēnu kopīgi izveidotais 
šovs Raimonda Paula dzies-
mai ”Kapteinis Reinis”. Šovs 
noslēdzās ar dalībnieku kop-
kora dziesmu „Tik un tā”, ai-
cinot ikvienam uzdrošināties 
realizēt savas radošās ide-
jas. Pasākuma noslēgumā 
sekoja dalībnieku apbalvo-
šana un Kristiānas Bumbie-
res muzikālie priekšnesumi, 
kas visus šova dalībniekus 
iesaistīja jautrā ballītē.

 Solvita Cukere

Projekts „Esi Līderis” ir inte-
rešu izglītības programma 
pamatskolu 7.-9.klašu sko-
lēniem, kuri virza jaunieti 
uz mērķu izvirzīšanu, savas 
individualitātes apzināša-
nos, personības veidošanu, 
izpratni par nākotnes iespē-
jām, mērķtiecīgi virzoties 
savas nākotnes profesijas 
izvēlē.
Projektā „Esi Līderis” no Ga-
rozas pamatskolas piedalījās 
divas jauniešu komandas: 9. 
klases komanda „Mēs esam” 
un 8. klases komanda „Uz 
priekšu”. 
Projekta ietvaros, Garozas 
pamatskolas divas koman-
das devās uz konkursu 
“Profesionālis” Kuldīgā, kur 
komanda „Mēs esam” iegu-
va 1. vietu Zemgales un Kur-
zemes reģionā, kā arī iespē-
ju startēt konkursa finālā. 
Fināla dienā komanda devās 
uz Rīgas Brīvostas pārvaldi, 
kur iepazinās ar ostas ik-
dienu un darbu. Fināla pār-
baudījums balstījās uz Rīgas 

Ozolnieku bērnu folkloras 
kopa ”Knipati” devās uz 
Rīgu, lai godam pārstāvētu 
Zemgales novadu divu tradi-
cionālās mūzikas konkursu 
finālos. 
Tradicionālās dziedāšanas 
konkursa ”Dziesmu dziedu, 
kāda bija” jaunākajā grupā ti-
kās 29 finālisti no visas Latvi-
jas, vidējā grupā  39, savukārt 
vecākajā grupā – 41. Katram 

Jaunie talanti iemirdzas šovā 
„Dziedi ar skolotāju” 

„Esi Līderis”- projekts 
jauniešiem

”Knipatiem” 1.pakāpes diplomi!

dziedātājam bija jāizpilda di-
vas, dažādās manierēs dzie-
damas tradicionālās dzies-
mas. ”Knipatu” meitenēm 
veicās ļoti labi! 
Karlīna Kairiša šogad kon-
kursā piedalījās pirmo reizi un 
uzreiz tika izvirzīta dalībai finā-
lā jaunākajā grupa, kur ieguva 
II pakāpes diplomu un ”Dižlie-
lās dziedātājas” nosaukumu. 
Gundegai Sirvidei, Sofijai 

Brīvostas pārvaldē dzirdēto 
un redzēto. Komanda “Mēs 
esam” ieguva pateicību par 
piedalīšanos.
Garozas pamatskolā, cie-
mojās Ata Kronvalda Durbes 
pamatskolas līderi projekta 
“Mana cita skola” ietvaros. Sa-
tikšanās tēma bija skolu tradī-
cijas. Abas izglītības iestādes 
iepazīstināja ar savas skolas 
tradīcijām. 
Jaunieši izspēlēja iepazīšanās 
un saliedēšanās spēles, kopā 
spēlēja volejbolu, izrādīja cie-
miņiem savu skolu un devās 
nelielā ekskursijā uz Latvijas 
pirmā prezidenta Jāņa Čak-
stes dzimtajām mājām “Auči”. 
Šī projekta ietvaros ieguvām 
labu pieredzi un pilnveidojām 
prezentēšanas prasmes. Ļoti 
jauki pavadījām laiku, iepa-
zīstot jaunus draugus un viņu 
skolas tradīcijas.
Projekts „Esi Līderis” ir lieliska 
iespēja katram no mums piln-
veidot un attīstīt dažādas jau-
nas prasmes. Tās ir vērtīgas 
papildus aktivitātes ikdienas 
mācībām, bet rezultāts, ko 
varam iegūt, ir lielisks!

Annija Nonberga, Garozas 
pamatskola 8. klases skolniece

Stankus un Elvisai Gabrānei 
vidējās grupā I pakāpes diplo-
mi un ”Dižo dziedātāju” tituli. 
Savukārt, Eila Krista Rumpe 
spēja pozitīvi pārsteigt žūriju 
un vienīgā kā soliste vidējā 
grupā ieguva augstāko dzie-
dātājas titulu – ”Diždižā dzie-
dātāja” un I pakāpes diplomu.
Arī mazākās „Knipatu” gru-
pas dejotājiem - Emīlijai 
Elīnai Vugulei, Margrietai 
Sirvidei, Edvardam Tamisā-
ram, Ilzei Bērzlapai, Karlīnai 
Kairišai, Luīzei Lapiņai, An-
cei Luīzei Bumbierei, Emīlijai 
Grietai Bumbierei, Evai Jē-
kabsonei un Harijam Gulbim 
pasniegts I pakāpes diploms 
tradicionālo deju konkursā 
”Vedam danci”!
Lepojamies ar visiem finālis-
tiem un patiesi esam gandarīti 
par paveikto!

Inese Mičule,
Folkloras kopas ”Knipati”

vadītāja

Vasaras brīvlaiks tuvojas un 
maijā Garozas pamatskolas 
skolēni un skolotāji steidz 
pabeigt pēdējos darbus un 
atskatīties uz padarīto. Šogad 
esam pabijuši Ozolnieku no-
vada skatē, kur guvām vairā-
kas nominācijas no žūrijas un 
esam lepni par padarīto.
5. - 8. kl. skolēni devās pa-
vasara mācību ekskursijā uz 
Andreja Pumpura muzeju, 
kas sniedza lielisku iespēju 
iepazīt A. Pumpura dzīves 
gaitas un iespēju izspēlēt 
eposu ”Lāčplēsis”. 
8. kl. cītīgi gatavojās 9.kla-
ses pēdējam zvanam, kur visi 
skolas skolēni un skolotāji 
sveica 9.klasi viņu svētkos. 9. 
kl. skolēni pirms savas lielās 
izvēles, kur turpināt mācīties, 
ir apmeklējuši karjeras kon-
sultanta nodarbības, ko mums 
nodrošināja Ozolnieku novada 
Izglītības nodaļa.

Skolēnu dome maijā organi-
zēja KENDAMAS turnīru, jo šī 
spēle skolēnu vidū šobrīd ir ļoti 
populāra. 
Jauka tradīcija mācību gada 
noslēgumā  ir nakts pasākums 
skolēniem, kas to ir nopelnījuši, 
pierādot sevi kā labākos gan ar 
uzvedību, gan attieksmē pret 
mācību darbu. 
Projekta ”raDOT prasmes” ie-
tvaros arī skolotāji aktīvi tur-
pina apmeklēt nodarbības, ku-
rās pilnveido savas zināšanas 
par atbalsta vidi, vērtībām un 
attīstošu atgriezenisko saiti 
darbā ar skolēniem. 
30.maijā Garozas pamatskolā 
svinējām Ģimenes dienu un 
5. - 6. kl. skolēni piedalījās kar-
jeras nodarbībās, bet 31.maijā 
skolēniem aizritēja pēdējā kla-
ses stunda un, tad dosimies 
ilgi gaidītajās brīvdienās!

Eva Štelmahere, Garozas
pamatskolas skolotāja

Garozas pamatskolā vērtē 
mācību gadā paveikto
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Ar skaistu koncertu 10. mai-
ja vakarā Ozolnieku Tautas 
namā noslēdzās IX Starp-
tautiskais mazpilsētu un 
lauku mūzikas skolu Pūša-
minstrumentu spēles au-
dzēkņu konkurss “Ozolnieki 
2019”. Konkursā piedalījās 
63 audzēkņi no 30 skolām, 
to vidū šogad arī jaunie mū-
ziķi no Lietuvas un Krievijas, 
Sanktpēterburgas. 
Mūzikas skolu audzēkņi ik-
gadējā muzikālajā konkursā 
mērojās spēkiem trīs vecuma 
grupās, apliecinot savu meis-
tarību saksofona, klarnetes, 
trompetes, trombona un eifo-
nija spēlē. Žūrija vērtēja dalīb-
nieku izpildītos divus skaņdar-
bus. 
Liels prieks, ka nopietnajā 
konkurencē pamanīts un at-
zinīgi novērtēts arī Ozolnie-
ku novada Mūzikas skolas 
jaunais trompetists, 10 ga-
dus vecais Renārs Brūniņš, 
instrumenta spēles pasnie-

Jaunieši Slovēnijā pilnveido zināšanas 
par Eiropas Savienību 

Pūšaminstrumentu spēles konkursā apbalvo 
Ozolnieku Mūzikas skolas trompetistu

Ozolnieku novada jaunieši 
devās uz Slovēniju, lai pieda-
lītos programma Erasmus+ 
projektā ”I am VOTING, so 
AM I’’, jeb ”Es balsoju, es arī’’, 
kur jaunieši mācījās par Eiro-
pas Savienības vēsturi gan 
lekcijās, gan arī spēļu formā. 
Kopā ar 8 citām Eiropas da-
lībvalstīm Ozolnieku jaunieši 
analizēja formālo, informālo 
un neformālo izglītību. 
Jaunieši diskutēja par dažādām 
balsošanas un politisko kam-
paņu iespējām, filmēja video ar 
aicinājumu jauniešiem doties uz 
Eiropas Parlamenta vēlēšanām. 
Notika arī debates ar citu valstu 
jauniešiem par šo tēmu un tika 
veidotas video prezentācijas. 
Projektā jaunieši darbojās no 
12. līdz 19. maijam, ne tikai ko-
pīgi mācoties, bet arī izbaudot 
vietējo dabas skaistumu- kal-

dzēja Viļņa Dumpja audzēk-
nis, kurš konkursā ieguva 3. 
vietu pirmajā vecuma grupā.
Pēc konkursa žūrija atzinīgi 

novērtēja audzēkņus, kon-
certmeistarus un mūzikas 
pedagogus, kuri bija rūpīgi ga-
tavojušies, vēlot sekmes turp-
mākajā radošajā izaugsmē. 
Gandarījums un prieks, ka 
gadu gaitā ir vērojama kon-
kursa dalībnieku profesionālā 
izaugsme.
Mūzikas mīļotāji varēja vērot 
skanīgo un noskaņās daudz-
veidīgo konkursa norisi visas 

dienas garumā, kā arī izbaudīt 
noslēguma koncertu un ap-
balvošanas ceremoniju. Diena 
izvērtās par mūzikas un labi 
padarīta darba svētkiem kon-
kursa žūrijai, mūzikas peda-
gogiem un konkursa dalībnie-
kiem. Visi konkursa dalībnieki 
saņēma sertifikātus ar iegūto 
punktu skaitu, bet viņu skolo-
tāji apliecības par pedagogu 
profesionālās kompetences 
pilnveides programmas ap-
guvi.
Konkursu tradicionāli organizē 
Ozolnieku Mūzikas skola, un ar 
balvām dalībniekiem atbalsta 
Ozolnieku novada dome.
 „Viens nopietna darba posms 
ir noslēdzies, bet jau nākamā 
gada maijā tiksimies 10. gadu 
jubilejas konkursā ”Ozolnieki 
2020”, kuram sāksim gatavo-
ties savlaicīgi,” uzsver Ozol-
nieku Mūzikas skolas direktore 
Edīte Brūniņa.

Solvita Cukere

Lai izveidotu veiksmīgu pa-
sākumu, pašos pamatos ir 
nepieciešama komanda, un 
mums tāda ir! 
Šogad ar lielu degsmi un at-
bildības sajūtu piedalījāmies 
Lieldienu pasākuma orga-
nizēšanā un svinēšanā pie 
Ānes kultūras nama. Tādēļ 
sadarbībā ar Ānes kultūras 
namu tapa lielisks Lieldienu 
pasākums, kas priecēja cie-
ma iedzīvotājus un svētku 
viesus. 

Mēs veidojām pasākuma pa-
mata struktūru, ko un kā da-
rīsim, bet jaunieši piedalījās 
radošo darbnīcu materiālu 
sagatavošanā un piedalījās 
darbnīcu vadīšanā. Viens no 
sarežģītākajiem uzdevumiem 
bija izdomāt orģinālu, bet tajā 
pašā laikā viegli izgatavo-
jamu priekšmetu ar Lieldie-
nu tematiku. Kā jau zinām, 
gardumi garšo visiem, tādēļ 
radās doma, izgatavotos 
rakstāmpiederumu traukus 
piepildīt ar popkornu. 
Dabas mīļotājiem bija ie-
spēja pagatavot skaistu 
bizbizmārīti, uz kuras katrs 
dalībnieks varēja salīmēt 
punktiņus pēc sirds patikas. 
Kad daba mostas, mēs ļoti il-
gojamies pēc zaļās zālītes un 
pirmajiem pavasara ziediem, 
tādēļ radošajā darbnīcā, kur 
gatavoja telpiskas formas 
tulpes bija daudz dalībnieku 
līdz pasākuma beigām. Bēr-
ni tās darināja un dāvināja 
mammām, vecmāmiņām un 
sev tuvajiem cilvēkiem. 
Lielākā puišu rinda bija vēro-
jama piespraužu izgatavoša-
nas darbnīcā, ko bērni gata-
voja no koka veļas knaģiem, 
krāsainām spalvām un kustī-
gām acīm. Tā tapa visdažādā-
kā noskaņojuma cāļi. 
Bet vislielākā meiteņu atzi-
nība bija radošajai darbnīcai, 
kur jaunās pusaudžu vecu-
ma  mākslinieces apgleznoja 
sejas pasākuma apmeklētā-
jiem.
 Gandarīti par jautro un ra-

Kopā mēs 
varam vairāk!

došo pasākumu bija ne tikai 
apmeklētāji, bet arī tā organi-
zētāji, tādēļ ar prieku iesaistī-
jāmies arī 4. maija svinību or-
ganizēšanā Ānē. Laikapstākļu 
dēļ pasākums tika pārcelts uz 
Ānes kultūras nama iekštel-
pām. Par pasākuma atklāšanu 
parūpējās sporta kompleksa 
“Mālzeme” direktors Rimants 
Štopis, kurš bija galvenais 
kurators “Draudzības skrē-
jienam” ar kuru tika atklātas 
4. maija svinības Ānes cie-
mā.  Skrējienā piedalījās Ānes 
ciema iedzīvotāji, jaunieši un 
bērni, kuri skrējienā ar lepnu-
mu nesa Latvijas karogu. Pēc 
skrējiena dalībnieki, skatītāji 
un atbalstītāji devās uz Ānes 
kultūras namu, kur foajē vi-
ņus priecēja Mārtiņa Mašala 
un Mairitas Zvirgzdiņas gleznu 
izstāde.
 Kultūras nama zālē visi cienā-
jās ar siltu tēju, pīrādziņiem un 
īpašo svētku torti. Ānes Jaunie-
šu iniciatīvu centra darbinieces 
tortes pagatavošanā ieguldīja 
ne mazums pūļu un tā garšo-
ja lieliski! Tās gatavošanā tika 
izlietoti 4,5 kilogrami cepumu, 
vairāk nekā 3kg biezpiena 
un citi gardumi. Tortes svars 
lēšams ap 8 kg, dekorēta ar 
dzērveņu ievārījumu un putu-
krējumu, kas izkārtots Latvijas 
karoga krāsās. 
Kad viesi bija iestiprinājušies, 
sekoja radošās aktivitātes. 
Zālē bija izvietoti 4 kontrol-
punkti, kuros, katrs pēc savām 
spējām, veiklības un precizi-
tātes varēja nopelnīt punktus, 
kurus pēc tam varēja apmainīt 
pret balvām. Kontrolpunkti tika 
veidoti 4. maija svinību no-
skaņās - Zemgale, Vidzeme, 
Kurzeme un Latgale. Zemgalē 
sagaidīja erudītu jautājumi. Vi-
dzemē dalībnieki cēla no koka 
ripām torni. Kurzemē bumbas 
mešana grozā ar atsitienu, bet 
Latgalē, kā jau ezeru zemē, 
zivju makšķerēšana no spaiņa. 
Bez balvām un prieka sajūtas 
nepalika neviens dalībnieks. 
Par svētku pasākuma muzi-
kālo noformējumu parūpējās 
mūziķis Gatis Mūrnieks. Ar 
prieku jāpiebilst, ka šogad 4. 
maija svinības apmeklēja vai-
rāk novadnieki kā iepriekšējos 
gados. 

Mārīte Vasele
Ānes Jauniešu

iniciatīvu centra vadītāja

nus, ūdeņus un ainavas. 
Jaunieši vērtē projektā iegū-
to:
”Man tiešām ļoti patika dalība 
projektā, iegūtas jaunas zinā-
šanas un, ja mani pirms tam 

politika un viss, kas ar to sais-
tīts neinteresēja, tad šobrīd ir 
pretēji. Redzot, ka citās valstīs 
situācijas ir kritiskas, es sapro-
tu, ka par to ir jārunā, jo vienal-
dzība, kas valda gandrīz visur 

Kad visi runā par mīlestību, 
bet jauniešiem ir alerģija uz 
šīm tēmām, pie viņiem brauc 
vadīt lekcijas lietpratēji. Aprī-

ir šausmīga. Es izbaudīju katru 
brīdi un centos pieņemt visu, 
ko sniedza mācības. Dienas 
bija ļoti noslogotas, informā-
ciju ieguvām ļoti daudz,” vērtē 
Agnese
”Man arī ļoti patika darboties. 
Cilvēki bija ļoti atsaucīgi un po-
zitīvi noskaņoti. Tā kā par politi-
ku neko daudz nezināju, tad šī 
bija lieliska iespēja uzzināt un 
iemācīties daudz jauna. Dienas 
bija interesantām aktivitātēm 
piepildītas,” secina Nikola.
”Man likās ļoti interesanti, 
daudz dažādi viedokļi apkārt. 
Varēju uzzināt daudz ko node-
rīgu, jaunu, iepriekš nezināmu”, 
dalību projektā vērtē Anete.

Milana Pivovara, Ozolnieku
Jauniešu centra vadītāja

Lekcija jauniešiem par mīlestību
ļa nogalē Ozolnieku Jauniešu 
centrā viesojās Egils Purviņš, 
kurš jauniešiem stāstīja par ve-
selīgu attiecību veidošanu un 

dalījās ar pamācību veiksmīgu, 
mīlestības piepildītu attiecību 
veidošanai. 
Viņš iesaistījās diskusijā ar jau-
niešiem par attiecību veidoša-
nu, savstarpēju cieņu un rūpēm 
par apkārtējiem cilvēkiem un 
sev mīļajiem. Jaukā atmosfērā 
tika aizvadīta diskusijām bagā-
tā pēcpusdiena. Paldies visiem 
jauniešiem, kas ar savu dalību 
atbalsta novada organizētās 
aktivitātes.

Milana Pivovara, Ozolnieku
Jauniešu centra vadītāja
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Novada interešu izglītības 
pulciņu radošā skate

8.maijā Ozolnieku vidussko-
las sporta zālē notika inte-
rešu izglītības skate, kurā 
piedalījās interešu izglītības 
pulciņi no Ozolnieku novada 
skolām, demonstrējot, ko 
mācību gada laikā apguvuši, 
izgatavojuši un paveikuši.
Skatē bija gan muzikāli un te-
atrāli skatuves priekšnesumi, 
gan mācību gada laikā paveik-
to darbu izstāde. Priekšnesu-
mus un izstādi vērtēja žūrijas 
komisija 6 cilvēku sastāvā: 
Madara Griba (Ozolnieku Tau-
tas nama vadītāja), Elīza Juste 
(Izglītības, kultūras un sporta 

daļas vadītāja), Evita Poča 
(Kultūras nodaļas vadītāja), 
Anna Sloka (Izglītības nodaļas 
vadītājas p.i.), Jānis Kažotnieks 
(Ozolnieku novada domes de-
putāts), Kārlis Kalniņš (Ozol-
nieku Sporta skolas direktors).
Šī gada Interešu izglītības 
skatē iegūtās nominācijas:
Skanīgākais kolektīvs – Ozol-
nieku Mūzikas skolas orķestris
Apmeklētākais kolektīvs – 
Ozolnieku vidusskolas  folklo-

Aprīlī un maijā Ozolnieku 
novada Izglītības nodaļa or-
ganizēja pieredzes apmai-
ņas braucienus skolu vadī-
bai un pedagogiem. 
Kā pirmo esam apmeklējuši 
Laurenču sākumskolu, kura 
ir dibināta 2013.gada 1.sep-
tembrī Siguldā. To veidojuši 
gan skolotāji, gan vecāki, kā 
arī citu nozaru profesionāļi, 
lai nodrošinātu bērnu attīstī-
bu, veicinātu intelektuālo iz-
augsmi un atraisītu spējas un 
talantus. Bija iespēja vērot, kā 
bērni aizrautīgi mācās skolo-
tāju vadībā, praktiski un aktīvi 
darbojoties  – pētot, eksperi-
mentējot, analizējot, radot pa-
šiem, lai iegūtu vairāk prieka 
un motivācijas mācīties. Sko-
lotājiem bija iespēja iepazīties 
ar skolas direktoru Kristapu 
Zaļo Ozolniekos organizētajā  
Metodiskajā forumā.
Viesojāmies pie kolēģiem Ik-
šķiles Brīvajā skolā, kuras 
dibināšanu un pastāvēšanu 
nodrošina vecāku iniciatīva. 
Ģimenes, apvienojot savas 
idejas par mūsdienīgu, bēr-
nam draudzīgu un sabiedrībai 
vajadzīgu skolu, kā arī liekot 
kopā savu darbu un līdzekļus, 

Šovasar pašvaldības pirms-
skolas izglītības iestādes 
strādās pēc vasaras darba 
grafika. Tas nozīmē, ka jūni-
jā, jūlijā un augustā bērnu-
dārzos būs apvienotās gru-
pas, darbojoties alternatīvā 
režīmā. 
Gan aprīlī, gan maijā pirms-
skolas izglītības iestādēs aktīvi 
noritēja vecāku aptauja, lai ap-

ras kopa “Knipati”
Dienas pārsteigums – Ozolnie-
ku vidusskolas 2.-4.klašu koris
Smaidīgākais kolektīvs – Garo-
zas pamatskolas tautas deju 
kolektīvs
Radošākais kolektīvs – Garo-
zas pamatskolas rokdarbu un 
Teteles pamatskolas kokap-
strādes pulciņi
Žūrijas simpātija – Garozas 
pamatskolas Žurnālistikas pul-
ciņš
Piemērs citiem –  Ozolnieku 
vidusskolas Ekopadome
Mākslinieciskākais kolektīvs 
– Teteles pamatskolas Zīda 

studija (Zīda apgleznošanas 
pulciņš)
Cietais rieksts – Teteles pa-
matskolas Galda spēles (šahs 
un dambrete)
Ārpus konkurences – Salga-
les Mūzikas un mākslas skola 
“Mūzikas ābecīte”
Dienas lepnums – Ozolnieku 
vidusskolas 5.-12.klašu Teātra 
pulciņš.

Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa

Pedagogi apgūst jaunu pieredzi
ziedojot mēbeles un sadzīves 
priekšmetus, radījušas skolu 
sev – paši savā dzīvesvietā, jo 
laika gaitā tā ir kļuvusi par ko-
pienu brīviem, dabu mīlošiem 
un latviskiem ļaudīm, kuriem 
ir līdzīgas intereses. Skolā tiek 
rīkotas vakarēšanas, daudz-

veidīgas nodarbības un kultū-
ras pasākumi.
Maija sākumā Garozas un 
Salgales pamatskolas pirms-
skolas un sākumskolas peda-
gogiem bija iespēja vērot mā-
cību procesu un iestādes vidi 
PII “Pērļu māja”, kur ievēro 
vienu no galvenajiem Mon-
tesori metodes principiem. 
Šajā iestādē atbalsta bērnus 

viņu sociālo prasmju attīstīša-
nā un, grupās ikdienu kopā 
pavada dažāda vecuma bērni. 
PII “Pērļu māja” ir divas jaukta 
vecuma bērnu grupas, ku-
ras funkcionē katra atsevišķi. 
Katrā grupā ikdienu kopā ar 
bērniem pavada 3 Montesori 

metodē apmācīti pedagogi.
Lielisku pieredzi bija iespēja 
gūt Privātajā vidusskolā, 
Ādažu Brīvā Valdorfa Skola, 
kur šobrīd skolā mācās 361 
skolēni un 52 bērnudārza ve-
cuma bērni. Skolā strādā vai-
rākos līmeņos, atbilstoši bērnu 
spējām. Šeit neliek mācīties 
ātrāk un vairāk, programmā 
ir daudz mākslas priekšmetu, 

jo ir daudz lietas, kuras bērns 
spēj izdarīt, vairāk akcentējot 
mākslu un emocijas, ne tikai 
intelektuālās spējas. Valdorfa 
pedagoģijā brīvība iet kopā 
ar patstāvību un atbildību, 
veicina bērnos pašvērtību un 
attīstību. Īpašs ritms ir gan 
skolā, gan bērnudārzā. Tas 
izpaužas mācību tēmās, pie-
mēram, matemātiku padzi-
ļināti mācās četras nedēļas, 
tad mācās citas tēmas, secīgi 
pievienojot vienas zināšanas 
otrām. Ritms ir veidots tā, lai 
intelektuālām mācībām seko-
tu mākslinieciskas nodarbes, 
izvairoties no mācāmo tēmu 
sadrumstalotības. Valdorfa 
pedagoģija ir pedagoģija, kur 
ir stingri noteiktas robežas. 
Katram mācību gadam ir sava 
dominante. Skolai ir īpaša 
aura, gaisotne tajā ir ļoti mā-
jīga. Klašu telpas ir dažādas, 
tām nav tik ierasto taisnstūra 
formu. Bērnu mācību telpas 
ir atšķirīgas gan formas ziņā, 
gan krāsu toņu izvēlē. Neti-
piski ir arī tas, ka skolēni paši 
krāsojuši sienas gan klašu 
telpām, gan citviet skolā. Tās 
nu kļuvušas par bērnu vidi, 
kur pilnveidoties un izpausties 

radošam garam.
Noslēdzošajā braucienā ap-
meklējām Montesori pirms-
skolu un sākumskolu "Pēt-
nieku darbnīca". Iestāde 
piedāvā bērniem kvalitatīvu 
pirmsskolas izglītību, balstī-
tu Montesori pedagoģijā, kur 
bērni apgūst jaunas iemaņas 
un zināšanas vieglā, dabiskā 
ceļā caur sajūtām un aktīvu 
darbību. Darbojoties ar pārdo-
mātiem Montesori materiā-
liem, bērni mācās rūpēties par 
sevi un tuvāko vidi, attīsta vi-
sas maņas, pirkstu veiklību un 
kustību koordināciju, apgūst 
matemātikas pamatus, piln-
veido valodu, apgūst rakstīt 
un lasīt prasmi. Iestādē notiek 
regulāri kursi pieaugušiem 
par Montesori pedagoģiju. 
Priecājamies, ka novada izglī-
tības darbiniekiem bija iespēja 
doties pieredzes apmaiņas 
braucienos. Tās bija iespai-
diem bagātas dienas, rosinot 
mūs pavērtēt savu darbu un 
meklēt jaunas idejas ikdienas 
darbam novada izglītības ies-
tādēs nākotnē.

Anna Sloka,
Izglītības nodaļa

Darba organizācija pirmsskolas 
izglītības iestādēs vasarā

zinātu bērnus, kuriem vasaras 
mēnešos būs nepieciešama 
vieta dārziņā un iestāžu va-
dītāji racionāli varētu plānot 
grupu noslodzi, nepiecieša-
mos resursus un varētu ieplā-
not pedagogu atvaļinājumus 
vasarā. 
Sniedzam pārskatu, cik grupi-
ņas katrā pirmsskolas izglītī-
bas iestādē būs atvērtas vasa-

Atgādinām, ka ir izsūtītas 
vēstules bērnu vecākiem, 
kam septembrī būs pienā-
kusi rinda uzņemšanai paš-
valdības dārziņā. Šogad tiks 
uzņemti 110 Ozolnieku no-
vadā deklarētie bērni. Vairāk 
informācijas var saņemt pie 

ras mēnešos. Ja apstākļi ļauj, 
aicinām vecākus, dodoties 
atvaļinājumā, piedāvāt šādu 
iespēju arī saviem bērniem, 
jo atpūta no ikdienas ir ne-
pieciešama gan lielajiem, gan 
mazajiem, un vasara ir lieliski 
piemērota, lai pavadītu laiku 
kopā. Specifiskus jautājumus 
par vasaras darba laikiem, lū-
dzu, jautājiet iestādes vadībai!

Jūnijs Jūlijs Augusts

PII “Pūcīte” 4 grupas no 3.-21.jūnijam.
3 grupas no 25.-28.jūnijam

2 grupas 2 grupas 1.- 21. augustam
4 grupas no 22. augusta

PII “Saulīte” 4 grupas 4 grupas 4 grupas

PII “Zīlīte” 3 grupas 2 grupas 3 grupas līdz 19. augustam.
Visas grupas no 19. augusta

PII “Zīlīte” filiāle,  
Jelgavas iela 35, 
Ozolnieki

4 grupas 2 grupas 4 grupas līdz 19. augustam.

Visas grupas no 19. augusta

PII “Bitīte” 3 grupas 2 grupas 2 grupas no 1. – 19. augustam.
Visas grupas no 19. augusta

Garozas 
pamatskola

1 grupa 1 grupa 1 grupa

Salgales 
pamatskola

1 grupa 1 grupa 1 grupa

katras iestādes vadītājas. 
Tiem bērniem, kuriem rinda 
vēl joprojām nav pienākusi, 
ir iespēja pieteikties pabals-
tam 80.00 EUR apmērā vai 
arī saņemt līdzfinansējumu 
privātās pirmsskolas izglītī-
bas iestādes apmeklēšanai. 

Par šo vairāk var lasīt mūsu 
pašvaldības mājaslapā: 
www.ozolnieki.lv vai uzdot 
jautājumus, vēršoties Izglītī-
bas nodaļā.

Anna Sloka Izglītības
nodaļas vadītājas vietniece 
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Jelgavas un Ozolnieku 
novados, Lauku partnerī-
ba “Lielupe” turpina rea-
lizēt LEADER starptautis-
kās sadarbības projektu 
“Lauku māksla”, ar mērķi 
īstenot kopīgas aktivitā-
tes tūrisma un uzņēmēj-
darbības veicināšanai, 
pielietojot inovatīvus ri-
sinājumus dabas resursu 
izmantošanā. Starptau-
tiskajā projektā iesais-
tītas trīs partnerības no 
Itālijas, viena no Franci-
jas un viena no Somijas 
(Aktiivinen Pohjois - Sa-
takunta), kas ir projekta 
vadošais partneris.
Starptautisko partne-
ru līdzdalība ļauj īstenot 
daudzveidīgas projekta ak-
tivitātes, tajā skaitā, māks-
linieku un vietējās rīcības 
grupas pārstāvju dalību 
starptautiskos pieredzes 
apmaiņas un sadarbības 
pasākumos, starptautisku 
pasākumu organizēšanu 
Jelgavas un Ozolnieku no-
vados ar projekta partneru 
no Francijas, Itālijas un So-
mijas dalību - praktiskais 
seminārs “Kūdras inovāci-
jas dizainā un mākslā” un 
Kūdras mākslas festivāls, 
kā arī vietēju un nacionālu 
pasākumu organizēšanu 
Jelgavas un Ozolnieku no-
vados - kūdras darbnīcas 
skolēniem un konferenci 
“Purvu teritorijas ilgtspēja”. 

Inovatīvi risinājumi kūdras izmantošanā
Projekta aktivitātēs ie-
saistījies un savā piere-
dzē dalās mūsu novad-
nieks Atis Luguzs, kuru 
līdz šim esam iepazinuši 
kā aktīvu laivotāju: ”Purvu 

tēma man vienmēr ir bi-
jusi tuva. Uzzinot, ka tiek 
meklēti mākslinieki, kuri 
varētu piedalīties kūdras 
skulptūru festivālā, arī es 
pieteicos. Māksla man nav 

sveša, senāk esmu nodar-
bojies ar kokgriešanu un 
pagājušā gadā uzgleznoju 
arī pāris portretus. Līdz pat 
Kūdras mākslas festivāla 
starta brīdim Elejas parkā, 

neviens no 12 projekta da-
lībvalstu māksliniekiem pie 
kūdras klučiem ar griezē-
jinstrumentiem ne reizi 
nebija klāt ķēries. Man at-
miņā ir iespiedies pirmais 

dūriens ar naža asmeni 60 
cm augstajā kūdras klucī. 
Tobrīd guvu sev pārstei-
dzošu atklāsmi, ka kūdra 
viegli padodas griešanai, 
neraugoties uz nevienmē-
rīgo substanci - plaisām, 
cietākām un irdenākām 
vietām. No, aptuveni 7 dar-
bam atvēlētajām stundām, 
es 5 stundas pavadīju ek-
sperimentējot, kā labāk 
strādāt ar kūdras klučiem. 
Atlikušajās divās stundās 
skulptūra arī tika izgriezta. 
Man nācās strādāt ļoti ātri, 
vadoties pēc iekšējās izjū-
tas, bez mērīšanas un atzī-
mēšanas. Labi, ka fonā ska-
nēja patīkama mūzika, kas 
nedaudz mazināja diezgan 
lielo stresu par laika trū-
kumu un uztraukumu par 
to, kas gan no tā visa bei-
gās sanāks.Tā kā iepriekš 
biju gleznojis vairākus 
sieviešu portretus, tad arī 
skulptūrā nolēmu atveidot 
sievietes seju. Darba pro-
cesā saskāros ar vairākām 
tīri tehniskām tēlniecības 
problēmām. Deguna vietai 
biju izvēlējies kuba šķautni, 
jo tur ātrāk varēja izgriezt 
sejas profilu. Kad tas bija 
gatavs - ak šausmas - vai-
gu kauli jau atradās ārpus 
kūdras kuba dimensijām! 
Nācās improvizēt, nezinot, 
kā tas finālā izskatīsies. 
Beigās man bija liels prieks, 
ka tomēr izdevās skulptūru 

atvēlētajā laikā pabeigt. 
Protams, gara acīm tur vēl 
bija paredzējis dažus jau-
kus elementus, tomēr nā-
cās visu vienkāršot, varbūt 
tā arī labāk.”
Jāpiebilst, ka māksliniecis-
kajā pasākumā piedalījās 
arī mūziķis Igo, atveidojot 
savu jauniegūto īpašumu - 
Kaļķu cepli, Lielupes kras-
tā, netālu no Mežotnes, kur 
taps Mūzikas un mākslas 
centrs. Mākslas objektu 
veidošanā piedalījās arī 
mākslinieki no Itālijas, So-
mijas, Francijas un Latvijas 
ar izveidoto izstādi atklājot 
pavisam jaunas kūdras iz-
mantošanas iespējas.
Projekts Nr. 18-00-
A019.333-000005 “Lauku 
māksla (Rural Art (He-
A.R.T))” tiek īstenots Eiro-
pas Lauksaimniecības fon-
da lauku attīstībai Latvijas 
Lauku attīstības program-
mas 2014.—2020. gadam 
pasākuma „Starpteritoriā-
lā un starpvalstu sadar-
bība" ietvaros. Piešķirtais 
publiskais finansējums ir 
EUR 81070.39. Valsts un 
Eiropas Savienības atbal-
sta piešķiršanu administrē 
Lauku atbalsta dienests. 
Projekta ieviešanas laiks: 
01.05.2018. – 31.12.2019.

Solvita Cukere

Mazās lauku saimniecī-
bas, kuras plāno tālāku 
attīstību, var izstrādāt 
projektu pieteikumus 15 
000 eiro liela atbalsta 
saņemšanai. Palīdzību 
projektu izstrādē sniegs 
arī aptuveni 70 LLKC kon-
sultanti birojos visā Lat-
vijā.  Projektu iesniegumu 
pieņemšanas laiks būs no 

Aicinām atsaukties ne-
kustamā īpašuma īpaš-
niekus, kuri vēlas iznomāt 
uzņēmējiem sev piede-
rošos nekustamos īpa-
šumus - telpas un zemi 
Ozolnieku novada teri-
torijā, sākot no nelielām 
telpām līdz ražošanas, 
noliktavu un biroju kom-
pleksiem. Pašvaldība šo 
informāciju apkopos un 
sniegs uzņēmējiem, kuri 
vēlas darboties Ozolnieku 
novadā un kuriem ir ne-
pieciešamas biroju, ražo-
šanas, noliktavu vai tirdz-

2019. gada 17. jūnija līdz 
18. jūlijam. 
Uz atbalstu var pretendēt 
saimnieciskās darbības 
veicējs – fiziska persona, 
kuras dzīvesvieta ir dek-
larēta lauku teritorijā, vai 
juridiska persona, kuras 
juridiskā adrese ir lauku te-
ritorijā.
Lai saņemtu atbalstu, vērā 

Aicinām atsaukties 
nekustamā īpašuma 
īpašniekus

niecības telpas, sākot no 
50 m2 un lielākas. 

Cilvēkus aicinām vērsties 
klātienē novada pašvaldī-
bas Attīstības un projektu 
daļā vai informāciju sūtīt 
uz e-pastu: inese.bauma-
ne@ozolnieki.lv.

Zvaniet uz pašvaldību 
pa tālr. 26516231 Inesei 
Baumanei un uzzināsiet 
vairāk par pieejamajiem 
iznomātajiem objek-
tiem!

tiks ņemti vairāki kritēriji. 
Piemēram, gada kopējam 
neto apgrozījumam vai 
standarta izlaides vērtībai 
jābūt vismaz 2000 eiro, bet 
neviens no šiem rādītājiem 
nedrīkst pārsniegt 15 000 
eiro. Kopējā īpašumā eso-
šā vai nomātā LIZ nepār-
sniedz 50 ha, ir reģistrēta 
saimnieciskā darbība un 
iesniegts gada pārskats 
vai deklarācija (D3) par ie-
priekšējo gadu u.c.
Projektus var īstenot da-
žādos ar lauksaimniecības 
produkcijas ražošanu sais-
tītos darbības virzienos. 
Plānotajam projektam ir 
jābūt saistītam ar nepār-
strādātu un pārstrādātu 
lauksaimniecības produktu 
ražošanu.

Raksts tapis sadarbībā ar LLKC 

Mazās saimniecības var 
pieteikties atbalstam
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No 5. līdz 7. jūlijam norisinā-
sies VIII Latvijas Jaunatnes 
olimpiāde. Tās ir lielākās 
valsts mēroga jaunatnes 
sporta sacensības, kuras 
notiek ik pēc diviem gadiem. 
Latvijas Jaunatnes olimpiāde 
ir valsts nozīmes uz olimpis-
kajiem pamatprincipiem bal-
stītas sporta sacensības, kas 
tiek organizētas ar mērķi no-
skaidrot Latvijas labākos jau-
natnes sportistus dažādos 
vasaras olimpiskajos sporta 
veidos, sekmējot sporta at-
tīstību Latvijā un veicinot 
valsts, pašvaldību un sabied-
risko organizāciju iesaistīša-
nos sporta aktivitātēs.
Olimpiādes programmā pa-
visam ir iekļauti 27 olimpiskie 
sporta veidi: airēšana, bad-
mintons, basketbols, bokss, 
burāšana, cīņa, džudo, futbols, 
galda teniss, golfs, handbols, 
jātnieku sports, kanoe un smai-
ļošana, karatē, loka šaušana, 
paukošana, peldēšana, regbijs, 
riteņbraukšana, svarcelšana, 
šaušana, taekvondo, teniss, 
triatlons, vieglatlētika, vingro-
šana un volejbols, kā arī divi 
neolimpiskie sporta veidi – flor-
bols un orientēšanās. 
Iepriekšējā Olimpiādē dažādās 

Saulainajā 19. maija rītā ku-
plā pulkā – aptuveni 300 
dalībnieki, no Ozolnieku vi-
dusskolas kopā ar ģimenēm 
devāmies Ozolnieku novada 
tradicionālajā Velotūrē.
Brauciena laikā draudzīgā at-
mosfērā apskatījām novadu 
no velosipēdista skatupunkta. 
Distances kopējais garums 
šogad bija pietiekami grūts. 
Kopā mērojām 27 km garu 
distanci, Pašvaldības policijas 
un kvadricikla moto sportista 
Kārļa Neijas pavadībā.
Brauciena sākumā un atgrie-
žoties no tā, dalībniekiem bija 
iespēja iegūt noderīgu infor-
māciju Sirds veselības teltī un 
iespēju pārbaudīt savas iema-
ņas ar velosipēdu, pārvarot 
dažādus šķēršļus. Pirms do-
šanās ceļā visi dalībnieki aktīvi 
iesildījās fitnesa treneres Za-
nes Gavares pavadībā. 

Patīkamos laika apstākļos 10. 
maijā Ozolnieku Sporta skolā 
notika izglītojamo sacensī-
bas dažādās disciplīnās, kas 
pulcēja 105 dalībniekus. Lie-
lākais izaicinājums jaunajiem 

sportistiem noteikti bija “ka-
rāšanās pie stieņa” un “lokanī-
bas” vingrinājums. Apkopojot 
rezultātus,var secināt, ka 1km 
skrējienam vislabāk ir sagata-
voti jaunie futbolisti, savukārt,  
pie spēka vingrinājumiem la-
bāk strādājuši ir vieglatlēti, bet 
vispusīgāk treniņos gatavoju-
šies ir florbolisti.
Labākie sportisti šajās sa-
censībās:
2010.-2011.g.
Meitenes:
1. vietā - Ance Luīze Bumbiere
2. vietā - Daniela Barovska

Novadniekiem ir iespēja ne-
dēļas nogalēs doties regulā-
ros laivu braucienos pa mie-
rīgajām, bet pārsteigumiem 
pilnajām upēm Ozolnieku 
novadā – Lielupi, Iecavu un 
Misu.
Regulāri laivu braucieni notiek 
svētdienās, kad iespēja doties 
laivu braucienā no Dalbes līdz 
Ozolniekiem pa Misas upi. 
Maršruta laikā atpūtas pauze 
un ekskursija kaziņu fermā “Lī-
cīši” ar kazas piena un trīs šķir-
ņu sieru degustāciju. Turpinot 

Gatavojamies VIII Latvijas 
Jaunatnes olimpiādei

disciplīnās spēkiem mērojās 
3000 sportisti no visas Latvijas 
pilsētām un novadiem, tostarp 
arī Ozolnieku novada, ko go-
dam pārstāvēja četras jātnie-
ces un divi bokseri, kuri mājās 
pārveda olimpiskās zelta un 
sudraba medaļas.
”Šobrīd Ozolnieku novada 
sportisti aktīvi gatavojās star-
tiem vairākos sporta veidos - 
boksā, jātnieku sportā, karatē, 
vieglatlētikā, pludmales volej-
bolā, lai varētu veiksmīgi pār-
stāvēt Ozolnieku novadu Lat-
vijas Jaunatnes VIII Olimpiādē. 
Divos sporta veidos sacensības 
norisināsies Ozolnieku novadā. 
Sacensības jātnieku sportā no-
risināsies jāšanas sporta klubā 
”Princis” Ozolnieku novadā, bet 
triatlona sacensībām starts 
tiks dots pie Ozolnieku ezera,” 
stāsta Kārlis Trankalis, Veselīga 
dzīvesveida un sporta nodaļas 
vadītājs.
Ozolnieku novada Veselīga 
dzīvesveida un sporta nodaļa 
aicina atsaukties un pieteik-
ties jaunos sportistus, kuri ir 
gatavi pārstāvēt Ozolnieku 
novadu Latvijas Jaunatnes 
VIII Olimpiādē, zvanot Kārlim 
Trankalim pa tālr. 20084087 
vai rakstot uz e-pastu: karlis.
trankalis@ozolnieki.lv . Pie-
teikties dalībai Jaunatnes VIII 
Olimpiādē var līdz 7. jūnijam.

Solvita Cukere

Aizvadītas Sporta skolas sacensības!
3. vietā - Emīlija Grieta Bum-
biere
Zēni:
1. vietā - Ričards Miks Rudzītis
2. vietā - Adrians Prīsis
3. vietā - Rodrigo Polītis

2008.-2009.g.
Meitenes:
1. vietā - Daniela Liepniece
2. vietā - Anete Japina
3. vietā - Jasmīne Petra Puriņa
Zēni:
1. vietā - Gustavs Veldre
2. vietā - Ralfs Alksnis
3. vietā - Toms Kristians Vīksna
2006.-2007.g.
Meitenes:
1. vietā - Roberta Tilgale
2. vietā - Lote Pāvilsone
3. vietā - Elza Renāte Strazdiņa
Zēni:
1. vietā - Emīls Reinis Rudzītis

2. vietā - Rainers Kevins Bāriņš
3. vietā - Rihards Tambergs
2005.g. un vecāki jaunieši
Meitenes:
1. vietā - Estere Sevastjanova
2. vietā - Arnita Karēle
Zēni:
1. vietā - Lauris Rozītis
2. vietā - Oskars Vaselis
3. vietā - Mareks Semanis
Kā labākie treneri, kuri vis-
labāk sagatavojuši sportis-
tus,  apbalvojumus saņēma 
Edgars Janovičs (Florbols) un 
Kārlis Trankalis (Vieglatlētika).
”Secinājām, kopumā vērtējot, 
viena gada laikā ir sasnieg-
ti diezgan labi  rezultāti, bet 
noteikti pie tā nevar apstā-
ties, un rezultātus sportisti 
var  uzlabot jau nākošgad, jo 
ir nolemts, ka šīs sacensības 
būs ikgadējas. Noteikti  vairāk 
strādāsim vairāk pie sacensī-
bu organizēšanas (rezultātu 
apkopošanas un disciplīnu 
izpildes kārtības), lai saīsinā-
tu sacensību norises laiku. 
Pateicamies vecākiem, kuri 
bija ieradušies atbalstīt savus 
bērnus!” paveikto vērtē Spor-
ta skolas direktors.

Kārlis Kalniņš,
Ozolnieku Sporta skolas

direktors

Atsākušies laivu braucieni

laivu braucienu var apskatīt 
Silgraužu skansti – Napoleo-
na laika (1812.g.) nocietināju-
mu pie Misas ietekas Iecavā. 
Laivu brauciena noslēgums 
Ozolniekos “Lejupēs”, pirms 
tilta pār Iecavu. Laivu brau-
ciena kopējais ilgums līdz 7 
stundām.
Laivu braucienus jau vairākus 
gadus piedāvā Ozolaivas.lv, 
kas nodrošina pilnu laivo-
šanas servisu – laivu nomu, 
maršruta vadīšanu, ekskursi-
jas upju krastos un dalībnieku 

personīgā transporta loģistiku 
(autovadītāju nogādi no laivo-
šanas beigu vietas uz laivu 
brauciena sākumpunktu).
Laivu braucieni notiek trīs-
vietīgās kanoe laivās, kas 
piemērotas trīs personām vai 
ģimenei ar diviem bērniem ar 
kopējo svaru līdz 210 kg. Kom-
plektā ar laivu ir airi un dro-
šības veste katram ekipāžas 
dalībniekam. Bērniem līdz 9 
gadu vecumam tiek nodroši-
nātas mazāka izmēra vestes. 
Piedalīties laivu braucienos 
var jebkurš interesents, taču 
vismaz vienam no laivas eki-
pāžas jābūt pilngadīgam.
Laivu braucieniem ie-
priekš jāpiesakās pa tālru-
ni 23202900 vai e-pastu: 
info@ozolaivas.lv. Dalībai 
laivu braucienā nepieciešams 
laikapstākļiem un atpūtā 
dabā piemērots apģērbs un 
apavi, kā arī rezerves apģērbs 
un apavi. Līdzi jāņem uzkodas 
un dzeramais ūdens.

Raksts tapis sadarbībā
ar Ati Luguzu

Ozolnieku 
velobrauciens 

Brauciena noslēgumā atgrie-
zāmies Ozolnieku vidusskolas 
stadionā, lai atgūtu zaudētās 
kalorijas un piedalītos atvēr-
tā seminārā, ko vadīja Kārlis 
Birmanis. Pasākuma dalībnie-
kus priecēja arī ekstrēms velo 
šovs, ko bija sarūpējuši velo - 
triālisti brāļi Dermaki.
Pasākumā pozitīvas emocijas 
piedzīvoja gan lielie, gan ma-
zie pasākuma dalībnieki.
Gadu gaitā maija vidū Velotū-
re izveidojusies par novada 
iedzīvotājus vienojošu tradī-
ciju, kas ikvienam, kam ir ve-
losipēds, sniedz iespēju aktīvi 
izkustēties svaigā gaisā un 
pavadīt laiku kopā ar ģimeni 
un novadniekiem. 
Pasākuma aktivitātes tika līdzfinansē-
tas no Eiropas Sociālā fonda projekta 
Nr. 9.2.4.2/16/I/066 “Slimību profilak-
ses un veselību veicināšanas pasāku-
mi Ozolnieku novadā” ietvaros. 

Kārlis Trankalis,
Sporta nodaļas vadītājs
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Garozas veselības takā 
28. aprīlī notika sezonas 
atklāšanas sacensības 
disku golfā. Vairums no 
mums ir mēģinājuši mest 
lidojošo šķīvīti, kas ir 
jautra un aktīva nodar-
be. Diskgolfs ir aizraujoša 
spēle ar lidojošiem šķīvī-
šiem, kas sacensībās Ga-
rozā apvienoja 29 dažāda 
vecuma spēlētājus. 
Summējot metienus un 
trāpījumus pa mērķi ar 
mazāko metienu skaitu, ir 
noskaidroti precīzākie spē-
lētāji.
Sacensībās bija iespēja iz-
cīnīt dažādas Ozolnieku 
novada Veselīga dzīvesvei-
da un sporta nodaļas sagā-
dātās balvas un medaļas, 
kā arī baudīt uz ugunskura 
vārītu zupu. Paldies, atsau-
cīgajām pavārēm! Sacensī-
bās vislabāk veicās vīriešu 

Latviju aprīļa nogalē pār-
ņēma jauniešu hokeja 
svētki. Vairākās Latvijas 
hokeja hallēs norisinājās, 
popularitāti guvušais, 
turnīrs “True Riga Cup 
2019” U-15 vecuma grupā 
(2004.gadā dzimušiem 
jauniešiem), kur četras 
dienas spēkiem mērojās 
24 komandas no Zvied-
rijas, Somijas, Krievijas, 
Šveices. Latviju pārstāvē-
ja vairākas komandas - HS 
”Rīga 04”, HK ”Pārdauga-
va 04”, HK ”Pārdaugava 
05”, HK ”Kurbads”, ”Jelga-
vas ledus sporta skola” un 
”Ozolnieki Juniors”. 
Puišiem tas bija liels izai-
cinājums, jo ”Ozolnieki Ju-
niors” bija jaunākā komanda 
turnīrā. Šeit vietā teiciens 
„Mazs cinītis gāž lielu ve-
zumu”. Vecums, augums un 
meistarība nebija šķērslis 
jauniešiem, lai arī dažbrīd 
šķita, ka spēki izsīkst un ce-
rība zūd, puiši, treneru mo-

5. maijā Jelgavas sporta 
hallē norisinājās 11. Bal-
tijas J.K.A. karatē čem-
pionāts “XI Baltic Open 
J.K.A. championship”, kur 
piedalījās 180 dalībnieku 
no 11 Latvijas un Lietuvas 
sporta klubiem, tostarp arī 
Ozolnieku jaunie sportisti 
no sporta kluba “Shinri” 
(treneris S.Rubļovs) un 

Ozolnieku komanda (tre-
neris S.Fomenko).
Ozolnieku mazie sportisti 
trenera S.Rubļova vadībā 
uzrādīja lieliskus rezultā-
tus, izcīnot  godalgotas 
vietas:
Rūdolfs Hāze - 2. vieta 
SUMO 8-9 g.v. (-28 kg);
Markuss Jēkabsons - 1. vieta 
SUMO 8-9 g.v. (-33 kg);   

grupā Žanim Jevsinam, sie-
viešu-Viktorijai Valdmanei 
un bērnu grupā Reinim Jev-
sinam. Paldies visiem kas 
piedalījās un bija aktīvi. 

SACENSĪBU UZVARĒTĀJI:
Starp dāmām 15+ vecuma 
grupā:
1.vietā Viktorija Valdmane,
2.vietā Keta Birkenfelde,
3.vietā Baiba Jaunzeme.
Starp vīriešiem 15+ vecu-
ma grupā:
1.vietā Žanis Jevsins,
2.vietā Raivo Pienis,
3.vietā Sandis Blūms.
Starp bērniem līdz 14.g.v.:
1.vietā Reinis Jevsins,
2.vietā Kristers Līdaka,
3.vietā Rainers Pīrāgs.
Nākamās disku golfa sa-
censības Garozā norisinā-
jās 26. maijā. 

Juris Jevsins,
Sporta pasākumu koordinators 

Garozā

Garozā aizvadītās
diskgolfa sacensības

Godalgas 11. Baltijas J.K.A. karatē čempionātā

”Ozolnieki Juniors” puišiem hokejs ir dzīvesveids

Marija Pomenko - 1. vieta 
SUMO 6-7 g.v. (+25 kg); 
3. vieta - Herta Lejāne 
SUMO 6-7 g.v. (+25 kg);  
Ieva Saleniece - 3. vieta 
KATA GIRLS 6-7 g.v.; 
Sindija Saulīte - 1.vieta KATA 
GIRLS 12-13 g.v.; 
Rūdolfs Hāze - 3.vieta KATA 
BOYS 8 g.v.; 
Sindija Saulīte - 2.vieta 

KUMITE GIRLS 12-13.g.v.
Jāpiemin, ka sporta klubs 
“Shinri” uzvarēja komandu 
vērtējumā. Kā teica kluba 
“Shinri” vadītājs un sacen-
sību rīkotājs A.Bistrovs: 
”Sportistu rezultāti bija 
augsti un atbilstoši Eiropas 
līmenim.”
Arī Ozolnieku komandas 
karatisti (treneris S.Fo-

menko) izcīnīja godalgas:
Rostislavs Gorbunovs - 
1.vieta (KATA), 2.vieta (SUMO) 
un 3.vieta (KUMITE);  Adriana 
Bukovska - 1.vieta (SUMO), 
2.vieta(KATA);  
Igors Fomenko - 1.vieta (KU-
MITE - sava svara kategorijā) 
un 3.vieta (KUMITE - vecākā 
kategorijā);
 Jeļizaveta Kuļbačnaja - 
2.vieta (KATA) un 2.vieta 
(KUMITE); 
Davids Gusarevs - 1.vieta 
(SUMO); 
Vlads Tišiks - 2.vieta (SUMO); 
Darja Vasiļevska - 2.vieta 
(SUMO);  
Vlads Gorbunovs - 2.vieta 
(SUMO);  
Anna Potapenko - 2.vieta 
(KATA);  
Ņikita Andiņš - 3.vieta (KUMI-
TE);  
Radions Seljanins - 3.vieta 
(KUMITE);  
Ilja Jakovlevs - 3.vieta 
(SUMO).
Komandu kopvērtējumā 
Ozolnieku komandas karatisti 
ierindojās 4.vietā. Apsveicam 
jaunos novada sportistus! 
Paldies treneriem un vecā-
kiem!

Raksts tapis sadarbībā ar
Unu Saulīti un treneri Sergeju 

Fomenko

tivēti nepadevās. Turnīram 
noslēdzoties, ”Ozolnieki 
Juniors” ierindojās 9.vietā. 
Tas ir labs rezultāts, jo no 
Latvijas komandām tikai 

trim izdevās iekļūt šī turnīra 
pirmajā desmitniekā. 
 Ir noslēdzies arī Latvijas 
bērnu un jauniešu čempio-
nāts hokejā, kur U-15 vecu-
ma grupā startēja arī  piere-
dzes bagātā Latvijas izlases 
aizsarga Jēkaba Rēdliha un 

Latvijas sieviešu izlases 
galvenā trenera Mika Go-
luboviča vadītās hokeja ko-
mandas ”Ozolnieku Juniors” 
jaunieši. 

Čempionātā divās grupās 
- A un B kopā startēja 19 
komandas no dažādām 
Latvijas pilsētām. ”Ozol-
nieku Juniors” jaunieši šo 
sezonu noslēdza, izcīnot 
augsto 3. vietu A grupā. 
Komandai tas ir ļoti labs 

sniegums, jo neraugoties uz 
to, ka komanda kopā spēlē 
pirmo sezonu un tajā ir ap-
vienojušies gan 2004., gan 
2005. un 2006.gadā dzimu-

ši jaunieši, puiši ar smagu 
darbu treniņos, cīņas sparu 
un raksturu pierādīja, ka 
spēj cīnīties spēles lauku-
mā. 
Kopš 2018. gada septembra 
hokejisti gandrīz katru svēt-
dienu spēles laukumā tikās 

ar pretiniekiem un cīnījās 
par katru ledus centimetru. 
Spēles sekoja viena otrai, 
nesdamas sev līdzi prieka 
pilnas uzvaras, zaudējumus 
un pārdomas par pielaistām 
kļūdām. Šajā laikā hokejis-
tiem ir izveidojies savs atbal-
stītāju pulks, mājas spēlēs 
tribīnes aizvien pilnas. Atve-
rot LHF mājas lapu internetā 
www.lhf.lv, ikviens var skatīt 
vaigā visus šīs sezonas LB-
JMH dalībniekus, iepazīties 
ar viņu sniegumu hokeja lau-
kumā, aizvadīto spēļu skaitu, 
gūtajiem vārtiem, izdarīta-
jām piespēlēm, nopelnītajām 
soda minūtēm.
”Ozolnieki Juniors” sezona 
tuvojas finišam, lai puiši iz-
baudītu dažas nedēļas brīv- 
laika un jau no jūnija vidus 
turpinātu trenēties, pilnvei-
doties un būtu gatavi jau-
niem izaicinājumiem. 

Raksts tapis sadarbībā
ar Līgu Motti

Garozā aizvadītās
diskgolfa sacensības



14
O

ZO
LN

IE
K

U
 A

VĪ
ZE

 / 
K

U
LT

Ū
R

A 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 M
ai

js
 20

19

Visu gadu novada iedzīvotā-
ji, kuri aizraujas ar fotogra-
fēšanu, ceturtdienās plkst. 
19.00 Tautas namā var dar-
boties Ozolnieku foto stu-
dijas rīkotajās radošajās 
nodarbībās, uzņemt fotog-
rāfijas, kur atspoguļotas 
Ozolnieku novada vietas, 
daba un fauna dažādos ga-
dalaikos un diennakts stun-
dās. 
Gada laikā no 7 studijas da-
lībnieku darbiem ir atlasīti 18 
labākie, no kuriem ir tapusi 
daudzkrāsaina fotoizstāde, 
kurai dots trāpīgs nosaukums 
“Mirkļa medījums”, kas Bran-
ku pakalpojuma centra telpās 
būs apsakāma visas vasaras 
garumā. Skaistās noskaņu 
fotogrāfijas ir izdrukātas foto 
vecmeistara Jura Zēberga stu-
dijā, un fotostudijas dalībnieki 
tās ierāmējuši un izveidojuši 
izstādi. Darbi vasaras mēne-
šos tiks mainīti un, iegriežoties 
Branku pakalpojumu centrā, 
būs apskatāmas arvien jau-
nas fotogrāfijas.
 „Mēs ikdienā ceļamies un 
ejam savās dienas gaitās un 
ļoti bieži nesaskatām to dabas 
skaistumu, kas mums ir vis-

Arī šogad 18.maijā, Starp-
tautiskajā Muzeju naktī 
ikviens novadnieks varēja 
apmeklēt un tuvāk iepazīt 
Ozolnieku novadu, kur bija 
atvērti trīs muzeju ekspo-
zīcijas ar iespēju piedalīties 
daudzveidīgos pasākumos. 
Ozolnieku novadā ik gadu 
pasākumā iesaistās arvien 
vairāk dalībnieku, bet šis 
gads piesaistīja apskates 
objektiem rekordlielu ap-
meklētāju skaitu. 

Viesus laipni sagaidīja Ozol-
nieku novada vēstures eks-
pozīcijā, kur novada vēsture 
tika izzināta, izmantojot mūs-
dienīgas tehnoloģijas. Tradi-
cionāli muzeju vakarā Ozol-
niekos, sadarbojoties vēstures 
ekspozīcijas krājuma glabātā-
jam, centrālās bibliotēkas dar-

Ozolnieku fotostudijas darbu
izstāde Brankās

apkārt. Mēs dzīvojam skaistā 
vietā - Ozolnieku novadā, kurā 
netrūkst ne mežu, ne ūdeņu, 
ne zaļu pļavu un sakoptu lau-
ku, ne modernas infrastruk-
tūras. Prieks par aktīvajiem 
un radošajiem studijas da-
lībniekiem, kuri bija iesūtījuši 

tik daudz skaistus darbus, no 
kuriem kopīgi izstādei izvēlē-
jāmies labākos. Prieks, ka foto 
studijā darbojas arī novada 
jaunieši un aktīvie seniori, jo 
fotografēt var ikviens, bez ve-
cuma ierobežojuma,” stāsta 
Aigars Dāboliņš, fotostudijas 
vadītājs.
Ozolnieku novada Kultūras 
nodaļa, rīkojot fotoizstādi, 

10. un 11. maijā pirmizrādes 
piedzīvoja Ozolnieku novada 
amatierteātra iestudētais 
uzvedums "Vienīgā (dzīve)" 
pēc Lilianas Helmanes dra-
maturģijas. Viņas lugas ir 
populāras visā pasaulē un 
uzvestas labākajos Ameri-
kas teātros. Uz Ozolnieku 
Tautasnama skatuves izrā-
dīta arī viņas luga „Rudens 
dārzs.”
”Tā ir vienīgā. Citas nebūs. Vie-
nīgā, kuru tu dzīvo. Vienīgā, 
kuru vari sabojāt, vai ļaut, lai to 
sabojā kāds cits. Vienīgā izvēle 
ir jāizdara tev – tavā vienīgajā 
dzīvē,”  raksta dramaturģe. 
Režisore Dace Vilne pirmizrā-
des dienā uzsver: ”Šoreiz ne-
būs komēdija. Lilianas Helma-
nes dramaturģija ir ļoti laba, 
tāpēc to izvēlējāmies uzvest. 
Izrāde ir nopietna un atklāj 
varoņu daudzslāņainos rak-

vēlējās rosināt novada iedzī-
votājus attīstīt foto mākslas 
prasmes un padarīt tos caur 
izstādi pieejamus arī plašākai 
sabiedrībai. 
Ozolnieku fotostudijas nodar-
bībās tapušie radošie darbi 
turpinās priecēt novadniekus 

arī kultūras pasākumos, no-
vada mājas lapā un kalendā-
rā.
Tie novadnieki, kuri vēlas ie-
saistīties fotostudijas nodar-
bībās var sazināties ar Aigaru 
Dāboliņu pa tālr. 29254513 vai 
rakstot uz e-pastu: fotozo@
inbox.lv.

Solvita Cukere

Ozolnieku novada 
amatierteātris pārsteidz 
pirmizrādē ”VIENĪGĀ (dzīve)”

sturus. Katram no viņiem aiz 
ārējās maskas iekšā kaut kas 
gruzd. Ikvienā mājo nepiepildī-
tas ilgas un sapņi, kas pama-
zām atklājas.”
Izrādē patīkami pārsteidz Ivara 
Pirvica scenogrāfija un krāšņie 
varoņu tērpi, kas izrādes gaitā 
tiek mainīti vairākkārt.
Lomās ļoti dzīvi iejutušies 
mūsu novadnieki - Inese 
Augstkalne, Ilze Beķere, Ine-
se Bunce, Agnese Čīka, Ineta 
Freimane, Evelīna Šulca, Kristī-
ne Zirdziņa, Ralfs Cimermanis, 
Ivars Mozga, Mārtiņš Strazdiņš 
un Ingus Vidiņš. Aizraujošās 
izrādes trīs cēlieni aizrit nema-
not, ieraujot skatītājus meis-
tarīgi samudžinātajās varoņu 
dzīves peripetijās, kas ļauj it kā 
no malas paraudzīties arī uz 
pašu slēptākajām jūtām.

Solvita Cukere

Muzeju vakarā rekordliels apmeklētāju skaits
biniekiem un Jauniešu centra 
pārstāvjiem, tika radīta atrak-
tīva, mūsdienu tehnoloģijās 
balstīta programma. Ikvienu 
muzeju vakara apmeklētāju 
gaidīja izzinoši jautājumi, kuri 
izveidoti interaktīvā program-
mā Quiver Vision. Minētā rīka 
izmantošana uzrunāja un sa-
jūsmināja jaunāko paaudzi, 
tas bija atklājums arī pieaugu-
šajiem apmeklētājiem. Digitāli 
veidotie jautājumi ikvienam 
sniedza iespēju netradicionā-

li, interesanti un pat azartiski 
izzināt novada vēsturi. Tālāk 
apmeklētājus gaidīja uzde-
vums ar šā gada Muzeju nakts 
moto –R.Blaumaņa „Tālavas 
taurētāju”. Ikvienam bija ie-
spēja pārbaudīt sevi, ievieto-
jot trūkstošos vārdus. Tad vēl 
pēdējais pārbaudījums – uz-

minēt priekšmetu- eksponā-
tu atrašanās vietu un uzzināt 
vēl kādu nezināmu faktu par 
Ozolniekiem. Nobeigumā bija 
iespēja paviesoties Fotosalo-

nā pie viesmīlīgiem fotogrā-
fiem no Jauniešu centra. 
Jāņa Čakstes dzimtas mā-
jās “Auči” apmeklētāji varēja 
izstaigāt un iepazīt jauno mu-
zeja ēku, kur viesus laipni sa-
gaidīja un ar ekspozīciju iepa-
zīstināja saimniece - Kristīne 

Čakste. Pēc tam viesi varēja 
relaksēti baudīt tēju, vērojot 
gleznaino Lielupes ainavu, 
iepazīt apkārtnes dārza reto 
augu sugu stādījumus un pa-

staigāties pa ziedošo kastaņu 
aleju.
Pēc tam novada apceļotāji 
steidzās apciemot arī  Edvar-
ta Virzas un Elzas Stērstes 
memoriālo māju "Billītes", 
kur šogad viesus patīkami 
pārsteidza īpašs brīvdabas ie-

studējums - Jelgavas Spīdolas 
Valsts ģimnāzijas teātra stu-
dijas “Spīdolēni” izrāde “Pava-
saris. Impresijas. Straumēni” 
pēc E. Virzas poēmas motī-
viem, kas izraisīja skatītāju ne-
dalītas sajūsmas pilnas ovāci-
jas. ”Straumēnu” fragmentu 
dzīvais attēlojums, saplūda 
ar ziedošo dabas ainavu un 
skatītājos uzbūra patiesas tā 
laika lauku zemnieku ikdienas 
dzīves gaitu sajūtas. Edvarta 
Virzas un Elzas Stērstes me-
moriālajā mājā “Billītēs” un 
„Rāceņos” varēja izbaudīt arī 
dzimtas māju senlaicīgo at-
mosfēru un ziedošo dārzu, kur 
pie kokiem bija novietoti statī-
vi ar dzejnieku uzrakstītajiem 
dzejoļiem. 
Muzeju vakarā piedalījās da-
žāda vecuma interesenti  un 
īpaši ģimenes ar bērniem, 
kas kopā ar vecākiem pava-
dīja kvalitatīvu laiku, izzinot 
novada vēsturisko personī-
bu dzīves gaitu līkločus. Ap-
meklējot visus trīs pasākuma 
norises vietas, apmeklētāji 
saņēma saldo balvu. Muzeju 
vakara pasākumus apmeklēja 
ne tikai mūsu novada ļaudis, 
bet arī ciemiņi no Tukuma, 
Talsiem, Jūrmalas un Jelgavas.

Solvita Cukere



15

O
ZO

LN
IE

K
U

 A
VĪ

ZE
 / 

SA
IS

TO
ŠI

E 
N

OT
EI

K
U

M
I  

   
   

   
   

   
   

   
 M

ai
js

  2
01

9

AIZSAULĒ
AIZGĀJUŠI

Nikolajs Puntus      1959
Dzintra Astrīda Vaitava     1944
Uldis Gerbers      1938
Tadeušs Mastjaņica     1960
Vanda Hotiloveca     1936
Valerijs Bogdanovs     1952
Leons Lecis       1927
Česlavs Avsjukevičs      1951

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes 
2019.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.19 (protokols Nr.5)

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.12/2019
“Grozījumi Ozolnieku novada domes 

2009.gada 13.oktobra saistošajos noteikumos Nr.27/2009 
„Ozolnieku novada pašvaldības nolikums” ”

Izdoti saskaņā 
ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 

24.pantu 

Izdarīt Ozolnieku novada domes 2009.gada 13.oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.27/2009 „Ozolnieku novada pašvaldības nolikums”  
(turpmāk - Nolikums) grozījumus, izsakot 29.punktu sekojošā redak-
cijā: 

29. Sociālo jautājumu komitejas kompetencē ir:
29.1. sniegt atzinumus, sagatavot priekšlikumus jautājumos par:

 29.1.1 sociāli atbildīgu nodokļu politiku;
 29.1.2. pašvaldības atbalsta nodrošināšanu sociāli neaizsargā-

tām un citām sabiedrības grupām;
 29.1.3. veselības aprūpes un veselības aizsardzības nodrošināša-

nu;
 29.1.4. sociālo pakalpojumu pieejamību un to attīstību;
 29.1.5. palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā;
 29.1.6. pašvaldības dzīvojamo telpu izmantošanu;
 29.2. sagatavot 29.1. punktā noteiktos jautājumus izskatīšanas 

domes sēdē;
 29.3. izvērtēt  Sociālās aprūpes centra „Zemgale”, Sociālā die-

nesta, Bāriņtiesas un Pašvaldības policijas darbību un sagatavot 
ieteikumus tās uzlabošanai.

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                    Dainis Liepiņš

Saistošo noteikumu Nr.12/2019 
„Grozījumi Ozolnieku novada domes 2009.gada 13.oktobra sais-
tošajos  noteikumos Nr.27/2009 „Ozolnieku novada pašvaldības 

nolikums” paskaidrojuma raksts 

 Paziņojums par izsoli
Ozolnieku novada domes Iepirkumu un izsoļu komisija rīko ne-
kustamā īpašuma – dzīvokļa “Dvīņi – 2”, kas atrodas Cenās, 
Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, kadastra Nr. 5444 900 0855 
atsavināšanu rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli. Izsoles 
dalībnieki savus piedāvājumus var iesniegt līdz 2019. gada 26. 
jūnijam, plkst. 10:00 Ozolnieku novada pašvaldības kancelejā, 
Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku novadā. Piedāvājumi tiks 
atvērti 2019. gada 26. jūnijā, plkst.10:05, Ozolnieku novada paš-
valdības zālē, Stadiona ielā 10, Ozolniekos.

Mantas sākumcena ir EUR 3 100,00 (trīs tūkstoši viens simts 
eiro). Izsoles dalībniekam pirms izsoles ir jāsamaksā nodrošinā-
jums EUR 310,00 (trīs simti desmit eiro) apmērā Ozolnieku no-
vada domes kontā Nr.LV72HABA0551001405027, A/S Swedbank, 
kods: HABALV22, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma ”Dvīņi - 2” iz-
soles nodrošinājums”. Īpašums ir publiski pieejams. Ar izsoles 
noteikumiem var iepazīties www.ozolnieki.lv sadaļā „Sabiedrība”, 
kā arī Ozolnieku novada pašvaldībā (Stadiona ielā 10, Ozolniekos, 
Ozolnieku novadā) darba laikā. Izsoles uzvarētājam jāsamaksā tā 
piedāvātā augstākā cena viena mēneša laikā no izsoles dienas, 
saskaņā ar izsoles noteikumiem, tās iemaksu veicot Pašvaldības 
kontā. Uz izsolāmo īpašumu nav personas ar pirmpirkuma tiesī-
bām. 

Papildu informācija pa tālr. 63084708,
e-pasts: svetlana.krumina@ozolnieki.lv.

Sadaļas 
nosaukums Sadaļas paskaidrojums 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Kopš saistošo noteikumu Nr.27/2009 „Ozolnieku 
novada pašvaldības nolikums” izdošanas ir 
notikušas izmaiņas Ozolnieku novada pašvaldības 
struktūrā un pienākumu sadalījumā. Atbilstoši 
šīm izmaiņām tiek precizēts Sociālās komitejas 
kompetences ietvars.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Saistošie noteikumi precizē Ozolnieku novada 
domes Sociālās komitejas kompetences ietvaru.

3. Informāci-
ja par plānoto 
projekta ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu

Nav attiecināms 

4. Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā

Nav attiecināms 

Ozolnieku novada domes Administratīvajā komisijā aprīlī 
izskatītas septiņas administratīvo pārkāpumu lietas, pār-
kāpējiem piemērojot brīdinājumus, audzinoša rakstura pie-
spiedu līdzekļus nepilngadīgajiem, un naudas sodus par ko-
pējo summu 140,00 EUR. 

Konstatētie pārkāpumi:
• par fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu (LAPK 172.2 

pants); 
• par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu (LAPK 173.panta pir-

mā daļa);
• par alkoholisko dzērienu lietošanu un atrašanos alkoholisko 

dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais (LAPK 171.1 pan-
ta pirmā daļa);

• Par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais (LAPK 42.1panta 
ceturtā daļa).

Jana Vilciņa, Administratīvās komisijas priekšsēdētāja

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Nav attiecināms 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav attiecināms 

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                    Dainis Liepiņš



17. maija vakarā Ozolnieku 
vidusskolas stadionā jaut-
rā sacensību gaisotnē no-
risinājās jau trešā „Ģimeņu 
diena”. Šogad sportojām 
kopā ar Daudzbērnu ģi-
meņu biedrības ģimenēm. 
Pasākumā piedalījās 24 
ģimenes, jautrās nodarbēs 
apvienojot ap 100 lielu un 
mazu dalībnieku.
Lai saglabātu sacensību 
azartu, ģimenes čakli krāja 
punktus 8 disciplīnās. Par 
svētku dalībnieku mundru-
mu visa pasākuma laikā 
rūpējās sporta skolotāja 
Rasma Skruļa. 
Ģimenes sacentās bas-
ketbola soda metienos un 
futbolā.  Par to, cik veikla 
ir ģimene, varēja pārlieci-
nāties ”Žiglo vāveru” sa-
censībās, kur pēc iespējas 
ātrāk bija jāsalasa bumbi-
ņas. Kurā no dalībniekiem 

Maijs vienmēr atnāk krā-
sains, skaists un smaržīgs, 
priecējot acis un sirdis ar 
ievziedu baltumu, ceriņu 
smaržu un tulpju eleganci. 
Taču maijs PII “Pūcīte” arī 
šogad atnāca ar svētkiem 
māmiņām un ģimenēm, 
kas ir mūsu stiprais balsts 
un lielākā vērtība.
 

Šogad jaunākās grupiņas 
savas ģimenes priecēja ar 
stāstu un muzikālu sveicienu 
par pelēm, aicinot darboties 
kopā. Vecākās grupas sveica 
savas ģimenes ar muzikāli 
teatrāliem priekšnesumiem, 
kur bērni paši bija iesaistī-
jušies lomu izvēlē un sižeta 
sagatavošanā, galvenokārt 

“Būtu jauki, ja katrs Ozol-
nieku novada iedzīvotājs 
iestādītu vismaz vienu 
kociņu,” prāto Ozolnieku 
PII ”Saliņa” bērni, čakli stā-
dot mazās eglītes izcirtumā 
Druvenieku ceļā, Ozolnie-
kos. Kociņus Latvijas nākot-
nei pēc iestādes vadītājas 
Sigitas Aleksandrovas ini-

ciatīvas uz pašvaldības sa-
gatavotās zemes bērni kopā 
ar skolotājiem un vecākiem 
stādīja tradicionālajā Ģime-
nes dienas pasākumā, ko 
katru gadu rīko ārpus iestā-
des. Paši bērni par savu vei-
kumu ir lepni, apzinoties, ka 

”Ģimeņu dienā 2019” sacenšas veiklībā un atpūšas

Maijs aizvadīts 
ģimeniskā noskaņā

Stiprinām ģimenes vērtības!

snauž volejbolista talants, 
varēja pārliecināties volej-
bola turnīrā ar lielo bumbu. 

Uzklausot trenera norādes, 
profesionālā aprīkojumā 
skolas teritorijā, orientē-

uzsverot draudzības, pieklā-
jības un sadarbības nozīmi 
ikdienā un svētkos.
Maijs ir arī kā atskaites 
punkts, kur izvērtējam aiz-
vadīto mācību gadu. Šogad  
īpaši strādājām pie jaunā, 
kompetencēs balstītā mā-
cību satura plānošanas un 
ieviešanas procesā. Esam 

priecīgi par sasniegtajiem 
rezultātiem, kas atspogu-
ļojas mūsu bērnu ieintere-
sētībā, aizrautībā pašvadīti 
mācoties un, atklājot pasauli 
soli pa solim! PII “Pūcīte” iz-
virza aizvien jaunus mērķus 
izglītības kvalitātes uzlabo-
šanai.

Laura Pričina, PII “Pūcīte” 
vadītājas p.i.

tagad ikviens prot patstāvīgi 
iestādīt kociņu.
"Mēs domājam, ka tā ir vie-
na no Dzimtenes un dabas 
mīlestības mācību stundām, 
kas izpaužas visai ģimenei 
praktiski kopā darbojoties. 
Šajā vietā ikdienā ar bēr-
niem pastaigājamies. Ie-
vērojām izcirtumu un bērni 

jautāja, kur palikuši koki, kas 
šeit kuploja iepriekš? Mēs 
šodien kopā strādājam, lai 
šeit izaugtu eglīšu jaunau-
dze, kā mūsu dāvana, kas ir 
veltīta Ozolnieku novadam 
un Latvijai 101. gadadienā," 
uzskata PII ”Saliņa” vadītāja 

Sigita Aleksandrova, sirsnīgi 
pateicoties stādaudzētavai 
”Bīlasti”, kas dāvājusi eglīšu 
stādus un ikvienai ģimenei, 
kura atsaukusies kopīgajam 
labajam darbiņam.
Pēc eglīšu stādīšanas visi 
talcinieki mielojas piknikā 
un bērni apsola meklēt pa-
pildus informāciju par ko-

kiem un sekot, kā pašu stā-
dītie kociņi ir paaugušies. 
Pret pašu veikumu ikvienam 
ir pavisam cita atbildības 
sajūta un prieks par kopīgi 
paveikto.

Solvita Cukere

joties tika meklēti kontro-
lpunkti. Pēc sportiskajām 
aktivitātēm ģimenes va-

rēja darboties gaisa pūķu 
darināšanas meistarklasē 
un zīmēt ģimenes portretu 

ar ogli.
Sporta dienas noslēgumā 
no Ozolnieku novada Kul-

tūras nodaļas sagaidījām 
cienastu - gardus kliņģe-
rus un pie ugunskura bau-

dījām zāļu tēju. Paldies par 
atbalstu biedrībai ”TUVU”, 
jo ar viņu sarūpētajām 
veltēm mājup devās vi-
sas ģimenes. Bet ar Daiņa 
Šantara gatavotajām bal-
vām, kas paša darinātas 
no koka, tika sveiktas trīs 
sportiskākās ģimenes, ku-
ras kopvērtējumā bija ie-
guvušas visvairāk punktus. 
Šogad 1., 2., 3. vietas ie-
guvēju godā tika celtas 
Sirvižu, Grinevicu un Jē-
kabsonu ģimenes.
Daudzām novadnieku ģi-
menēm piedalīšanās šajā 
pasākumā ir kļuvusi par 
jauku tradīciju, ikvienā pa-
sākumā ienesot pozitīvo 
gaisotni.

Solvita Cukere


