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Mežaparka ieceres publiskās apspriešanas sanāksme notiks 
2019.gada 8.oktobrī plkst.17.00 

Ozolnieku novada domē, Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā,
Ozolnieku novadā, 2.stāva zālē. 

Ozolnieku novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas un
Ozolnieku novada teritorijas plānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi pārskata

publiskās apspriešanas sanāksme notiks
2019.gada 15.oktobrī plkst.17:00

Ozolnieku novada pašvaldības telpās
Stadiona ielā 10, 2.stāva zālē.  

(Vairāk informācijas 15.lpp.)

Jaunā mācību gada sākums 
ir piepildīts ar skanīgām 
dziesmām un bērnu čalām, 
atkalredzēšanās prieku un 
skolotājiem pasniegtiem 
ziedu klēpjiem. 2019. /2020. 
mācību gadā Ozolnieku no-
vada vispārizglītojošās skolās 
ceļu pretī jaunām zināšanām, 
izaicinājumiem un draudzībai 
uzsāka 947 skolēni: Teteles 
pamatskolā - 169, Salgales 
pamatskolā - 68, Garozas pa-
matskolā - 79, Ozolnieku vidus-
skolā - 631 (tai skaitā 20 des-
mitās klases skolēni), savukārt 
profesionālās ievirzes izglītības 
iestādēs: Ozolnieku Sporta 
skolā - 274, Ozolnieku Mūzikas 
skolā - 103 un Salgales Mūzikas 
un mākslas skolā 69 audzēkņi. 
Pirmsskolas izglītības iestādes 
novadā apmeklē 721 audzēk-

Jauno mācību gadu uzsāk ar devīzi:
”Mācīsimies kopā!”

nis, tai skaitā 142 bērni šogad 
uzsākuši savas gaitas pirmssko-
lā. Īpaši silti sveicieni novada 119 
pirmklasniekiem, kuri stāv mācī-
bu ceļa pašā sākumā. Prieks arī 
par jaunajiem pedagogiem un 
izglītības darba vadītājiem, kuri 
uzsākuši darba gaitas novada 
skolās!
Ozolnieku novada skolas jauna-
jā mācību gadā skars dažādas 
pārmaiņas – kompetenču pie-
ejas ieviešana, padziļināto mā-
cību priekšmetu piedāvājuma 
izstrāde vidusskolēniem un citi 
izaicinājumi. Skolēniem jauna-
jā mācību gadā novēlam katru 
dienu uzzināt un atklāt ko jaunu, 
skolotājiem izjust gandarījumu 
par savu darbu, vecākiem – uzti-
cēties izvēlētajai skolai un peda-
gogiem.

Solvita Cukere

Ja Tu katra mēneša sākumā nesaņem savā pastkastītē kārtējo 
”Ozolnieku Avīzes” numuru, vai arī to saņem vēlāk par kārtējā 
mēneša 10. datumu vai arī Tavā pastkastītē tiek iemests vairāk 
kā 1 avīzes eksemplārs, lūdzu par to ziņot uz e-pastu: avize@
ozolnieki.lv, lai mēs varam pārrunāt konkrēto gadījumu ar 
izdevuma piegādātāju.

PIEDALIES OZOLNIEKU NOVADA
PUBLISKAJĀS APSPRIEŠANĀS!

Tavs viedoklis mums ir svarīgs!
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nodrošināta pakalpojumu 
pieejamība un kurš atbildēs 
par rezultātu.
Dainis Liepiņš, Ozolnieku 
novada domes priekšsē-
dētājs: “Nav sniegts neviens 
pamatots arguments, kāpēc 
Ozolnieku novada pašvaldī-
ba jālikvidē, ja visi sociālie un 
ekonomiskie rādītāji ir pozitīvi 
un arvien turpina uzlaboties.”
Sarunas laikā iedzīvotāji no-
rādīja, ka Ozolnieki pēc re-
formas tiem kā dzīvesvieta 
vairs nebūs pievilcīgi un viņi 
ar ģimenēm izvēlēsies citus, 
perspektīvākus, reģionus. 
Tāpat nekļuva skaidrs, kas 
notiks ar tiem pašvaldībās 

strādājošajiem, kas zaudēs 
darbu reformas rezultātā, 
īpaši tālākos lauku reģionos, 
kā rīkoties tiem, kam pakal-
pojumi kļūs dārgāki un rindas, 
piemēram, uz pirmsskolas iz-
glītības iestādēm – garākas. 
Jauniešus interesēja jautāju-
mi par izglītības kvalitāti un 
tās pieejamību, brīvpusdienu 
nodrošināšanu skolās, kā arī 
transporta kompensācijām 

gadījumos, kad reformas re-
zultātā nāksies mērot tālāku 
ceļu līdz skolai. 
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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. 

Ozolnieku novadā pārliecinoši balso PRET piespiedu likvidāciju
Vairāk nekā 120 Ozolnieku 
novada iedzīvotāju 5.sep-
tembra vakarā pulcējās uz 
tikšanos ar Vides aizsar-
dzības un reģionālas attīs-
tības ministrijas (turpmāk 
VARAM) pārstāvi Madaru 
Lasmani, kurš centās atbil-
dēt uz iedzīvotājus intere-
sējošiem jautājumiem par 
administratīvi teritoriālo 
reformu. Vairāku stundu 
garā sapulce atnākušajos 
raisīja vien sašutumu par 
ministrijas stūrgalvību un 
nevēlēšanos diskutēt, kā arī 
nesniedza atbildes uz būtis-
kākajiem iedzīvotājus inte-
resējošajiem jautājumiem. 

Iedzīvotājus sapulcē domi-
nēja jautājumi, kas būtiski ie-
tekmēs turpmāko Ozolnieku 
novada teritorijas attīstību un 
cilvēku dzīves līmeni šajā teri-
torijā – finanšu sadale jauna-
jā organizatoriskajā sistēmā, 
visu teritoriju līdzvērtīga inte-
rešu pārstāvniecības nodroši-
nāšana. Tāpat VARAM pārstā-
vis nespēja sniegt konkrētas 
atbildes uz jautājumiem, cik 

izmaksās reformas ievieša-
na, vai tās rezultātā būs reāls 
finanšu ietaupījums, kā tiks 

Ozolnieku novada iedzīvotāji, 
kuri uz sapulci bija nākuši, lai 
noformulētu savu nostāju par 
reformu un izvēlētos, kuru no 
sabiedriskajā apspriešanā 
uzdotā jautājuma atbildēm 
atzīmēt, prom ejot atzīmēja, 
ka ministrijas nostāja viņus ir 
sadusmojusi un noskaņojusi 
PRET plānoto reformu. Iedzī-
votāji bija sašutuši par mi-
nistra padomnieka ierašanos 
tikai ar sausiem cipariem bez 
iepriekšējas sagatavošanās 
un iedziļināšanās Ozolnieku 
novada specifikā. Iedzīvotā-
ji bija neapmierināti, ka viņu 
vēlmes un viedoklis pēc būtī-
bas netika uzklausīti, kā arī uz 
jautājumiem netika sniegtas 
pamatotas un faktos balstītas 
atbildes.
15.septembrī noslēdzās 
Ozolnieku novada iedzīvo-
tāju publiskā apspriešana 
“BŪT vai NEBŪT Ozolnieku 
novadam?”, kuras ietvaros 
novadnieki tika aicināti at-
bildēt uz jautājumu “Vai Jūs 
atbalstāt Ozolnieku novada 
iespējamo apvienošanu ar 
Jelgavas novada un Jelgavas 
pilsētas administratīvajām 
teritorijām?”. Apkopojot ap-
spriešanas rezultātus, 95% 
dalībnieku noraidīja Ozol-
nieku novada teritorijas 
iespējamo pievienošanu Jel-
gavas pilsētai un novadam, 
jeb praktisku Ozolnieku no-
vada likvidēšanu.

Publiskās apspriešanas laikā 
iedzīvotājiem bija iespēja ne 
vien atbildēt uz anketas jau-
tājumu, bet arī izteikt plašāku 
viedokli, argumentējot savu 
nostāju par labu kādai no iz-
vēlēm. Reformas pretinieki 
galvenokārt savu viedokli pa-

matojuši ar Ozolnieku kā sa-
kārtotas un zaļas vides priekš-
rocībām, bažām par nodokļu 
aizplūšanu svešas teritorijas 
attīstībai un savas identitā-
tes zaudēšanu pārmaiņu re-
zultātā. Dominē uzskats, ka 
Ozolnieku novads ir pašpie-
tiekams un līdz šim spējis 
nodrošināt savas teritorijas 
vienmērīgu attīstību, ka varas 
attālināšanās no tautas draud 
ar stagnāciju, īpaši attālākos 
reģionos, pakalpojumu pie-
ejamības apgrūtinājumiem 

un lielāku bardaku. Tāpat kā 
publiskās apspriešanas laikā 
- 5.septembrī notikušajā ie-
dzīvotāju sapulcē, arī apsprie-
šanas anketās paustas bažas 
par Ozolniekiem kā Jelgavas 
pilsētas attīstības projektu 
sponsoru, savas teritorijas 
atstāšanu novārtā, nevienlī-
dzīgu interešu pārstāvniecību 
un sociālo pakalpojumu groza 
samazināšanos uz iedzīvotāju 
labklājības rēķina. Liela daļa 

komentāru autoru norāda, 
ka sociālos, piemēram, vese-
lības, pakalpojumus saņemt 
dodas uz Rīgu, ne Jelgavu, 
tāpēc nesaskata reformas 
sludināto ieguvumu patieso 
jēgu.
Dainis Liepiņš, Ozolnieku 
novada domes priekšsēdē-
tājs: “Pretēji VARAM ministra 
un valdības pārstāvju darbī-
bas stilam, esam atklātā un 
publiskā veidā noskaidrojuši 
Ozolnieku novada iedzīvotā-
ju viedokli plānotās reformas 

jautājumā. Iegūtie apsprie-
šanas rezultāti ir kā pilnvara 
mūsu tālākai rīcībai – suve-
rēna Ozolnieku novada pa-
stāvēšanas nodrošināšanai. 
Nenoliedzu nepieciešamību 
reformēt administratīvās te-
ritorijas valstī, tomēr uzskatu, 
ka šāda komunistu iekārtas 
kolektivizācijas stila pieeja 
ir nepieņemama. Īpaši pār-
steidz reformas pamatojumu 
neesamība, turklāt VARAM 
piesaistīto ekspertu slēdzieni 
vērtējami kā vāji un pat melī-

gu informāciju saturoši. 
Daudz lielāks ieguvums būtu, 
vispirms izveidojot apriņķus, 
kuriem nodalīt atsevišķas au-
tonomās funkcijas, piemēram, 
– izglītība, veselības aprūpe, 
ceļu uzturēšana u.c. un ļaut 
pašvaldībām uz brīvprātības 
principa pamata lemt par ie-
spējamu apvienošanos, tā, kā 
demokrātiskā valstī pieklājas. 
Mēs noteikti turpināsim cīnī-
ties par savām tiesībām visos 
līmeņos, taču šobrīd jau ar 
Ozolnieku novada iedzīvotāju 
doto mandātu.” 
Gandrīz mēnesi ilgušajā 
Ozolnieku novada iedzīvo-
tāju publiskajā apspriešanā 
kopā piedalījās 882 Ozol-
nieku novada iedzīvotāji, 
no kuriem 837 norādījuši, 
ka nevēlas Ozolnieku nova-
da apvienošanu ar Jelgavas 
novadu un Jelgavas pilsētu. 
Vien 42 apspriešanas dalīb-
nieki atbalstījuši administra-
tīvi teritoriālās reformas ideju 
par iepriekš minēto teritoriju 
apvienošanu vienā adminis-
tratīvajā vienībā ar vienotu 
pārvaldes aparātu. 3 apsprie-
šanas anketas atzītas par ne-
derīgām vai sabojātām.
26. septembra Ozolnieku 
novada domes sēdē depu-
tāti pieņēma lēmumu vēr-
sties Satversmes tiesā par 
VARAM virzīto administratī-
vi teritoriālo reformu.

Sabiedrisko attiecību
un informācijas daļa

Aicinu visus nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus veikt kārtējo 2019.gada maksājumu 
un NĪN parāda nomaksu līdz 2019.gada 15.novembrim, saskaņā ar Maksāšanas paziņojumu, 
kas tika nosūtīts 2019.gada 1.februārī.
Parāda ne nomaksas gadījumā, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.pantu un “Par 
nodokļiem un nodevām” 26. pantu, parāds tiks piedzīts bezstrīda kārtībā .
Atkārtoti aicinu NĪN maksātājus – fiziskas un juridiskas personas – sūtīt savu e-pastu uz lidija.
zukovska@ozolnieki.lv, lai maksāšanas paziņojumu saņemtu ātri un personīgi, un samaksu 
veiktu likumā noteiktajos termiņos. 
Lai noskaidrotu precīzu NĪN parāda apmēru, lūdzu, zvanīt pa tālr. 63057762 vai rakstīt 
uz minēto e-pasta adresi.

NĪ nodokļa administratore, Lidija Žukovska

ATGĀDINĀJUMS OZOLNIEKU NOVADA NEKUSTAMĀ
ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀTĀJIEM!!!
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Pabeigta pašvaldības ceļa Ņurdas – 
Mucenieki pārbūve

Informācija par turpmāko 
mazdārziņu izmantošanu 
Ozolnieku novadā Jaunatnes ielā, Ānē notiek remontdarbi

Ozolniekos izbūvēts rotācijas aplis satiksmes drošībai

Augustā pabeigta pašvaldī-
bas ceļa Ņurdas – Mucenieki 
pārbūve Cenu pagasta Bran-

ku ciemā. Nepilnu 2 km garā 
ceļu posmā veikta brauktuves 
profilēšana, grāvju un caur-
teku tīrīšana, apzaļumošana, 
nogāžu nostiprināšana, se-
guma būvniecība un citi darbi. 
Ceļa pārbūve veikta ar Eiropas 
lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) līdzfinansē-
jumu. Būvdarbu kopējās iz-

3.septembrī Ozolnieku nova-
da pašvaldības sēžu zālē no-
tika Branku ciema iedzīvotāju 
tikšanās ar pašvaldības vadī-
bu un darbiniekiem, kur tika 
izrunāti jautājumi par tālāko 
zemesgabalu, kas ir paredzē-
ti mazdārziņu ierīkošanai, iz-
mantošanu un apsaimnieko-
šanu Ozolnieku novadā.
2018.gada 1.jūlijā spēkā stājās 
jauni Ministru kabineta noteiku-
mi Nr.350 “Publiskas personas 
zemes nomas un apbūves tiesī-
bas noteikumi”, kas nosaka, ka 
turpmāk Pašvaldība mazdārzi-
ņu vai sakņu (ģimenes) dārzu 
ierīkošanai drīkst iznomāt tikai 
neapbūvētu zemesgabalu t.i. 
bez apbūves tiesībām. 
Pamatojoties uz minēto no-
teikumu prasībām, Ozolnieku 
novada dome ar 2019.gada 
30.maija lēmumu Nr.23 (pro-
tokols Nr.6) apstiprināja jau-
nus Saistošos noteikumus 
Nr.13/2019 “Par neapbūvētu 
zemesgabalu nomas maksas 
apmēru Ozolnieku novadā” 
(turpmāk – Saistošie notei-
kumi), kas nosaka Ozolnieku 
novada pašvaldībai piederoša 
vai piekrītoša neapbūvēta ze-
mesgabala, t.sk. mazdārziņu, 
nomas maksas apmēru.
Ņemot vērā to, ka Ozolnieku 
novada iedzīvotāju interese par 
mazdārziņu izmantošanu un 
apsaimniekošanu ir liela, Paš-
valdība vēlas sakārtot jautāju-
mus, kas saistīti ar mazdārziņu 
nomas tiesībām, t.i. noslēgt jau-
nus zemes nomas līgumus, at-
bilstoši šobrīd spēkā esošajiem 
Saistošajiem noteikumiem, kā 

Augusta sākumā tika uzsāk-
ti rakšanas darbi PII „Zīlīte” 
piegulošajā teritorijā, lai sa-
kārtotu meliorācijas sistēmu. 
Bērnu rotaļu laukuma teritorijā 
tika izbūvēts drenāžas kolek-
tors  100 metru garumā ar di-
vām nosēdakām un pieslēgts 
pie maģistrālā lietus ūdens 
kanalizācijas tīkla Meliorācijas 
ielā.

Ir uzsākti remontdarbi Jau-
natnes ielā, Ānē, paredzot 
ūdensapgādes, kanalizā-
cijas tīklu un gājēju celiņa 
izbūvi un savienošanu ar 
gājēju celiņu gar P93 ceļu, 
kā arī ceļu būves darbus. 
Pārbūves projekts paredz 
brauktuves paplašināšanu 

 30. augustā ir noslēgušies 
būvdarbi objektā “Valsts 
reģionālā autoceļa P100 Jel-
gava – Dalbe un Eglaines/
Skolas ielas krustojuma 
pārbūve Ozolniekos”. 
Pēc SIA "BM-projekts" izstrā-
dātā būvprojekta ir pārbūvēts 
autoceļa Jelgava–Dalbe (P100) 

maksas bez PVN ir EUR 202 
149,75, no tām ELFLA finansē-
jums – EUR 142 002,94.

Pabeidzot šī projekta īs-
tenošanu, ir noslēgusies 
pašvaldībai piešķirtā ELFLA 
finansējuma apguve pasā-
kuma „Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku 
apvidos” ietvaros, kas bija 
paredzēts pašvaldību grants 
seguma ceļu sakārtošanai, ar 
mērķi veicināt uzņēmējdarbī-

arī instrumentāli uzmērīt un 
ierādīt nomas objektus dabā. 
Galvenais mērķis ir sakārtot 
mazdārziņu teritorijas gan no 
juridiskā viedokļa, gan faktiski 
dabā, lai veidotos vienota sis-
tēma un sakārtota teritorija.
Minētie sakārtošanas darbi 
šobrīd ir uzsākti Branku cie-
mā esošajos mazdārziņos, bet 
nosacījumi attiecas uz visiem 
mazdārziņiem, kas atrodas 
Ozolnieku novada teritorijā, un 
tas tiks risināts rindas kārtībā.
Galvenie uzdevumi, kas tiks 
veikti būs: 

• Spēkā esošo nomas līgu-
mu apzināšana (lūdzam 
iedzīvotājus sekot līdzi 
pagasta pārvaldnieku iz-
vietotajai informācijai par 
noma slīgumu uzrādīša-
nas datumiem);

• Nomas objektu (maz-
dārziņu) instrumentāla 
uzmērīšana dabā, pēc uz-
mērīšanas tiks izgatavots 
konkrēts teritorijas plāns, 
kas tiks publicēts Ozol-
nieku novada mājas lapā 
www.ozolnieki.lv un klien-
tu apkalpošanas centros.

Kad būs izgatavots terito-
rijas plāns, iedzīvotāji, kuri 
vēlēsies nomāt mazdārziņu 
teritorijas, tiks informēti par 
tālāko rīcību. Vēršam uzma-
nību, ka zemes nomas līgumi 
tiks slēgti tikai ar tām perso-
nām, kuru lietotie mazdārzi-
ņi nebūs apbūvēti! Lūdzam 
iedzīvotājus būt atsaucīgiem 
un saprotošiem.

Krista Tumova, Nekustamo
īpašumu speciāliste

Drenāžas kolektoru bija nepie-
ciešams izbūvēt, jo pavasara 
periodā sniega kušanas laikā, 
kā arī ilgstošo lietusgāžu laikā, 
teritorija bija pārmitrināta un 
veidojās ilgstošas peļķes.
Veikto darbu rezultātā tika no-
vērsta bērnu rotaļu laukuma un 
celiņu applūšana ar ūdeni. 

Aļona Virviča-Jansone,
Būvniecības projektu vadītāja

divvirzienu kustībai.
Jaunatnes ielas pārbūvi 
Ānē, Cenu pagastā, Ozol-
nieku novadā veic SIA “Ceļu 
būvniecības sabiedrību 
“IGATE””. Iepirkuma doku-
mentācijā ir noteikts darbu 
pabeigšanas termiņš – šī 
gada 1.novembris. Projektu 

Eglaines un Skolas ielas krus-
tojums (4,9. km) ar inženier-
tīkliem un piegulošā teritorija. 
Rotācijas apļa izbūves darbus 
uzsāka 9. maijā un līdz augus-
ta beigām tie jau bija pabeigti. 
Neērtais krustojums tika pār-
būvēts par rotācijas apli satik-
smes drošības uzlabošanas 

PII ”Zīlīte” veikti meliorācijas 
sistēmas sakārtošanas darbi

finansē no Ozolnieku novada 
pašvaldības budžeta. 
Aicinām iedzīvotājus remon-
tdarbu laikā būt uzmanīgiem 
un ievērot uzstādītās ceļa zī-
mes.

Inese Baumane, Attīstības un 
projektu daļa

bu un apdzīvotības saglabā-
šanos lauku apvidos. Ozol-
nieku novada pašvaldībai šim 

mērķim piešķirtais finansē-
jums bija 490 000 EUR, kas, 
bez šogad īstenotā projekta, 
2017.gadā tika izlietots ceļu 
Pētersoni-Līčupes Salgales 
pagastā un Lazdiņas-Baltpē-
teri Cenu pagastā pārbūvei.
 

Antra Pošeika, Attīstības un 
projektu daļas vadītājas vietniece 

ES projektu jautājumos  

nolūkos. Pārbūves rezultātā 
Skolas iela pieslēgta aplim ie-
pretī Eglaines ielai jeb autoce-
ļam Ozolnieki–Brankas–Brank-
stūri (V1068) bijušajā autobusu 
apgriešanās vietā. 
Atbrīvojusies teritorija starp  
Skolas ielu un Tautas namu tiks 
labiekārtota vai apbūvēta  pēc 
atsevišķi izstrādāta projekta. 
Paredzēts arī uzlabot gājēju 
celiņu risinājumus un apstā-
dījumus. Būvdarbus veica SIA 
“Ceļu būvniecības sabiedrība 
“IGATE”” par līgumcenu 1,43 
miljoni eiro (ar PVN), izmaksas 
sedza valsts budžets. 

Arvīds Račinskis, Ozolnieku
novada būvvaldes vadītājs
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Noslēgušās Latvijas Bērnu 
fonda organizētās nometnes 
bērniem ar īpašām vajadzī-
bām. Šogad norisinājās pavi-
sam 11 nometnes, kur bez da-
lības maksas varēja atpūsties  
bērni no visas Latvijas.

„Šovasar diennakts nometnēs 
piedalījās bērni no visdažādā-
kajām pilsētām un novadiem, 
tostarp arī no Ozolnieku nova-
da. 2019.gadā Latvijas Bērnu 
fonda nometnēs piedalījās 15 
Ozolnieku novada bērni vecumā 
no 9 līdz 15 gadiem - 8 zēni un 

Valsts sociālās apdrošinā-
šanas aģentūra informē, ka 
2019.gada 1.oktobrī indeksē 
pensijas un atlīdzības vai to 
daļu apmēru, kas  nepār-
sniedz 420 eiro mēnesī.
Pensijas palielinājums būs at-
karīgs no pensijas apmēra. 
Savukārt tām pensijām un at-
līdzībām, kuras ir lielākas par 
420 eiro, indeksēs tikai daļu no 
piešķirtās summas – 420 eiro.
Politiski represētajām perso-
nām, I grupas invalīdiem un 
Černobiļas atomelektrostacijas 
avārijas seku likvidēšanas da-
lībniekiem indeksēs visu pensi-
jas apmēru.
Indeksējamā pensijas apmērā 
netiek iekļauta piemaksa pie 
valsts pensijas.
Indeksētas tiks vecuma, invali-
ditātes, izdienas un apgādnieku 
zaudējuma pensijas un atlīdzī-
bas, kuras piešķirtas (pārrēķi-
nātas) līdz 2019.gada 30.sep-
tembrim.
Jāņem vērā, ka no indeksētās 
pensijas var tikt ieturēts ie-
dzīvotāju ienākuma nodoklis. 
Valsts pensijas un atlīdzības 
tiek indeksētas saskaņā ar li-
kuma „Par valsts pensijām” 26. 
pantu.

Raksts tapis sadarbībā ar VSAA

Centrālā Baltijas jūras reģiona 
programmas 2014.–2020. ga-
dam ietvaros ir izstrādāta, un 
šobrīd tiek izmēģināta nova-
toriski, praktiski pielietojama 
apmācību un atbalsta prog-
ramma, kas palīdzētu jau-
niešiem vecumā no 18 līdz 30 
gadiem ar garīgās veselības 
problēmām, kas nav iesaistīti 
izglītībā, apmācībā vai no-
darbinātībā, piekļūt atbalsta 
pakalpojumiem, personīgai 
attīstībai, prasmēm un nodar-
binātības iespējām, lai risinātu 
viņu sociālo un ekonomisko 
atstumtību. Šajā programmā 
darbojas arī Ozolnieku novada 
Sociālais dienests un jaunieši.

7 meitenes. Mūsu novada bērni 
piedalījās nometnē, kas notika 
Atpūtas kompleksā ”Mežezers”, 
Pļaviņu novadā,”  informē So-
ciālā dienesta darbiniece Ieva 
Briģe. 
Katrai no tām bija atšķirīga te-

matika – Kāpu priedes stāsts, 
Pūķa lidojums, Krāsainā vasara, 
Dzirnaviņas, Jautrie piedzīvojumi 
Ēdenē, Bagātību sala, Meža val-
stība, Smilšu grauda ceļojums, 
Esi drošs un vesels!
Nometnē bērni veidoja nometņu 
emblēmas, karogus un himnas. 

Rīti iesākās ar rīta rosmi. Pēc tam 
bija iespēja darboties dažādās 
radošajās darbnīcās un peldē-
ties. Bērni atklāja savu varēšanu 
caur darbošanos individuāli un 
kopīgi ar citiem dalībniekiem. Arī 
dažādas fiziskās aktivitātes bija 
neiztrūkstoša nometnes sastāv-
daļa.
Bērnu un pusaudžu viedtālruņu 
lietošanas paradumi kļūst arvien 
aktuālāks jautājums, tāpēc no-
tika nodarbības ar mērķi bērnus 
ieinteresēt un parādīt kā lietot šīs 
tehnoloģijas jēgpilni, lai tās ir pa-
līgs mācībās, hobijos, savstarpē-
jās attiecībās un, lai to lietošana 
ir arī bērniem droša.
Bet vismīļākie ciemiņi nomet-
ņu pēdējās dienās bija vecāki, 
kuriem tika rādīti sagatavotie 
priekšnesumi un pasniegtas 
pašu gatavotas dāvanas.
Milzīgs atbalsts nometņu rīko-
šanā ir nometņu brīvprātīgie 
darbinieki novados. Nometnes 
nebūtu iespējamas arī bez vietē-
jo pašvaldību atbalsta.

Raksts tapis sadarbībā
ar Ozolnieku novada Sociālo 

dienestu

Ozolnieku novada bērni piedalījušies
LBF nometnēs

Par pensiju un 
atlīdzību indek-
sāciju 2019.gada 

1.oktobrī

Projekta partneri ir: 
• Pētījumu un Attīstības centrs, 

Linčepingas pašvaldībā Zvied-
rijā, 

• Zemgales plānošanas reģions. 
Latvijā (ZPR).

Projekta ietvaros plānotās akti-
vitātes: 
• Pētījuma veikšana, lai identifi-

cētu esošās atbalsta, apmā-
cību programmas iespējas un 
trūkumus jauniešiem vecumā 
no 18 līdz 30 gadiem ar garīgās 
veselības problēmām integrā-
cijai darba tirgū, 

• Apmācību programmas men-
toriem izstrāde un izmēģinā-
šana, 

• Atbalsta programmas, kas pa-
līdzētu jauniešiem vecumā no 
18 līdz 30 gadiem ar garīgās 
veselības problēmām, kas nav 
iesaistīti izglītībā, apmācībā 

vai nodarbinātībā izstrāde un 
izmēģināšana,

• Reģionālā iesaistīto pušu 
foruma organizēšana, lai ie-
pazīstinātu un debatētu par 
pētījuma rezultātiem, izstrā-
dātajām programmām un to 
pilotēšanas rezultātiem,

• Pieredzes apmaiņa un labās 
prakses pārnese.

Projekta rezultātā tiks:
• Atbalstīti 40 jaunieši - vismaz 
90% no tiem uzlabos savas per-
sonīgās/ profesionālās iemaņas 
un tuvināsies darba tirgum un 
nodarbinātībai, 
• Atlasīti un apmācīti vismaz 20 
mentori / personīgie treneri no 
vietējās kopienas, vienaudžu 
grupas vai profesionāļiem, lai 
programmā sniegtu atbalstu 
jauniešiem, 
• Katra partnera reģionā izvei-

DAKTERES BEIRES PRAKSES DARBA LAIKS NO 2019.GADA SEPTEMBRA

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA

Ģimenes 
ārsts 

Evelīna 
Beire

Akūtā stunda 8:00-9:00 8:00-9:00 15:00-16:00 8:00-9:00 8:00-9:00

Pieņemšana pēc 
pieraksta

9:00-13:00 9:00-13:00
(9:00-12:00 SAC „Zemgale” 

pacientu pieņemšana)

16:00-19:00 9:00-13:00 9:00-13:00

Ārsta palīgs Diāna Līgotaja 13:00-17:00 12:00-16:00 8:00-13:00 12:00-16:00
(SAC „Zemgale”

pacientu pieņemšana)

10:00-14:00

Ārsta palīgs Anete Pranaite 8:00-16:00 8:00-16:00
(SAC „Zemgale” pacientu 

pieņemšana)

13:00-19:00 8:00-16:00 8:00-14:00

Prakses kopējais darba laiks 8:00-17:00 8:00-16:00 8:00-19:00 8:00-16:00 8:00-14:00

doti ieinteresēto pušu forumi, 
kuros iesaistīti pašvaldību, ap-
mācību sniedzēju, darba devē-
ju un reģionu kopienu pārstāvji, 
tā panākot situācijas uzlaboju-
mus reģionā,
• Organizēta pieredzes apmai-
ņa un labās prakses pārnese. 
Projekta PĀRDOMĀT/ RET-
HINK Nr. CB 802 kopējais bu-
džets: 251 395.55 EUR (t.sk. 
ERAF: 197 545.54 EUR). 
ZPR budžets: 89 988.85 EUR 
(t.sk. ERAF: 76 490.52 EUR) 
Projekta īstenošanas laiks: 
01.05.2019 – 30.04.2021 (24 
mēneši) 
Projektu līdzfinansē: Centrālā 
Baltijas programma 2014.– 
2020. gadam.

Ozolnieku novada
Sociālais dienests

Iesaistās Projektā PĀRDOMĀT/ RETHINK

ZUMBA FITNES treniņi Ozolnieku novada iedzīvotājiem 
notiek katru pirmdienu Ozolniekos un katru otrdienu 
Emburgā. 
     Ozolnieku sporta skolā 7.,14. un 21.oktobrī, 
     Salgales pamatskolā 1.,8.,15. un 22.oktobrī.
Treniņa ilgums - 60 min. Treniņus vadīs Ilze Skrabe - aktīva dzīvesveida 
cienītāja un sertificēta Zumba Fitnes trenere.

JOGAS TRENIŅI notiek katru pirmdienu un trešdienu 
Ozolniekos, Ozolnieku sporta skolā 2.,7.,9.,14.,16.,21.,23.,28. un 
30.oktobrī
Treniņa ilgums - 90 min. Treniņus vadīs Iveta Jonkus - 
sporta trenere.
PUBLISKĀ SLIDOŠANA katru oktobra piektdienu - 4.,11.,18.,25. 
oktobrī OZO ledus hallē, Ozolniekos no plkst. 20.30 -22.00.

BEZMAKSAS zumbas,
jogas treniņi

un slidošana oktobrī

Pasākumi tiek īstenoti ES fonda projekta ”Slimību profilakses un veselības 
veicināšanas pasākumi Ozolnieku novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/066) ietvaros. Dalība 
pasākumos ir bez maksas.
Treniņu laikā var tikt fotografēts un filmēts projekta publicitātes nodrošināšanai.

Vita Rozenfelde,
Attīstības un projektu daļas projektu vadītāja
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Dalīti vākto sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ozolnieku novadā
Ņemot vērā, ka turpmākajos 
gados palielināsies Dabas 
resursu nodoklis, pieaugs arī 
maksa par nešķirotu sadzī-
ves atkritumu izvešanu. 2019.
gadā minētais nodoklis ir EUR 
43,00, bet 2020.gadā tas sa-
sniegs EUR 50,00 par tonnu 
nešķirotu sadzīves atkritumu. 
“Clean R” visiem iedzīvotā-
jiem nodrošinās iespēju šķirot 
sadzīves atkritumus. Cītīgi un 
pareizi šķirojot, tas palīdzēs 
samazināt atkritumu poligo-
nā noglabāto kopējo atkritu-
mu daudzumu un ietaupīt uz 
atkritumu apsaimniekošanas 
rēķina. 
"Clean R" aicina visus Ozol-
nieku novada iedzīvotājus 
aktīvi iesaistīties atkritumu 
šķirošanā, jo lielāko daļu no 
nešķiroto sadzīves atkritumu 
apjoma veido otrreiz izman-
tojamie materiāli, piemēram, 
plastmasa, papīrs un stikls. 
Atkritumu šķirošana nav sa-
režģīts process, taču ir jāievē-
ro daži nosacījumi. Pats svarī-
gākais – šķirot pareizi!
Ozolnieku novada iedzīvo-
tājiem būs divas iespējas, 
kā atbrīvoties no šķirota-
jiem atkritumiem:
1. Jau šobrīd pašvaldībā ir iz-

veidoti un tiek apkalpoti 
21 publiski pieejamie dalīti 
vākto atkritumu punkti. 
Šajos punktos iedzīvotā-
jiem ir iespēja atbrīvoties 
no vairāku veidu sašķirota-
jiem  atkritumiem. Publiski 
pieejamos atkritumu šķiro-
šanas punktos ir novietoti 
šķirošanas konteineri ar 
uzlīmēm. Uz tām ir norādīti 
atkritumu veidi, kurus drīkst 
ievietot katrā no konteine-
riem. Šajos konteineros tiek 
nodrošināta dalīta vākšana 
plastmasai, papīram, stik-
lam un metālam. 

Aicinām visus iesaistīties, šķi-
rot ir vienkārši – tikai nepiecie-
šams sašķirot ikdienā saražo-
tos sadzīves atkritumus, pēc 
tam tos ievietojot atbilstošajā 
atkritumu tvertnē, kuras atro-
das publiski pieejamās vietās.
Publiskie dalīti vākto atkri-
tumu punkti:
• SIA "Ozolnieku KSDU", Kas-

taņu iela 2, Ozolnieki;
• Skolas iela 11, Ozolnieki;
• Pie garāžām, Kastaņu iela 

9, Ozolnieki;
• Daudzdzīvokļu māja Saules 

iela 9, Ozolnieki;
• Parka 1, Skolas, Meliorāci-

jas, Kastaņu ielas pagalms, 
Ozolnieki;

• Autostāvvieta pie Ozolnieku 
vidusskolas Jelgavas ielā, 
Ozolnieki;

• Zvaigžņu ielas galā, blakus 
Zvaigžņu ielai 2C, Ozolnieki;

• Rīgas iela 19, Ozolnieki;
• ”Vētras”, Cenas, Cenu pag., 

Ozolnieku novads;
• Ziedu un Alejas ielu krus-

tojums, Dalbe, Cenu pag., 
Ozolnieku novads;

• Jaunpēternieki, Cenu pag., 
Ozolnieku novads;

• Pie garāžām Saules iela 7b, 
Brankas, Cenu pag., Ozol-
nieku novads;

• Spartaka iela 14, Brankas, 
Cenu pag., Ozolnieku no-
vads;

• Spartaka iela 4, Brankas, 
Cenu pag., Ozolnieku no-
vads;

• Pie Jaunzemju kapiem, 
Cenu pag., Ozolnieku no-
vads;

• Jaunatnes iela 5 iekšpa-
galms, Āne, Cenu pag.;

• Celtnieku/Sporta ielu pa-
galms, Āne, Cenu pag.;

• Pretim Progresa ielai 2, Te-
tele;

• Teteles pamatskola, Skolas 
iela 10, Tetele;

• Iecavas iela 9, Garoza, Sal-
gales pag.;

• 1.maija 6, Emburga, Ozol-
nieku novads.

2. Klientu ērtībai sākot ar š.g. 
1. oktobri "Clean R" pie-
dāvā uzņēmumiem un pri-
vātpersonām šķiroto atkri-
tumu apsaimniekošanu no 
klienta adreses. Noslēdzot 
atsevišķu līgumu par šķiro-
to atkritumu apsaimnieko-
šanu, atkritumi bez maksas 
tiks izvesti atbilstoši līgu-
mā noteiktajam grafikam. 
Minimālais izvešanas bie-
žums gan uzņēmumiem, 
gan privātpersonām stikla 
konteineram ir vienu reizi 
2 mēnešos, bet jauktajam 
iepakojumam – reizi mē-
nesī. Izvešanas dienā dalīti 
vākto atkritumu konteine-
riem jāatrodas pie klienta 
sadzīves atkritumu kontei-
neriem. Gadījumos, ja Jums 
būs nepieciešama papildus 
izvešana, to ir jāpiesaka 
iepriekš, vismaz divas dar-

ba dienas pirms plānotās 
izvešanas. Dalīti vākto at-
kritumu izvešana novadā 
notiks – otrdienās.

• Dalīti vākto atkritumu ap-
saimniekošanas pakalpoju-
ma līgumu var noslēgt tikai 
tie klienti, kuriem būs no-
slēgts sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas līgums.

• Līgumus var noslēgt klā-
tienē “Clean R” birojā vai 
piesakot līgumu, zvanot uz 
uzņēmuma klientu centru. 
Papildus, ar š.g. 1. oktobri 
klientiem tiks nodrošinā-
ta iespēja līgumu noslēgt 
elektroniski. Ja lietojat In-

terneta banku (Swedbank, 
Citadele, SEB banka, Lumi-
nor) – Jūsu ērtībām esam 
paredzējuši ātru un ērtu 
līguma pārslēgšanu no 
mūsu mājas lapas (www.
cleanr.lv) sadaļā e-pakal-
pojumi.

• “Clean R” dalīti vākto at-
kritumu izvešanas pa-
kalpojumu un atkritumu 
tvertnes nodrošinās bez 
maksas. Jebkuram klien-
tam ir iespēja noslēgt lī-
gumu par 0.12m3*, 0.24m3, 
0.66m3 un 1.1m3 konteineru 
apsaimniekošanu (0.12m3 

– tilpuma tvertne indivi-
duāli jāpiesaka, zvanot 
vai rakstot uz “Clean R” 
klientu centru, vai līgumu 
jānoslēdz klātienē uzņē-
muma birojā Vietalvas ielā 
5, Rīga).

Jāuzsver, ka klientam pašam 
ir jārūpējas par dalīti vākto 
atkritumu konteineru sa-
tura kvalitāti. Ja konteinerā 
tiks ievietots neatbilstošs 
sastāvs, piemēram, sadzī-
ves atkritumi - izvešana 
netiks veikta. Konstatējot 
faktu, “Clean R” informēs 
klientu un pēc klienta pie-
teikuma dalīti vākto at-
kritumu konteiners tiks 
iztukšots kopā ar sadzīves 

atkritumiem. Par to tiks 
piestādīta samaksa at-
bilstoši sadzīves atkritumu 
tarifam.

Rūpējoties par pareizu šķi-
rošanu, ielāgo!
• Visam sašķirotajam mate-

riālam ir jābūt tīram, sau-
sam un pirms izmešanas 
iespēju robežās saplacinā-
tam. Plastmasas un papīra 
iepakojuma un metālam 
paredzētajos konteineros 
drīkst mest - plastmasas 
iepakojumus,  PET pude-
les, iepakojuma plēves un 
maisiņus, kā arī izmazgā-
tu plastmasas taru, pie-

mēram, jogurta, krējuma, 
salātu u.c. iepakojumus. 
Dzērienu pudeles nav jā-
mazgā, tās var būt arī ar 
korķiem un etiķetēm. Pu-
deles  noteikti ir jāsaplaci-
na. Nedrīkst izmest slapju 
un netīru papīru vai kar-
tonu, ar pārtikas atliekām 
piesārņotu iepakojumu, kā 
arī nesaplacinātas kartona 
kastes, laminētu papīru, 
putuplastu un tetrapakas. 
Tetrapakas ir jāizmet pie 
sadzīves atkritumiem. Kon-
teineros nedrīkst ievietot 
netīru, ar pārtikas atliekām 
piesārņotu plastmasas 
taru, sadzīves preces, ro-
taļlietas, kā arī vienreizējās 
lietošanas traukus.     

• Stiklam paredzētajos kon-
teineros atļauts mest tikai 
stikla iepakojumu – tīras 
pudeles un burkas. 

Nedrīkst mest  netīru stikla 
iepakojumu, porcelāna un 
keramikas traukus, spoguļs-
tiklu vai logu stiklu, spuldzes, 
smaržu flakonus, kosmētikas 
trauciņus. 
Lai iedzīvotājiem būtu ērtāk 
šķirot, “Clean R” ir ieviesusi 
jaunu kārtību dalīti vākto at-
kritumu punktos. Turpmāk 
novadā būs pieejami divu vei-
du šķiroto atkritumu kontei-

neri – zaļā un dzeltenā krā-
sā. Zaļās krāsas konteineri 
paredzēti stikla pudelēm un 
burkām, bet dzeltenie – jauk-
tajam iepakojumam (papīram 
un kartonam, plastmasai, 
metālam).
Sašķiroto atkritumu izve-
šana
Pareizi sašķirotos atkritumus 
izved pārstrādei bez maksas. 
Lai taupītu resursus un ma-
zinātu vides piesārņojumu, 
Latvijā otrreizējās izejvielas 
tiek transportētas vienā spe-
cializētajā transportlīdzeklī, 
kurus pēc tam nogādā uz 
šķirošanas līniju atkārtotai 
pāršķirošanai. Tur ar dažādu 
mehānismu, lāzeru, magnē-
tu, kā arī manuāli ar rokām, 
izlietotais iepakojums tiek 
rūpīgi pāršķirots pa materiālu 
veidiem, atdalot pārstrādei 
nepiemērotos piemaisījumus. 
Iegūtās otrreizējās izejvielas 
presē un “ķīpo”, lai tālāk no-
gādātu pārstrādes rūpnīcās.
 Ja iedzīvotāji atkritumus šķi-
ro nepareizi un izlietotajam 
iepakojumam paredzētajos 
konteineros dominē pārstrā-
dei nepiemērotas sastāvda-
ļas, vai tiek izmesti sadzīves 
atkritumi, šādu konteineru 
saturs tiek izvests kopā ar ne-
šķirotajiem sadzīves atkritu-
miem, piemērojot standarta 
maksu par sadzīves atkritu-
mu izvešanu.
 Tāpēc ir būtiski izprast atkri-
tumu šķirošanas pamatprin-
cipus, ikdienā tos ievērot un 
aicināt arī kaimiņus rīkoties 
atbildīgi.
Interesanti FAKTI, ko var iz-
stāstīt bērniem un uzsākt ko-
pīgi šķirot atkritumus:
• Cik koki tiek izglābti, jeb 

neskarti, ja pārstrādā 1m3 
papīru/kartonu?  

(Neskarti paliek 14-18 koki.)
• Ir izpētīts, ka Latvijā ik gadu 

tiek izmantoti 3000 tonnu 
plastmasas maisiņu. 

(Ar šiem maisiņiem pietiktu 
noklāt 55 futbola lauku-
mus.)

• Cik kg no Zilā vaļa ķermeņa 
masas sastāv no apēstās 
plastmasas?

(Zilais valis vidēji sver 14 000 
kg, tātad no viņa svara 700 kg 
ir plastmasa, kas ir nonākusi 
jūrā.)
Tādēļ būsim atbildīgi un pa-
domāsim, kādu vidi atstāsim 
nākošajām paaudzēm, jo at-
kritumi nekur nepazūd, ja tie 
netiek pārstrādāti atkārtoti!
Jebkuros jautājumos, kas 
attiecās uz atkritumu ap-
saimniekošanu Ozolnieku 
novadā, aicinām sazināties 
ar “Clean R” klientu centru - 
rakstot uz kc@cleanr.lv,  vai 
zvanot uz 67111001.
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Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana

Ozolniekos noslēgušies
centralizētās siltumapgādes
sistēmu remontdarbi 

PAR PROBLĒMU PIETEIKŠANU SIA "OZOLNIEKU KSDU"
Informējam iedzīvotājus, ka pie SIA “Ozolnieku KSDU” darbiniekiem 
personīgi var vērsties konsultatīvos jautājumos, taču jautājumos par 
aprēķiniem, tehniskiem risinājumiem, kurus risina SIA “Ozolnieku KSDU”, 
pieteikumi  jāsūta uz info@oksdu.lv vai http://oksdu.lv/iesniegums.
Ārkārtas gadījumos, ja plīsis ūdensvads, telpās nedarbojas siltuma 
padeve vai pazudis ūdens, lūdzam zvanīt SIA “Ozolnieku KSDU” avārijas 
dienestam 26677751.

SIA "Ozolnieku KSDU" kā no-
vada ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu sniedzējs sāk vei-
dot individuālo kanalizācijas 
sistēmu reģistru, kā to paredz 
Ministru kabineta (MK) "Notei-
kumi par decentralizēto kana-
lizācijas sistēmu apsaimnie-
košanu un reģistrēšanu", kas 
stājās spēkā 2017. gada 1. jūlijā. 
Šāds reģistrs ļaus pārraudzīt, 
kā īpašumos tiek ievērotas no-
tekūdeņu apsaimniekošanas 
prasības.
Lai pildītu MK prasības, Ozolnie-
ku novada dome pieņēma Sais-
tošos noteikumus par decentra-
lizēto kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas un uzskaites kārtību, 
kuros noteikta reģistrēšanas kār-
tība u.c.
Lūdzam Ozolnieku novada ie-
dzīvotājus iesniegt pirmreizējos 
reģistrācijas apliecinājumus par 
mājsaimniecībā esošo mājok-
ļa decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu (krājtvertni vai biolo-
ģisko attīrīšanas iekārtu) SIA 
“Ozolnieku KSDU”, kas ir reģistra 
uzturētājs. Apliecinājumu var le-
jupielādēt  http://oksdu.lv/jaunu-
mi/?id=706 , bet drukātā formātā 
tas ir pieejams arī Kastaņu ielā 2, 

Ozolnieki.
Decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas reģistrācijas aplieci-
nājumu var iesniegt arī elek-
troniski:
1) aizpildiet nepieciešamos an-
ketas laukus un pievienojiet sa-
gatavoto iesniegumu e-pastā. 
Lūdzam, to sūtīt uz e-pastiem 
erika@oksdu.lv vai ineta.gre-
levska@oksdu.lv.
Apliecinājumā jāsniedz ziņas par 
mājoklī deklarēto un faktiski dzī-
vojošo iedzīvotāju skaitu; esošo 
vai prognozējamo ūdens patē-
riņu mēnesī; izvedamo notek-
ūdeņu apjomu mēnesī; par to, kā 
īpašumā tiek nodrošināta notek-
ūdeņu apsaimniekošana, DCKS 
veidu, krājtvertnes tilpumu u.c. 
Atkarībā no krājtvertnes tilpuma, 
veida un iedzīvotāju skaita, tiks 
noteikts, cik bieži nepieciešams 
krājtvertni iztukšot.
Pašvaldībai reģistrs pilnībā jāiz-
veido līdz 2021. gada beigām.
Ja tehniskie dati nav zināmi
 Iespējams, vairāki īpašnieki ir 
situācijā, kad nav zināms krā-
jtvertnes tilpums, īpašniekam 
nav iekārtas ražotāja tehniskās 
dokumentācijas u.tml. Atbilstoši 
šeit minētajiem MK noteiku-

miem īpašniekiem, kuru rīcībā 
nav iekārtas ražotāja tehnis-
kās dokumentācijas, līdz 2020. 
gada 1. janvārim jāorganizē at-
bilstoši sertificēta komersanta 
(ūdensapgādes un kanalizācijas 
nozares speciālista) apsekojums 
šādai decentralizētajai kanalizā-
cijas sistēmai, kurš izsniegs de-
centralizētās kanalizācijas sistē-
mas īpašniekam apliecinājumu 
par iekārtas tehnisko stāvokli un 
norādījumus tās ekspluatācijai 
(informāciju par sertificētiem 
speciālistiem var atrast vietnes 
bis.gov.lv sadaļā "būvspeciālistu 
reģistrs").
Ja iekārtas tehniskais stāvok-
lis neatbilst šo noteikumu un 
normatīvo aktu prasībām par 
piesārņojošo vielu emisiju ūde-
nī, decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas īpašniekam, ja nepie-
ciešams, būs jāveic sistēmas 
pārbūve vai jaunas decentralizē-
tās kanalizācijas sistēmas izbūve 
vai uzstādīšana.
Decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas atbilstība šo MK notei-
kumu prasībām īpašniekam būs 
jānodrošina līdz 2021. gada 31. 
decembrim.
Kas mainīsies krājtvertnes iz-

vešanā, kā kontrolēs noteiku-
mu izpildi? 
Mājsaimniecībām būs jāslēdz 
līgums par izvešanu ar pašvaldī-
bā reģistrētu pakalpojuma snie-
dzēju par kanalizācijas bedru 
iztukšošanu. 
Reģistrējoties sniegtās ziņas 
un noteiktā izvešanas biežuma 
ievērošanu kontrolēs SIA “Ozol-
nieku KSDU”. Neiekļaušanās 
pašvaldības organizētajā DCKS 
uzskaitē tiks kvalificēta kā admi-
nistratīvais pārkāpums. Ozolnie-
ku novada pašvaldības policijai 
un būvvaldei būs tiesības nofor-
mēt administratīvā pārkāpuma 
protokolu, bet lēmumu par soda 
piemērošanu pieņems novada 
Administratīvā komisija.
Kāds ir ieguvums no decen-
tralizēto kanalizācijas sistē-
mas reģistrācijas?
Patlaban valstī problēmu rada 
tas, ka šīs sistēmas netiek pār-
raudzītas – vai neattīrīti notek-
ūdeņi netiek novadīti vidē vai 
arī nelegāli iepludināti centrali-
zētajās kanalizācijas sistēmās. 
Mēdz būt, ka krājtvertnes ir pār-
plūdušas, smird, un kaimiņiem 
jāuztraucas par sava dzeramā 
ūdens kvalitāti urbumā vai akā. 

Vairākumā gadījumu kanalizāci-
jas tvertnes nav hermētiskas un 
to saturs drenējas gruntī. Vides 
aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrijā ar šiem MK notei-
kumiem vēlas uzlabotu situāciju 
kopumā, kontroles funkciju no-
dod pašvaldību pārziņā.
Papildu informāciju par DCKS 
reģistrēšanu var iegūt SIA 
“Ozolnieku KSDU", darba lai-
kā zvanot uz tālruņa numuru 
63050111, rakstot uz e-pastu: 
info@oksdu.lv; erika@oksdu.
lv; ineta.grelevska@oksdu.lv 
vai klātienē vēršoties birojā 
Kastaņu ielā 2, Ozolniekos, 
pirmdienās un ceturtdienās 
no plkst. 8.00 līdz 17.00 (pus-
dienlaiks 12.00-13:00).
Jaunie noteikumi novadā attie-
cas uz aptuvenu 5000 mājsaim-
niecībām. Aicinām laikus vērsties 
SIA “Ozolnieku KSDU”, lai sniegtu 
datus par mājoklī izbūvēto krāj-
tvertni vai bioloģisko attīrīšanas 
iekārtu.

SIA „Ozolnieku KSDU”

Ar mērķi veicināt energoefek-
tivitāti Ozolnieku centralizēta-
jā siltumapgādes pārvades un 
sadales sistēmā, Eiropas Sa-
vienības Kohēzijas fonda pro-
jekta “Centralizētās siltumap-
gādes pārvades un sadales 
sistēmas rekonstrukcija Ozol-
niekos”, id.Nr.4.3.1.0/17/A/009 
ietvaros, būvuzņēmējs SIA 
“Siltumbūve” no š.g. 15.maija 
līdz 30.augustam veica ma-
ģistrālo siltumapgādes inže-
niertīklu pārbūves darbus. 
Projektā tika noteikti šādi mērķi: 
1.Maģistrālo siltumapgādes in-
ženiertīklu rekonstrukcija 424,56 
metru garumā;
2.Siltumenerģijas zudumu sa-

mazinājums rekonstruētajos 
siltumtīklos 2,64 MWh /gadā;

3.Siltumenerģijas ietaupījums 
par 12,15% jeb 216,21 MWh/
gadā;

4.Siltumnīcefekta gāzu ietaupī-

jums uz KF līdzfinansējumu 
1000 eiro ir 0,6981 tonnas/ 
gadā.

Vispirms darbi tika veikti Kasta-
ņu un Parka ielas posmā no ie-
vada dzīvojamā ēkā Kastaņu ielā 
4 līdz dzīvojamai ēkai Parka ielā 1. 
Jūlijā būvdarbi turpinājās Melio-
rācijas ielas posmā no ievada 
dzīvojamā ēkā Meliorācijas ielā 
21 līdz ievadam dzīvojamā ēkā 
Meliorācijas ielā 25. 
Augustā būvdarbi norisinājās 
Meliorācijas ielas posmā no 
krustojuma ar Kastaņu ielu līdz 
krustojumam ar Stadiona ielu. 
Izbūvētajos posmos tika veikti 
labiekārtošanas darbi. Veicot 
maģistrālās siltumtrases re-
konstrukcijas darbus, projekta 
mērķi ir sasniegti. 
Apkures sezona nu var sākties.

SIA ”Ozolnieku KSDU”

Pamazām tiek uzsākta jaunā apkures sezona
Iestājoties vēsākiem laikaps-
tākļiem, SIA “Ozolnieku KSDU” 
Siltumapgādes struktūrvie-
nība pakāpeniski uzsāk jauno 
apkures sezonu. Katlu mājas 
un siltumtrases ir sagatavo-
tas. Veiksmīgi noslēgusies arī 
sadarbība ar SIA “Siltumbūve” 
speciālistiem, kas šīs vasaras 
laikā ar precizitāti, augstā kva-
litātē un atbilstoši termiņam 
veikuši maģistrālās siltumtra-
ses Ozolniekos rekonstrukcijas 
darbus.
Uzņēmums aicina daudzdzīvok-
ļu māju iedzīvotājus par vēlmi 

pieslēgt apkuri informēt mājas 
pilnvarotās personas vai iedzī-
votāju vairākuma vārdā ,rakstot 
iesniegumu uz info@oksdu.lv, 
vai nogādājot to SIA “Ozolnieku 
KSDU” birojā Kastaņu ielā 2.
Apmaksai par patērēto sil-
tumenerģiju visā Ozolnieku 
novadā tiks piemērots līdz-
šinējais vienotais tarifs, kas 
ir 61,18 EUR/MWh ēkām, kas 
pieslēgtas centralizētās siltu-
mapgādes sistēmām un 47,62 
EUR/MWh ēkām, kur apkuri 
nodrošina individuālie apku-
res katli.

Lai nodrošinātu telpās veselīgu 
mikroklimatu, apkures sezonā 
iesakām telpas vēdināt divas līdz 
četras reizes dienā, pilnībā atve-
rot logus uz piecām līdz desmit 
minūtēm un šajā laikā aizgriežot 
termoregulatora vārstu.
Modernie logi ir apgādāti ar tā 
saucamo “ziemas vēdināšanas” 
sistēmu, kas, patiesībā, ir pare-
dzēta vasarai. Ziemā, atstājot lo-
gus vēdināšanas pozīcijā ilgstoši, 
būtiski palielinās siltumenerģijas 
patēriņš. 

Agate Kļaviņa, SIA "Ozolnieku 
KSDU" Siltumapgādes struktūr-

vienības vadītāja

Kritušās lapas jākompostē

Klāt rudens un visapkārt jau 
manāmas kritušās lapas, kā 
arī sākusies to vākšana. Paš-
valdībai piederošajās zaļajās 
zonās un daudzdzīvokļu māju 
teritorijās jau no septembra 
„SIA Ozolnieku KSDU” sākusi 
kritušo lapu savākšanu. 
Daudzdzīvokļu māju pieguļošo 
teritoriju sētnieki lapas sagrābj 
kaudzēs, kuras ”SIA “Ozolnieku 
KSDU” darbinieki ar savu trak-
tortehniku savāks un nogādās 
uz kompostēšanas vietu. Līdz 
šim SIA “Ozolnieku KSDU” kom-
postēšanas vietā nogādāja tikai 
pašu savāktās lapas, jo kompos-
tēšanai der tikai “tīra manta”. Sa-

dzīves atkritumu (t.sk. izsmēķu, 
dažādu iepakojamo materiālu, 
stiklu, metālu, šīfera un tml.) 
piejaukums netiek pieļauts un ir 
jālasa laukā. 
Arī privātu māju īpašnieki, sū-
tot pieteikumu SIA “Ozolnie-
ku KSDU” uz e-pasta adresi 
info@oksdu.lv un samaksājot 
EUR 3,99 (t.sk. PVN), saskaņā 
ar atpakaļ atsūtīto rēķinu, var 
vienoties par maisos savāktu 
lapu izvešanu. 
Lapu vākšanas pakalpojumu 
apmaksu lūdzam veikt uzņē-
muma pamatkontos: 
LV44 UNLA 0008 0005 0850 
6, AS SEB Banka
LV74 HABA 0551 0277 0848 1, 
AS SWED Bank
Maksājuma uzdevumā lū-
dzam obligāti uzrādīt maksā-
juma mērķi:  “Par lapu vākša-
nu”
Pieteikumā noteikti vajadzētu 
uzrādīt adresi un tālruņa numu-
ru. Piedāvājot šo pakalpojumu, 

rēķināmies, ka privātmāja varētu 
savākt līdz 1 kubikmetram kritu-
šo lapu. Ja maisos savākto lapu 
apjoms ir būtiski lielāks, tad gan 
par lapu izvešanas pakalpojumu 
privātmājas īpašniekam vaja-
dzēs vienoties atsevišķi. Patreiz 
šis pakalpojums ir pieejams 
Ozolnieku ciemā. Tomēr, ja būs 
pieprasījums, SIA “Ozolnieku 
KSDU” izskatīs iespēju noteiktā 
laikā doties arī uz citiem novada 
apdzīvotajiem centriem.
Tā kā katru gadu lapu vākšanas 
laiks tiek pielāgots laikapstāk-
ļiem, tad grūti prognozēt, kad 
šie darbi beigsies. Atgādinām, ka 
savāktās lapas dedzināt nevaja-
dzētu, bet pareizi būtu kritušās 
lapas, nolūzušos zarus un citus 
trūdošos atkritumus kompostēt, 
neapdraudot vidi un citu cilvē-
ku veselību. Savāktās lapas un 
zarus kategoriski aizliegts mest 
sadzīves konteineros. 

SIA ”OKSDU”
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Novada seniori ekskursijā iepazīst Kurzemes saimniecības

Šobrīd Ozolnieku novada 
amatierteātrī aktīvi dar-
bojas 33 dalībnieki. Līdz ar 
to iestudējuma “Vienīgā 
(dzīve)” pirmizrādei, kas 
notika šī gada 10. un 11. 
maijā, tik drīz jau seko nā-
kamā pirmizrāde – Rober-
ta Hārlinga “Dzelzs mag-
nolijas”, kura būs skatāma 
š.g. 19.oktobrī Ozolnieku 
Tautas namā. 
Tā ir luga par sievietēm, ku-
ras, maigas un sievišķīgas 
būdamas, tomēr spiestas 
piedzīvot situācijas, ar ku-
rām var tikt galā tikai esot 
no dzelzs…
Lugas darbība notiek kādas 
Luiziānas štata pilsētiņas 
skaistumkopšanas salonā, 
un mūsu teātra jauniestu-
dējumā tajā spēlē Irēna 
Leitēna, Līga Valtere, Lolita 

17.sepetembrī Ozolnieku no-
vada senioriem bija iespēja 
doties rudens ekskursijā pa 
Kurzemes skaistākajām vie-
tām, kas ik gadus tiek rīkota 
ar mērķi popularizēt aktī-
vu un veselīgu dzīvesveidu 
novada Ozolnieku, Cenu un 
Salgales pagastu iedzīvotā-
jiem. 

Vispirms ekskursanti izlocīja 
kājas Lielajā Ķemeru tīrelī, kas 
ir viens no lielākajiem sūnu 
purviem Latvijas piekrastē. 
Seniori braši pieveica Tīreļa 
laipas un uzkāpa skatu tornī, 
no kura varēja izbaudīt lielisku 
skatu uz tīreli un ezeriņiem. 
Tālāk ceļš veda uz Kurzemes 
Šveici - Sabili, ko seniori ap-
skatīja kopā ar vides gidu Māri 
Lāci. Pilsēta izveidojusies Aba-
vas senlejas abās nogāzēs. 
Sabile ir neliela, bet ainaviska 

Esiet laipni aicināti Tautas 
nama pasākumos rudens 
sezonā! 5. oktobrī svinīgi 
tiek atklāta jaunā Kultūras 
sezona Ozolnieku Tautas 
namā! 
Sezonas atklāšanā pulcēsies 
visi novada amatiermākslas 
kolektīvi, kuri tradicionāli 
skatītājiem būs sarūpējuši 
koncertu. Šoreiz - koncer-
tuzvedumu “Šī vecā sirmā 
māja ar kāpnēm platajām”, 
režisore Dace Vilne. Kāpēc 
šāds nosaukums? Ozolnieku 

Meinharde, Agnese Kļava, 
Villija Pakalne un Līvija Sau-
līte.
Lugas eksemplāra titulla-
pā autors Roberts Hārlings 
piezīmējis: “Sievietes šajā 
lugā ir asprātīgas, gudras 
un, vispirmām kārtām, pa-
tiesi raksturi. Nekādā ziņā 
tās nedrīkst atveidot kā ka-
rikatūras.” Un savām varo-
nēm licis runāt vienkāršus 
un sirsnīgus tekstus: “Mums 
patīk būt jaukām citai pret 
citu. Šai pilsētā nav nekā 
cita, ko darīt… Tas, kas mūs 
nenogalina, padara mūs 
stiprākus… Jūs nemaz neva-
rat iedomāties, cik brīnišķī-
gas jūs esat…”

Dace Vilne, Ozolnieku novada 
amatierteātra režisore 

mazpilsēta, kur senioriem bija 
iespēja apskatīt ievērojamus 
kultūrvēstures pieminekļus. 
Vecpilsētas centrs atrodas 
iepretī tiltam. Gar šaurajām 
līkumotajām ieliņām paceļas 
senlaicīgas mājas, pārsvarā 
vienstāva koka ēkas, bet eb-
reju sinagogā ierīkots Mūs-
dienu mākslas un kultūras 

mantojumu centrs. Sabiles 
luterāņu baznīcā ekskursanti 
apskatīja vecāko kanceli Lat-
vijā no 16.gs. un 19.gs. uzstā-
dīto sagrautās bruņinieku pils 
kapelas zvanu. Visus priecēja 
ar izdomu izveidotais Salmu 
leļļu dārzs Sabilē.
Pēc viesošanās leļļu valstībā 
sekoja no graudiem gatavotu 
produktu možumam un vese-
lībai degustācija Dižstendes 
selekcijas un izmēģinājumu 
stacijā. Šeit bija iespēja ie-

klausīties selekcionāros, no-
skatīties videofilmu un degus-
tēt no graudiem gatavotus 
produktus -auzu tējas, kailo 
graudu salātus un citus ve-
selīgus našķus. Pēc tam ceļš 
veda uz Zemnieku saimnie-
cību “Piesaule” Sārāju kūdras 
purvā, kur audzē veselīgās 
lielogu dzērvenes. Seniori iz-
staigāja audzētavu, ieklausī-
jās saimnieku stāstos, baudīja 
produktus no dzērvenēm.
Pēdējā ceļojuma pietura bija 
ceptuve ”Ainas maize", kas 
Talsos un novadā ir lielā cieņā. 
Cepēja Aina Šteinberga radī-
jusi 10 dažādu veidu maizes. 
„Rugājos”, kas ir viena no Ro-
cežu muižas kompleksa sa-
stāvdaļām un agrāk bijis zirgu 

stallis, kopš 1983. gada dzīvo 
Aina ar ģimeni. „Esmu piera-
dinājusi klientus pie svaigas 
un siltas maizes, tādēļ ceļos 

Tautas namam š.g. 9. jūlijā 
apritēja 80 gadi kopš nama 
atklāšanas 1939. gadā. 
Tautas nams tika celts kā 
Ozolnieku ciemata pagasta 
nams, un visu pastāvēša-
nas laiku namā ir pulsējusi 
dzīvība un rosīšanās. Un 
koncertuzvedumā vēlamies 
parādīt, ka Tautas nams vēl 
joprojām ir dzīvības un ideju 
pilns. 
Oktobrī Tautas namā ir 
apskatāma izstāde “Laika 
griežos – Ozolnieku Tau-

Kultūras sezonas atklāšana un
Ozolnieku Tautas namam - 80!

ap puspieciem no rīta. Vakarā 
mīklu mīcu vismaz divas stun-
das un dienā izcepu ap 60 

kukulīšiem maizes. Šī maize 
atšķiras ar to, ka es to mīcu 
ar savu roku siltumu un tikpat 
siltām domām,” stāsta Aina 

Šteinberga. Rudzu, sēklu, ru-
dzu ar žāvētiem sīpoliem, ru-
dzu ar žāvētu gaļu, burkānu, 
ķirbju, olīvu, tomātu, našķu ar 

žāvētiem augļiem un tagad 
arī vecās Krēķenes maize ar 
žāvētu gaļu un siļķi. Tik plašu 

klāstu saviem klientiem pie-
dāvā Aina. Pieprasīta ir sēklu 
maize, bet seniori iecienījuši 
rudzu maizi. Iespaidiem ba-
gātā ekskursija, degustācijas 
un saimniecību apskate prie-
cēja seniorus.
Ekskursija senioriem tika or-
ganizēta Eiropas Savienības 
fondu projekta “Slimību pro-
filakses un veselības veicinā-
šanas pasākumi Ozolnieku 
novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/066 
ietvaros.

Raksts tapis sadarbībā ar Andu 
Plikšu, kultūras darba organiza-

tori Salgales pagastā

tas namam 80”. Izstādē 
atspoguļoti nozīmīgākie un 
interesantākie fakti Tautas 
nama pastāvēšanas vēs-
turē. Paldies, Ozolnieku 
vēstures ekspozīcijas krā-
jumu glabātājam Aigaram 
Stilleram, bijušajiem Tautas 
nama un tā laika meliorā-
cijas uzņēmuma darbinie-
kiem par palīdzību izstādes 
veidošanā. 

Madara Griba,
Ozolnieku Tautas nama

direktore 

Gaidām Ozolnieku novada
amatierteātra pirmizrādē
“Dzelzs magnolijas”!
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Pirmās jaunā mācību gada 
nedēļas nogalē Salgales pa-
matskolas saime pēc stundām 
devās tradicionālajā rudens 
pārgājienā, kurā piedalījās 
gan pirmskolas audzēkņi, gan 
skolēni. Šoreiz pārgājiena gala-
mērķis bija 2,5km attālās “Ieviņu” 
mājas. Tajās mūs laipni uzņēma 
māju saimniece Laine Orbidāne, 
kura bija sagatavojusi stāstījumu 
par zirgu audzēšanu un kopšanu, 
konkursu dažādu līmeņu ko-
mandām par zirgkopības jautā-
jumiem. Piemājas teritorijā bērni 
varēja izlēkāties batutā, spēlēt 
volejbolu un futbolu, peldēties 
dīķi, kurināt ugunskuru un mie-
loties ar svaigu medu. Visi, kas 
vēlējās, varēja izvizināties arī zir-
ga mugurā. 

14. septembrī, Jāņa Čakstes 
160. dzimšanas dienas svinī-
bās Salgales pagasta „Aučos” 
tika pasniegta 2006. gadā 
izveidotā vārdiskās stipendi-
jas apliecība, ko 2019./2020. 
studiju gadā ieguva Latvijas 
Lauksaimniecības universi-
tātes (LLU) Ekonomikas un 
sabiedrības attīstības fa-
kultātes 2. kursa studente, 
mūsu novadniece no Cenu 
pagasta Brankām - Daniela 
Nikola Laurinaite, apņemoties 
veicināt un atbalstīt Latvijas 
Valsts pirmā prezidenta pie-
miņas saglabāšanu. 
J. Čakstes stipendijas prog-
ramma dibināta LLU Attīstības 
fondā Jelgavā, pateicoties me-
cenātei, J. Čakstes mazmeitai 
Annai Justīnei Čakstei - Rollinsai 
un plašajai Čakstu dzimtai. Jau 
14 gadus stipendija ir augsts 
pagodinājums un atbalsts uzcī-
tīgākajiem LLU studentiem.
Daniela Nikola stipendijas kon-
kursam izstrādāja zinātniski 
pētniecisko darbu “Latvijas 
Valsts pirmā prezidenta garīgais 
mantojums un piemiņas vietas 

TĒVI IESAISTĀS SKOLAS DZĪVĒ

Novadniece Daniela Nikola Laurinaite saņem 
Jāņa Čakstes stipendiju

Savukārt vakarpusē uz skolu 
tika aicināti tēti, lai Tēvu dienas 
priekšvakarā kopā pastrādātu 
un atpūstos. Bijām patīkami pār-

steigti par tētu atsaucību un ko-
pīga darba rezultātu – jaunajam 
bērnu laukumiņam tika izgata-
voti soliņi un izveidotas divas 
smilšu kastes. Pēc kopīga lau-
naga baudīšanas bērni kopā ar 
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Jauniešu dienā izbauda atpūtu pie Ozolnieku ezera

Pirms jaunā mācību gada, 
saulainajā 30. augusta die-
nā pie Ozolnieku ezera no-
risinājās Ozolnieku novada 
Jauniešu diena 2019 "Pilnīgs 
kosmoss". Ozolnieku novada 
Jauniešu diena gadu gaitā ir 
kļuvusi par tradicionālu pa-
sākumu jauniešiem vecumā 
no 10 līdz 18 gadiem.
Pasākumā bija iespēja radoši 
izpausties gan pašiem jaunie-
šiem, gan Ozolnieku novada 

jauniešu domes pārstāvjiem 
un jaunatnes darbiniekiem.
Pasākuma apmeklētājiem bija 
iespēja izbaudīt asas izjūtas 
Brīvajā Kritienā un nereālas 
sajūtas, uzliekot Virtuālās bril-
les.
Šeit varēja izpausties arī tie, 
kam interesē un patīk rado-
šas nodarbes. Jaunieši varēja 
izgatavot savu Sapņu ķērāju, 
veidot Hennas zīmējumus, un 
izveidot savu zvaigznāju. 
Jaunieši baudīja atpūtu Chill 
teltī, iemūžināja skaistos kopā 
būšanas mirkļus Foto Box un 
sadarbojās ar Improvizācijas 
teātra jauniešiem.
Patīkami priecēja Ozolnieku 
Mūzikas skolas sagatavotais 
muzikālais pārsteigums, at-
klājot novada jaunos talantus 

padomju okupācijas laikā”, kura 
pamattēzes prezentēja svinību 
viesiem.
„Universitātē mums māca cienīt 
un mīlēt Latvijas valsti. Jaunieši 
nereti nenovērtē dzīves sniegtās 

iespējas un palaiž izdevības vējā. 
Svarīgi ticēt saviem sapņiem, 
pievērsties darbam, saņemties 
un arvien uzsākt ko jaunu!" uz-
skata stipendiāte.
Stipendiāti ar ziediem sveica 
gan Kristīne Čakste, gan Latvijas 
Valsts prezidents Egils Levits, 
LLU vadība, Jelgavas pilsētas un 
Ozolnieku novada pašvaldību 
vadītāji. Danielas Nikolas pētnie-
ciskais darbs interesentiem turp-

māk būs pieejams Jāņa Čakstes 
mājā, tāpat kā visu iepriekšējo 
stipendiātu darbi.
Uz Jāņa Čakstes stipendiju var 
pretendēt sekmīgs LLU pilna 
laika pamatstudiju vai maģistra 

studiju studējošais, kurš nav pē-
dējā studiju kursā un ir uzrakstījis 
pētniecisko darbu par kādu no 
LLU Attīstības fonda un muzeja 
„Auči” izsludinātajām tēmām 
vai arī paša personīgi izraudzīto 
tematu. Prieks, ka LLU stipen-
diāti ir tie, kuri turpina nest dižā 
zemgalieša vārdu mūsdienu 
pasaulē! 

Solvita Cukere

vecākiem devās uz jauno sporta 
laukumu, kur skolotājs Raivis 
Duplinskis bija sarūpējis iespēju 
kopīgai sportošanai.

Paldies visiem vecākiem par at-
saucību un skolas darbiniekiem 
par organizāciju!

Irēna Pauloviča,
Salgales pamatskolas direktore

Novada skolu absolventi iz-
vēlējušies nākotnes profesi-
ju un turpina izglītoties:
• Trīsdesmit pieci Ozolnieku 
novada 9. klašu absolventi ir 
izvēlējušies apgūt profesionā-
lo izglītību un devušies apgūt 
arodu Jelgavas Tehnikumā, 
Jelgavas Amatu vidusskolā, 
Ogres tehnikumā vai Rīgas sti-
la un modes tehnikumā,
• Tie 33 novada jaunieši, ku-
riem nākotnē ir vēlme studēt 
augstskolā, ir izdarījuši izvēli 
par labu mācībām vidusskolā. 
19 no viņiem ir izvēlējušies ie-
gūt vidējo izglītību tepat nova-
dā - Ozolnieku vidusskolā, bet 
7 ir izvēlējušies mācības turpi-
nāt Valsts līmeņa ģimnāzijās.
• 13 Ozolnieku vidusskolas ab-
solventi dzīvē izdarījuši dažā-
das izvēles. Vairums no viņiem 
ir kļuvuši par studentiem lielā-
kajās Latvijas augstskolās:

• 3 absolventi turpina studi-
jas RSU un nākotnē kļūs par 
rehabilitācijas un psiholoģi-
jas speciālistiem,

• Vēl kāds turpina mācības 
medicīnas jomā Rīgas 1. 
medicīnas koledžā,

• cita interesējas par skais-
tumkopšanas jomu un mā-

cās Starptautiskajā Kosme-
toloģijas koledžā,

• 3 absolventes turpina stu-
dijas Latvijas Universitātē 
un nākotnē kļūs par juris-
tiem vai pedagogiem – psi-
hologiem,

• vēl kāda jauniete turpina 
mācības Liepājas Universi-
tātē un nākotnē cer kļūt par 
vadītāju kultūras jomā,

• divi puiši nākotni saistīs ar 
sporta pedagoģiju un meža 
zinātnēm, uzsākot studijas 
LSPA un LLU.

• Vistālāk kādu absolventi ir 
aizvedis sapnis apgūt angļu 
valodu augstākajā līmenī, 
kura devusies uz Nortum-
brijas universitāti Ņūkāslā, 
Anglijas ziemeļaustrumos.

Lai jauniešiem dzīves ceļā 
paveras iespējas iemācī-
ties sapņus pārvērst reāli 
sasniedzamos mērķos. Lai 
mērķi pārtop par plāniem, 
kurus pavada konkrēta rīcī-
ba, tādējādi ļaujot gūt panā-
kumus!

Solvita Cukere, sadarbībā ar
Annu Sloku, izglītības nodaļas 

vadītājas vietnieci

Absolventi turpina izglītoties!

mūzikā.
Visu dalībnieku atzinību izpel-
nījās ikgadējais jauniešu skrē-
jiens ar orientēšanās elemen-
tiem ap Ozolnieku ezeru. 
Pasākuma noslēdzošajā daļā 
uzstājās Grupa Jānis un jau-
niešu vidē populārais reperis 
Reiks. Visa pasākuma laikā par 
patīkamu muzikālo noskaņu 
rūpējās dīdžejs.
Paši jaunieši uzskata, ka pa-
sākumiem ir jākļūst par ie-
spēju apgūt jaunas prasmes, 
iepazīt ko jaunu un neredzē-
tu, pašiem aktīvi piedaloties 
pasākuma plānošanā, orga-
nizēšanā un norisē, aptverot 
visas jauniešu vecuma gru-
pu intereses.

Solvita Cukere



9

Se
pt

em
br

is
 2

01
9 

O
ZO

LN
IE

K
U

 A
VĪ

ZE
 / 

JA
U

N
IE

ŠU
 A

K
TI

VI
TĀ

TE
S

Jauns, radošs konkurss skolu jaunatnei

Zemgales Plānošanas reģio-
na (ZPR) Uzņēmējdarbības 
centrs sadarbībā ar reģio-
na pašvaldībām, izglītības 
iestādēm, uzņēmējiem un 
Junior Achievement – Young 
Enterpriese Latvija organizē 
jaunu un interesantu reklā-
mas veidošanas konkursu 
“Radošā Zemgale”.
Konkursa mērķis ir attīstīt 
skolēnu radošumu, uzņēmēj-
darbības kompetences, inte-
resi un padziļinātu priekšstatu 
par uzņēmējdarbības vidi un 
ekonomikas pamatprincipiem 
saistībā ar inovatīvu produk-
tu popularizēšanu un virzī-
šanu tirgū. Dalība konkursā 
skolēniem ļaus iegūt vērtīgu 
informāciju, jaunas idejas un 
praktiskas iemaņas reklāmas 

Jau 17 gadus Ekoskolas tur-
pina uzturēt vides izglītību 
visā Latvijā. Šogad 178 izglī-
tības iestādes saņems Eko-
skolu programmas apbal-
vojumus par sasniegumiem 
vides izglītībā. Ekoskolas 
uzrunā vietējās kopienas un 
veido vides izglītības tīklu 
75 pašvaldībās visā Latvijā.
Programmas koordinators 
Latvijā Daniels Trukšāns 
stāsta: “Apbalvoto Ekoskolu 
skaits pēdējos gados ir no-
stabilizējies un aizvien pie-
vienojas arī jaunas skolas, par 
ko ir liels prieks. Lai sniegtu 
atbalstu skolām, turpinās arī 
programmas attīstība. Esam 
pilnveidojuši metodisko ma-
teriālu bāzi, īstenojuši skolo-
tāju profesionālās pilnveides 
kursus un šogad piedāvāsim 
arī jaunus projektus, pasāku-

IESPĒJA
JAUNIEŠIEM

APGŪT VALODAS
Līdz oktobra beigām ir ie-
spēja pieteikties angļu un 
latviešu valodas nodarbī-
bām Ānes Jauniešu inicia-
tīvu centrā. Šobrīd notiek 
anketēšana vai iedzīvo-
tājiem šīs nodarbības ir 
nepieciešamas. Ja tevi in-
teresē šīs nodarbības, nāc 
un pieraksties! 

Mārīte Zigmunde,
Ānes Jauniešu iniciatīvu centra 

vadītāja

veidošanā, veicinās pieredzes 
apmaiņu gan savā starpā, gan 
saskarsmē ar uzņēmējiem.
 Par konkursa dalībniekiem 
var kļūt Zemgales vispārējās, 
profesionālās, speciālās un 
interešu izglītības iestāžu au-
dzēkņu komandas divu līdz 
trīs dalībnieku sastāvā trīs da-
žādās vecuma grupās – no 5. 
līdz 6. klasei, no 7. līdz 9. klasei 
un no 10. līdz 12. klasei. Turklāt 
vienā komandā var tikt iekļauti 
skolēni no dažādām izglītības 
iestādēm un katra komanda 
konkursā drīkst piedalīties ar 
vairākiem darbiem. Virkne 
Zemgales uzņēmumu konkur-
sa dalībniecēm – komandām 
ir sagatavojuši konkrētus uz-
devumus. Tas nozīmē, ka gan 
uzņēmuma, gan uzdevuma 
izvēle paliek pašu konkursantu 
ziņā, bet uzņēmumi un uzde-
vumi ir daudzveidīgi un gana 
interesanti.
Darba uzdevumu piedāvā tādi 
Zemgalē pazīstami uzņēmumi 
kā, piemēram, AS “Dobeles 
dzirnavnieks”, kas vēlas po-

pularizēt pārslas, vai pastu, 
fokusējoties uz jauniešu audi-
toriju, maiznīca - SIA “Dona” 
no Salas novada, tūristu iecie-
nīts uzņēmums SIA “Gārsenes 
pils” no Aknīstes novada, ak-
tīvās atpūtas parka “5 MASTI” 
īpašnieks SIA “Prima piek” no 
Ozolnieku novada, Auces no-
vadu pārstāvošais SIA “Best-
Berry”, kas dažādos produktos 
pārstrādā irbeņu ogas, plaši 
zināmais Jelgavas uzņēmums 
SIA “Karameļu darbnīca”, sve-
ču ražotāji no Rundāles nova-
da – SIA “KRISTELL”, nodibinā-
jums “Jāņa Bisenieka fonds” 
un viens no konkursa organi-
zatoriem Junior Achievement 
Latvia”.
Ar konkursa Nolikumu, ne-
pieciešamo dokumentu veid-
lapām un minētajiem darba 
uzdevumiem interesenti var 
iepazīties Zemgales Uzņēmēj-
darbības centra interneta viet-
nē www.zuc.zemgale.lv.

Raksts tapis sadarbībā ar ZPR 

Ozolnieku vidusskola un PII „Bitīte” turpina EKOSKOLU tradīcijas
mus gan skolotājiem, gan jau-
niešiem, kuros iesaistīties, lai 
panāktu arvien lielākas pār-
maiņas vides aizsardzības un 
izglītības jomā. Ejot līdzi lai-
kam, turpināsim arī Ekoskolas 
atbalstīt jaunās kompetenču 
pieejas ieviešanā, izmantojot 
vides izglītību kā instrumen-
tu.”
Starptautiskā Zaļā karoga 
balva ir kvalitātes zīme, ar ko 
lepoties – to saņem tikai tās 
skolas, kas ilgstošā laika pos-
mā spēj demonstrēt izcilas 
aktivitātes vides jomā. Latvi-
jas Ekoskolas nosaukums un 
diploms savukārt ir nacionāla 
līmeņa balva skolām, kuras ir 
ceļā uz Zaļo karogu.
Starptautiskais Zaļais Ka-
rogs 2019./2020. mācību 
gadam piešķirts 129 Lat-
vijas izglītības iestādēm, 

tostarp arī Ozolnieku vidus-
skolai.

Latvijas Ekoskolu Sertifi-
kāts 2019./2020. mācību 
gadam piešķirts 49 izglī-
tības iestādēm. To vidū arī 
Ozolnieku novada PII "Bitī-
te".
Visas apbalvotās izglītības 
iestādes tikās īpašā apbalvo-
šanas pasākumā 16.septem-

brī Latvijas Nacionālajā biblio-
tēkā, kur tika atklāta kampaņa 

“Salabo pasauli” jauniešu vi-
des apziņas veicināšanai.
Praktiskā darbnīcā dalībnie-
kiem bija iespēja iepazīties ar 
ilgtspējīgas nākotnes scenāri-
ju metodi, kas palīdz dažādot 
mācību un ārpusstundu akti-
vitātes vides izglītības jomā. 
Kampaņas “Salabo pasauli” 

mērķis ir veicināt videi draudzī-
gu rīcību, saistītās zināšanas 
un pilsoniskās prasmes jaunie-
šu vidū, parādot dabas un kli-
mata krīzes cēloņus un izpētot 
iespējas tos novērst sev pazīs-
tamā skolu un kopienu ikdienā 
ar pārdomātām rīcībām. Vides 
aizsardzībā ieinteresētiem jau-
niešiem tā būs iespēja gūt vēr-
tīgu pieredzi un prasmes, kas 
noderēs arī sociālajā un profe-
sionālajā dzīvē.
Ekoskolu programmas darbību 
Latvijā īsteno Vides izglītības 
fonds un atbalsta Latvijas vi-
des aizsardzības fonds projekta 
“FEE International” programmu 
darbības nodrošināšana Latvijā 
2019. gadā” ietvaros. 

Raksts tapis sadarbībā
ar Vides izglītības fondu 

Absolventi turpina izglītoties!

Jaunumi Ānes Jauniešu iniciatīvu centrā 

Vasaras mēnešos esam la-
biekārtojuši Ānes Jauniešu 
iniciatīvu centru, lai jauno 
darba cēlienu varam sākt 
skaistā un sakoptā vidē.
Pārmaiņas sākām ar parke-
ta grīdas atjaunošanu. Tālāk 
sekoja telpu labiekārtošana. 

Esam iegādājušies desmit 
jaunus sēžamos maisus - pu-
fus, kurus varam izmantot gan 
ikdienas vajadzībām, gan āra 
pasākumiem.  
Tika arī uzklausītas jaunie-
šu vēlmes, un vecais biljarda 
galds nomainīts pret jaunu. Pil-

nīgi jaunu izskatu ieguva divas 
telpas, iegūstot ne tikai jaunu 
sienu krāsojumu, bet arī to 
funkcionālo izmantojumu. 
Ņemot vērā jauniešu vēlmes, 
esam iekārtojuši divas at-
sevišķas telpas, atvēlot tās 
atšķirīgām jauniešu vecuma 
grupām. Šis risinājums labvē-
līgi ietekmē mikroklimatu cen-
tra apmeklētāju starpā. Liels 
paldies centra labiekārtošanas 
darbos jāsaka vispirms pašiem 
centra jauniešiem.
 Septembra sākumā jaunie-
šiem tika organizēta diskotē-
ka. Apmeklējums pārsteidza 
arī mūs – pasākuma organi-

zatorus, jo uz diskotēku ieradās 
ap 60 jauniešu. Balstoties uz 
iepriekšējā gada pieredzi, arī 
šogad rīkosim “Gardēža“ vaka-
rus, kur ikviens jauniešu centra 
apmeklētājs varēs piedalīties 
ēdienu gatavošanā un pilnvei-
dot savas prasmes. Neizpaliks 
arī iemīļotie filmu vakari. Kopīgi 
strādāsim radošajās darbnīcās, 
veidosim, krāsosim un darinā-
sim dažnedažādus rokdarbus. 
Turpināsim arī tradīciju tikties ar 
interesantām personībām un ie-
klausīsimies iedvesmu stāstos. 

Mārīte Zigmunde, Ānes Jauniešu 
iniciatīvu centra vadītāja
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Teteles pamatskolā 2011. 
gada vasarā tika īstenots 
Eiropas Savienības līdzfi-
nansējuma projekts ”Teteles 
parka labiekārtošana” (Nr. 
11-06-LL08-L413203-000006), 
kur skolas parkā veica bīsta-
mo koku un zaru izzāģēšanu, 
zālāju renovāciju, jaunu apstā-
dījumu ierīkošanu, veco apstā-
dījumu kopšanu un renovāciju, 
celiņu seguma atjaunošanu.
Attīstot kompetenču pieejā bals-
tītu izglītības saturu 2019./2020.
mācību gadā Teteles pamatsko-
las pedagogi un audzēkņi uzsāka 
kopēju ilggadēju skolas projektu 
- dendroloģiskā parka izveidi, 
papildinot esošo skolas parku 
ar jauniem, reti sastopamiem 
svešzemju kokiem, kas piemēroti 
augšanai Latvijas apstākļos. 
Šorudenī parkā tiks iestādīts 
Amerikas tulpju koks, Virdžīnijas 

Turpinoties projektam, “ra-
DOT” prasmes Garozas pa-
matskolā, līdz ar jaunā mācī-
bu gada sākumu būtiskākās 
pārmaiņas piedzīvojušas 
tieši pirmsskolas grupas. 
Pārmaiņas pamanāmas gan 
vidē, gan mācību pieejā un 
mācību darba organizācijā. 
Skolotājas kopā ar pimsskolas 
izglītības metodiķi pārveidoju-
šas grupas telpu iekārtojumu, 
sadalot to mācību centros pēc 
Marijas Montesori attīstošā 
mācību materiāla iedalījuma. 
Grupā nodrošināti materiāli 
praktiskās dzīves vingrināju-
miem, sajūtu un maņu trenē-
šanai, valodas un matemātikas 
apgūšanai, kā arī materiāli kul-
tūras un dabaszinību jomā.
 “Lai nodrošinātu attīstošai 
videi nepieciešamos mācību 
materiālus, tika pārskatīts sko-
las budžets un kā prioritāte tika 
virzīta tieši pirmsskolas vides 
nodrošināšana. Lai mācību 
materiāls varētu tikt izvietots 
bērniem pieejamā augstumā, 
savu darbu ieguldīja arī sko-
las mājturības un tehnoloģiju 
skolotājs Mārtiņš Mašals, iz-
gatavojot bērnu augumam 
piemērota augstuma atvērtā 
tipa plauktus. Skolotājs kopā ar 
skolēniem izgatavoja arī daļu 
no pirmsskolai nepieciešama-
jiem attīstošajiem materiāliem,” 
stāsta Garozas pamatskolas di-
rektore Dina Štelmahere. 

sniegpārslu koks, magnolijas un 
daudzas ozolu šķirnes, piedzī-
vojot sajūtu, ko nozīmē apgūt 
jaunas zināšanas veidojot sko-
las vidi un gūstot no tā prieku. 
Dabaszinātniskā izpratne skolas 
audzēkņos tiek veidota, sākot no 
viņu pašu priekšstatiem, dodot 
iespēju gūt pieredzi, eksperi-
mentējot, uzdodot jautājumus, 
mēģinot un darot. 
Būtiskākais, kas palīdz izmantot 
zināšanas, prasmes un paust at-
tieksmi, kā arī trenē spēju adek-
vāti lietot mācīšanās rezultātu 
noteiktā kontekstā ir interese, 
ar pozitīvām emocijām saistīta 
pieredze un daudzveidīga, vei-
cinoša vide. Priekšnoteikums, 
lai skolas projekts sasniegtu 
savu mērķi - attīstīt dabaszi-
nātņu, sociālās un pilsoniskās, 
matemātikas un datorzinātņu, 
kultūras izpratnes un mākslas 
pamatkompetences, ir rūpīga 
gatavošanās, skolas audzēkņu 
iesaistīšana plānošanā, peda-
gogu sadarbība un arī audzēkņu 
vecāku iesaiste.

Valdis Bogdanovs,
Teteles pamatskolas direktors

Pirms jaunā mācību gada uz 
Ozolnieku novada pedagogu 
konferenci kuplā skaitā pul-
cējās mūsu novada izglītības 
iestāžu vadītāji un pedagogi.
Pasākuma galvenais mērķis 
bija motivēt skolotājus pieņemt 
daudzās pārmaiņas, kas šobrīd 
skar izglītības jomu valstī, kā arī 
runāt par dažādiem inovatīviem, 
praktiskiem un teorētiskiem pa-
ņēmieniem, kā šīs pārmaiņas 
ieviest savās izglītības iestādēs 
- skolās, pirmsskolas izglītības 
iestādēs un klasēs. 
Konferences laikā notika sa-
nāksmes gan iestāžu vadītajiem, 
gan mācību jomu koordinatoru 
vadītāju organizētās darba gru-
pas.
Novada Izglītības nodaļas vadī-
tāja Jeļena Žoide, uzsākot jauno 
darba cēlienu, saviem kolēģiem 
novēlēja būt stipriem, nebaidī-
ties no pārmaiņām un darba 
ikdienā vairot mīlestību ap sevi. 
Pasākumā tika sveikti novada iz-
glītības iestāžu vadītāji un jaunie 
kolēģi, kuri apstiprināti amatā.
Pedagogiem, kuri ikdienā strādā 
ar cilvēkiem, aizraujošu meis-
tarklasi vadīja Aivars Dresmanis 
– pārmaiņu un izaugsmes tre-
neris, kurš pedagogiem novēlēja 
ikdienā saglabāt sajūtu, ka esam 
brīnišķīgi un pozitīvi cilvēki. Viņš 
ar pedagogiem diskutēja par 

Jauna mācību vide Garozas pamatskolāTETELES PARKĀ DĒSTĪS
EKSOTISKUS AUGUS Kāpēc fiziskās vides uzlaboša-

nā un aprīkošanā ir ieguldīti pa-
pildus resursi un enerģija, atklāj 
pirmsskolas izglītības metodiķe 
Rota Greiškalne: “Itāļu peda-
goģe M. Montesori uzskatīja un 
pamatoja, ka bērnam ir citādas 
attiecības ar vidi nekā mums. 
Bērni vidi absorbē un iemieso 
sevī visu, kas ir pasaulē ap viņu. 
Pieaugušajiem ir jāuzņemas 
atbildība par bērnam attīstošu 

vidi un mācību procesa organi-
zāciju. Ja mēs pārzinām bērna 
attīstības vajadzības, ticam viņa 
iekšējai interesei par pasau-
li un nodrošinām pārdomātu 
vidi, kur attīstīt savas spējas un 
prasmes, tad to varam saukt 
par kvalitatīvu pirmsskolas iz-
glītību. Garozas pamatskolas 
pirmsskolu redzu kā ļoti atbil-
stošu vietu, kur tieši šāds mā-
cību process var tikt realizēts. 
Viss notiek soli pa solim, bet jau 
šobrīd notiekošais un ieviestais 
mani priecē!”
“Uzsākot šo mācību gadu, pār-

maiņas ir gan bērniem, gan 
mums - skolotājām. Bērnos 
ir vērojama vēlme strādāt ar 
visām lietām, ko piedāvā vide 
un skolotāja. Vērojot bērnu 
darbošanos, man ir liels prieks 
par katru bērnu, par to, cik aiz-
rautīgi viņš ar savām mazajām 
rociņām slauka traukus, smērē 
maizīti, griež ābolu, mācās aiz-
vērt un atvērt dažādas apģērba 
aizdares, attīsta pašapkalpoša-

nās prasmes, kā arī mācās pie-
klājīgu uzvedību. Tikai tā bērns 
kļūst patstāvīgs! Šobrīd mēs 
esam tikai projekta vidū, priek-
šā vēl tāls un interesants ceļš!” 
tā par pārmaiņām ikdienas mā-
cību procesā stāsta jaunākās 
grupas skolotāja Ināra Pīrāga.
Tā kā skolotāju apmācības, pro-
jekta ietvaros, turpināsies līdz 
pat decembra vidum, arī mācī-
bu vide vēl tiks pilnveidota

Raksts tapis sadarbībā ar
Garozas pamatskolas pimsskolu

Salgales pamatskolai – 30
Pedagogu konference
Ozolniekos

galvenajām pedagoga kom-
petencēm – cilvēcību, drosmi, 
elastību un radošumu, aicināja 
aizdomāties par iztrūkstošajiem 
resursiem un lūdza nospraust 
konkrētu laiku, mērķus un darbī-
bas savu sapņu realizācijai.
„Vai esat pamanījuši, ka ir darbi, 
uzdevumi, kuri vienkārši nedarās 
un mērķi, ko vēlamies bet nesa-
sniedzam? Mums katram dzīvē 
ir situācijas, kad ir nepieciešama 
ne vien spēcīga motivācija, bet 
arī efektīvs pamudinājums, lai 
atkal celtos un dotos uz priekšu. 
Šādos brīžos svarīgākie jautāju-
mi ir - vai Tu esi gatavs pieņemt 
apzinātus lēmumus, pamanīt 
iespējas un doties uz priekšu sev 
vēlamajā virzienā?” rosina aizdo-
māties Aivars Dresmanis.
Lektors iezīmēja 9 soļu principu 
personīgo mērķu sasniegša-
nai un rosināja aizdomāties par 
dažādiem blakus traucēkļiem, 
šķēršļiem un to pārvarēšanas 
veidiem.
Pasākuma noslēgumā tika sa-
ņemtas daudzas pozitīvas at-
sauksmes, pateicības vārdi un 
pārdomu komentāri no konfe-
rences dalībniekiem, bet vislie-
lākais gandarījums ir par to, ka 
daudzi pedagogi atzina, ka iegu-
vuši vērtīgas idejas sava ikdienas 
darba pilnveidei.

Solvita Cukere

Krāšņu atmiņu pavedienu 
apvīts, 31. augustā norisi-
nājās Salgales pamatskolas 
30 gadu jubilejas pasākums 
un jaunā skolas sporta lau-
kuma svinīgā atklāšana, 
kas vienkop pulcēja jaunie-
šus, skolas pedagogus, ab-
solventus, skolas darbinie-
kus un atbalstītājus.
Ozolnieku novada domes 
priekšsēdētājs Dainis Lie-
piņš sveica Salgales pamat-
skolas saimi 30 gadu jubi-
lejā: „Katram mums sirdī ir 
siltas atmiņas par savu skolu, 
kas pavada turpmākajā dzīvē. 
30 gadi it kā nav daudz, bet tai 
pašā laikā šai skolai jau ir sava 

vēsture. Lai skola arī turpmāk 
aug, attīstās un katrs skolas, 
pedagogs, skolēns un absol-
vents izjūt piederību Salgales 
pamatskolai un ar lepnumu 
saka – Mana skola!”
Kopš skolas dibināšanas jau 
30 gadus skolas direktore ir 
Irēna Pauloviča, kura svētkos 
atskatījās uz lielākajiem noti-
kumiem aizvadītajos gados. 
Kopā ar siltiem pateicības 
vārdiem par skolas saglabā-
šanu un uzplaukumu, skolas 
direktores rokās sagūla krāšņi 
ziedi no bijušajiem kolēģiem, 
absolventiem, Ozolnieku paš-
valdības, novada Izglītības 
nodaļas un svinību viesiem, 

uzsverot, ka skola ir Salga-
les ļaužu dvēsele, audzēkņu 
otrās mājas un vieta, kur gūt 
jaunas zināšanas.
 „Skola apdzīvotajai vietai dod 
dvēseli un ir „gaismas nesēja”. 
Varam būt gandarīti, ka, ejot 
cauri gadiem, skolas kolektīvs 
kopj izglītības, mākslas, spor-
ta un kultūras tradīcijas. Prie-
cājamies, ka skolas direktore 
30 gadus visus spēkus iegul-
dījusi skolas izaugsmē,” prie-
cājas skolas atbalstītāji, kuri 
no skolas jubilejā pateicībā 
saņēma audzēkņu gleznas.
Lai arī vairumam absolventu 
skolas gadi sen jau aiz mugu-
ras, nevarēja nejust to auru, 
kas virmoja ik uz soļa, ejot 
cauri atkalredzēšanās prieka 
burzmai: „Ar skolu saistītās 
atmiņas vienmēr paliks ar 
mums – tās ir, bija un būs daļa 
no mūsu dzīves. Skolu veido 
cilvēki, kuri to vada. Pēdē-
jos gados skola ir kļuvusi vēl 
skaistāka. Prieks par šodien 
atklāto jauno sporta laukumu 
un dāvāto sporta inventāru. 
Būtiski, ka šo skolu mēs uz-
skatām par savu, jūtamies 
tai piederīgi un ar prieku šeit 
atkal atgriežamies.” 

Solvita Cukere
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CIENĪJAMO
OZOLNIEKU NOVADA 

UZŅĒMĒJ!
Esam sākuši rakstu sēriju “UZŅĒMĒJI OZOLNIEKOS”, 
kurā stāstam par novada jaunajiem un jau pieredzē-
jušajiem uzņēmējiem. 
Aicinām Jūs ar savu līdzdalību atbalstīt ”Ozolnieku Avī-
zes” jaunās sadaļas  tapšanu, iesūtot informāciju par 
savu uzņēmumu vai uzņēmējdarbību. Jaunās rubrikas 
mērķis ir atbalstīt novada uzņēmīgos iedzīvotājus, pa-
stāstot plašāk par uzņēmējdarbības vides dažādību un 
informējot par novadā pieejamajām iespējām. 
Lai piedalītos rubrikas “UZŅĒMĒJI OZOLNIEKOS” 
tapšanā un pastāstītu par savu nodarbošanos pla-
šāk, sūtiet uz e-pastu: avize@ozolnieki.lv atbildes 
uz sekojošiem jautājumiem:

1. Kā uzsākāt uzņēmējdarbību un kādi īsumā ir in-
teresantākie fakti uzņēmuma vēsturē?

2. Pastāstiet par sava uzņēmumu kopumā, kādi ir 
nozares un jūsu uzņēmuma izaicinājumi?

3. Kāpēc uzsākāt darbību tieši Ozolnieku novadā 
un kāda ir saikne ar novadu? Kā vērtējat sadar-
bību ar pašvaldību? Ko novēlētu citiem Ozolnie-
ku novada uzņēmējiem?

Aprakstam (kas nepārsniedz 2500 rakstu zīmes) lūgums pie-
vienot 2-3 fotogrāfijas, kas atspoguļo jūsu uzņēmējdarbību.
Lūgums norādīt uzņēmuma nosaukumu, darbības veidu un 
kontaktus, lai varam ar Jums sazināties. Sīkāka informācija pa 
tālr. 29448482.
Iesniegtie pieteikumi tiks izskatīti un publikācijas veidotas, 
ievērojot to iesniegšanas secību.

Lauksaimnieki, kuri iekļauti 
LAD maksājumu saņēmēju 
datubāzē un to ieņēmumi 
no lauksaimnieciskās ra-
žošanas pēdējā iesniegtajā 
uzņēmuma gada pārskatā 
ir vismaz 5000 EUR, tiek 
atbrīvoti no autoceļu lieto-
šanas nodevas.
Par pirmo transportlīdzekli 
atbrīvojumu no nodevas pie-
mēro, ja nodokļu maksātāja 
ieņēmumi no lauksaimniecis-
kās ražošanas ir vismaz 5000 
eiro, un par katru nākamo 
transportlīdzekli atbrīvoju-
mu no nodevas piemēro par 
katriem 70 000 eiro lieliem 

Aicinām atsaukties nekustamā 
īpašuma īpašniekus, kuri vēlas 
iznomāt uzņēmējiem sev pie-
derošos nekustamos īpašumus 
- telpas un zemi Ozolnieku no-
vada teritorijā, sākot no nelie-
lām telpām līdz ražošanas, no-
liktavu un biroju kompleksiem. 
Pašvaldība šo informāciju ap-
kopos un sniegs uzņēmējiem, 
kuri vēlas darboties Ozolnieku 
novadā un kuriem ir nepiecie-
šamas biroju, ražošanas, no-
liktavu vai tirdzniecības telpas, 
sākot no 50 m2 un lielākas. 
Cilvēkus aicinām vērsties klā-
tienē novada pašvaldības Attīs-
tības un projektu daļā vai infor-
māciju sūtīt uz e-pastu: inese.
baumane@ozolnieki.lv.
Zvaniet uz pašvaldību pa tālr. 
26516231 Inesei Baumanei 
un uzzināsiet vairāk par pie-
ejamajiem iznomātajiem ob-
jektiem!

Rakstu sērijā ”UZŅĒMĒJI 
OZOLNIEKOS” šoreiz stās-
tam par novada uzņēmējām 
Ilvu Kavicku un Līgu Klei-
nu, kuras apvienojušās un 
izveidojušas veselīgu gar-
dumu ražotni SIA ”Positive 
Foods”.

Kā uzsākāt uzņēmējdarbību 
un kādi īsumā ir interesan-
tākie fakti uzņēmuma vēs-
turē?
Pavisam drīz SIA ”Positive 
Foods” svinēs savu 2 gadu 
jubileju, bet šis noteikti nav 
uzskatāms kā mūsu uzņēmēj-
darbības uzsākšanas brīdis. 
Mēs, uzņēmuma īpašnieces  
–  Ilva un Līga, darboties sā-
kām vēl senāk, katra par sevi, 
divās dažādās virtuvēs. Bijām 
divas atsevišķi strādājošas 
mājražotājas, kuras laika gaitā 
nolēma apvienoties. 
Pirmais produkts, ko sākām 
mājās gatavot, bija zaļais pul-
veris no nātrēm. Tas joprojām 
ir mūsu sortimentā un ir pie-
prasīts, bet pārējo piedāvāju-
mu šobrīd veido dabīgi gardu-
mi un konfektes. 
Nebaidos apgalvot, ka ražo-
jam pašas gardākās upeņu 
konfektes, papildinātas ar 

Jau astoto gadu Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglī-
tības centrs (LLKC) aicina 
jauniešus vecumā no 18 līdz 
40 gadiem piedalīties uz-
ņēmējdarbības uzsākšanas 
mācībās pasākumā "Lau-
kiem būt!"  Pēc mācībām, 
kas notiks visā Latvijā, būs 
iespēja startēt uzņēmējdar-
bības konkursā, kurā labā-
kie saņems naudas balvas. 
Pieteikšanās konkursam 
sāksies 2019. gada decem-
brī.

Lauksaimnieki un kooperatīvi var 
saņemt atbrīvojumu no autoceļu 

lietošanas nodevas
Klāt “Laukiem būt!” mācības

Dabīgi un veselīgi gardumi

ieņēmumiem no lauksaimnie-
ciskās ražošanas.
Atbrīvojumu var saņemt arī 
kooperatīvi. Tas tiek iešķirts, ja 
kooperatīvā sabiedrība atbilst 
normatīvajos aktos noteik-
tajiem atbilstības kritērijiem 
lauksaimniecības nozarē un 
ievēro nosacījumus.
Ja kooperatīva īpašumā, tu-
rējumā vai valdījumā ir viens 
transportlīdzeklis, atbrīvojumu 
no nodevas piemēro neatka-
rīgi no kooperatīvās sabiedrī-
bas neto apgrozījuma pēdējā 
iesniegtajā sabiedrības gada 
pārskatā. 
Atbrīvojumu no autoceļa lie-
tošanas nodevas maksāšanas 
var saņemt, izmantojot CSDD 
uzturēto elektronisko pakal-
pojumu sistēmu. Vairāk par 
autoceļu lietošanas nodevu 
skatīt: Autoceļu lietošanas no-
devas likums.

Raksts tapis sadarbībā ar CSDD

Aicinām atsaukties 
nekustamā īpašuma 

īpašniekus Tās nav tikai mācības un kon-
kurss. Tie ir jauni kontakti, tie 
ir pasākumi, kur iegūt jaunus 
draugus un sadarbības part-
nerus. Mācības notiek nelielā 
cilvēku grupā, kas nodrošina 
individuālu pieeju ikkatram 
to dalībniekam. Mēs esam 
redzējuši daudz piemēru, kad 
jaunie uzņēmēji savas īstās 
idejas atrod tieši mācību laikā, 
runājot ar citiem mācību da-
lībniekiem, lektoriem un mā-
jās visu vēlreiz pārdomājot. 
Sev tuvāko mācību vietu vari 
atrast, sazinoties ar LLKC re-
ģionālajiem konsultantiem: 
http://new.llkc.lv/lv/biroji .  
“Laukiem būt!”mācības notiek 
VLT pasākuma "Atbalsts lauku 
jauniešiem uzņēmējdarbības 
veicināšanai" ietvaros. 

Raksts tapis sadarbībā ar LLKC

grauzdētiem lazdu riekstiem 
un cepumiem. Gatavojam arī 
dažādus saldumus  no žāvē-
tiem augļiem un dārzeņiem 
– bietēm, ķirbjiem, burkāniem, 
kabačiem. 
Ar prieku uzņemam gan bēr-
nus, gan pieaugušos mūsu 

ražotnē Ozolniekos, Meliorā-
cijas ielā 2, vadām gardumu 
gatavošanas meistarklases 
un degustācijas. 
Parasti viesi ir patīkami pār-
steigti, ka tik garšīgas var būt 
konfektes no nātrēm, vai, ka 
tik saldas ir ķirbju – ābolu kon-
fektes bez pievienota cukura. 
Mūsu uzņēmums ir uzņemts 
arī LIAA Jelgavas biznesa in-
kubatorā, kas sniedz lielu at-

balstu.
Pastāstiet par sava uzņē-
mumu kopumā, kādi ir no-
zares un jūsu uzņēmuma 
izaicinājumi?
Darbojamies dabīgu saldumu 

ražošanas segmentā. Mūsu 
produkti ar zīmolu Abra, no-
pērkami aptuveni 35 tirdznie-
cības vietās Latvijā. Saldumu 
nozare šobrīd piedzīvo pār-
maiņas. Aizvien vairāk cilvēku 
interesē produktu sastāvs, 
iepakojuma ietekme uz vidi, 
cukura daudzums produk-
tos, dabīgums, ekoloģiskums. 
Mums kā mazam ražotājam 
ir vieglāk piemēroties tirgus 
pieprasījumam, bet tajā paša 
laikā problēmas sagādā lielais 
roku darbs un salīdzinoši īsi 
produkta derīguma termiņi. 
Izaicinājumu ikdienā patiesi 
netrūkst, bet mēs mīlam to ko 
darām.

Kāpēc uzsākāt darbību tieši 
Ozolnieku novadā un kāda 
ir saikne ar novadu? Kā 
vērtējat sadarbību ar paš-
valdību? Ko novēlētu citiem 
Ozolnieku novada uzņēmē-
jiem?
Te gan jāpiebilst, ka Ozolnie-
kos ir mūsu uzņēmuma struk-
tūrvienība, kas tika izvēlēta, 
pateicoties ļoti izdevīgajam 
ģeogrāfiskajam novietoju-
mam un Rīgas tuvumam, jo 
90 % saražotā aizplūst gal-
vaspilsētas virzienā. Ražojam 
divās vietās – gan Auces no-
vadā, kur daļa izejvielu tiek arī 
izaudzētas, gan arī šeit, Ozol-
niekos. 
Citiem novēlam – esiet prie-
cīgi un dariet lietas no sirds! 
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Sporta skola uzsāk jauno mācību gadu
6. septembra, vakarā Ozol-
niekos pie slēpošanas kalna 
bija pulcējušās novada jau-
no sportistu ģimenes. Šeit 
azartiskā gaisotnē norisinā-
jās Ozolnieku Sporta skolas 
mācību gada atklāšanas 
svētki, kur piedalījās vai-
rāk nekā 250 dalībnieki gan 
sportisti, gan viņu kvēlākie 
atbalstītāji – vecāki. Daļa 
no sportistiem tikai šogad 
uzsāks trenēties kādā no 
sporta veidiem, bet otra daļa 
turpinās savu izaugsmes 
ceļu sportā un veselīga dzī-
vesveida praktizēšanā.
Jaunais mācību gads Sporta 
skolā tika atklāts ar orientēša-
nās sacensībām, kur kontro-
lpunkti tika meklēti 5km garā 

Līdz ar jauno mācību gadu, 
Ozolnieku Sporta skolas au-
dzēkņiem bija iespēja pārbau-
dīt savus spēkus airēšanas 
slalomā vairākos čempionā-
tos.
7.septembrī, ir aizvadīts pirmais 
Ozolnieku Čempionāts airēša-
nas slalomā. Sacensībās kopā 
piedalījās 75 dalībnieki, sākot no 
7 gadu vecuma un vecāki. Spor-
tisti uz sacensībām Ozolniekos, 
„Lejupēs” bija ieradušies no Rī-

trasē pa Ozolnieku tuvējo te-
ritoriju. Bija aizraujoši sekot 50 

komandu sīvajai konkurences 
cīņai par sacensību saldajām 
balvām un Atzinības rakstiem. 

Šoreiz ātrākie un mērķtiecīgā-
kie izrādījās jaunie florbolisti, 

kuri paņēma visu goda pje-
destālu!
Savukārt brašā Ozolnieku ai-

gas, Liepājas, Nīcas, Valmieras, 
Baldones un Ozolnieku novada. 
Ozolnieku Sporta skolu čem-
pionātā pārstāvēja 10 audzēkņi. 
Visiem jaunajiem sportistiem šīs 
bija pirmās sacensības. 
Īpašs prieks par pirmajām 
sīvā konkurencē izcīnītajām 
medaļām - sudraba godalgas 
savās vecuma grupās Jasmī-
nei Petrai Puriņai un Matīsam 
Bērziņam, bet bronzas godal-
ga - Lotei Pāvilsonei. 

Aicinām novada sportistus un sporta aktīvistus iepa-
zīties ar jaunajiem noteikumiem, kas nosaka kārtību, 
kādā Ozolnieku novada pašvaldība, izpildot autonomo 
funkciju – veselīga dzīvesveida un sporta attīstības 
nodrošināšanu iedzīvotājiem sava novada administra-
tīvajā teritorijā, sniedz atbalstu juridiskām, fiziskām 
personām un nevalstiskajām organizācijām, veicinot 
sporta aktivitātes un sporta nozares attīstību Ozolnie-
ku novadā. Pašvaldības atbalsta sniegšanu organizē 
pašvaldības Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļa. 
Pašvaldības sportistiem sniegtie atbalsta veidi ir:
-finansējums; 
-materiālais atbalsts (kustamas mantas un sporta bāzes);
-finansējums sporta pasākumu organizēšanai;
-informatīvais atbalsts.
Vēršam sportistu uzmanību uz noteikumu 6. nodaļu, kur 
ir apkopota informācija par personu un sporta komandu 
godināšanu par sasniegtajiem panākumiem sportā vai no-
zares attīstībā.
Sportistu godināšana notiek vienreiz gadā, februārī pašval-
dības organizētā godināšanas pasākumā. Līdz tekošā ka-
lendārā gada 1. decembrim individuālie sportisti un sporta 
komandas var tikt godināti gan ar pateicības rakstu, sim-
bolu, gan izmaksājot naudas balvu, atbilstoši kārtējā gada 
nodaļas apstiprinātajam budžetam.
Pretendentus var pieteikt jebkura persona, iesniedzot Ve-
selīga dzīvesveida un sporta nodaļā iesniegumu (noteiku-
mu pielikums Nr.3) un atbilstošus dokumentus, kas aplie-
cina pretendenta sasniegumus sportā vai sporta nozares 
attīstību tekošajā kalendārajā gadā.
Sīkāka informācija: Veselīga dzīvesveida un sporta no-
daļas vadītājs Kārlis Trankalis, tel. 20084087, e-pasts: 
karlis.trankalis@ozolnieki.lv

Raksts tapis sadarbībā ar treneri Mārci Laidiņu

Jaunie airētāji izcīna godalgas

Pašvaldības atbalsts 
sporta veicināšanai
Ozolnieku novadā"

Ozolnieku Sporta skolas audzēknis Vladis-
lavs Muškets un Jelgavas boksa kluba "Olim-
piskais rings" trīs bokseri, trenera Aleksand-
ra Knoha vadībā piedalījās starptautiskā 
treniņu nometnē boksā Polijas pilsētā Ketr-
žin. 
Sportistus trenēja nopelniem bagātais treneris 
no Kaļiņingradas Aleksandrs Eļcins. Pēc nomet-
nes notika boksa turnīrs, kur puiši cīnījās ar bok-
seriem no Polijas.
Ozolnieku sporta skolas audzēknis Vladislavs 
Muškets savā vecuma grupā izcīnīja zeltu me-
daļu. 

Raksts tapis sadarbībā
ar Aleksandru Knohu

30.augustā Ozolnieku Sporta skolas stadionā 
azartiskā gaisotnē aizvadīts pirmais nakts strīt-
bola 3x3 turnīrs.
Spēles paralēli notika uz trīs laukumiem. Deviņas 
komandas sākumā aizvadīja apakšgrupu spēles, 
noskaidrojot astoņas labākās, kas turpināja tālāku 
cīņu par godalgām un vērtīgām balvām no turnīra 
atbalstītājiem. Par pirmā nakts strītbola 3x3 turnīra 
uzvarētāju kļuva komanda "Caruso" - Uvis Strogo-
novs, Kaspars Kalniņš, Egīls Cinis, Arnolds Šmits. 
2.vietā ierindojās komanda “Labāk būtu alu dzēruši" 
- Renārs Indriksons, Juris Siliņš, Kaspars Ķīselis, bet 
3.vietā - "Vēl vecāki cirkšņi" - Edgars Rumpis, Artis 
Putniņš, Ģirts Pommers, Mareks Kreicbergs. 
Apsveicam uzvarētājus, pateicamies visiem dalīb-
niekiem un atbalstītājiem!

Raimonds Elpe

rēšanas brigāde Sporta Skolas 
orientēšanās sacensībās visus 
pārspēja ar kuplo dalībnieku 
skaitu. Sacensībās viņi pieda-
lījās ar septiņām komandām. 
Pasākumā tika sveikti aktī-
vākie aizvadītā mācību gada 
sportisti un pateicību saņēma 
arī viņu treneri. 
Ozolnieku Sporta skolas direk-
tors Kārlis Kalniņš apsveica 
gan izglītojamos, gan savu 
treneru un palīgu komandu 
ar jauna kopīga darba cēliena 
sākumu.
Direktors iepazīstināja ar šī 
gada jaunumiem - interešu 
izglītības iespējām Sporta 
skolā. Jau no 1. septembra 
pirmdienās, trešdienās un 
piektdienās jauniešiem ve-

Nakts strītbola
turnīrs

cumā no 12 -18 gadiem ir ie-
spēja labāk apgūt pludmales 
volejbolu, bet no 1. oktobra 
aizsāksies arī treniņi karatē 
Sergeja Fomenko vadībā un 
boksa nodarbības, ko vadīs 
treneris Aleksandrs Knohs.
Aktīvi izkustējušās, izbaudot 
pikniku un sadraudzību, nova-
da ģimenes ar bērniem atzīst, 
ka šis ir lielisks pasākums un 
kopā būšana! Paldies organi-
zatoriem, dalībniekiem, pasā-
kuma atbalstītājiem un līdz-
jutējiem par ieguldīto laiku un 
rūpēm, lai visiem kopā mums 
izdotos jauki svētki!

Solvita Cukere

Jau pēc nedēļas – 14. septembrī, 
Ozolnieku Sporta skolas airētāji 
devās uz Kurzemi, lai startētu 
Nīcas un Liepājas čempionātos 
airēšanas slalomā. Nīcā tika izcī-
nītas divas zelta un divas sudra-
ba medaļas. 
Čempionu godā Matīss Bēr-
ziņš (K1v U10) un Linards Lai-
diņš (K1v U12), pa sudraba 
medaļai - Lotei Pāvilsonei (K1s 
U14) un Jasmīnei Petrai Puriņai 
(K1s U12).
 Dienu vēlāk -15. septembrī,  Lie-
pājā, spītējot oranžajam brīdinā-
jumam par spēcīgu vēju, Ozol-
nieku airētājiem izdevās izcīnīt 
trīs medaļas.
Šoreiz čempiona gods Leonar-
dam Piļkam (K1v U10), Jasmīnei 
Petrai Puriņai - sudrabs (K1s 
U12), bet Linardam Laidiņam –
bronzas godalga.

Raksts tapis sadarbībā
ar treneri Mārci Laidiņu

Bokseris
Vladislavs Muškets
izcīna zeltu
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Pirmdiena Badmintons Svaru zāle Sporta laukums

Otrdiena Florbols Svaru zāle Sporta laukums

Trešdiena Volejbols Svaru zāle Sporta laukums

Ceturtdiena Badmintons Svaru zāle Sporta laukums

Piektdiena Basketbols Svaru zāle Sporta laukums
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Augusta nogalē notika Lat-
vijas čempionāta enduro 6., 
noslēdzošais, kur startēja 
arī mūsu novadnieks And-
ris Grīnfelds, kurš šajā pos-
mā E2 klasē izcīnīja 1. vietu, 
uzvarot arī čempionāta ab-
solūtajā vērtējumā. 
Enduro sacensībās Andris 
uzsāka piedalīties pagājušo-
gad, kad viņš savus spēkus 
izmēģināja divos Latvijas 
čempionāta posmos. Bet jau 
šajā sezonā sportists izlēma
piedalīties visos sešos Latvi-
jas čempionāta posmos un 
cīnīties par čempiona godu.
Bet pie izcīnītā čempionā 
titula Andris Grīnfelds ne-
apstājās un no 6. līdz 8. 
septembrim, Somijas pil-
sētā Heinolā startēja  2019. 
gada Eiropas čempionāta 
noslēguma ceturtajā pos-
mā enduro un paralēli Eiro-
pas Nāciju kauss komandu 

Andris Grīnfelds - Latvijas čempions enduro
vērtējumā, kurā startēja 
Latvijas izlase. Šogad Ei-
ropas Nāciju kausā enduro 
Latviju pārstāvēja trīs labākie 
un spēcīgākie sportisti no 
trim dažādiem motosporta 

veidiem – pieredzējušais en-
duro sportists Edgars Siliņš, 
motokrosa meistars Gints 

Filipsons un labākais moto 
triālists Andris Grīnfelds, ku-
ram šī ir pirmā pilnā enduro 
sezona.
Sacensības norisinājās trīs 
dienas. Piektdien un sestdien 

sportistiem, kā ierasts, bija 
jābrauc enduro sacensības, 
kur katrā aplī bija jāveic trīs 

ātruma testi. Trešajā sacen-
sību dienā bija pārbrauciens 
līdz krosa trasei un tad, pēc 
nāciju kausa principa, – kross, 
kurā visi sportisti pa klasēm 
startēja no kopējās starta 
barjeras un bija jānobrauc 
noteikts apļu skaits, līdzīgi kā 
motokrosā. Trīs dienu vērtē-
jumā, Latvijas izlase iegu-
va godam izcīnīto septīto 
vietu Eiropas Nāciju kausā 
enduro.
Andris Grīnfelds atzīst, ka 
sacensības bija liels pārbau-
dījums viņa spējām: „Guvu 
lielisku pieredzi, jo viss bija 
savādāks, kā līdz šim ierasts – 
reljefs, trase, testi. Arī sacen-
sību formāts man bija jauns, 
jo pēc divu dienu enduro sa-
censībām, trešajā dienā bija 
motokross. Līdz šim nebiju 
piedalījies trīs dienu sacensī-
bās. Tehnika izturēja, traumu 
nebija, tas ir pats galvenais. 

Protams, bija arī kļūdas un 
kritieni, jo laikapstākļi neluti-
nāja. Man jauna pieredze bija, 
jo līdz šim nebiju pa tādu ātri 
braucis.”
Latvijas motosporta federā-
cijas Enduro komisijas vadī-
tājs Kaspars Ērkulis lepojas 
ar Latvijas izlases komandas 
gūtajiem sasniegumiem: „Liels 
prieks, ka mūsu sportisti varē-
ja startēt Eiropas Nāciju kau-
sā enduro. Rezultāts ir labs, 
atbilstošs šī brīža iespējām. 
Liels prieks, ka sportisti sanā-
ca kopā un izveidoja saliedētu 
komandu. Pēc šīm sacensībām 
varam izdarīt secinājumus, kas 
ir labs un ko vēl vajadzētu uz-
labot. Ceru, ka arī nākamgad 
komanda varēs startēt Eiropas 
Nāciju kausā Čehijā.” 

Raksts tapis sadarbībā
ar Latvijas Motosporta federāciju

Pirmdiena 08.00- 19.00

Otrdiena 08.00- 20.00

Trešdiena 08.00- 20.00

Ceturtdiena 08.00- 20.00

Piektdien 08.00- 16.00

Tālr. 29604712 / Raivis Duplinskis Tālr. 29257841 /  Juris Jevsins

LIELĀ SPORTA ZĀLE Piezīmes 
(Treneri, kontaktpersonas)

Sporta veids Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena

Mākslas vingrošana 
klubs “Baltic Flower” 15.00-21.00 15.00-21.00 Irina Šmeļova 29140880

Volejbols 18.00-19.00 18.00-19.00 V.Jeršovs 27044585

Sporta spēles. Galda 
teniss

*BEZ MAKSAS

15.00-17.00 17.00-19.00
Jauniešu centrs 

“Jelgavas roņi” 10.00-13.00 A. Jakovlevs 29242520

Basketbols 19.15-20.15 R. Putnieks

Futbols 19.15-20.15 Kristiāns Rozenvalds

Veselības grupa 19.30-20.30 Jānis Veldre

SPORTA NODARBĪBU SARAKSTS 2019/2020
Sporta komplekss “MĀLZEME”, Celtnieku iela 26, Āne

MAZĀ SPORTA ZĀLE (Trenažieru un cīņas zāle) Piezīmes 
(Treneri, kontaktpersonas)

Sporta veids Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena

Fiz. Sag. grupa 19.15-20.15 19.15-20.15 M.Roga 20344414

Boks *BEZ MAKSAS 15.30-17.30 15.30.17.30 Aleksandrs Knohs 29895666

Karate *BEZ MAKSAS

16.40-18.00 
Jaun.gr.

18.00-20.00
Vec. gr.

16.40-18.00 
Jaun.gr.

18.00-20.00
Vec. gr.

16.40-18.00 
Jaun.gr.

18.00-20.00
Vec. gr.

12.00-14.00
Vec. gr. Sergejs Fomenko 26185248

          Fiz. Sag. grupa 17.30-18.30 17.30-18.30 20.00-21.00 Deniss Korohods 27888972

* BEZ MAKSAS nodarbības attiecas uz Ozolnieku novada iedzīvotājiem!

SALGALES SPORTA ZĀLE 19:00 - 21:00
GAROZAS PAMATSKOLAS SPORTA

ZĀLES NOSLODZE 19:00 - 21:00
GAROZAS SVARU ZĀLES

LAIKI

Pirmdiena Basketbols

Otrdiena Volejbols

Trešdiena Florbols / Basketbols

Ceturtdiena Volejbols
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Ozolnieku novada vēstures 
ekspozīcijā līdz šim ir izstā-
dītas vairākas kolekcionāru 
izstādes. Pagājušajā gadā 
apmeklētāju  interesi izrai-
sīja vēsturisko radio aparātu 
izstāde no Uģa Uzkliņģa ko-
lekcijas. Lai aktivizētu Ozol-
nieku vēstures ekspozīcijas 
darbību, aicinu atsaukties 
mūsu novada kolekcionārus 
piedāvāt sarīkot izstādes 

Atzīmējot Baltijas ceļa 30. 
gadadienu, Latviešu folklo-
ras krātuves pētnieki aiz-
sāk Atmodas laika atmiņu 
dokumentēšanu, īpaši pie-
vēršoties vizuālajiem sim-
boliem. Ir tapusi tiešsaistē 
aizpildāma aptauja, ar mēr-
ķi noskaidrot Auseklīša kā 
simbola nozīmi personiska-

Aicinājums vēsturisku
priekšmetu kolekcionāriem

no viņu kolekcijām. Izstāde 
varētu būt notikums, kur 
kolekcionāri iegūtu jaunus 
kontaktus,  jaunus kolekci-
jas priekšmetus. 
Lūdzu pieteikties ko-
lekcionārus, rakstot uz 
e-pastu aigars.stillers@
ozolnieki.lv vai zvanot pa 
tālruni 29478678 Aiga-
ram Stilleram.

Aicina dalīties ar Atmodas laika atmiņām

Godina pirmo Latvijas valsts prezidentu Jāni Čaksti 160. dzimšanas dienā

jā pieredzē un atmiņās, jo 
nozīmīga loma tā izplatībā 
bija tieši individuālajam ra-
došumam un izdomai. 
Trešā Atmoda Latvijā, tāpat 
kā neatkarības atjaunoša-
na citās Baltijas valstīs, bija 
nevardarbīga pretošanās 
kustība, tādēļ simboliem 
un simboliskām darbībām, 
piemēram, Baltijas ceļam, 
bija jo īpaši nozīmīga loma. 
Līdzās sarkanbaltsarkana-
jam karogam, Auseklītis bija 
redzamākais no vizuālajiem 
simboliem, kas iemantoja 
popularitāti gan Atmodas 
līderu, gan sabiedrības vidū. 
Tā plašais lietojums saistīts 
ar ornamenta izplatību tau-
tas mākslā un Auseklīša kā 
mitoloģiska tēla atpazīsta-

14. septembrī Salgales pa-
gasta „Aučos” notika at-
ceres pasākums par godu 
ievērojamajā valstsvīra, 
pirmā Latvijas valsts pre-
zidenta Jāņa Čakstes 160. 
dzimšanas dienai, kur pie-
dalījās valsts prezidents 
Egils Levits, bijušais valsts 
prezidents Valdis Zatlers ar 
kundzi Lilitu, Čakstes dzim-
tas pārstāvji no visas pa-
saules, Latviešu biedrības 
pārstāvji, Jelgavas un Ozol-
nieku novada vadītāji, LLU 
vadība, izglītības, mākslas, 
vēstures un kultūras darba 
vadītāji.

Jānis Čakste Latvijas valsts 
vēsturē iegājis kā darbīgs un 
patriotisks politiķis, izcils dip-
lomāts, apveltīts ar augstas 
raudzes cilvēciskajām kva-

litātēm. Prezidenta amatā J. 
Čakste izcēlās ar savu politis-
kās darbības stilu - spēju stā-
vēt pāri partijām un saglabāt 
objektivitāti, tādējādi radot 
Valsts prezidenta amata au-
toritāti.
”Pirmā Latvijas prezidenta 
Jāņa Čakstes dzīvesstāsts ir 
par prasmi uzņemties atbildī-
bu, uzticību ideāliem, kalpo-
šanu sabiedrībai un latviskās 
pašapziņas veicināšanu. Lat-
vijas valsts pirmā prezidenta 
dzimta, lai arī izkaisīta visa 
plašajā pasaulē, turpina uztu-
rēt dzīvas tās pamatvērtības, 
ko mūsu mīļais opaps - Jānis 

Čakste savulaik nesa Latvijai. 
Tās ir krietnums, tolerance, 
godprātība un ģimeniskums 
- šie pamatprincipi ikdienā 
pavada ikvienu no 111 Jāņa 

Čakstes pēcnācējiem. Jānis 
Čakste ļoti mīlēja savu ģime-
ni. Neraugoties uz to, ka viņš 
bija aizņemts sabiedriskās 
lietās, viņš veltīja laiku saviem 
deviņiem bērniem - pieciem 
dēliem un četrām meitām. 
Tieši dzimtas vērtības visdzi-
ļāk ietekmē katru no mums, 
kādi esam kā personības un 
kādas izvēles izdarām dzī-
vē,” sajūtās dalās prezidenta 
mazmazmeita Kristīne Čak-
ste.
Visu Čakstes dzimtas vēsturi 
ikviens varēja precīzāk izpētīt 
un izzināt gides Inetas Frei-
manes vadībā svinību norises 

vietā - dzimtas mājās Ozol-
nieku novada “Aučos” muzejā 
„Jāņa Čakstes māja” . 
Valsts prezidents Egils Levits 
uzskata: "Pirmais Latvijas 

valsts prezidents Jānis Čak-
ste amatā bija no 1922. gada 

līdz 1927. gadam. Viņa uzde-
vumos ietilpa jaunās Latvijas 
valsts reprezentācija. Viņš bija 
ideāls demokrāts, kurš ņēma 
vērā visus viedokļus un tad 
izdarīja pēc tam savus seci-
nājumus. Tas bija viņa stils. 
Viņš nebija cilvēks, kas gāja 
uz konfrontāciju. Viņš bija 
cilvēks, kas vienoja kopīgam 
darbam, nevis šķēla." 
Pasākuma viesiem bija ie-
spēja iepazīt un iegādāties 
Čakstes grāmatu "Latvieši 
un viņu Latvija: kāda latvieša 
balss" atkārtoto izdevumu. 
Grāmata pirmo reizi izdota 
1917. gadā Stokholmā, bet šo-
gad, par godu jubilejai, ir pie-
dzīvojusi atkārtotu izdevumu.
"Savulaik Čakstem un viņa 
ģimenei bija plaša bibliotēka. 
Viņam interesēja vēsturis-
ki darbi. Laika gaitā dzimtas 
veidotā bibliotēka gāja bojā, 
tādēļ esam uzsākuši jau-
nu akciju "Dzimtas grāmatu 
plaukts". Tajā ikviens dzimtas 
māju apmeklētājs aicināts 
papildināt "Auču" bibliotēku 
ar grāmatām, kas vēsta par 
viesa dzimto vietu, novadu, 

valsti vai ģimeni,” aicina Kris-
tīne Čakste.

Svinot pirmā Latvijas Valsts 
prezidenta Jāņa Čakstes 160. 
dzimšanas dienu, Dārzkopī-
bas institūts jaunu selekcio-
nētu ābeļu šķirni nodēvējis 
ievērojamā valstsvīra dzimtas 
māju vārdā - ‘Čakstes Auči’. Ar 
jauno ābeļu šķirni klātesošos 
iepazīstināja Čakstes maz-
mazmeita Kristīne Čakste: 
„Jaunā ābele nesīs Čakstes 
dzimtas māju vārdu pateicībā 
par izcilā valstsvīra devumu 
Latvijai. Čakste savās dzimtas 
mājās "Aučos" bija iekopis pla-
šu ābeļdārzu, kopā ar bērniem 
kādā pavasarī iestādot vairāk 
nekā 1000 ābelītes. Jaunās 
ābelītes iestādīs arī “Aučos”, 
tādējādi turpināsim augļko-
ku stādījumu atjaunošanu 
dzimtas īpašumā Zemgalē ar 
jauno ābeļu šķirni. ‘Čakstes 
Auči’ ir vēlīna vasaras ābeļu 
šķirne ar lieliem sarkanīgiem 
āboliem. Jaunās ābeļu šķirnes 
stādi būs pieejami Dārzkopī-
bas institūtā Dobelē, sākot no 
2021. gada rudens.”

Solvita Cukere

mību. Auseklītis dažādos 
veidolos kļuva par latviskās 
identitātes apzīmētāju.
Aizpildot šo aptauju, ir ie-
spējams saglabāt savu 
liecību par Atmodas laiku. 
Atbildes uz šo aptauju tiks 
glabātas Latviešu folkloras 
krātuvē un tiks izmantotas 
turpmākiem pētījumiem. 
Aptauja aizpildāma tieš-
saistē, interneta vietnē 
www.jauta.garamantas.lv. 
Ja rodas jautājumi vai ne-
skaidrības, lūdzam rakstīt 
uz lfk@lulfmi.lv vai sazinā-
ties telefoniski – 67228632.

Digne Ūdre,
Latviešu folkloras krātuve
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AIZSAULĒ AIZGĀJUŠI
Genovefa Pokule  1944
Milda Celma  1932
Jāzeps Ločmelis  1946
Jevgēnija Odmane  1925
Vjačeslavs Kuzņecovs 1959

Ozolnieku novada domes Administratīvajā komisijā augustā  izskatītas 
septiņpadsmit administratīvo pārkāpumu lietas, pārkāpējiem piemē-
rojot brīdinājumus un naudas sodus par kopējo summu EUR 970,00. 

Konstatētie pārkāpumi:
• par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības 

organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā (LAPK 75. panta otrā daļa); 
• par būves patvaļīgu būvniecību (LAPK 152.panta otrā daļa);
• par dzīvesvietas nedeklarēšanu (LAPK 186.panta otrā daļa);
• par zāles nepļaušanu (saistošo noteikumu Nr.7/2018 “Ozolnieku novada te-

ritorijas uzturēšana un kopšana” 4.1.un 4.2.punkti).
Jana Vilciņa, Administratīvās komisijas priekšsēdētāja

Ozolnieku novada dome 2019.gada 26.septembrī ir pieņēmusi lēmumu „Par Ozol-
nieku novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas un Ozolnieku novada 
teritorijas plānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi pārskata nodošanu publiskajai 
apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā no-
teiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosa-
cījumi.
Izstrādātais Vides pārskats ir dokuments, kurā kompleksi vērtēta Ozolnieku novada teri-
torijas plānojuma ieviešanas iespējamā ietekme uz vidi, nodrošinot, ka vides vērtības tiek 
atbilstoši integrētas plānošanas dokumentā.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2019.gada 10.oktobra līdz 2019.gada 1.no-
vembrim.
Ar Ozolnieku novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas un Ozolnieku novada 
teritorijas plānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi pārskata materiāliem var iepazīties 
Ozolnieku novada Attīstības un projektu daļā Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku pa-
gastā, kā arī novada domes mājas lapā www.ozolnieki.lv.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 15.oktobrī plkst.17:00 Ozolnie-
ku novada pašvaldības telpās Stadiona ielā 10, 2.stāva zālē.
Rakstiskus priekšlikumus līdz 1.novembrim var iesniegt:
novada domē, Stadiona ielā 10, 2.kabinetā;
sūtot pa pastu uz adresi: Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pag., LV-3018;
elektroniski - uz e-pasta adresi: ozolnieki@ozolnieki.lv vai inese.baumane@ozolnieki.lv.

Attīstības un projektu daļa

Paziņojums par detālplānojuma "Detālplānojums nekustamā īpašumā Sko-
las iela 6, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā" apstiprināšanu.
Ozolnieku novada dome 26.09.2019. ir pieņēmusi lēmumu "Par detālplāno-
juma nekustamā īpašumā Skolas iela 6, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku no-
vadā apstiprināšanu " (protokols Nr.11, Lēmums Nr.13). Materiāli ir pieejami  
https://geolatvija.lv/geo/.

          PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Ozolnieku novada domes Iepirkumu un izsoļu komisija rīko nekustamā īpa-
šuma Meliorācijas ielā 15, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku 
novadā, kadastra Nr.5466 900 0884, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 2 (telpu gru-
pas kadastra apzīmējums 54660010728001002) ar kopējo platību 39,4 m2 
un tam piekrītošajām kopīpašuma 394/7957 domājamām daļām no būves 
(kadastra apzīmējums 54660010728001) un zemes (kadastra apzīmējums 
54660010728) rakstisku izsoli ar augšupejošu soli. 
Izsoles dalībnieki savus piedāvājumus var iesniegt, sākot no 2019.gada 6.sep-
tembra līdz 2019.gada 7.oktobrim plkst.10:00 Ozolnieku novada pašvaldības 
kancelejā (2.kabinetā), Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku novadā. Piedā-
vājumi tiks atvērti 2019.gada 7.oktobrī plkst. 10:05, Ozolnieku novada pašval-
dības ēkas zālē, Stadiona ielā 10, Ozolniekos. Nekustamā īpašuma sākumce-
na ir EUR 20 000,- (divdesmit tūkstoši eiro). Maksāšanas līdzekļi – 100 % eiro. 
Izsoles dalībniekam pirms izsoles ir jāsamaksā nodrošinājums 10% apmērā 
no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 2 000,- (divi tūkstoši eiro) apmērā Ozolnie-
ku novada domes kontā Nr.LV72HABA0551001405027, A/S Swedbank, kods: 
HABALV22 ar norādi “Nodrošinājums nekustamā īpašuma Meliorācijas ielā 
15 – dz.2, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, izsolei”. 
Nekustamā īpašuma apskate iespējama darba dienās, iepriekš piesakoties 
pie norādītās kontaktpersonas. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.
ozolnieki.lv, 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 norises dienas, tās iemaksu 
veicot pašvaldības kontā. Uz izsolāmo mantu nav personas ar pirmpirku-
ma tiesībām. Kontaktpersona: Iepirkumu un izsoļu komisijas priekšsēdētāja 
Svetlana Krūmiņa, tālr. 63084708, e-pasts: svetlana.krumina@ozolnieki.lv .

          PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Ozolnieku novada domes Iepirkumu un izsoļu komisija rīko nekustamā 
īpašuma Iecavas ielā 2, Brankās, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, ka-
dastra Nr. 5444 900 0927, kas sastāv no dzīvokļa Nr.7 (kopējā platība 47,6 
m2) un tam piekrītošajām kopīpašuma 476/2338 domājamām daļām - no 
būves (kadastra apzīmējums 54440050293001) un zemes (kadastra nu-
murs 54440050293) rakstisku izsoli ar augšupejošu soli. 
Izsoles dalībnieki savus piedāvājumus var iesniegt, sākot no 2019.gada 
9.septembra līdz 2019.gada 10.oktobrim plkst.10:00 Ozolnieku novada 
pašvaldības kancelejā (2.kabinetā), Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku 
novadā. Piedāvājumi tiks atvērti 2019.gada 10.oktobrī plkst. 10:05, Ozolnie-
ku novada pašvaldības ēkas zālē, Stadiona ielā 10, Ozolniekos. Nekustamā 
īpašuma sākumcena ir EUR 2 200,- (divi tūkstoši divi simti eiro). Maksāša-
nas līdzekļi – 100 % eiro. Izsoles dalībniekam pirms izsoles ir jāsamaksā 
nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 220,- (divi 
simti divdesmit eiro) apmērā Ozolnieku novada domes kontā Nr.LV72HA-
BA0551001405027, A/S Swedbank, kods: HABALV22 ar norādi “Nodrošinā-
jums nekustamā īpašuma Iecavas ielā 2 – 7, Brankās, Cenu pagastā, Ozol-
nieku novadā, izsolei”.
Nekustamā īpašuma apskate iespējama darba dienās, iepriekš vienojoties 
par laiku ar nekustamā īpašuma speciālisti Irinu Malahovsku, tālr. 63084713 
vai 29991198, e-pasts: irina.malahovska@ozolnieki.lv. Ar izsoles noteiku-
miem var iepazīties www.ozolnieki.lv, kā arī Ozolnieku novada pašvaldībā 
(Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku novadā) darba laikā. Izsoles uz-
varētājam jāsamaksā tā piedāvātā augstākā cena viena mēneša laikā no 
izsoles norises dienas, tās iemaksu veicot pašvaldības kontā. Uz izsolāmo 
mantu nav personas ar pirmpirkuma tiesībām. Kontaktpersona: Iepirku-
mu un izsoļu komisijas priekšsēdētāja Svetlana Krūmiņa, tel. 63084708, 
e-pasts: svetlana.krumina@ozolnieki.lv.

Jānis Ulmanis  1931
Ivans Balušs  1952
Sofija Zelmene  1940
Tatjana Šķilta  1958
Kazimirs Kjapsņa   1932

Paziņojums par Ozolnieku novada
teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas 

un stratēģiskās ietekmes uz vidi pārskata
nodošanu publiskajai apspriešanai

Ozolnieku novada dome 2019.gada 
26.septembrī ir pieņēmusi lēmumu 
“Par Mežaparka izveides ieceres atbal-
stīšanu un nodošanu publiskajai ap-
spriešanai”.
Mežaparka kopējā teritorijas platība – 
69,3989 ha. Mežaparka teritoriju plānots 
sadalīt 2 galvenajos izmantošanas veidos:
1. Labiekārtota publiskā ārtelpa – ietilpst 

zonas A un C. A un C zonu teritorijās 
atļauta apbūve, ko veido labiekārtoti 
sporta laukumi, marķēti pastaigu lauku-
mi, trases u.c. veselības veicināšanas in-
frastruktūra, kempingi, laukumi atpūtai 
un rekreācijai, kā arī apjumtas vasaras 
estrādes, izklaides un atpūtas nodroši-
nāšanai nepieciešamie sezonas rakstu-
ra objekti un infrastruktūra. Tikai zonā C 
atļauti sezonas rakstura tirdzniecības vai 
pakalpojumu objekti (tirdzniecības kioski 
un segtie tirdzniecības stendi), tas ir īslai-
cīgas lietošanas būves.

2. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma – 
ietilpst zona B.

Paziņojums par Mežaparka izveides
ieceres nodošanu publiskajai apspriešanai

Mežaparka ieceres publiskā apspriešanas 
termiņš noteikts no 2019.gada 1.oktobra 
līdz 2019.gada 21.oktobrim. 
Ar Mežaparka ieceres materiāliem izdru-
kas veidā var iepazīties Ozolnieku novada 
pašvaldībā darba laikā 5.kabinetā, kā arī 
pašvaldības mājas lapā www.ozolnieki.lv .
Mežaparka ieceres publiskās apspriešanas 
sanāksme notiks 2019.gada 8.oktobrī 
plkst.17.00 Ozolnieku novada domē, Sta-
diona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku pagas-
tā, Ozolnieku novadā, 2.stāva zālē.
Rakstiskus priekšlikumus līdz 21.oktobrim 
var iesniegt klātienē vai nosūtīt pa pastu:
• novada domē, Stadiona ielā 10, 5.kabi-

netā;
• sūtot pa pastu uz adresi: Stadiona iela 10, 

Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV – 3018;
• elektroniski: uz e-pasta adresi: krista.tu-

mova@ozolnieki.lv.
 

Krista Tumova,
Attīstības un projektu daļas 

Nekustamā īpašuma speciāliste



Dzejas dienu pasākums šo-
gad Ozolnieku Tautas namā 
tika organizēts kā vakarē-
šana sveču gaismā, sirsnīga 
dialoga un pārdomu gaisotnē. 
Ozolnieku novada Centrālā 
bibliotēka pasākumā piedāvā-
ja lasītavu un meistardarbnīcu 
“Uz dzejas spārna”. „Katram 
apmeklētājam bija iespēja izga-
tavot savu dzejas spārnu ar sev 
tīkamāko dzejas trīsrindi. Bija 
iespēja ievietot vārdus pazīs-
tamu dzejnieku dzejoļos, salikt 
dzejoli no dotajiem vārdiem un 
pakavēties lasītavā,” stāsta bib-
liotēkas vadītāja Ingrīda Krieķe.
Tam sekoja tikšanās un sirsnī-
gas sarunas ar grāmatas “Laika 
jautājums - esejas ar epifānijas 
garšu” autori – mūsu novadnie-
ci Andritu Grīnbergu, kura atzīs-
tas, ka viņai radošā dzirksts un 
teksti atnāk pēkšņi, kā atklās-
mes par kādiem dzīves jautāju-
miem un procesiem.
Mūsu novadnieces Andritas 
Grīnbergas esejas  runā par lai-
ka jautājumu - kas es biju, kas 
es esmu un kas es būšu. Epi-

Augusta izskaņā Garozas Pa-
kalpojumu centrā „Eži” nori-
sinājās aizraujoša tikšanās 
ar mūsu novadnieku no Ānes 
- jauno rakstnieku Oskaru 
Tarvidu, grāmatas “ Gastar-
baitera dienasgrāmata“ au-
toru. Autora pirmā grāmata 
izdota pagājušā gada decem-
brī 1000 eksemplāros. Lasītā-
jiem tā ir pieejama grāmatnī-
cās un interneta veikalos. 
 „Es iedvesmojos no dzīves, kas 
sniedz jaunus iespaidus tam, 
ko es redzu un jūtu. Grāmata 
radusies vairāku gadu laikā no 
dzīves pierakstiem, kad es kā 
students devos strādāt uz Liel-

Salgales pagasta Garozas 
pakalpojuma centrā “Eži” 
ceturtdienās no plkst.17.30 
interesentiem ir iespēja ra-
doši darboties bezmaksas 
floristikas nodarbībās.
Rudens ir pats krāsainākais 
gadalaiks. Sāk iekrāsoties 
koku lapas, priecē krāšņie 
rudens ziedi, augļi, dārzeņi 
un spilgtie ogu ķekari. Lai il-
gāk varētu priecāties par lapu 
krāšņumu, nodarbībā mēs 

6. septembra pēcpusdienā 
pie Garozas Veselības takas 
pulcējās māmiņas un vec-
māmiņas kopā ar bērniem, 

lai dotos salasīt un iepazīt 
tuvākajā apkārtnē sasto-
pamās sēnes.
Divu stundu garā pastaigā pa 
mežu mēs uzzinājām, ka vis-

fāniju autori satrauc Latvijas 
liktenis un nākamo paaudžu 
pēctecība. Andrita aicināja 
klātesošos pārdomāt, ko mēs 
viens otram un saviem bēr-
niem atstāsim mantojumā, 
vai mantu, kuras dēļ nereti 
sanaidojas pat tuvākie radi, 
vai kādas citas vērtības – tau-

tastērpu, recepšu kladi, dzī-
vesziņu, uzrakstītu grāmatu 
vai senu foto albumu, kas gla-
bā dzimtas vēsturi?
"Laika jautājums. Esejas ar 
epifānijas garšu” ir sarunas 
no sirds uz sirdi, jo Andritas 
pārdomas rosina aizdomāties 
par savu dzīvi un vērtībām. 
Tikšanās laikā klausītājiem ik 
pa brīdim gribējās Andritas 
teiktajam ko piebilst un pa-
pildināt, tā veidojot saturīgu 
dialogu par dzīvē svarīgo.

„Māksla ir brīvāka joma, kā iz-
gaismot kādu problēmu. Tā ir 
iespēja runāt caur simboliem,” 
secina grāmatas autore. Viņa 
bija pateicīga ikvienam, kurš 
pagodināja ar savu klātbūtni,  
jo laiks ir patiesi vērtīgākais, 
ko varam viens otram sniegt. 
Vakarēšanu muzikāli medita-

tīvā gaisotnē noslēdza Dzejas 
koncerts - “Dvēseles un da-
bas dziesmas” kopā ar čellisti 
un arī dziesmu vārdu autori 
Madaru Fogelmani un koklē-
tāju Ingu Rancāni. „Dzejnieks 
raksta par visu, ko redz un 
sajūt ar sirdi”, atzīstas Mada-
ra, kuras dzeja un dziedājums 
neatstāj vienaldzīgu, vakara 
noslēgumā visus apvienojot 
kopīgā dziesmā.

Solvita Cukere

Septembra nokrāsas
Savos darbos atstāj sirds nospiedumus

Tikšanās ar rakstnieku -
novadnieku Oskaru Tarvidu

Ģimeniskā pasākumā
iepazīst sēņu pasauli

britāniju. Ierodoties svešumā, 
es sajutu asu kontrastu, kā es 
dzīvi biju iedomājies un kā tas 
viss bija patiesībā. Realitāte 
stipri atšķīrās no sapņiem par 
skaisto un bagāto dzīvi ārze-
mēs. Kad manus pierakstos 
fiksētos stāstus izlasīja 
draugs, viņš man ieteica šos 
pierakstus apkopot un izdot 
grāmatā. Dzīvojot ārzemēs 

es aptvēru, kā mēs plūstam 
pa dzīvi, sekojot naudai, un 
tā nereti pazaudējam savus 
mērķus, sapņus un ideālus,” 
izjūtās atklāti dalās autors.
„Man rakstīšana ir saruna ar 

tās apstrādājām tās ar PVA 
līmi. Izžūstot lapas kļūst elas-
tīgas un var izmantot dažādu 
galda dekoru veidošanā. Tā 
var ļauties fantāzijai un radīt 
neatkārtojamus darbiņus. 
Aicinām pievienoties ceturt-
dienas vakaros „Ežos”  uz 
floristikas nodarbībām visu 
vecumu interesentus. 

Anda Plikša, kultūras darba
organizatore Salgales pagastā

sevi, kas palīdz sakārtot do-
mas un izjūtas. Arī ģimene 
mani ļoti atbalsta. Sieva ir gan 
mans lielākais kritiķis un reizē 
kvēlākais fans. Grūtākais grā-
matas tapšanas procesā bija 
atklāt savu dvēseli citiem. Es 
priecājos, ka pēc grāmatas 
iznākšanas, cilvēki man raks-
ta sociālajos tīklos. Tā es jūtu 
atgriezenisko saiti no saviem 

lasītājiem. Šobrīd es nopietni 
pievēršos literatūrai un jau 
top nākamā grāmata,” smai-
dot stāsta Oskars Tarvids.

Solvita Cukere

Aicina uz floristikas
radošajām darbnīcām

izplatītākās sēnes pie mums 
ir sarkanā un baltā mušmi-
re, apšu bekas, gailenītes un 
dažādu nokrāsu bērzlapītes. 

Karstās vasaras sausuma dēļ, 
šogad kavējas rudens sēnes 
–villainītes, cūcenes un citas. 
Bērniem bija liels prieks par 
atrastajām sēnēm, kuras mēs 
pēc tam zīmējām mākslinie-
ces Annas Kaltiginas vadītajā 
mākslas nodarbībā pakalpo-
jumu centrā “ Eži”. Bet pasā-
kuma noslēgumā baudījām 
sēņu zupu, kas pēc garās 
pastaigas mežā īpaši labi gar-
šoja.

Anda Plikša, kultūras darba
organizatore Salgales pagastā


