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2019. GADA DECEMBRA NR. 12 (273)OzolniekuNovads       Ozolnieku-novads

OZOLNIEKU

1. decembrī, Pirmās Adventes svētdienas novakarē, Ozolniekos pie domes ēkas svinīgi tika iedegta Ziemassvētku eglīte.
Pasākums pulcēja vairāk nekā 100 novadnieku.

Pēc divu gadu intensīva darba e-pakalpojumu jomā Ozolnieku novads ir saņēmis VARAM at-
zinību par augstiem sasniegumiem Latvijas valsts pakalpojumu digitalizācijā un pieejamībā 
novadu nozīmes attīstību centru grupā. E-indekss mēra iestāžu e-pārvaldes iespēju pielieto-
šanu, kā arī sniegto e-pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Šo vērtējumu 
jau piekto gadu veic Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM). 

Izsakām pateicību Ozolnieku novada pašvaldības Kancelejas vadītājai Zitai Janitēnai un Sa-
biedrisko attiecību un informācijas daļas darbiniecēm, kuras nodrošina savlaicīgu un kvali-
tatīvu pakalpojuma sniegšanu. 

Ozolnieku novadu apbalvo par augstu
rezultātu E-indeksā 
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2019. gadā realizēti vairāki nozīmīgi novada attīstības projekti
Uzsākot 2019. gadu, Ozolnieku 
novada pašvaldībai bija iespai-
dīgi plāni novada infrastruktū-
ras attīstībai. No dažiem diem-
žēl šogad vajadzēja atteikties, 
jo Valsts Kase pieņēma lēmumu 
par aizņēmumu nepiešķiršanu 
pašvaldībām. 

Finansiāli apjomīgākie ieguldīju-
mi bija paredzēti ūdenssaimnie-
cības tīklu attīstībai Garozas un 
Ozolnieku ciemos. Būvprojekti 
ir izstrādāti un akceptēti, tiek 
meklētas iespējas finansējuma 
piesaistei. Šajā gadījumā aizņē-
mumu no Valsts Kases ņems 
Ozolnieku KSDU. Garozas ciemā 

tiks izbūvēta jauna ūdens iegu-
ves vieta, atjaunoti centralizētie 
ūdens apgādes tīkli un izbūvēti 
centralizētās notekūdeņu ka-
nalizācijas tīkli. Ozolniekos tiks 
uzsākta centralizēto ūdens ap-
gādes tīklu un sadzīves notek-
ūdeņu kanalizācijas tīklu izbūve 

ielās, kur šīs pakalpojums netika 
nodrošināts.
2019. gadā Ānes ciemā tika veikta 
notekūdeņu sūkņu stacijas un 
spiedvada pārbūve – kopējās iz-
maksas EUR 93 656,11.
Ievērojami ieguldījumi šogad 
veikti ielu un ceļu infrastruktūras 
atjaunošanā. Līdztekus ielu un 
ceļu ikdienas uzturēšanai, tika 
veikta Jaunatnes ielas pārbūve 

Ānes ciemā, paredzot arī apgais-
motu gājēju celiņu – kopējās 
izmaksas EUR  531 860,10 ar PVN. 
Asfalta seguma atjaunošanas 
darbi tika veikti Emburgas cie-
ma 1. maija ielā. Jaunu segumu 
uzklāja arī Teteles ciema Skaru 
ielā. Skaru un Muižas ielās tika 

izbūvēts arī jauns apgaismojums.
Turpinot Eiropas lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
finansētā pasākuma „Pamatpa-
kalpojumi un ciematu atjaunoša-
na lauku apvidos” projektu, tika 
izbūvēts lauku ceļš Cenu pagastā 
posmā Ņurdas - Mucenieki, ar 
mērķi uzlabot ceļu infrastruktū-

ras kvalitāti lauku teritorijās, lai 
veicinātu uzņēmējdarbību un 
saglabātu apdzīvotību. Projekta 
kopējā summa ir EUR 25 6531,80, 
no kuras ELFLA līdzfinansējums – 
EUR 142 002,94.
Viens no iedzīvotāju gaidītāka-
jiem projektiem bija apgaismo-

ta gājēju celiņa būvniecība no 
Ozolnieku stacijas līdz A8 šosejai 
Branku virzienā. Kopējais pašval-
dības budžeta finansējums šim 
projektam ir EUR 69 4397,99.
Otrs gaidītākais projekts bija 
Valsts reģionālā autoceļa P100 
Jelgava – Dalbe un Eglaines/
Skolas ielas krustojuma pārbūve 
par rotācijas apli Ozolniekos. Apļa 
būvdarbus finansēja VAS “Latvijas 

Valsts ceļi”.
2019. gadā līdztekus ceļu būvnie-
cībai, tika veikta arī meliorācijas 
sistēmu un lietus ūdens kanalizā-
cijas sistēmu atjaunošanas darbi. 
Ar mērķi, veicināt energoefek-
tivitāti Ozolnieku centralizētajā 
siltumapgādes pārvades un sa-
dales sistēmā, veikti maģistrālo 
siltumapgādes inženiertīklu pār-
būves darbi ~ 425 metru garumā 
sekojošos posmos:

• Meliorācijas iela (no krus-
tojuma ar Kastaņu ielu līdz 
krustojumam ar Stadiona 
ielu) – 129,03 metri;
• Kastaņu un Parka ielas (no 
ievada dzīvojamā ēkā Kasta-
ņu ielā līdz dzīvojamai ēkai 

Parka ielā 1) – 217,45 metri;
• Meliorācijas iela (no ievada 
dzīvojamā ēkā Meliorācijas 
ielā 21 līdz ievadam dzīvo-
jamā ēkā Meliorācijas ielā 
25) – 78,08 metri. KF projekta 
kopējās izmaksas EUR 282 
657,21, t.sk. KF līdzfinansē-
jums – EUR 81 760,35.

Ierobežotā finansējuma dēļ, jau-
na apgaismojuma līnija Dalbes 
ciemā virzienā uz Jaunpēternie-
kiem tiks būvēta 2020. gadā. Arī 
Rīgas ielas, Ozolniekos, apgais-
mojuma atjaunošana tiks veikta 
2020. gadā. 2019. gada novembrī 
tika izsludināts atklātais kon-
kurss, kā rezultātā tika iesniegti 
vairāki piedāvājumi. Iepirkumu 
komisija veic piedāvājumu izvēr-
tēšanu.
Turpinot novada teritoriju labie-
kārtošanas darbus, jaunas atpū-
tas un veselības veicināšanas 
teritorijas tika veidotas pie Ānes 
dīķa, Ānē un pie Džammu dīķa, 
Branku ciemā. Šeit labiekārtoša-
nas darbi turpināsies 2020. gadā. 
Turpinot 2018. gadā uzsāktos dar-
bus, 2019. gada nogalē LEADER 
programmas projekta "Ozolnieku 
Veselības  takas labiekārtošana"  
ietvaros Veselības takā tika uz-
stādīts jauns vingrošanas un bēr-
nu rotaļu laukumu aprīkojums 
– kopējās projekta izmaksas EUR 
36 658,50. No tām ELFLA līdzfinan-
sējums EUR 27 000. 

 

Salgales pagastā pie pamatsko-
las tika labiekārtots sporta lau-
kums. Ir izbūvēts jauns basketbo-
la (400m²) un volejbola (286 m²) 
laukums, skrejceļš tāllēkšanas 
bedrei (24 m²) un šķēpmešanas 
sektoram (68 m²). Izveidots arī 
celiņš skriešanai (225 m²), lodes 

grūšanas sektors (95 m²) un 
nobruģētas ietves. Jūlija nogalē 
laukumos tika ieklāts gumijas 

segums, bet laukumus savieno-
jošās zonās - betona bruģakmens 
(210 m²). Sporta laukumā izbūvēti 
arī divi apgaismes balsti ar gais-
mekļiem, nodrošināta lietusūde-
ņu novadīšana, uzstādīti jauni 
soli līdzjutējiem un atkritumu 
urnas. Atsevišķi ir uzstādīts pītais 
žogu tīkls basketbola laukumam 
un aizsargtīkls volejbola lauku-
mam. Kopējās projekta izmaksas 
ir EUR 185 121,85 (ar PVN). Projektu 
finansēja Ozolnieku novada paš-

Noslēdzas remontdarbi Ānē, Jaunatnes ielā 

Branku celiņš nodots ekspluatācijā

valdība. 
2019.gadā tika veikta Teteles 
kapu kapličas būvprojekta iz-
strāde, bet šo projektu neizdevās 
realizēt, jo pietrūka finansējums. 
Projektēšanas izmaksas EUR 11 
979,00.
Deinstitucionalizācijas projekta 
"Daudzfunkcionāla sociālo pakal-
pojuma centra izveide Ozolnieku 
novada Ānē" Nr. 9.3.1.1/18/I/022 
īstenošanas ietvaros, 2019. gada 
jūnijā tika pabeigta telpu rekons-
trukcija dienas aprūpes centra 
izveidei Celtnieku ielā 12, Ānē. 
Kopējās izmaksas EUR 94 880,79, 
no tām ERAF un Valsts budžeta 
līdzfinansējums EUR  70 500,67.  

 
Kā katru gadu, arī šogad tika veik-
ti nepieciešamie remontdarbi 
novada izglītības iestādēs.

PII "Saulīte", Ānē veikti remont-
darbi grupas "Mārītes" telpās - 
virtuvē un tualetes telpā. Kopējās 
izmaksas EUR 7 379,71.
PII "Bitīte", Brankās veikti divu 
tualešu telpu remonti. Kopējās 
izmaksas EUR 15 808,81.
PII "Bitīte" Brankās veikta venti-
lācijas sistēmas izbūve visā ēkā. 
Kopējās izmaksas EUR 61 038,64.
Garozas pamatskolā veikti re-
montdarbi 1. stāva trīs telpās - di-
vās klasēs un skolas garderobē. 

PII ”Zīlīte” veikti meliorācijas sistēmas sakārtošanas darbi

Ozolniekos izbūvēts rotācijas aplis satiksmes drošībai

Pašvaldības ceļa Ņurdas – Mucenieki pārbūve

Pabeigti būvdarbi uz autoceļa Jelgava–Iecava

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

Avīzē publicējamie materiāli jāiesūta līdz katra mēneša 10. datumam. 

Ja Tu katra mēneša sākumā nesaņem savā pastkastītē kārtējo “Ozolnieku Avīzes” numuru, vai to saņem vēlāk par 
kārtējā mēneša 10. datumu, vai arī Tavā pastkastītē tiek iemests vairāk nekā 1 avīzes eksemplārs, lūdzu, par to ziņot 

uz e-pastu: avize@ozolnieki.lv. Katru šādu gadījumu pārrunājam ar izdevuma piegādātāju.

5. decembrī Ozolnieku novada 
domes priekšsēdētājs Dainis 
Liepiņš vienojās ar VAS “Latvijas 
Valsts ceļi” vadību par rotācijas 
apļa izbūvi valsts autoceļa A8 
(Rīga—Jelgava—Lietuvas robe-
ža (Meitene)) un valsts vietējās 
nozīmes autoceļa V1068 (Ozol-
nieki-Brankas-Brankstūri) krus-
tojumā. Vienošanās paredz, ka 
VAS “Latvijas Valsts ceļi” 2020. 
gadā izsludinās projektēšanas 
konkursu par rotācijas apļa iz-
būvi. Būvdarbi varētu tikt veikti 
2021. gadā.
Ozolnieku novada pašvaldībā jau 
ir izstrādāts gājēju/velosipēdistu 
ietves projekts no Branku ciema 
līdz autoceļam A8. Savstarpējā 
vienošanās paredz arī to, ka tiks 
nodrošināta cieša sadarbība 
starp rotācijas apļa un ietves pro-
jektētājiem. Gājēju/velosipēdistu 
ietves un krustojuma izbūve no-
tiktu pēc iespējas vienlaicīgi.
Jau daudzu gadu garumā autoce-
ļu A8 un V1068 krustojums ir bijis 
bīstams gan autobraucējiem, gan 

gājējiem, gan velosipēdistiem, 
jo sevišķi tiem, kuriem ir bijusi 
nepieciešamība šķērsot autoceļu 
A8 Branku vai Iecēnu apdzīvoto 
vietu virzienā. Tāpēc tas ir ie-
vietots VAS “Latvijas Valsts ceļi” 
“melno punktu” kartē.  Par melno 
punktu tiek uzskatīta vieta, kur 
viena kilometra garumā trīs gadu 
laikā ir notikuši vismaz astoņi sa-
tiksmes negadījumi vai ir gājuši 
bojā vismaz trīs cilvēki. Savukārt 
krustojums par melno punktu ir 
uzskatāms, ja negadījumi ir noti-
kuši 150 m rādiusā uz katru pusi.
Ozolnieku novada domes priekš-
sēdētājs Dainis Liepiņš komentē: 
“Beidzot Ozolnieku novada ie-
dzīvotājiem ir parādījusies reāla 
cerība, izmantojot minēto krus-
tojumu, izvairīties no regulāriem 
dzīvības apdraudējumiem dodo-
ties uz skolu, uz darbu vai vedot 
bērnus uz bērnudārzu.”

Madara Ābeltiņa, Sabiedrisko attiecību un 
informācijas daļas vadītāja

Branku ceļa un A8 krustojumā 
būvēs rotācijas apli

Kopējās izmaksas EUR 48 950,57.
PII “Zīlīte”, Ozolniekos augustā 
veikta lietus ūdeņu sistēmas 
izbūve bērnu rotaļu laukuma te-

ritorijā. Kopējās izmaksas EUR 19 
216,57.

Inese Baumane, Attīstības un projektu 
daļas vadītāja

Ekspluatācijā nodots jaunais sporta laukums pie Salgales pamatskolas

Sakārtota Ozolnieku centra teritorija

Kur un kādus dokumentus var 
iesniegt pašvaldībai?
Pašvaldībā, visās apmeklētāju 
pieņemšanas vietās (Kancelejā, 
Salgales pagasta pārvaldē, Ānes 
un Branku pakalpojumu centros) 
var:
- Samaksāt nekustamā īpašuma 
nodokli;
- Deklarēt dzīvesvietu;
- Iesniegt iesniegumu par nekus-
tamā īpašuma nodokļa atvieglo-
jumiem;
- Iesniegt sūdzības, priekšlikumus 
un iesniegumus;

DOKUMENTU IESNIEGŠANA PAŠVALDĪBĀ 
- Iesniegt iesniegumu par dekla-
rētās dzīvesvietas anulēšanu.
Kancelejā un Salgales pagasta 
pārvaldē var saņemt konsultā-
cijas par www.latvija.lv, kā arī ie-
sniegt iesniegumus :
- VSAA (bērna piedzimšanas pa-
balsts, vecāku pabalsts, slimības 
pabalsts, klienta nāves gadījumā 
nesaņemtās pensijas/pabalsta/
atlīdzības izmaksa utt.); 
- VDEĀVK (no 02.01.2020 pieņe-
mam iesniegumus VDEĀVK par 
invaliditātes ekspertīzes veikša-
nu, iesniegumus invaliditātes ek-

* Nodokļu maksātāja kategorija un atvieglojuma apmērs Piezīmes

Esmu 1. un 2.grupas invalīds, man nav 1. šķiras mantinieku, 
ienākumi nepārsniedz minimālo algu – 70%

Pievienota apliecības kopija un dokumenti, kas 
apliecina ienākumu lielumu 

Esmu pensionārs, man nav 1. šķiras mantinieku, ienākumi 
nepārsniedz minimālo algu – 50%

Pievienota apliecības kopija un dokumenti, kas 
apliecina ienākumu lielumu

Esmu Černobiļas AES avārijas seku likvidētājs, Afganistānas 
kara dalībnieks vai nacionālās pretošanās kustības dalīb-
nieks – 50%

Pievienota apliecības kopija

Uz taksācijas gada 1. janvāri man ir divi bērni vecumā līdz 18 
gadiem, deklarēti īpašumā – 25%

Pildu aizbildņa vai audžuģimenes pienākumus – 90% Pievienota statusu apliecinoša dokumenta kopija 

Pirmo reizi deklarējos Ozolnieku novadā savā īpašumā 
(atvieglojumu piemēro par nākamajiem diviem taksācijas 
gadiem) – 90% 

Esmu trūcīga persona – 90%

Esmu maznodrošināta persona – 50%

Esmu nodevis ekspluatācijā ēku / būvi (atlaidi piemēro 
par nākamajiem trīs taksācijas gadiem pēc akta parak-
stīšanas) – 50%

Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā (kopija)

Esmu noformējis zemesgrāmatā savas īpašumtiesības uz 
dzīvoklim piesaistītā zemes gabala atbilstošo domājamo 
daļu – 50% par nākamo taksācijas gadu

Pievienota zemesgrāmatas kopija

Iesniegumu par NĪN atvieglojumu piešķiršanu jāiesniedz kārtējā gadā līdz 01.06.2020       * atzīmējot vairākus, piemēro labvēlīgāko

spertīzes lēmuma apstrīdēšanai, 
“Mani dati VDEĀVK”, iesniegumus 
atkārtotai invalīda apliecības iz-
sniegšanai).
Aicinām iedzīvotājus 2020.gadā 
izmantot iespēju saņemt nekus-
tamā īpašuma nodokļa atvieglo-
jumu pašam (pašai) piederošam 
nekustamajam īpašumam, ja ir 
atbilstība vienam no kritērijiem 
(ar nosacījumu, ka nav nekus-
tamā īpašuma nodokļa parāda 
un īpašums (arī daļēji) nav izno-
māts):

10. decembrī, Langervaldes ielā 1A, Ozolnieku novadā uzņēmums „Jelgavas tipogrāfija” svinīgi 
iemūrēja laika kapsulu ražošanas ēkas jaunbūves pamatos. Jaunbūves projektētājs - „Pils M” SIA, 
būvdarbus veiks -SIA “BILDBERG”.
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No 5. decembra pieteikties bez-
darbnieka vai darba meklētāja 
statusam tiešsaistē NVA CV un 
vakanču portālā var bez elektro-
niskā paraksta.
Ja Jūs vēlaties elektroniski ie-
sniegt pieteikumu bezdarbnie-
ka vai darba meklētāja statusa 

piešķiršanai NVA CV un vakanču 
portālā (https://cvvp.nva.gov.
lv), jāveic sekojoši soļi:
1. solis 
Jāizvēlas sadaļa Pieteikšanās 
bezdarbnieka vai darba meklē-
tāja statusam.
2. solis
Jāautorizējas, izmantojot vienu 
no portāla latvija.lv autentifikā-
cijas veidiem.
3. solis
Jāaizpilda iesniegums bez-
darbnieka vai darba meklētāja 
statusa piešķiršanai un jāaugš-
upielādē kā pielikums. (Iesnie-
gums bezdarbnieka statusa pie-

2020. gada 1. janvārī stāsies 
spēkā grozījumi Valsts fondēto 
pensiju likumā, kas paredz tie-
sības pensiju otrā līmeņa dalīb-
niekiem novēlēt savu pensiju 2. 
līmenī uzkrāto kapitālu. 1 289 
000 pensiju 2. līmeņa dalībnie-
kiem būs iespēja izvēlēties,  vai  
pensiju 2. līmeņa uzkrājumu 
novēlēt mantojumā, pievienot 
citas  personas pensiju 2. līmeņa 
kapitālam, vai ieskaitīt valsts 
pensiju speciālajā budžetā.
 „Pēc būtības pensiju 2. līmenī 
uzkrātais kapitāls ir cilvēka īpa-
šums, un pats cilvēks varēs izvē-
lēties, kā ar uzkrājumu rīkoties. 
Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras uzdevums ir reģistrēt 
šo izvēli un cilvēka nāves ga-
dījumā novirzīt uzkrāto naudu 
atbilstoši izvēlei,” skaidro Inese 
Šmitiņa, Valsts sociālās apdroši-
nāšanas aģentūras (VSAA) direk-
tore.

šķiršanai vai Iesniegums darba 
meklētāja statusa piešķiršanai 
atrodams NVA tīmekļa vietnē);
4. solis 
Jānorāda, ar kuru filiāli vēlaties 
sadarboties.
5. solis
Jānosūta iesniegums NVA.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka NVA 
CV un vakanču portālā autentifi-
cēties var gan ar internetbankas 
autentifikācijas līdzekli, uzklik-
šķinot uz attiecīgās bankas iko-
nas, gan ar elektronisko paraks-
tu, gan ar eParaksts mobile.
Atgādinām, ka joprojām neklā-
tienē iesniegumu bezdarbnieka 
vai darba meklētāja statusa pie-
šķiršanai iespējams iesniegt arī 
valsts pārvaldes pakalpojumu 
portālā www.latvija.lv ar e-pa-
kalpojuma Iesniegums iestādei 
starpniecību.
Jūs varat pieteikumu bezdarb-
nieka vai darba meklētāja sta-

Latvijas Zvērinātu notāru pado-
mes priekšsēdētājs Jānis Skrastiņš 
aicina iedzīvotājus būt aktīviem 
un noteikti veikt savu izvēli, nevis 
ignorēt šo iespēju: “Jo tikai tad, ja 
cilvēks būs izvēlējies savu pensiju 
2. līmenī uzkrāto kapitālu atstāt 
mantojumā, zvērināts notārs varēs 
iekļaut to kopējā mantojumā, un to 
varēs saņemt tuvinieki.” 
Lai informētu iedzīvotājus par gai-
dāmajām pārmaiņām un uzkrāju-
mu novēlēšanas iespējām, VSAA 
iedzīvotājiem izskaidros jaunos 
nosacījumus, kā arī varēs pieteik-
ties atgādinājuma saņemšanai no 
VSAA, lai jaunajā gadā izmantotu 
iespēju veikt izvēli un paziņot par 
to VSAA.
Plašāk par izvēles iespējām var uzzi-
nāt mājaslapā www.kampensiju.lv.

Raksts tapis sadarbībā ar NVA

2020. gadā iedzīvotājiem, ku-
riem Valsts sociālās apdroši-
nāšanas aģentūras (VSAA) pie-
šķirto valsts pensiju, pabalstu 
vai atlīdzību piegāde saņēmēja 
dzīvesvietā tiek nodrošināta ar 
VAS „Latvijas Pasts” starpnie-
cību, piegādes pakalpojuma 
maksa saglabāsies nemainīga 
– tā būs 2,39 eiro. Šo summu, tā-
pat kā līdz šim, VSAA ieturēs no 
saņēmējam izmaksājamās pen-
sijas, pabalsta vai atlīdzības un 
pārskaitīs VAS „Latvijas pasts”.

tusa piešķiršanai nosūtīt arī pa 
e-pastu, bet tad gan iesniegums 
būs jāapliecina ar drošu elek-
tronisko parakstu. Aizpildītais 
iesniegums jāadresē tai NVA 
filiālei, ar kuru Jūs vēlaties sadar-
boties. Filiāļu kontaktinformāci-
ja un e-adreses pieejamas NVA 
mājaslapā.
Bezdarbnieks vai darba meklē-
tājs var reģistrēties jebkurā NVA 
filiālē neatkarīgi no deklarētās 
dzīvesvietas!
Detalizētāka informācija - NVA tī-
mekļvietnes sadaļā Bezdarbnie-
ka un darba meklētāja statuss.

Raksts tapis sadarbībā ar NVA

Pensiju 2. līmeņa
uzkrājumus varēs mantot

2020. gadā maksa par pensiju un 
pabalstu piegādi nemainīsies

Iepriekš VSAA ziņoja, ka VAS „Latvi-
jas Pasts” saskaņā ar 2019. gada 24. 
septembrī noslēgto līgumu skaid-
ras naudas piegādes pakalpojumu 
dzīvesvietā 2020. gadā nodrošinās 
par 4,88 eiro. Pakalpojuma cenas 
starpību, kas pārsniedz 2,39 eiro, 
apmaksās VSAA. Starpības kom-
pensēšanai VSAA 2020. gada bu-
džetā ir paredzēti 2 119 149 eiro, tajā 
skaitā 65 736 eiro no pamatbudže-
ta un 2 053 413 no speciālā budžeta 
līdzekļiem.

Raksts tapis sadarbībā ar VSAA

Ar Ozolnieku novada domes 2019. gada 26. 
septembra lēmumu Nr. 11 tika apstiprināti 
Grozījumi 2017. gada 17. augusta noteikumos 
“Ozolnieku novada pirmsskolas pedagoģisko 
darbinieku mēnešalgas noteikšanas un darba 
slodžu sadales kārtība”. Tie paredz, ka no 2020. 
gada 1. janvāra Ozolnieku novada pirmsskolas 
pedagogi saņems algu paaugstinājumu. Līdzši-
nējo 800 eiro (bruto) vietā, novada pirmssko-
las pedagogi nākamgad mēnesī saņems 850 
eiro (bruto).

Solvita Cukere

Restorānā – “Masti Grill&Chill”, sadarbībā ar 
biedrību „TUVU”, izvietota ziedojumu lāde, kurā 
katrs aicināts ievietot dāvanu novada bērniem, 
ģimenēm un vientuļiem cilvēkiem, kuriem ne-
pieciešams līdzcilvēku atbalsts. Vari dāvināt 
ikdienā noderīgas lietas, ko pats vairs nelieto, 
bērnu rotaļlietas, ar ko jūsu atvases vairs ne-
spēlējas. Tāpat vari iegādāties ko tādu, ko zini, 
ka trūcīgāki ļaudis nevarētu atļauties. Labdarī-
bas akcijas organizatori, sadarbībā ar Biedrību 
„TUVU”, nogādās dāvanas vajadzīgajiem adresā-
tiem tieši Ziemassvētkos!

Solvita Cukere

LABIE DARBI
ZIEMASSVĒTKOS

NOVADA PIRMSSKOLAS
PEDAGOGIEM PALIELINA

ATALGOJUMU 

Sociālais dienests, uzņēmēji un iedzīvotāji 
svētkos iepriecina vientuļos un trūcīgos 

Ozolnieku novada sociālais 
dienests arī šogad sarūpē-
jis 60 dāvanas vientuļajiem 
senioriem, kuri ir Sociālā 
dienesta redzeslokā. Svētku 
dāvanas sociālie darbinieki 
sirmgalvjiem nogādās tieši 

viņu mājās. Veltes Ziemas-
svētkos vientuļajiem un trū-
cīgākajiem novada iedzīvotā-
jiem uz sociālo dienestu var 
atnest jebkurš, kurš izjūt tādu 
aicinājumu. 

Tāpat var rīkoties arī uzņēmē-
ji. Tāds piemērs ir Raubēnos 
strādājošais auto rezerves daļu 
ražotājs, SIA “Dinex Latvia”. Tā 
darbinieki 13. decembrī Ozol-
nieku novada Sociālā dienesta 
darbiniekiem nodeva dāvanas 
sociālā dienesta apzinājām ģi-
menē, kurām atbalsts svētkos 
visvairāk nepieciešams. Uzņē-
muma SIA ”Dinex Latvia” darbi-
nieki ar šāda veida labdarību 
nodarbojušies jau iepriekšējos 
gados.
Ja vēl kāda ģimene, zemnieks 
vai uzņēmējs vēlas iepriecināt 
seniorus, bērnus un ģimenes, 
kam ar pārticību šobrī mazāk 
veicies, lūgums sazināties ar 
Sociālā dienesta vadītāju Sar-
mīti Strodi pa tālruni 26110405. 
Atgādināsim, ka Ozolnieku no-
vada Sociālais dienests tagad 
atodas Rīgas ielā 29. 

Solvita Cukere
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Valsts ieņēmumu dienesta (VID) 
rīcībā esošā informācija liecina, 
ka 27 655 iedzīvotāji, kuriem 
gada ienākumu deklarācija par 
2018. gadu ir jāiesniedz obligāti, 
joprojām to nav izdarījuši. Tās ir 
personas, kurām valsts budžetā 
jāiemaksā nodokļa starpība, kas 
radusies diferencētā neaplieka-
mā minimuma vai nodokļa prog-
resīvās likmes piemērošanas 
rezultātā. Pasteidzies iesniegt 
deklarāciju līdz šī gada beigām, 
jo tad sankcijas netiks piemēro-
tas!
VID ir apzinājis visas personas, 
kam gada ienākumu deklarācija 
par 2018. gadu ir jāiesniedz obli-
gāti, un laikā no šī gada maija līdz 
novembrim ir vairākkārtīgi sūtījis 
atgādinājuma vēstules gan elek-
troniski.
VID pateicas visiem, kuri dekla-
rācijas iesnieguši termiņā vai arī 
atsaucoties uz atgādinājumam. 
Savukārt, tiem iedzīvotājiem, 
kuri to vēl nav izdarījuši, VID 
vērš uzmanību, ka deklarācijas 

Atceries iesniegt gada ienākumu deklarāciju!
neiesniegšana vai apzināta VID 
atgādinājuma ignorēšana ne-
kādā veidā neatbrīvos personu 

nedz no pienākuma šo deklarā-
ciju iesniegt, nedz no pienāku-
ma samaksāt radušos nodokļa 
starpību. 
Tādēļ VID aicina ikvienu iedzī-
votāju ieskatīties savā EDS 
kontā vai arī pasta kastītē, lai 
pārliecinātos, vai nav saņemta 
uzaicinājuma vēstule. Ja tāda 
ir saņemta, tad nekavēties ie-
sniegt gada ienākumu deklarā-
ciju par 2018. gadu elektroniski, 

VID EDS, kā arī klātienē ikvienā 
VID klientu apkalpošanas centrā 
vai Vienotajā valsts un pašvaldī-

bu klientu apkalpošanas centrā 
visā Latvijā. 
VID atgādina, ka budžetā pie-
maksājamo summu var sa-
mazināt vai pilnībā izlīdzināt, 
pievienojot gada ienākumu dek-
larācijai čekus, kvītis vai bankas 
maksājuma uzdevumu vai kon-
ta izrakstu par attaisnotajiem 
izdevumiem. 
Tāpat, ja persona atbilst noteik-
tiem kritērijiem, tai tiks noteikts 

cits nodokļa samaksas termiņš. 
Proti, 2018. un 2019. gada ienā-
kumu deklarācijā aprēķinātās 
nodokļa samaksas termiņš ir 
noteikts līdz 2020. gada 1. de-
cembrim tām personām, kuru ar 
nodokli apliekamie gada ienāku-
mi atbilst šādiem nosacījumiem: 

- 2018. gadā tie nepārsniedz 
55 000 eiro, bet 2019. gadā – 
62 800 eiro; 
- tie ir saņemti tikai Latvijā; 
- no tiem izmaksas vietā ir ie-
turēts nodoklis; 
- tiem ir tiesības piemērot 
neapliekamo minimumu un 
atvieglojumus (piemēram, 
algota darba ienākumi, auto-
ratlīdzība, pensijas, darbne-
spējas pabalsti, ienākumi no 
uzņēmuma līguma, ja perso-
na nav reģistrējusi saimnie-
cisko darbību, u.c.).

Informācija par personai noteik-
to samaksas termiņu būs redza-
ma EDS uzreiz pēc deklarācijas 
aizpildīšanas.
Plašāka informācija pieejama 

VID mājaslapā sadaļā “Gada ie-
nākumu deklarācija”. Jautājumu 
un neskaidrību gadījumā aici-
nām iedzīvotājus zvanīt uz VID 
konsultatīvo tālruni 67120000, 
konsultēties ikvienā VID klientu 
apkalpošanas centrā vai Valsts 
un pašvaldības vienotajos klientu 
apkalpošanas centros, uzdot savu 
jautājumu rakstiski VID Elektro-
niskās deklarēšanas sistēmas 
sadaļā “Sarakste ar VID”.
Vienlaikus atgādinām, ka per-
sonificētas konsultācijas varam 
sniegt tikai identificējamiem VID 
klientiem, tāpēc, apmeklējot VID 
klientu apkalpošanas centrus, ai-
cinām ņemt līdzi personu aplieci-
nošu dokumentu, kā arī, zvanot uz 
VID Konsultatīvo tālruni, lūdzam 
izmantot sava EDS konta tele-
fonisko identificēšanās iespēju, 
sarunas laikā nosaucot EDS redza-
mo kodu.

Raksts tapis sadarbībā ar VID 

Cigun teorija un prakse ir Ķīnas senās kultūras sastāvdaļas mantojums ar 
5000 gadu ilgu vēsturi. Tas ir fizisko vingrojumu komplekss, kas ietver 
īpašus psihes un apziņas treniņus, saistītus ar austrumu filozofiju. Cigun 
nodarbības uzlabo veselības un emocionālo līdzsvaru, būtiski palielina 
mūsu enerģiju ikdienā, mazina stresa līmeni. Cigun vingrošana ļauj 
efektīvi atpūsties un virzīt savu enerģiju uz aktīvu darbību un dzīvē 
sasniegt vairāk. Cigun pastāv vairāki novirzieni, un tie visi ir tendēti uz 
cilvēka veselības uzlabošanu. Pats labākais, ka šī austrumu dziedniecības 
sistēma ir izstrādāta tā, lai to varētu izmantot cilvēki jebkurā vecumā.
Nodarbības vadīs Aleksandrs Balahovičs – sertificēts Latvijas 
Austrumu vingrošanas asociācijas Cigun instruktors.

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.

Līdz ar Jauno gadu uzsāksies aktivitātes Ozolnieku novada pašvaldības sociālās 
aprūpes centra (SAC) "Zemgale" iemītniekiem, uz kurām laipni aicināti pievienoties 

visi Ozolnieku novada seniori.
No 2020. gada 6. janvāra, katru pirmdienu un ceturtdienu plkst. 10.00

SAC „Zemgale” telpās Skolas ielā 9, Ozolniekos norisināsies Cigun nodarbības.

BEZMAKSAS PUBLISKĀ SLIDOŠANA
OZOLNIEKU NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM

Decembrī Ozolnieku novada iedzīvotājiem “Ozo Hallē” piektdienās (06.12., 
13.12., 20.12.)  no plkst. 20.30-22.00 un 27.12. no plkst 12.30. - 14.00 ir pieeja-
ma bezmaksas publiskā slidošana. 
Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka biežo slidu zādzību dēļ, kas notikušas pub-
lisko bezmaksas slidošanu laikā, sākot no decembra, bērni un jaunieši līdz 18 
gadu vecumam slidas varēs iznomāt tikai pieaugušo pavadībā, vai uzrādot 
personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju (skolēnu apliecība, pase, 
ID-karte), kas būs jānodod glabāšanā līdz inventāra atgriešanas brīdim! 

Kārlis Trankalis, Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļas vadītājs

Trešajā Adventē SAC „Zem-
gale” notika “Chocolate En-
tertainment” labdarības pa-
sākums, kurā uzstājās vijoļu 
duets “Violin Dīvas” un gluži 
pretēja rakstura - rokgrupa 
„Double Faced Eels”. Pēc 
koncertprogrammas ciemi-
ņi visiem centra senioriem 
pasniedza saldas dāvanas 
un aizvadīja kopīgu svētku 
mielastu. 

Solvita Cukere

SAC „Zemgale” iemītniekus priecē
koncerts, dāvanas un mielasts
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6. decembrī, Policijas darbinieku 
dienā ZRKAC, Jelgavā norisinājās 
svinīgais pasākums. Tajā sveica  
policijas darbiniekus, kuri šajā 
gadā pauduši īpašu atbildību un 
pašaizliedzību, veicot savus dar-
ba pienākumus. 

Zemgales reģiona Jelgavas iecir-
kņa priekšniece Tatjana Flandere 
pateicās saviem kolēģiem, aug-
stu vērtējot viņu profesionalitā-
ti:“Katrs jauns darba gads atnes 
kādas jaunas pārmaiņas. Arī šo-
brīd mēs esam uz pārmaiņu
sliekšņa un tiek izvērtēts, kā mūsu 
darbu padarīt efektīvāku. 2020. 
gadā mūs gaida arī jauns, liels 

izaicinājums - Administratīvās at-
bildības likuma ieviešana. Esam 
pateicīgi par policijas ikdienas 
darbu, jo sabiedrības drošība un 
kārtība ir svarīga mums visiem.”
Pateicības rakstu par noziedz-
nieka aizturēšanu 2019. gada 27. 

septembra naktī no Ozolnieku 
novada domes saņēma Ozolnie-
ku novada Pašvaldības polici-
jas vecākais inspektors Pāvels 
Mozaļevs. Mozaļevs saņēma arī 
Valsts policijas Zemgales re-
ģiona pārvaldes Pateicību par 
veiksmīgu sadarbību kārtības 
nodrošināšanā. Savukārt, Valsts 
policijas Zemgales reģiona pār-

POLICIJAS DIENĀ SVEIC LABĀKOS KĀRTĪBAS SARGUS
valdes Jelgavas iecirkņa Kārtī-
bas policijas nodaļas inspekto-
ru, kurš atbildīgs par Ozolnieku 
un Salgales pagastiem - Daini 
Ameteru - apbalvoja ar jubilejas 
goda zīmi - “Latvijas Valsts poli-
cijai 100”.

Ozolnieku novada domes Patei-
cības rakstus par sadarbību 2019. 
gadā saņēma arī Valsts policijas 
Zemgales reģiona pārvaldes Jel-
gavas iecirkņa kriminālpolicijas 
nodaļas kolektīvs, kārtības polici-
jas biroja patruļpolicijas nodaļas 
satiksmes uzraudzības rotas ko-
lektīvs, kā arī Jelgavas pašvaldības 
policijas medicīniskās atskurbtu-
ves kolektīvs.

Solvita Cukere

Arhibīskaps Jānis Vanags rosina domāt par pamatvērtībām
10. decembrī Ozolnieku Tautas 
nama zālē pulcējās novadnieki, 
kuri vēlējās satikties ar Latvijas 
Evaņģēliski luteriskās baznīcas 
arhibīskapu Jāni Vanagu.
Tikšanās laikā ikvienam bija ie-
spēja gan publiski, gan pēc pasā-
kuma arī personīgi uzdot mācītā-
jam sev svarīgus jautājumus un 
sadzirdēt arhibīskapa redzējumu 
par šobrīd pasaulē notiekošajiem 
procesiem. Šo iespēju izmantoja 
arī “Ozolnieku avīzes” redakcija. 
Vanaga kungs, lūdzu, izskaidrojiet 
Adventa laika un Ziemassvētku 
būtību.
Red. Vanaga kungs, lūdzu, iz-
skaidrojiet Adventa laika un Zie-
massvētku būtību?
Ziemassvētku stāsts ir arheti-
pisks vēstījums, kas mūs ietekmē. 
Mēs neredzam pasauli sev apkārt 
precīzi tādu, kā tā ir. Atmiņas un 
emocijas bieži aizpilda telpu un 
dzīvi, kas mums ir apkārt. Mēs 
skaidri saredzam vien atsevišķas 
lietas, bet ne visu kopskatu. Mēs 
koncentrējam uzmanību uz kaut 
ko vienu, kas mums tobrīd ir sva-
rīgs. Mēs no visa, kas mums ir ap-
kārt izveidojam savu dzīves mo-
deli, ko pamatā veido katra paša 
vērtības. Vērtības ļauj mums pa-
saulē darboties un sadarboties. 
Tās mēs nododam no paaudzes 
paaudzē ar stāstiem, arī Ziemas-
svētku stāstu. No mums ir at-

karīgs, kā mēs attiecamies pret 
Ziemassvētku notikumiem un 
kā tas izmainīs mūsu dzīvi. Diem-
žēl pēc Ziemassvētkiem daudzi 
slīgst depresijā, jo svētki bijis vien 
īss emociju uzrāviens. Svarīgi, kā 

mēs izmantojam Adventa laiku 
un Ziemassvētku vēsti, lai savu 
dzīvi sakārtotu, pilnveidotu un 
izmainītu uz labu.
Red. Advente ir gaidīšanas laiks. 
Vai mēs šodien vispār protam 
gaidīt? Viss notiek tik strauji, 
visu vēlamies saņemt uzreiz – 
šeit un tagad.

Dziļāk iepazīstot Mārtiņa Lutera 
laika darbus, es apbrīnoju, ka cil-
vēki dzīvoja citā laikā, bija cits lai-
ka ritējums. Cilvēki varēja nestei-
dzīgi sarakstīt daudzus desmitus 
vēstuļu un mēnešiem gaidīt uz 

tām atbildes. Šodien ir pavisam 
citas iespējas. Manuprāt, tam ir 
savi plusi. Mana pieredze un no-
vērojumi rāda, ka arī daudzi jauni 
cilvēki apzināti noliek nost tele-
fonus un datorus, dodas uz ga-
rīgām rekolekcijām, atrod laiku 
garīgajai izaugsmei un apzināti 
pievēršas savām attiecībām..

Red. Kā saprast Jūsu teikto, ka 
Ziemassvētkos Dievs mums pa-
sniedz roku?
Ja mēs dzīves laikā neīstenojam 
labāko, ko spējam dot no sevis, 
tad mūsu dzīvē rodas „caurums” 

pa kuru var ienāk arī ļaunums. 
Pasaule ap mums manifestējas, 
atkarībā no mūsu morālajiem 
mērķiem. Arī mēs – nepilnīgie 
cilvēki, veidojam viens ar otru 
attiecības pastiepjot roku, cerībā, 
ka otrs to draudzīgi satvers un 
neiekodīs.
Red. Kā, Jūsuprāt, varam stip-

rināt cilvēkus, kuri šajā laikā 
pārdzīvo ciešanas, slimības, sā-
pes, zaudējumus un citas dzīves 
grūtības?
Gandrīz katram no mums ir dzīvē 
bijušas lielas bēdas un piedzīvo-
tas traģēdijas. Svarīgi ir atrast 
sevī spēku pacelties pāri cieša-
nām. Svarīgi ir darīt to, kam ir 
jēga un nozīme. Ja dzīvojam ar 
šādu apziņu, tad mūsos ir spēja 
panest gandrīz jebkādus aps-
tākļus. Tas nav viegls uzdevums 
atrast īstos vārdus un veidu, kā 
atbalstīt un stiprināt līdzcilvēkus. 
Svarīgi ir mēģināt atrast kaut ko, 
kas šī cilvēka eksistencei dotu 
jēgu un nozīmi.
Red. Kāds Jums ir Ziemassvētku 
gaidīšanas laiks?
Gatavojos Ziemassvētku diev-
kalpojumam Doma baznīcā. Ļoti 
gaidu atkalredzēšanos ar meitu, 
kura Ziemassvētkos atlidos no 
Čikāgas. Šo svētkus vēlos pavadīt 
ģimenes lokā.
Red. Ko Jūs novēlētu Latvijas un 
arī Ozolnieku novada iedzīvotā-
jiem šajos Ziemassvētkos?
Man ir grūti teikt novēlējumus. 
Mācītājs nevar iedot burvju table-
ti, kas uzreiz noņems visas sāpes. 
Es novēlu Jums censties darīt to, 
kam ir jēga un nozīme! Pavadiet 
vairāk laika kopā ar saviem mīļa-
jiem un ģimeni.

Solvita Cukere

Sociālās aprūpes centros 
gaida brīvprātīgos  

Starptautiskajā brīvprātīgo 
dienā, kas tika atzīmēta 5. de-
cembrī, Labklājības ministrija 
aicināja pieteikties brīvprātī-
gos darbam sociālās aprūpes 
centros.
Kopš 2017. gada nogales par 
brīvprātīgā darba iespējām 
Latvijā  ir interesējušies un 
iesniegumus brīvprātīgā darba 
veikšanai iesniegušas 349 per-
sonas, no kurām 253 personas 
ir noslēgušas līgumus. 2019. 
gadā 89 cilvēki ir iesniegušas 
pieteikumus brīvprātīgā dar-
ba veikšanai, ar 51 ir noslēgti 
brīvprātīgā darba līgumi. Līdz 
decembrim 44 cilvēki veic 
brīvprātīgo darbu regulāri, no-
strādājot VSAC 1727 brīvprātīgā 
darba stundas.
Brīvprātīgie galvenokārt tiek 
nodarbināti saturīga brīvā lai-
ka pavadīšanā – kopīgā dzie-
dāšana vai grāmatu lasīšanā, 
kustību nodarbībās, pastaigās 
ārā un ekskursijās, radošajās 

darbnīcās un dažādu pasāku-
mu organizēšanā.
Ozolnieku novada SAC “Zem-
gale” direktors Alvars Štein-
bergs: “Brīvprātīgo palīdzība ir 
nozīmīgs pagrieziens sabiedrī-
bas līdzatbildībā par cilvēkiem, 
kuri ir aprūpes centros. Šie cil-
vēki strādā sava sirds aicināju-
ma un entuziasma dēļ. Šobrīd 
SAC „Zemgale” darbojas brīv-
prātīgie jogas pasniedzējs Alek-
sandrs un mākslas terapeite 
Irina. Priecājamaies par ikvienu 
brīvprātīgo, kurš būtu  ar mieru 
mums palīdzēt.”
Par brīvprātīgā darba veicēju 
var kļūt jebkura pilngadīga per-
sona, neatkarīgi no dzimuma, 
vecuma un veselības stāvokļa. 
Tiem, kuri vēlas iesaistītīties 
brīvprātīgajā darbā, lūdzam sa-
zināties ar SAC “Zemgale” direk-
toru Alvaru Šteinbergu: alvars.
steinbergs@ozolnieki.lv vai 
zvanot pa tālr. 29101136.

Solvita Cukere
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 Ozolnieku aktīvākos jauniešus apbalvos ceremonijā “Malacis” 

Novada jaunieši gādā dāvanas
karadarbībā cietušajiem bērniem 

Ziemassvētki jauniešiem Brankās

„Knipatu” meitenēm godalgas
stāstnieku konkursā

18. decembrī norisināsies Ozolnieku 
novada aktīvo jauniešu apbalvošanas 
ceremonija “Malacis 2019”. Tajā sveiks 
puišus un meitenes, kuri darbojas abos 
jauniešu centros – Ozolniekos un Ānē. 
Nākamajā gadā tiks izveidotas un sko-
lēniem izdalītas “Brīvprātīgo darba grā-
matiņas”, kur skolas un iestādes varēs 
fiksēt un vērtēt jaunieša darbu stundās. 
Tā veidosies brīvprātīgā darba uzskaites 
sistēma, kas kuplinās pretendentu skaitu 
balvai ”Malacis 2020” nākamgad.

Milana Pivovara, Jaunatnes
lietu nodaļas vadītāja 

Jau sesto gadu novembra bei-
gas un decembris Ozolnieku 
novadā norit labdarības akci-
ja „Zvaigzne austrumos”. Tā 
gatavo dāvanas bērniem, kas 
piedzīvojuši kara šausmas. 

““Piecu projekta gadu laikā Lat-
vijā ir piepildītas 18 tūkstoši lab-
darības dāvanu (kurpju) kastes, 
lai Ziemassvētkos iepriecinātu 
bēgļu ģimeņu bērnus. Akcija 
notiek visā Latvijā un tās mērķis 
ir sagatavot dāvanas un apsvei-
kumus karadarbībā cietušajiem 
bērniem pasaules karstākajos 

7. decembrī Latviešu Biedrī-
bas namā, Rīgā norisinājās 
konkurss  „Teci, teci, valodi-
ņa”.  Ikgadējā pasākuma finālā 
pulcējās labākie stāstnieki no 
visas Latvijas folkloras kopām, 
kuri biji izvirzīti reģionālajos 
konkursos. Ozolnieku novada 
bērnu folkloras kopas „Knipati” 
dalībniece Elvisa Gabrāne vecā-
kajā grupā (7. - 12. kl.) ieguva 
II pakāpes diplomu un “Lielās 

Oktobrī aizsākto jauniešu vakaru ciklu 
Brankās, Biedrības “Tuvu” telpās noslēdza 
svinīgā pasākumā, kur jauniešu darba va-
dītāji sveica piecus brīvprātīgā darba veicē-
jus, kuri šajā laikā bijuši aktīvi, veicot labos 
darbus -  iesaistoties palīdzības sniegšanā 
kaimiņiem un senioriem savā dzīvesvietā. 
Balvā - ērts džemperis ar kapuci. Ziemas-
svētku dāvanas saņāma arī pārējie pasā-
kuma dalībnieki. Uzrunātie jaunieši uzsver, 
ka labdarības organizācijas ”TUVU” telpās 
ir patīkama gaisotne un jauki pasākuma 
vadītāji. Uz pasākumiem Brankās brauc arī 
jaunieši no kaimiņu novadiem. Jauniešu 
vakari Brankās, Saules ielā 2 atsāksies pēc 
ziemas brīvdienām. Tie ikreiz pulcina ap 
pussimtu jauniešu. 

Solvita Cukere

punktos”,  stāsta LBDS Ārmisi-
jas vadītājs Pēteris Eisāns. 
Biedrībā „TUVU” tika piepildītas 
10 dāvanu kastes. Tajās tika ie-
vietoti saldumi, rotaļlietas, hi-
giēnas un rakstāmpiederumi, 

priekšmeti brīvā laika pavadī-
šanai un daudz citu noderīgu 
lietu.
Ozolnieku vidusskolas skolotā-
ja Inta Vaškevica stāsta: “Šogad 
bija tāds pārdomu laiks, kad 
vienu brīdi likās - nepiedalīsi-
mies, jo skolā tiek organizētas 
vairākas labdarības akcijas. Bet 

tad, atskanēja telefona zvans 
un viens no vecākiem jautāja, 
vai tad šogad dāvanas kurp-
ju kastēs nevāksim? Tad arī 
sapratu, ka labdarības akcija 
arī šogad būs! Ticu, ka tā mēs 

bērnos audzinām vēlmi palī-
dzēt, labestību un dāvināšanas 
prieku. Akcijā aktīvi iesaistījās 
12. un 10. klašu jaunieši.” 
Biedrība “Tuvu,” dāvanas nogā-
dās Rīgā un plānots, ka Zvaig-
znes dienā tās sasniegs savu 
galamērķi - bērnus Jordānijā.

Solvita Cukere

stāstnieces”  titulu, savukārt, 
Gundega Sirvide, startējot vi-
dējā grupā un  ieguva I pakā-
pes diplomu un “Dižās stāst-
nieces” titulu. 
Katrs konkursa dalībnieks stās-
tīja tautas pasaku, atgadījumu 
no dzīves un anekdoti. Abas 
dalībnieces atbalstīja folkloras 
kopas vadītāja Inese Mičule. 

Solvita Cukere

Salgalē noslēdzies III Starptautiskais
gleznošanas konkurss 

Novembra nogalē Salgales Mūzi-
kas un mākslas skolā aizritēja 3. 
Starptautiskā gleznošanas kon-
kursa “Vilnis Lielupē” noslēguma 
pasākums. 
Salgales Mūzikas un mākslas 
skolā pulcējās konkursa laureāti, 
viņu vecāki un skolotāji no Pēr-
navas Mākslas skolas, Iecavas, 
Pilsrundāles, Jelgavas novada, 
Vecumnieku, Salgales Mūzikas 
un mākslas skolām un Dobeles 
mākslas skolas.
Dalībnieki apbalvošanas ceremo-
niju ieskandināja Intas Zakenfel-
des vadītais Salgales Mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņu koris. 
Latvijas pirmā prezidenta Jāņa 
Čakstes mazmeita Kristīne Čakste 
savu simpātijas balvu pasniedza 
Valērijai Savčenko. Viņa savā dar-
bā attēlo rūpes par dzīvo dabu. 
ZS “Amoliņi” saimnieku balvu sa-
ņēma Ksenija Paršonoka, krāšņa 
un dzīvespriecīga darba autore, 
bet Salgales atbalsta biedrības 
simpātiju balva, ko pasniedza 
Edgars  Paulovičs, nonāca pie vis-
reālāk attēlotās zivs gleznojuma 
- “Akmeņpīkstīte”, autore Madara 
Zīle. Salgales atbalsta biedrība iz-
vēlētās gleznas autorei dāvināja 
molbertu un audeklu! 
Māra Vavilova, Salgales pagasta 
uzņēmēja, simpātiju balvas saņē-
ma 8 laureāti - Elīna Zīle, Emīlija 
Bāriņa, Patrīcija Cunska, Arīna Re-

gina, Marija Karasenko, Keterīna 
Se Silva Balage Dilana Senlini, Lau-
ra Ita Jēgermane.
 Savus favorītus izvēlējās un 
apbalvoja arī Ozolnieku novada 
izglītības nodaļa - Francisa Daiga 
Suškova un Katariina Erastus.
Lepojamies, ka konkursa laureātu 
vidū ir Salgales MMS audzēknes 
Sandija Nāckalne un Patrīcija Cun-
ska, kuras ieguva godpilno 2. vietu.
Paldies konkursa atbalstītājiem 
un sponsoriem. SIA “Chocolette 
Confectionary”  katram konkursa 
dalībniekam, viņa vecākiem un 
skolotājam dāvāja pa šokolādes 
tāfelīti. Konkursa dalībniekus pār-
steidza arī ZS “Liepziedi”, kokau-
dzētava „Bētras” un SIA „Ķiploku 
pasaule” sarūpētās dāvanas. 
Konkursa organizatori ir realizējuši 
ieceri izveidot konkursa “Vilnis Lie-
lupē” katalogu. Tajā atspoguļoti 
konkursa un profesionālas māksli-
nieku žūrijas godalgotie darbi.
3. Starptautiskā gleznošanas kon-
kursa “Vilnis Lielupē” darbi līdz  
decembra beigām aplūkojami 
Salgales MMS - Salgales pagasta 
pārvaldes foajē. Vēlāk izstāde 
ceļos uz Ānes kultūras namu, Staļ-
genes kultūras centru “Līdumi”, 
Garozas pakalpojumu centru “Eži” 
un Ozolnieku Tautas namu.

Anna Kaltigina, Salgales MMS direktores 
vietniece mākslas programmā
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Svētku gaidu piepildīts
laiks PII “Bitīte”

2019. GADS ĀNES JAUNIEŠU 
INICIATĪVU CENTRĀ

Ekoskolu Rīcības dienas

Salgales pamatskola gatavojas Ziemassvētkiem

Adventa laikā PII „Bitīte” bērni 
kopā ar savām skolotājām dari-
nāja Adventes labo darbu kalen-
dārus. Šajos mazajos un lielajos 
darbos iesaistījās arī bērnu ve-
cāki. Arī šogad bērni gatavoja 
apsveikumus saviem mīļajiem,  
rotātāja telpas, pušķoja eglīti, 
cepta piparkūkas un ar nepacie-
tību gaidīja brīnumu – Ziemas-
svētku vecīti. 

Nu futbola, tenisa un galda spē-
lēm, līdz rokdarbiem, kulinārijai, 
teātrim un valodu apguvei. Tāda 
un vēl plašāka ir Ānes Jauniešu 
iniciatīvu centra 2019. gada ra-
došā bilance.  

Katru mēnesi, pēc labi padarīta 
darba, Ānes jauniešu centrs no-
slēdz ar diskotēku, ko rīko cen-
tra aktīvākie jaunieši. Iniciatīvu 
centra ikdienu veido sportiskās 
aktivitātes sadarbībā ar Sporta 
centru “Mālzeme”, kur noteiktās 
dienās jaunieši spēlē volejbolu, 
tautas bumbu, futbolu un izkopj 
citus sporta veidus. Piektdienas 
„Mālzemē” ir tenisa dienas. 
Centrā darbojas arī intelektuālo 
galda spēļu klubs “Loģika”. Vislie-
lāko interesi izpelnījusies galda 
spēle “Mafija”, kas attīsta mērķ-
tiecību, aktiermākslu, komandas 
darbu, loģiku, atmiņu un uzmanī-
bu. Aktīvi darbojas arī amatierte-
ātris un kulinārijas vakari.
Neatņemama jauniešu centra ik-

Šogad Ānes kultūras namā 
pirmizrādi piedzīvoja Māras 
Hornas sarakstītā luga “Vai 

Ekoskolu Rīcības dienas ir pla-
šākā vides kampaņa Ekoskolu 
tīklā, kurā aicināta piedalīties 
ikviena Latvijas skola, lai kopī-
giem spēkiem rosinātu pozitī-

vas pārmaiņas savās kopienās. 
Šogad kampaņa notika novem-
brī ar  saukli - “Par nākotni bez 
klimata krīzes!”. Arī Ozolnieku 
vidusskola bija starp tām, kas 
aicināja Latvijas iedzīvotājus iz-
darīt ilgtspējīgas izvēles labākas 
un drošākas nākotnes vārdā.
Ozolnieku vidusskolā sesto klašu 
skolēniem bija tikšanās ar Pārti-
kas drošības, dzīvnieku veselības 
un vides zinātniskā institūta BIOR 
direktoru Aivaru Bērziņu. 10.-12.
klašu skolēni kopā ar Jelgavas 
beziepakojuma veikala “Ber un 

Čaklākajiem audzēkņiem iesaistoties skolēnu 
pašpārvaldes rīkotajā radošajā darbnīcā, Salga-
les pamatskolā tapa pašu rokām darināti telpu 
rotājumi. Katra klase kopā ar audzinātājiem pa-
rūpējās, lai radītu svētku noskaņu mācību telpās, 
tā dāvinot sev svētku gaidīšanas noskaņu katrai 
dienai. Pamatskola sarūpēja dāvanas dzīvnieku 
patversmes “Ķepu-ķepā” iemītniekiem. 

Tāpat Esam parūpējušies  par dāvanām vientu-
ļajiem Salgales ciema ļaudīm. Dāvāsim viņiem 
pašu ceptus cepumus un medus burciņu, ko kopā 
ar sociālo darbinieku nogādāsim pie senioriem. 
Paldies, 8. klases skolnieces Sanijas Višņevskas 
ģimenei par labdarībai dāvāto medu. 

Ilze Šuca,
Salgales pamatskolas skolotāja 

Šogad PII “Bitīte” svinēja ziemas 
Saulgriežus kopā ar folkloras 
kopu. Bija gan latviešu tautas 
rotaļas, gan bluķa vilkšana un tā 
dedzināšana. 
Decembrī PII “Bitīte” svinēja arī 
savu 45 gadu jubileju! Daudz lai-
mes mums visiem Jaunajā gadā!

Sanda Trautmane, 
vadītājas vietniece 

dienas dzīve ir radošās darbnīcas. 
Tās plānojam, atkarībā no mē-
neša tematikas un svinamajiem 
svētkiem. Piemēram, gatavojam 
Lieldienu dekorus, Mātes dienas 
apsveikumus, vainagus, Helovīnu 
jampadrača aksesuārus. Ziemas-
svētkos organizējam “Labo darbu 
dienu” -  radošajās darbnīcās ga-
tavosim svētku apsveikumus un 
piparkūkas, ar ko iepriecināsim 
Ānes ciema iedzīvotājus.
Šovasar Ānes Jauniešu iniciatīvu 
centrs piedzīvoja remontu. Tika 
atjaunots grīdas segums un kopā 
ar jauniešiem pārvērtības piedzī-
voja klase un atpūtas telpa.
No Jaunā gada centrā būs iespēja 
piedalīties arī latviešu valodas 
nodarbībās un būs pieejamas 
karjeras speciālista konsultācijas.

Agnese Faniji,
Ānes Jauniešu iniciatīvu centra jaunatnes 

darbiniece 

sver” īpašnieci Līgu Rulli runāja 
par Zero Waste (bezatkritumu) 
filozofiju un iepazinās ar ikdienai 
nepieciešamajām precēm, kas 
videi rada mazāku kaitējumu. 

Pirmklasnieki Rīcības dienās pār-
runāja, kādus resursus skolā var 
taupīt. 
Skolas bibliotekāres bija izveido-
jušas izstādi “Nākotne bez klima-
ta krīzes!”  9. c un 11. klases skolē-
ni bioloģijas stundās aprēķināja 
ekoloģiskās pēdas nospiedumu. 
Viņi secināja, ka dzīvojam pārāk 
izšķērdīgi un ir laiks mainīt savu 
attieksmi pret dabas resursiem.
 Rīcības dienu ietvaros skolā tika 
rīkota labdarības akcija, lai sarū-
pētu dāvanas Ozolnieku novada 
DZAB “Ķepu ķepā” iemītniekiem. 

Tika sarūpēta ne tikai  dzīvnieku 
barība, bet arī  siltas segas, dvieļi  
patversmes vajadzībām. 
Ekopadomes aktīvistes tikās ar 
skolas ēdinātāju, SIA “Konstants” 
īpašnieku Ģirtu Landsmani un 
pārrunāja jautājumu, kā  samazi-
nāt plastmasas maisiņu iepako-
juma pielietojumu skolas ēdnīcā. 
Pēc šīs diskusijas jautājums tika 
veiksmīgi risināts. 
Ekopadomes dalībnieces apmek-
lēja Ozolnieku novada Domi un 
tikās ar domes priekšsēdētāju 
Daini Liepiņu. Tikšanās mērķis 
bija pievērst uzmanību vienrei-
zējo plastmasas izstrādājumu 
un trauku samazināšanai novada 
publiskajos pasākumos. Meite-
nes dalījās pieredzē, ka Ozolnieku 
vidusskolā jau otro gadu esam 
atteikušies no plastmasas trau-
kiem pasākumos, aizstājot tos 
ar videi draudzīgākiem traukiem. 
Priekšsēdētājs uzslavēja jau-
niešu rīcību un lūdza arī pārējās 
novada skolās pārņemt šo labo 
praksi un sekot mūsu piemēram.

Inta Vaškevica, Ekoskolu programmas 
koordinatore

tiešām mīlestība?”
Lieliskās raksturlomās iejutu-
šies astoņi mūsu novada jau-

nieši.
Endija Ernstsone, Laura Vasele, 
Jānis Titarenko, Ralfs Konovs, 
Annija Nonberga, Karīna Sol-
datova, Marija Titarenko, Alens 
Vaselis. 
Izrādi šī gada nogalē izrādīja 
ne tikai Ānes kultūras namā, 
bet arī Jelgavas Spīdolas Valsts 
ģimnāzijas, Jelgavas 4. vidus-
skolas, Garozas pamatskolas, 
Teteles pamatskolas, Ozolnie-
ku vidusskolas un Staļģenes 
vidusskolas 5. - 10. klases sko-
lēniem.

Mārīte Zigmunde, režisore 

Ānes Jauniešu teātrim - radošs un emocijām piepildīts gads

Ānes Jauniešu iniciatīvu cen-
trā 4. decembrī norisinājās 
slaimu izgatavošanas meis-
tarklase.
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Garozas un Salgales pamatskolās projektā “raDOT prasmes” mainās mācību vide
Turpinot ieviest ”Skola 2030” 
vadlīnijas, Garozas un Salgales pa-
matskolās, projekta “raDOT pras-
mes” ietvaros, pedagogi aizraujo-
šā un pilnvērtīgā mācību procesā 
ir pilnībā apguvuši gan teorētis-
kās zināšanas, gan arī praktiskās 
daļas blokus. 
“Esam gandarītas par Garozas un 
Salgales pedagogu atbildīgo darbu 
un iesaisti. Pārbaudes darbi un ese-
jas parāda skolotāju dziļo izpratni 
par teorētiskajās un praktiskajās 
lekcijās stāstīto. Mūs ,“raDOT” pro-
jekta komandu, patiesi priecē, ka 
skolotājas ar izpratni spēs vidē eso-
šos materiālus piedāvāt bērniem,” 
uzsver Kristīne Bulkovska, “Genius-
Com” SIA Valdes priekšsēdētaja un 
projekta “raDOT prasmes” projekta 
vadītāja.  
Pēc praktisko nodarbību beigām 
skolotājus gaidīja vēl viens pārbau-
dījums - projekta nodarbību vadītā-
jas vēroja skolotāju vadīto mācību 
procesu, viņu pašu iekārtotajā vidē 
pirmsskolās.  
Laura Skoromka, Montesori ek-
sperte un lektore, pēc mācību 
procesa vērošanas Garozas pamat-
skolā, atklāj: ““Apmācību process 
un pārmaiņas izglītības iestādē no-
ritēja strauji. Tas raisīja gan uztrau-
kumu,  gan nogurumu pedagogos. 
Tomēr skolotāju centība un ticība 
rezultējās bērnu priekā un iesaistē, 
par ko liecināja interese bērnu acīs, 
attieksme pret mācību procesu un 
personisko izaugsmi. Pēc mācību 
procesa vērošanas Garozas pamat-
skolas pirmsskolā, vēlos pateikties 
skolotājām, kuras no septembra ir 
pilnveidojušas grupu vidi pēc mā-
cību kursā apgūtajām zināšanām, 
tā, lai tā būtu attīstoša un veicinātu 
bērnā pastāvīgu interesi un aizrau-
tīgu mācīšanos. Vērojot grupas dar-

Ozolnieku vidusskola iesaistās starptautiskā pilotprojektā 
Vairāk nekā 60 Ekoskolas Latvijā 
un Slovēnijā sadarbībā ar zīmo-
lu Lucart Professional ir iesais-
tījušās īpašā divu gadu vides 
izglītības pilotprojektā. Starp 
33 Latvijas Ekoskolām pilotpro-
jektā darbosies arī Ozolnieku 
vidusskola. Tā mērķis ir sniegt 
skolēniem zināšanas par aprites 
ekonomiku un rosināt tās prin-
cipu praktisku īstenošanu ikdie-
nā. Projekta noslēgumā mūsu 
skolu pieredze būs atspēriens 
projekta tālākā attīstīšanā visā 
starptautiskajā Ekoskolu tīklā.
Aprites ekonomika ir salīdzinoši 
jauna perspektīva ilgtspējības 
kontekstā, kurā uzsvars likts uz 
bezatkritumu pieeju resursu pa-
tēriņā. Tas nozīmē, ka pilnīgi viss 
var tikt izmantots kā izejviela 
kādā no nākamajiem līmeņiem 
resursu patēriņa ciklā.

Ekoskolu projekts aprites ekono-
mikas veicināšanai (Eco-Schools 
Project for Advancing Circular 

Economy  jeb E-SPACE) uzsver 
izglītības lomu nākotnes vides 
problēmu risināšanā un pozitīvu 
pārmaiņu veicināšanā. Apgūstot 

un izprotot aprites ekonomikas 
konceptu, jaunā paaudze būs 
motivēta ne tikai rosināt ilgtspē-

jīgas pārmaiņas savās izglītības 
iestādēs, bet ar savām ikdienas 
izvēlēm palielināt pieprasījumu 
aprites ekonomikai arī kopumā.

bu, es redzēju aktīvu, patstāvīgu un 
patiesi ieinteresētu bērnu darbību. 
Tas liek domāt par to, ka pārmaiņas 
mācību procesa organizācijā notiek 
secīgi un konsekventi. Mācību vide 
pirmsskolā ir sakārtota, atbalsto-
ša un droša. Garozas un Salgales 

skolu varam ieteikt kā piemēru 
citām pašvaldībām, kas ir vērstas 
uz sabiedrības attīstību, rūpējoties 
par kvalitatīvu bērnu un pedagogu 
izglītību un izaugsmi.” 
“2019.gada martā novada pašval-
dība, ar pozitīvu skatījumu, deva 
“zaļo gaismu” šīs idejas realizācijai. 
Par to es izsaku pateicību gan savā, 
gan skolas pedagogu vārdā. Uzska-
tu , ka mēs esam ieguvuši jaunas 
iespējas skolas turpmākai darbī-
bai un attīstībai. Mācību saturā ir 
lietas, kas patiesībā ir vienkāršas, 
bet pagaidām, tās skolās kļūst par 
garlaicīgām, neinteresantām un 
bērniem nesaprotamām. Tas ir ie-
mesls, kas liek mums mainīties un 
kļūt citādākiem. Skolai nepārtrauk-
ti ir jāmainās un jāattīstās. To prasa 
mūsdienu jaunatne un sabiedrības 
attīstības tendences. Arī projektā 
neiekļautie Garozas pamatskolas 
pedagogi tika iepazīstināti ar jau-
no materiālo bāzi. Pedagogi tajā 

saskatīja jaunas iespējas gan sev 
, gan bērniem un to  viņi tagad 
aktīvi izmanto arī mācību procesā 
sākumskolā. Paldies projekta or-
ganizētājiem, kas deva iespēju pe-
dagogiem iegūt un iepazīt pasauli 
caur M. Montesori pedagoģijas 

prizmu. Pateicamies pedagogiem, 
kuri atrada sevī spēku un izturību 
visu apgūt ar lielu pacietību, cen-
tību un neatlaidību!”  pēc projekta 

noslēguma stāsta Garozas pamat-
skolas direktore Dina Štelmahere. 
Par sajūtām pēc projekta “raDOT” 
prasmes  stāsta dalībniece, Ga-
rozas pamatskolas direktores 
vietniece un 2.klases audzinātāja  

Anda Jēkabsone: “Projekta sākums 
bija straujš, tik daudz nezināmā. 
Man nebija domu kādreiz mācīties 
Montesori pedagoģiju, bet pēc pro-
jekta varu teikt, ka esmu pateicīga 
par to, ka man šāda iespēja bija. 
Mans skatījums uz šo pedagoģiju 
ir mainījies. Sabiedrībā ir tik daudz 
nostāstu, viedokļu un mītu, kas ne-
atklāj šī pedagoģijas būtību. Mans 
viedoklis šobrīd veidojas no iegūta-
jām zināšanām, pieredzes un manu 
audzēkņu intereses, kad viņi pa-
ņem rokās burvīgo matemātikas 
pērļu materiālu. Es uzskatu, ka šāda 
pedagogu profesionālā pilnveide ir 
patiesi vērtīga un noteikti ieteiktu 
to darīt arī citiem pedagogiem gan 
pirmsskolā, gan sākumskolā. Tā 
papildina, sastrukturizē iepriekšējo 
pieredzi un liek pašam skolotājam 
aizdomāties par to, ka visu var 
parādīt daudz vienkāršāk, atklājot 
bērnam abstraktas lietas skaidrāk 
ar jau klasē esošu materiālu. Kā 2. 
klases skolotājai, mans nākamais 

solis būs matemātikas, vispirms 
reizināšanas, mācīšana savai klasei 
ar jauno Montesori materiālu, kuru 
saņemsim savai klasei tieši uz jau-
nā mācību semestra sākumu. Lai 
bērni patstāvīgi varētu vingrināties 

ar materiālu, nāksies pārdomāt arī 
stundu saraksta struktūru. Vēlos 
pateikties cilvēkiem, kuri visu šo 
padarīja par iespējamu - Ozolnie-
ku novada Izglītības nodaļai, kas 
ticēja, ka mūsu skolai šis projekts 
ir nepieciešams, kā arī projekta va-
dītājām Kristīnei Bulkovskai, kura 
atbalstīja skolas administrāciju arī 
jaunā skolas logo un mājaslapas 
tapšanā, Zanei Baltgailei un Laurai 
Skoromkai. Viņas spēja pieņemt 
sākotnējo noraidošo attieksmi, un 
ar savu atraktivitāti, spēju aizraut, 
dziļo izpratni un patieso mīlestību 
pret Montesori pedagoģiju, pada-
rīja par iespējamu arī visas grupas 
nostājas un atmosfēras maiņu uz 
aktīvu iesaistīšanos. Prieks, ka ne-
raugoties uz intensitāti, projektu 
pabeidza visas iesaistītās skolotā-
jas! Projekts ir nesis vēl vienu lie-
lisku ieguvumu – ciešu Garozas un 
Salgales pamatskolu sadraudzību, 
jo attiecības, kas izveidojušās starp 
pirmsskolas un sākumskolas sko-
lotājiem projekta laikā, ir  kļuvušas 
daudz sirsnīgākas. Ļoti ceram arī 
turpmāk plānot skolotāju tālākiz-
glītību kopā.”
Lai gan projekta aktīvākais posms 
ir noslēdzies, joprojām turpinās 
darbs pie Garozas pamatskolas 
mājaslapas izstrādes. Zināms, ka to 
plānots nodot lietotājiem jaunajā 
mācību semestrī, reizē ar pārstrā-
dāto skolas logo. Esam gandarīti 
par paveikto, tomēr apzinamies, 
ka, beidzoties apmācību procesam, 
turpināsies liels darbs pie zināšanu 
pārneses praktiskajā dzīvē. 

Rota Greiškalne,
Garozas pamatskolas pirmsskolas 

metodiķe

Pilotprojekts ilgs līdz 2021. gada 
aprīlim. Tā laikā tiks izveidota 
mācību programma un meto-

disko materiālu paraugi nodarbī-
bām par aprites ekonomiku. 
Pēc tam projektu plānots papla-
šināt visā starptautiskajā Eko-

skolu tīklā, iesaistot vairāk nekā 
52 000 skolas 67 pasaules valstīs.
“Diemžēl problēmas, kas saistītas 
ar ražošanas un patēriņa ieradu-
miem, kļūst arvien lielākas. Šis 
projekts ir iespēja izzināt dažā-
das resursu patēriņa sistēmas, 
meklēt risinājumus un rādīt po-
zitīvus piemērus arī citiem. Šis 
projekts ir unikāls arī ar to, ka 
pirmo reizi aprites ekonomikas 
principi tiek integrēti mācību 
procesā un reizē tiek arī meklēti 
praktiski risinājumi gan izglītības 
iestādēs, gan sabiedrības ikdie-
nas paradumos,” jaunā projekta 
iespējas vērtē Ekoskolu program-
mas koordinators Latvijā Daniels 
Trukšāns.

Raksts tapis sadarbībā ar Vides 
izglītības fondu
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Cienījamo Ozolnieku
novada uzņēmēj!

Turpinām rakstu sēriju “UZŅĒMĒJI OZOLNIEKOS”, kur stāstam par 
novada jaunajiem un jau pieredzējušajiem uzņēmējiem. 

Aicinām Jūs ar savu līdzdalību atbalstīt ”Ozolnieku Avīzes” jaunās 
sadaļas tapšanu, iesūtot informāciju par savu uzņēmumu vai 
uzņēmējdarbību. Rubrikas mērķis ir atbalstīt novada aktīvākos 
iedzīvotājus, stāstot plašāk par uzņēmējdarbības vides dažādību 
un informējot par novadā pieejamajām iespējām. 

Lai piedalītos rubrikā “UZŅĒMĒJI OZOLNIEKOS” un pastāstītu par 
savu nodarbošanos, atbildiet uz sūtiet uz e-pastu: avize@ozol-
nieki.lv atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

1. Kā uzsākāt uzņēmējdarbību un kādi īsumā ir interesantākie 
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 sadarbību ar pašvaldību? 
Ko novēlētu citiem Ozolnieku novada uzņēmējiem?

Aprakstam (kas nepārsniedz 2500 rakstu zīmes) lūgums pievie-
not 2 - 3 fotogrāfijas, kas atspoguļo jūsu uzņēmējdarbību.
Lūgums norādīt uzņēmuma nosaukumu, darbības veidu un kon-
taktus, lai varam ar Jums sazināties. Sīkāka informācija pa tālr. 
29448482.
Iesniegtie pieteikumi tiks izskatīti un publikācijas veidotas, ievē-
rojot to iesniegšanas secību.

„EI DĀRZI” – kokaudzētava arī
Ziemassvētku eglītēm

Rakstu sērijā „UZŅĒMĒJI OZOL-
NIEKOS” šoreiz stāstam par ģi-
menes uzņēmumu – kokaudzē-
tavu EI DĀRZI, Ozolnieku novada 
Brankās. 
Kā uzsākāt uzņēmējdarbību un 
kādi īsumā ir interesantākie fak-
ti uzņēmuma vēsturē?
Uzņēmuma priekšvēsture meklē-
jama 1994. gadā, kad tika dibināta 
SIA „Olaines kokaudzētava”. Atra-
dāmies Olaines novadā un tur 
arī guvām savu atpazīstamību. 
Gadiem ejot, mainoties vispārējai 
situācijai, izlēmām savu darbību 
pilnībā pārcelt uz Ozolnieku nova-
da Brankām. Juridiski saglabājām 
savu iepriekšējo nosaukumu, to-
mēr sapratām, lai mūs nesaistītu 
ar citu novadu, jāizveido jauna 
atpazīšanas zīme. Tā nonācām 
līdz „EI DĀRZI”. EI – uzņēmuma 
īpašnieku vārdu iniciāļi, bet vārds 
DĀRZI raksturo mūsu pamatdar-
bību – paši stādus audzējam, tos 
uz vietas realizējam, ja nepiecie-
šams klientiem stādus iestādām, 
bet pēc tam arī kopjam klientu 
dārzus.

Pastāstiet par sava uzņēmumu 
kopumā, kādi ir nozares un jūsu 
uzņēmuma izaicinājumi?
Patlaban „EI DĀRZI” vienlīdz veik-
smīgi izdodas apvienot dekora-
tīvo stādu audzēšanu, Ziemas-
svētku egļu, tūju un citu skujkoku 
audzēšanu. Pieejami arī dažādi 
retāki augi un interesantas potē-
jumu formas. Šobrīd sortimentā 
ir vairāk nekā 700 dažādas for-
mas un krāsu gammas skuju un 
lapu koki, dekoratīvie krūmi, stādi 
dzīvžogiem un vienkārši priekam. 
Arvien pieprasītāki ir arī teritoriju 
apzaļumošanas un kopšanas dar-
bi, tos piedāvājam un esam saņē-
muši tikai pozitīvas atsauksmes. 
Mēs cilvēkus, kuri uzcēluši māju 
vai atguvuši zemi, konsultējam 
arī par teritorijas labiekārtošanas 
iespējām. Iesakām dekoratīvos 
kokus, krūmus, augļu kokus, po-
tējumus. Mums šo daudzu gadu 

gaitā ir izveidojies klientu loks, 
kuri brauc pie mums iegādāties 
stādus un pie kuriem veidot 
un kopt dārzus braucam mēs. 
Interesanti, bet klienti ir arī no 
attālākām vietām. Pārsvarā pir-
cēji pie mums ierodas zinoši, 

ar skaidru mērķi, ko vēlas iegā-
dāties. Audzētavas darbinieki ir 
gatavi sniegt konsultācijas par 
augu stādīšanas, mēslošanas un 
vainaga veidošanas īpatnībām. 
Vienmēr konsekventi īstenojam 
principu – tikai un vienīgi pie 
mums Latvijā vairoti un audzē-
ti stādi! Tas ir arī izaicinājums, 

pastāvēt par vietējo produkciju, 
zinot cik daudz stādu ieved no 
citām valstīm. Stādi, kas audzēti 
Latvijā - nozīmē īstu piemērotī-
bu mūsu klimatam un augsnei. 
Ir tik daudz pozitīvu piemēru, ka 
vietējie stādi ir labāki, izturīgāki 
un dzīvotspējīgāki, ka ievestos 
nemaz neuztveram kā konkuren-
tus. To apliecina arī tas, ka esam 
Stādu Audzētāju Biedrības biedri, 
kas tomēr pastāv uz vietējās pro-
dukcijas atbalstīšanu. 
Kāpēc uzsākāt darbību tieši 
Ozolnieku novadā un kāda ir 
saikne ar novadu? Kā vērtējat 
sadarbību ar pašvaldību? Ko no-
vēlētu citiem Ozolnieku novada 
uzņēmējiem?
Pārcelšanās uz Ozolnieku nova-
da Brankām bija ilgi un rūpīgi 
apsvērts, ļoti mērķtiecīgs solis. 
Pārvākties uz citu vietu ar kokau-
dzētavu ir sarežģītāk nekā pār-

vest rūpnīcu, bet izskatās, ka tas 
tīri veiksmīgi ir izdevies. Tagad 
atrodamies tieši blakus dzīves-
vietai, notiek apkārtnes attīstība, 
lieliska infrastruktūras - tas viss 
ir ļoti pozitīvi un iedvesmojoši. 
Tas liek sarosīties un domāt par 

tālāko darbošanos. Ar pašvaldību 
sadarbojamies galvenokārt Zie-
massvētku laikā, kad pie mums 
vietējās skolas brauc izraudzīties 
savas Ziemassvētku egles. Do-
māju, ka lielāku atpazīstamību 
vietējo iedzīvotāju vidū mēs tikai 
vēl gūsim, jo Brankās strādājam 
tikai otro gadu.

Novēlējums citiem novada uz-
ņēmējiem: Nešaubīties par sevi 
un saviem darbiem, jo tas var 
ievest strupceļā. Vajag mīlēt savu 
darbu un galvenais sev pierādīt, 
ka esi labākais starp labākajiem. 
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un kuri ir publiski pieejami, kā 
arī projekti saimnieciskās darbī-
bas īstenošanai, kuros paredzēts 
sakārtot vidi (uzbrauktuves, 
bezmaksas stāvlaukumus, liftus, 
durvis, tualetes, dušas telpas) 
personām ar dzirdes, redzes vai 
kustību traucējumiem, riteņkrēs-
lu un ratiņu lietotājiem.
Atbalsta pretendenti: juridiska 
persona (tostarp vietējā pašval-
dība, biedrība un nodibinājums) 
vai fiziska persona, kas īstenos 
sabiedriskā labuma projektu.
Visa informācija par projektu 
iesniegšanas nosacījumiem un 
vērtēšanas kritēriji pieejama šeit: 
http://www.partneribalielupe.
lv/index.php/leader2020.
Papildus informācija un konsultā-
cijas Lauku partnerībā “Lielupe”, 
Lielā iela 5/7 (6. stāvs), Jelgava, 
tālr. 26399946, e-pasts lielupe@
partneribalielupe.lv.

Raksts tapis sadarbībā LAD
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Atbalstīs kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanu un atjaunošanu

Biedrība Lauku partnerība „Lie-
lupe” izsludina atklāta konkursa 
projektu iesniegumu pieņemša-
nas 8. kārtu Sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģijas 
Jelgavas un Ozolnieku novados 
ieviešanai. Kārta tiek izsludināta 
Eiropas lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) finansēju-
ma saņemšanai rīcībās: “Atbalsts 
nelauksaimnieciskās uzņēmēj-
darbības, t.sk. lauksaimniecības 
produktu pārstrādes, lauku tūris-
ma un amatniecības attīstībai” 
un “Kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšana un atjaunošana”.
Projektu iesniegumus varēs ie-
sniegt no 2020. gada 3. janvāra 
līdz 2020. gada 3. februārim Lauku 
atbalsta dienesta Elektroniskās 
pieteikšanās sistēmā https://
eps.lad.gov.lv/login. 
Kopā ar projekta iesniegumu 
iesniedzams arī atbalsta preten-
denta pašnovērtējums. Uzņēmēj-
darbības atbalstam var pieteikties 

ikviens, juridiska persona, privāt-
persona, zemnieku saimniecība, 
individuālais komersants, bied-
rības un nodibinājumi, vietējā 
pašvaldība, kas vēlas uzsākt vai at-
tīstīt uzņēmējdarbību Jelgavas un 
Ozolnieku novados. Nevar pieteik-
ties esoši uzņēmumi, ja iepriekšē-
jā gada apgrozījums pārsniedz 70 
000 eiro.
ELFLA finansējuma atbalstu līdz 
70%, ko projekta izmaksām var 
saņemt pamatlīdzekļu iegādei, 
būvdarbiem, kā arī produkta vai 
pakalpojuma atpazīstamības vei-
cināšanai.
Rīcībā “Kultūrvēsturiskā mantoju-
ma saglabāšana un atjaunošana” 
tiks atbalstīti sabiedriskā labuma 
projekti sabiedrisko aktivitāšu 
un pakalpojumu nodrošināšanai 
vietējiem iedzīvotājiem Jelgavas 
un Ozolnieku novados. Tie ir pro-
jekti, kuros plānotajam mērķim 
nav komerciāla rakstura, par kuru 
rezultātu netiek prasīta samaksa 

Latvija ir starp pēdējām piecām 
valstīm Eiropas Savienībā ar 
visvājākajām prasmēm digi-
tālo tehnoloģiju izmantošanā 
uzņēmējdarbībā, apliecina jau-
nākais ES Digitālās ekonomikas 
un sabiedrības indekss (DESI, 
2019). Lai palīdzētu mazajiem 
un vidējiem Latvijas uzņēmu-
miem attīstīt IT risinājumus sa-
vos uzņēmumos, LIKTA kopā ar 
partneriem uzsākusi izglītojošu 
kampaņu Gudrā Latvija.
Kampaņas mērķis ir ne vien 
palīdzēt maziem un vidējiem 
uzņēmumiem digitalizēt savus 
pakalpojumus un arī iekšējos 
procesus, bet arī pārvarēt plaisu 
starp informāciju un komunikā-
ciju tehnoloģiju jomas uzņēmu-
miem un citās nozarēs strādā-
jošajiem. Tāpat LIKTA uzsver, ka 
digitalizācijai ir cieša saistība ar 
produktivitāti un efektivitāti, kas 
tiešā veidā ietekmē peļņu, iespē-
jas iegūt jaunus klientus un arī 
iespējas iekļūt jaunos tirgos.

Uzņēmuma vadītājam ir iespēja 
aizpildīt Digitālā brieduma testu. 
Tests veidots vienkārši – uzņē-
muma vadītājam jānovērtē, cik 
daudz uzņēmuma vadīšanas 
pamatfunkcijās tas izmanto IT 
risinājumus.
Pēc testa aizpildīšanas uzņēmu-
ma vadītājs saņem ne tikai pa-
dziļinātu vērtējumu un iespēju 
salīdzināt sevi ar konkurentiem 
savā nozarē, bet arī ieteikumus 
par to, kādus IT risinājumus tam 
savā uzņēmumā būtu jāievieš.
Rezultātu prezentēšanai tiek 
izmantota sporta terminoloģija. 
Uzņēmumi ar labākajiem rezul-
tātiem “nokļūst” augstākajā līgā, 
pa vidu ir sporta un tautas klase, 
savukārt lielākā piepūle nākotnē 
digitālo tehnoloģiju ieviešanā ir 
nepieciešama tiem, kas paliek uz 
rezervistu soliņa.

Raksts tapis sadarbībā ar  Latvijas Infor-
mācijas un komunikācijas tehnoloģiju 

asociāciju

Iespēja izmērīt sava uzņēmuma
digitālās attīstības briedumu

Uzņēmēji kopā mācās un rada
4. decembrī Lielplatones mui-
žā, Jelgavas novadā pulcējās 
ap 100 Ozolnieku un Jelgavas 
novadu Bauskas un Dobeles 
puses vietējie uzņēmēji un 
mājražotāji, sadarbības pro-
jekta “Vietējo ražotāju kon-
kurētspējas, sadarbības un 
atpazīstamības veicināšana” 
noslēguma pasākumā. 

Lauku partnerības “Lielupe” 
vadītāja Līga Švānberga apko-
poja paveikto: “Projekts “Vie-
tējo ražotāju konkurētspējas, 
sadarbības un atpazīstamības 
veicināšana” sākās 2017. gada 
1. novembrī un ilga 2 gadus. 
Pasākuma ietvaros notika in-
tensīvas mācības par uzņēmēj-
darbības attīstībai svarīgām 
tēmām, mārketinga aktivitā-
tes, vietējo ražotāju tirdziņi, 
pieredzes apmaiņas braucieni 
uzņēmumos un saimniecībās, 
Pārtikas amatnieku festivāls, 

kā rezultātā tapuši informatī-
vie stendi, video stāsti un kar-
tes vietējo uzņēmēju vieglākai 
atrašanai un iepazīšanai. Caur 
Lauku partnerību „Lielupe” 
LEADER projektu ietvaros reali-
zēti 36 projekti, radot 9 jaunus 
produktus un 10 pakalpojumus. 
Svarīgi, ka ir izveidotas 25 jau-
nas darbavietas Jelgavas un 

Ozolnieku novados. Ozolnieku 
novadā lielākās pārmaiņas 
LEADER projekta ietvaros ir 
piedzīvojis SIA “Pieci Masti” 
veikparks.”
Līga Lonerte, mūsu novadniece 
un Jelgavas novada pašvaldī-
bas izpilddirektore uzskata: 
“Svarīgākais ir uzņēmējdarbī-
bas attīstība un jauno mājra-
žotāju atpazīstamības veicinā-
šana. Svarīgi, lai uzņēmējiem 
būtu iespēja regulāri  satikties 
un dalīties zināšanās un piere-
dzē. Ceram, ka  projekta ietva-

ros paveiktais palīdzēs attīstī-
ties nelielajiem un mazajiem 
uzņēmējiem Jelgavas un Ozol-
nieku novados, stiprinot viņu 
konkurētspēju tirgū.”
Videga Strautniece, Lauku 
partnerības “Lielupe projektu 
vadītāja: „Projekta „Vietē-
jo ražotāju un pakalpojumu 
sniedzēju konkurētspējas, 
sadarbības un atpazīstamī-
bas veicināšana” ietvaros ir 
aizvadītas 12 apmācību dienas 
uzņēmējiem par mārketingu, 
produktu tehnoloģijām, iepa-
kojumu, tūrisma piedāvājuma 
veidošanā, komunikācijas 
prasmju pilnveidošanā, gida 
darba pamatprincipiem, 12 
pieredzes apmaiņas braucieni 
pa Bauskas, Vecumnieku, Run-
dāles, Iecavas, Auces, Tērvetes, 
Dobeles, Ozolnieku un Jelgavas 
novadiem, 3 kopīgi tirdziņi, 
Pārtikas amatnieku festivāls, 
izstrādāti 3 jauni tūrisma 
maršruti, Pārtikas amatnieku 
karte un katalogs, izveidoti 
3 jauni - vietējos uzņēmējus 
prezentējoši video materiāli 
un 18 reklāmas stendi. Mācību 
laikā ceļojām pa dažādam vie-
tām, gūstot jaunus iespaidus, 
zināšanas un vērtīgu pieredzi. 
Dažādos reklāmas materiālos 
kopumā iesaistīti 100 uzņēmē-
ji no deviņiem novadiem.”
Projekta dalībnieki - uzņēmē-
ji -  izceļ ieguvumus:

• Gūtas zināšanas piedāvā-
juma uzlabošanā publiskajā 
telpā; 
• Gūts ieskats uzņēmuma pro-
fila veidošanā sociālajā tīklā 
Facebook;

• Notikusi pieredzes apmaiņa 
ar citiem uzņēmumiem par 
interneta mājaslapu uzturē-
šanu; 
• Gūta izpratne par klientu 
analīzes nozīmi un piedāvāju-
ma veidošanu atbilstoši  savai 
mērķauditorijai;
• Gūtas ideju ģenerēšanas 
metodes, lai veidotu atrak-
tīvus tūrisma piedāvājumus 
un īpašos stāstus par savām 
saimniecībām un to piedāvā-
to produkciju;
• Gūta plašāka izpratne par ES 
fondu izmantošanas iespē-
jām; 
• Gūtas zināšanas attīstības 
veidošanai savā uzņēmējdar-

bības nišā.
Ozolnieku novadā projekta 
dalībnieki viesojās un apgu-
va uzņēmējdarbības pieredzi 
“Agate Hotel”, “Miķela alus 
darītavā”, ZS “Bētras”, “Au-
čos”, pie mājražotājas Ances 
Dandenas un “Montesori te-
rapijas istabā bērniem Ozol-
niekos”. 
Viens no 18 projekta ietvaros 
radītajiem mobilajiem rek-
lāmas stendiem “Zemgales 
uzņēmēji aicina ciemos” tiks 
izvietots arī Ozolnieku novada 
domē jau līdz Ziemassvēt-
kiem, kas atspoguļos 49 vie-
tējo uzņēmēju darbību.
Izveidota arī “Pārtikas amat-
nieku karte”, kur atspoguļoti 
kopumā 65 produktu ražotā-
ji, sekmējot viņu piedāvātās 
produkcijas atpazīstamību.
Pasākums notiek LEADER 
sadarbības projekta “Vietē-
jo ražotāju konkurētspējas, 
sadarbības un atpazīstamī-
bas veicināšana”, Nr. 17-00-
A019.332-000003 un Latvijas 
Lauku attīstības programmas 
2014.-2020. gadam pasākuma 
"Starpteritoriālā sadarbība" 
ietvaros.

Solvita Cukere
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Ozolnieku novada amatierteātrim
augstākā pakāpe starpnovadu skatē
No 20. novembra līdz 3. decem-
brim Jelgavas un Ozolnieku 
novados notika amatierteātru 
starpnovadu skate, kur Zemgales 
reģiona skatei "Gada izrāde 2019" 
(notiks 2020. gada 21., 22. martā 

Dobelē, rīko Latvijas Nacionālais 
kultūras centrs) tika izvirzīti 3 ko-
lektīvi: Jelgavas novada Vircavas 
amatierteātris „Bīne” (režisore 
Sarmīte Sustrupe) - ar Rūtas Žei-
nas lugas "Ielej kaķītim pienu” 
iestudējumu ieguva Augstāko 
pakāpi un 45 punktus no 50 un 
Ozolnieku novada amatierteāt-
ris (režisore Dace Vilne) ar di-
viem iestudējumiem – Lilianas 
Helmanes "VIENĪGĀ (dzīve)” 
– Augstākā pakāpe, 47 punkti, 
Robēra Tomā "8 sievietes” – 
Augstākā pakāpe, 47 punkti.
Ozolnieku novada amatierteātra 

Ozolnieku novada bibliotēkas 
aizvadījušas ar lasīšanas, iz-
glītojošām un izzinošām ak-
tivitātēm piepildītu gadu un 
papildinājušas savus plauktus 
ar interesantām, noderīgām 
jaunajām grāmatām. 

Bibliotēkās organizētas lasīšanas 
aktivitātes bērniem un jaunie-
šiem, mūžizglītības pasākumi 
senioriem. Par tradīciju kļuvis 
aprīlī – bibliotēku nedēļā ozga-
nizēt Mazos Grāmatu svētkus no-
vada bibliotēku lasītājiem. Šogad 
bibliotēkā noritēja tikšanās ar 
rakstnici Ingunu Baueri, ceļotāju 
Pēteri Strubergu un dziedātāju 
Inetu Rudzīti.  
Katra novad bibliotēka meklē-
jusi ceļu uz savu lasītāju sirdīm: 
“Bibliovasara” – pasākumi bēr-
niem vasarā, ģimeņu aktivitātes 

Kūdras skulptūru festivālā tapu-
šie darbi ir sākuši ceļu pa Jelga-
vas un Ozolnieku novadiem, lai 
tos varētu aplūkot pēc iespējas 

plašāks interesentu loks. No nā-
kamā gada 6. līdz 20. janvārim 
neparastās skulptūras ikvienam 
bez maksas būs apskatāmas 
Ozolnieku novada Vēstures eks-
pozīcijas krājumu telpās, Rīgas 
ielā 29, Ozolniekos.
Skulptūras darināja mākslinieki 
no Latvijas, Somijas, Francijas 
un Itālijas. Pirmā izstāde norisi-

Atskatoties uz Ozolnieku novada 
kultūras dzīvi 2019. gadā, varam 
secināt, ka aizvadītais gads bijis 
pasākumiem un notikumiem 
bagāts.

Pavasarī lustīgi svinējām Liel-
dienas un kopīgi sadziedājām 4. 
maijā jeb Baltā galdauta svētkos, 
kur bija iespēja sanākt visiem 
kopā pie balti klātiem galdiem, 
godinot šīs dienas nozīmi Latvijas 
neatkarības iegūšanā.
Turpinām tradīciju divas reizes 
gadā sveikt novada jaundzimu-
šos mazuļus. Cienot novada se-
niorus, organizējām pasākumus 
un ballēs arī viņiem.
Iedzīvotāju atsaucību ir iemanto-
jis Muzeju vakara pasākums, kur 
durvis vēra visi Ozolnieku novada 
muzeji un apmeklētājus sagaidī-
ja ar interesantām aktivitātēm 
un uzdevumiem.

Ozolnieku novadā baudām bagātīgu
kultūras dzīvi

Kūdras skulptūru ceļojošā izstāde Ozolniekos

sestdienās, lasīšanas aktivitātes 
PII “Zīlīte” un PII „Pūcīte” bērniem 
Ozolnieku bibliotēkā, kā arī lasī-
šanas aktivitātes bērniem Vainu, 
Ānes, Garozas bibliotēkās. 
Vainu bibliotēkā pieaugušajiem 
rīkojam lasītāju klubiņu, aktīvas 

rokdarbnieces rosās Ānes biblio-
tēkā, tikšanās ar rakstniekiem 
Garozas bibliotēkā, senioru dato-
rapmācība Ozolnieku bibliotēkā. 
Senioru apmācības darbā ar 
datoru notiks 15. un 29. janvārī 
plkst. 10.00-12.00 Ozolnieku bib-
liotēkā. 
Ānes bibliotēkā 2., 16. un 30. 
janvārī plkst. 14.00 “Adīšanas 
klubiņš” Lilijas Salmiņas vadībā 
gadisīs jaunas dalībnieces.

Ingrīda Krieķe, Ozolnieku novada centrālās 
bibliotēkas vadītāja

dalībnieki ir priecīgi un gandarīti 
par augsto novērtējumu un pa-
teicas gan saviem uzticīgajiem 
skatītājiem, gan Ozolnieku nova-
da pašvaldībai un Ozolnieku Tau-
tas namam.

Jāteic, ka novada amatierteātra 
repertuārā, bez jau pieminētajām 
izrādēm, ir vēl arī Alda Linē „Jāņa 
Poruka pēdējā nakts”, Ādolfa 
Alunāna „Bagāta brūte”, Roberta 
Hārlinga „Dzelzs magnolijas”. Sa-
gatavošanas procesā - Frederika 
Nota „Telefona zvans”. Savukārt, 
atjaunoto Rūdolfa Blaumaņa 
„Skroderdienu Silmačos” iestu-
dējumu skatītāji varēs izbaudīt 
2020. gada 23. jūnijā Ozolnieku 
Jāņu pļaviņā.

Dace Vilne, Ozolnieku novada amatierte-
ātra režisore

Novada iedzīvotāju saliedēšanai 
organizējām ikgadējos Novada 
svētkus ar jautru un daudzpusīgu 
programmu. 
Jauno kultūras sezonu rudenī aiz-

sākām ar Ozolnieku Tautas nama 
80. jubilejas svinībām, sagatavo-
jot arī izstādi par Tautas namu 
kā vienu no senākajām ēkām 
Ozolnieku ciemā, kas vienmēr ir 
kalpojusi tautas interesēm.
Novembrī aizvadīti Patriotu ne-
dēļas pasākumi, kas bija veltīti 
Latvijas Valsts proklamēšanas 
gadadienai, sākot ar patriotisko 
piespraužu gatavošanas meis-
tarklasi, svētku koncertiem un 
piemiņas vietu apmeklējumu, 
beidzot ar lāpu gājienu un svētku 
uguņošanu 18. novembrī. 
Domājot par mūsu novada vīrie-
šiem, piemeklējot viņus interesē-
jošas tēmas, tika organizēti “Veču 

vakari” ar Latvijā slavenu vīriešu 
piedalīšanos, kuri spēj uzrunāt un 
iedvesmot ar savu dzīves piere-
dzi un redzējumu. 
Gada noslēgumā, ziemas no-
skaņās aicinām novadniekus uz 
svētku koncertiem un Ziemas-
svētku pasākumiem bērniem, 
senioriem, kā arī ziemas ballēm.
Kultūras nodaļas mērķis ir vei-
dot Ozolnieku novada kultūras 
dzīvi tā, lai visiem iedzīvotājiem 
būtu interesanti apmeklēt orga-
nizētos pasākumus visā novada 
teritorijā.
Nākamgad turpināsim iesāktos 
darbus un aicināsim apmeklē-
tājus uz brīvdabas pasākumiem, 
koncertiem, izrādēm, ballēm un 
amatiermākslas kolektīvu sarī-
kojumiem. Turpināsim organizēt 
meistardarbnīcas un sarunu va-
karus ar interesantiem cilvēkiem. 
Tāpat svinēsim Novada svētkus 
un Valsts svētkus. Atbalstīsim 
interešu pulciņus un novada ko-
lektīvus, kuru priekšnesumi tiks 
iekļauti novada kultūras pasāku-
mos.
Aicinām novada iedzīvotājus pie-
dalīties kultūras dzīves notiku-
mos Ozolnieku novadā. Apzinot 
vēlmes un iespējas, mēs varam 
padarīt savu novada dzīvi intere-
santu un pievilcīgu ne tikai kaimi-
ņiem, bet arī tālākiem viesiem. 

Evita Poča,
Kultūras nodaļas vadītāja

nās Jelgavas novada Mūzikas un 
mākslas skolā Skolas ielā 2, Nā-
kotnē, Glūdas pagastā. Līdztekus 
kūdras skulptūrām būs aplūko-

jama arī izstāde “100 gadi purvā”. 
Tuvākajā laikā izstādes eksponā-
tiem pievienosies kūdras pētnie-
ka, mākslinieka Edgara Amerika 
gatavotie paraugi kūdras izman-
tošanai interjera dizainā vai mē-
beļu gatavošanā – ar epoksīda 
sveķiem un linsēklu pārklāta, 
slīpēta kūdra, jēlkūdra, griezta 
kūdras kluča “serde” un vairāki 

paraugi ar kūdras apmetumu.
Tiem, kas ierodas Latvijā vai dodas 
ārpus tās, iesakām iegriezties arī 
Magnetic Latvia stendā lidostā 
“Rīga”. Tajā līdztekus apmēram 70 
citiem Latvijā radītiem dizaina un 
mākslas objektiem izstādīta arī 
viena no festivāla ietvaros tapuša-
jām skulptūrām – Evijas Rubīnas 
“Tuvu”. Tādējādi stenda apmeklē-
tājiem – gan vietējiem, gan ārval-
stu tūristiem – tiek popularizēts 
Latvijas dabas resurss kūdra un 
tā izmantošanas iespējas ne tikai 
dārzniecībā, bet arī mākslā.
Visas Kūdras festivāla ietvaros 
radītās skulptūras iekļautas Lau-
ku partnerības “Lielupe” izdotajā 
2020. gada kalendārā. Tāpat ir 
izdots neliela formāta materiāls, 
kurā aplūkojamas bērnu radītas 
skulptūriņas Jelgavas novada mū-
zikas un mākslas skolas un Lietu-
vas Alytus rajona mākslas skolas 
radošās nometnes laikā šī gada 
augustā.

Raksts tapis sadarbībā
ar Lauku partnerību „Lielupe”

NOVADA BIBLIOTĒKĀS AKTĪVA ROSĪBA
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NOSLĒGUŠĀS OZOLNIEKU NOVADA 
SPORTA SPĒLES 2019 

VK „OZOLNIEKI” ŠAJĀ SEZONĀ CĪNĀS PAR GODALGĀM!

“Ozolnieku novada sporta spēlēs 
- 2019” bija 10 sacensību posmi, 
kas sastāvēja no dažādiem spor-
ta veidiem, sākot ar basketbolu 
un beidzot ar galda tenisu un no-
vusu. Paldies, visiem aktīvajiem 
novadniekiem, kuri piedalījās 
“Ozolnieku novada sporta spēlēs 
2019”. 
Nākamā gada 8. februārī ap-
sveiksim visus uzvarētājus 
un godalgoto vietu ieguvējus 
“Ozolnieku novada sporta spē-

2019./2020. gada sezonā ko-
manda VK Ozolnieki godam pār-
stāv Ozolnieku novadu Latvijas 
Nacionālajā Līgā 1. 
Komandas treneris Raimonds 
Liniņš ar cerībām gaida fināl-
spēles: ”Komanda šogad ir labi 
nokomplektēta. Mūsu sezonas 
mērķis ir iekļūt labāko komandu 
četriniekā. Šogad turnīrā ir apvie-
nota Nacionālās Līgas 1. divīzija ar 
2. divīziju. Līdz ar to komandu ir 

Novadnieka Andrim Grīnfeldam Jaunā 2020. gada superenduro 
Pasaules čempionāta sezona ir sākusies ar debiju “CEC I.S. Ra-
cing” spēcīgākajā “prestige” klasē, izcīnot 13. vietu. Sezonas at-
klāšana norisinājās 7. decembrī,  Polijas pilsētā Krakovā 14 000 
skatītāju pārpildītā stadionā.

“Ozolnieku novadā aug spēcīga 
jauno BMX braucēju paaudze. 
Jaunie sportisti – Reinārs Pav-
lovs, brāļi Soļimi un brāļi Va-
laiņi, gan Latvijas, gan Eiropas 
čempionātos sīvā konkurencē 
cīnās par godalgām ”, sarunā 
uzsver 12 gadus vecā Ozolnieku 
vidusskolas audzēkņa Reināra 
Pavlova tēvs Oļegs Pavlovs.

Velosipēdu motokrosa (BMX) 
pirmsākumi meklējami 1960-to 
gadu vidū ASV. Šī sporta motori-
zēta versija kalpoja par iedves-
mu atraktīvām velo sacensībām. 
Motokrosa šarma pārņemtie 

les 2019” noslēguma apbalvoša-
nā. Šajās sporta spēlēs godam 1. 
vietu izcīnīja komanda “Ezerma-
les”, 2. vietā atstājot komandu 
“OZO sports” un 3. vietā ierindo-
jās komanda “Āne”.
Paldies arī visiem brīvprātīga-
jiem par ieguldīto darbu pasā-
kumu organizēšanā! Uz tikšanos 
sporta pasākumos 2020. gadā!

Kārlis Trankalis, Veselīga dzīvesveida un 
sporta nodaļas vadītājs

NOVADNIEKS REINĀRS PAVLOVS - LATVIJAS ČEMPIONS BMX 
bērni un pusaudži, kuriem, nebi-
ja iespēja piedalīties motokrosa 
sacensībās, remdēja savas al-
kas, sacenšoties savā starpā ar 
divriteņiem uz pašu veidotām 
trasēm. Šo imitāciju veiksmīgi 
papildināja arī motokrosam lī-
dzīgs ekipējums. Šai disciplīnai 
tika dots nosaukums “BMX”. 
Sacensības notiek apmēram 350 
metru, vienas distances trasē ar 
šķēršļiem, tramplīniem un uz-
bērtām virāžām. Katrā braucienā 
piedalās līdz 8 dalībniekiem, pir-
majam četriniekam kvalificējo-
ties nākamai kārtai.
Ozolnieku novada jaunietis Rei-
nārs Pavlovs ar BMX sporta veidu 
nodarbojās no agras bērnības 
un 5 gadu vecumā jau startēja 
pirmajās sacensībās. Treniņi 
norosinās 11 mēnešus gadā, no 
kuriem aktīvā sacensību sezona 
sākās aprīlī un ilgst līdz septem-
bra beigām. 

15. decembrī notika gadskārtē-
jais Ozolnieku Ziemas skrējiens. 
Tajā piedalījās 73 dalībnieki. 
5 visjaunākie dalībnieki pieveica 
300 m distanci bez laika kontroles. 
Visvairāk dalībnieku – 39 bija 6 km 
distancē. 

2019. gadā Reinārs Pavlovs pie-
dalījās daudzās sacensībās, kur 
varam lepoties ar ieņemtajām 
augstajām vietām: 
• Latvijas čempionātā B12 grupā 
izcīnīta 1. vieta un zelta medaļa;
• Eiropas čempionātā, kurš notika 
jūlijā Valmierā, startējot starp 68 
dalībniekiem B12 grupā - 9. vieta; 
• bet Zolderā (Belģijā), spītējot 
40 grādu karstumam, starp 168 
dalībniekiem B12 grupā Reinārs 
ierindojās 31. vietā.
Reināra tētis Oļegs priecājas: „Pa-
tīkami, ka sports dēlā ieaudzina 
mērķtiecību, disciplīnu un veido 
spēcīgu raksturu arvien labāku 
rezultātu sasniegšanai.”
Šobrīd sportists jau gatavojas 
nākamajai 2020. gada sezonai- 
Eiropas čempionātam Dessel 
(Beļģijā) jūlijā, kam uzreiz sekos 
Latvijas čempionāts Ventspilī.

Solvita Cukere,
sadarbībā ar Oļegu Pavlovu

Visātrākie šajās sacensībās bija 
Oskars Stāmers (SK Ozolnieki), 
Armands Bušs (SK Ozolnieki) un 
Artis Ķemeris (Aizpute), bet starp 
dāmām Ilze Sermolīte (SK Ozolnie-
ki), Ilona Daģe (OK Alnis) un Elīza 
Viekale - Gasjūne (Folkmaņi). 

OZOLNIEKU ZIEMAS SKRĒJIENS

Foto autors: Copyright DG Design / Denis Günther

vairāk – kopumā 13, kuras sadalī-
tas divos reģionos, kur spēlē 6 un 
7 komandas. Spēles norit divos 
apļos. 3 labākās apļa komandas 
tiek izvirzītas uz nākamo koman-
du sešinieku. Šobrīd ir noslēgušās 
2. apļa spēles. Godalgoto vietu 
ieguvēji tiks noskaidroti izslēg-
šanas spēlēs. Šobrīd jau esam VK 
„Ozolnieki komandai nodrošināju-
ši vietu pirmajā trijniekā. 4. janvārī 
tiks izspēlēta pēdējā spēle Rīgā 

pret spēcīgu pretinieku – RTU. Šajā 
spēlē notiks cīņa par 2. vai 3. vietu 
grupā.”
Pirmajā mājas spēlē, 6. oktobrī 
Ozolnieku Sporta centrā, mūsu 
volejbolistiem diemžēl nācās 
piekāpties VK Ventspils koman-
dai. Šis bija komandas vienīgais 
zaudējums 1. aplī, pret 3 gūtajām 
uzvarām. 2. aplī šobrīd ir izspēlētas 
5. spēles no 6. 
15. decembrī ar vēl vienu skaistu 
uzvaru 3:1 noslēdzās spēle pret 
Kuldīgas volejbolistiem.
Arī „Latvijas kausa” izcīņas spēles 
VK „Ozolnieki” šogad ir noslēgušās.
Aicinām līdzjutējus braukt klātie-
nē vērot spēles un izšķirošajās 
spēlēs atbalstīt VK „Ozolnieki” ko-
mandu! 

Raksts tapis sadarbībā ar VK „Ozolnieki” 
treneri  Raimondu Liniņu

Decembra sākumā Olainē no-
risinājās pirmais Turcijas na-
cionālās intelektuālās spēles 
Mangala turnīrs Latvijā, kurā 2. 
vietu izcīnīja novadnieks Iļja Ja-
kovļevs. Pasākumu organizēja 
Intelektuālo galda spēļu klubs 
“LOĢIKA”. 

Turnīrā piedalījās 50 skolēni no 
Olaines, Ozolnieku novada, Jelga-
vas un Rīgas vidusskolām vecu-
mā no 6 līdz 16 gadiem.
Turnīrs notika pēc Šveices sistē-
mas, kopumā izspēlējot 9 raun-
dus. Dalībnieki spēlēja blitc uz 
laiku, kur tiek atvēlētas 4 minū-
tes katram spēlētajam. Tiesnešu 
kolēģija un 10 oficiālie novērotāji 
cītīgi sekoja tam, lai spēles notik-

NOVADNIEKAM GODALGA PIRMAJĀ
MANGALA TURNĪRĀ LATVIJĀ

tu stingri pēc noteikumiem.
Mangala turnīra uzvarētāji:
Starp puišiem: 
1. Daniels Ramiņš (Olaines 2. vi-
dusskola)
2. Iļja Jakovļevs ( Teteles pamat-
skola)
3. Pantelejs Švackis (Jelgavas 5.vi-

dusskola)
Starp meitenēm: 
1.  Valerija Čagina ( Rīgas 72.vidus-
skola)
2. Anastasija Mihailova (Olaines 
2. vidusskola)
3. Anastasija Žorova (Olaines 2. 
vidusskola)

Ļubova Azimova,
Intelektuālo galda

spēļu kluba “LOĢIKA” vadītāja

2 km distancē startēja 11 dalībnieki 
līdz 15 gadu vecumam. Ātrākie bija 
Melānija Zālīte, Gustavs Liekmans 
un Toms Viekals - Gasjūns. 18 izturī-
gākie skrējēji veica 16 km distanci. 
Šeit ātrākie bija Mareks Zālītis (Ķe-
kava), Helmuts Gusts (Brankas) un 
Dzintars Petrovs (Maratona klubs), 
bet starp dāmām Madara Gelsber-
ga - Sokolova (Rīga), Sandra Platā 
(Jelgava) un Zane Gruberte (Rīga). 
Finišējušie dalībnieki saņēma 
piemiņas medaļas. Ar diplomu un 
medaļu tika apbalvoti pirmo trīs 
vietu ieguvēji visās vecuma gru-
pās katrā distancē. 
Sacensību kausu un kliņģeri sa-
ņēma 3 komandas: 1. vieta  - SK 
Ozolnieki, 2. vieta - Folkmaņi, 3.  
- OK Alnis.

Ilze Pelēce, SK Ozolnieki



1414
D

ec
em

br
is

  2
01

9 
D

ec
em

br
is

  2
01

9 
O

ZO
LN

IE
K

U
 A

VĪ
ZE

 / 
D

O
M

ES
 Z

IŅ
AS

Līdz  2020. gada 1. jūnijam pašvaldībā pieņems Nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu iesniegumus

Par Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu 2020. gadā

Nodokļa atvieglojumu piešķir 
uz nodokļa maksātāja motivē-
ta iesnieguma pamata, kas ie-
sniegts Ozolnieku novada paš-
valdībā līdz taksācijas gada 1. 
jūnijam. Nodokļa atvieglojumu 
saņēmēji ir Ozolnieku novadā 
deklarētas fiziskas personas un 
juridiskas personas, kuru īpašu-
mā, valdījumā vai lietošanā ir 
nekustamais īpašums Ozolnie-
ku novadā, un kas ir Nodokļa 
maksātāji. 
• 50% apmērā no taksācijas 
gadam aprēķinātā Nodokļa par 
attiecīgajām ēkām un būvēm 
piešķirami Nodokļa maksātā-
jiem – Ozolnieku novada teri-
torijā esošas ēkas vai būves 
īpašniekiem, kuri to nodevuši 
ekspluatācijā - par nākamajiem 
3 (trīs) taksācijas gadiem pēc 
akta par būves pieņemšanu 
ekspluatācijā parakstīšanas, 
• 50% apmērā par attiecīgo 
dzīvokļa īpašumu piešķirami 
Nodokļa maksātājiem – Ozol-
nieku novada teritorijā esoša 
dzīvokļa īpašniekiem, kuri no-
formējuši zemesgrāmatā savas 
īpašumtiesības uz dzīvokļa īpa-
šumam funkcionāli piesaistītā 
zemes gabala atbilstošām do-

mājamām daļām - par nākamo 
taksācijas gadu pēc minēto 
īpašumtiesību noformēšanas 
zemesgrāmatā, 
• 50% apmērā maznodrošinā-
tām personām par to periodu, 
kurā Nodokļa maksātājs atbilst 
maznodrošinātas personas 
statusam par dzīvojamām mā-
jām, to daļām, dzīvojamo māju 
palīgēkām un telpu grupām, 
kuru veids ir saistīts ar dzīvo-
šanu, ja tās netiek izmantotas 
saimnieciskās darbības veikša-
nai, kā arī šiem Nodokļa objek-
tiem piekritīgo zemi.
• 90% apmērā no taksācijas 
gadam aprēķinātās Nodokļa 
summas piešķirami tiem No-
dokļa maksātājiem, kas dekla-
rēti citā pašvaldībā un iepriekš 
nav bijuši deklarēti Ozolnieku 
novadā, - par nākamajiem 2 
(diviem) taksācijas gadiem 
pēc pamata dzīvesvietas dek-
larēšanas Ozolnieku novadā 
vai līdz brīdim, kad persona 
maina deklarēto dzīvesvietu uz 
citas pašvaldības administratī-
vo teritoriju.

Nodokļa atvieglojumi par 
nekustamo īpašumu, kas ir 

2020. gadā, salīdzinot ar 2019. 
gadu, izmaiņu Nekustamā īpa-
šuma nodokļa aprēķinā nav. 
Nekustamā īpašuma nodokļa 
likme mājoklim, kuru piemēro 
dzīvokļa īpašuma sastāvā eso-
šai ēkas daļai, kuras lietošanas 
veids ir dzīvošana, un šai daļai 
piekrītošajai koplietošanas 
telpu platībai, viena dzīvokļa 
mājām, divu vai vairāku dzī-
vokļu mājām, kas nav sadalī-
tas dzīvokļa īpašumos, kā arī 
telpu grupām nedzīvojamās 
ēkās, kuru lietošanas veids 
ir dzīvošana, ja šie nekusta-
mā īpašuma nodokļa objekti 
(turpmāk – objekti) netiek 
izmantoti saimnieciskās darbī-
bas veikšanai, izņemot valsts, 
pašvaldības un pašvaldības 
kapitālsabiedrību īpašumā vai 
valdījumā esošos objektus:
Fizisko personu īpašumā, tie-
siskajā valdījumā vai lietošanā 
esošajiem objektiem, ja objek-
tā 2020. gada 1. janvārī plkst. 
00.00 dzīvesvieta ir deklarēta 

Nodokļa maksātāja deklarētā 
dzīves vieta, un kurā netiek 
veikta saimnieciskā darbība. 
25% - Fiziskās personas, kurām 
uz taksācijas gada 1.janvāri ir 
divi bērni vecumā līdz 18 ga-
diem, kuri ir deklarēti Nodokļa 
objektā.
50% - Pensionāri, kuriem nav 
I šķiras likumisko mantinieku 
un kura ienākumi mēnesī ne-
pārsniedz Ministru kabineta 
noteikto   minimālo darba algu, 
50% - Černobiļas AES avārijas 
seku likvidētāji, 
50% - Afganistānas kara dalīb-
nieki,
50% -  nacionālās pretošanās 
kustības dalībnieki.
70% - Pirmās un otrās grupas 
invalīdi, kuriem nav I šķiras 
likumisko mantinieku un kura 
ienākumi mēnesī nepārsniedz 
Ministru   kabineta noteikto 
minimālo darba algu.
90% - Fiziskās personas, kuras 
pašas, vai kopā ar laulāto, vai 
tās laulātais pilda aizbildņa vai 
audžuģimenes pienākumus.

Nodokļa atvieglojumi juridis-
kām personām par nekusta-
mo īpašumu – zemi un ēkām:

Komersanti, saimnieciskās dar-
bības veicēji  un fiziskās perso-
nas, kuras divus gadus pirms 
taksācijas gada no saviem 
finanšu līdzekļiem investējuši 
Ozolnieku novada pašvaldības 
infrastruktūras sakārtošanā, 
pirms tam noslēdzot attiecīgu 
līgumu ar pašvaldību:
25% - ieguldījums no EUR 1500 
līdz EUR 4500, taksācijas gadā, 
50% - ieguldījums no EUR 4501 
līdz EUR 7000, taksācijas gadā,
70% - ieguldījums no EUR 7001 
līdz EUR 14000, taksācijas gadā 
vai arī ieguldījums vairāk nekā 
EUR 14001, taksācijas gadā un 
divos nākamajos taksācijas 
gados. 
50% - Komersanti un saimnie-
ciskās darbības veicēji, kā arī 
viņu nomnieki – par nekusta-
mo īpašumu vai tā daļu, kas 
tiek izmantots vai iznomāts 
saimnieciskās darbības veikša-
nai - pakalpojumu sniegšanai  
iedzīvotājiem sporta, kultūras, 
veselības aprūpes vai izglītības 
jomā.
Komersanti un saimnieciskās 
darbības veicēji, kuri savā īpa-
šumā iepriekšējā taksācijas 
gadā radījuši jaunas darbavie-

tas, kurās ne mazāk kā 6 (sešus) 
mēnešus pastāvīgi nodarbināju-
ši Ozolnieku   novada teritorijā 
deklarētas personas:
25%, bet ne vairāk kā EUR   
1200,00, ja radītas ne mazāk kā 
5 jaunas darbavietas,
50%, bet ne vairāk kā EUR 
2400,00, ja radītas ne mazāk kā 
10 jaunas darbavietas,
90%, bet ne vairāk kā EUR   
4800,00, ja radītas ne mazāk kā 
20 jaunas darbavietas. 

Komersanti un saimnieciskās 
darbības veicēji, kuri savā īpašu-
mā iepriekšējā taksācijas gada 
vasaras sezonā ne mazāk kā di-
vas nedēļas nodarbinājuši izglī-
tojamos, kas deklarēti Ozolnieku 
novada teritorijā:
25%, bet ne vairāk kā EUR 
300,00, ja nodarbināti 3-5 izglī-
tojamie, 
50%, bet ne vairāk kā EUR 
500,00,  ja nodarbināti vairāk 
nekā 5 izglītojamie.

Lidijai Žukovska,
Nodokļu administratore

vismaz vienai personai – ar 
2019. gada 1. janvāri nekus-
tamā īpašuma nodoklis par 
mājokli ir 0.2% - 0.6% no ob-
jekta kadastrālās vērtības. Ja 
objektā 2020. gada 1. janvārī 
plkst. 00.00 dzīvesvieta nav 
deklarēta nevienai personai, 
nekustamā īpašuma nodokļa 
likmi 1,5% apmērā no objekta 
kadastrālās vērtības;
Nekustamā īpašuma nodokli 
neaprēķina fizisko personu 
īpašumā, tiesiskajā valdījumā 
vai lietošanā esošām dārza 
mājām ar kopējo platību līdz 
25m2 un ekspluatācijā neno-
dotām ēkām, kuru būvniecībā 
nav pārsniegts normatīvajos 
aktos noteiktais kopējais būv-
darbu veikšanas ilgums.

Juridisko personu, individuālo 
komersantu, ārvalstu komer-
santu un to pārstāvniecību 
īpašumā, tiesiskajā valdījumā 
vai lietošanā esošajiem ob-
jektiem, ja objekts ir izīrēts 

dzīvošanai, un, ja 2020. gada 
1. janvārī plkst. 00.00 tajā dzī-
vesvieta ir deklarēta vismaz 
vienai personai, - no nākamā 
mēneša, pēc īres tiesību no-
stiprināšanas zemesgrāmatā, 
nodokļa likme par mājokli ir 
0.2% no objekta kadastrālās 
vērtības. Ja juridiskās perso-
nas objektā (mājoklī) 2020. 
gada 1. janvārī plkst. 00.00 
dzīvesvieta nav deklarēta 
nevienai personai, piemēro 
nekustamā īpašuma nodokļa 
likmi 1,5% apmērā no objekta 
kadastrālās vērtības.
Arī 2020. gadā ir spēkā Ozol-
nieku novada domes Sais-
tošie noteikumi Nr. 4/2015 
“Nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumi Ozolnieku no-
vadā”, kas nosaka nekustamā 
īpašuma nodokļa atviegloju-
ma apmēru un kārtību, kādā 
atvieglojums tiek piešķirts. Šos 
Saistošos noteikumus var izla-
sīt Ozolnieku novada pašvaldī-
bas mājas lapā www.ozolnieki.

lv sadaļā - Saistošie noteikumi.
Ikviena fiziska un juridiska 
persona var noskaidrot infor-
māciju par savu nekustamo 
īpašumu, tā sastāvu, platību, 
kadastrālo vērtību, Valsts ze-
mes dienesta datu bāzē www.
kadastrs.lv, vai portālā www.
epakalpojumi.lv sadaļā „Mani 
dati kadastrā”.

Aicinām nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājus fiziskas 
un juridiskas personas sūtīt 
savu e-pasta adresi uz lidija.zu-
kovska@ozolnieki.lv, lai Mak-
sāšanas paziņojumu saņemtu 
ātri, personīgi un samaksu 
veiktu likumā noteiktajos 
termiņos līdz kārtējā gada 
31.martam, 15.maijam, 15.au-
gustam un 15.novembrim.
Ja nodokļa maksātājs nav 
deklarējis dzīvesvietu likumā 
noteiktajā kārtībā un nav pa-
ziņojis nodokļu administrācijai 
adresi, kurā viņš ir sasnie-
dzams, kā arī, pēc 15. februāra, 

mēneša laikā rakstiskā veidā 
nav informējis nodokļu admi-
nistrāciju par to, ka nav saņēmis 
maksāšanas paziņojumu, no-
dokļa maksāšanas paziņojums 
netiek nosūtīts, bet nodokļa 
aprēķins stājas spēkā kārtējā 
taksācijas gada 22. martā.

Nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem lūgums pie sava 
īpašuma uzstādīt pastkastīti, jo, 
tiem NĪN maksātājiem, kuriem 
pastkastītes nav vai ir bojāta, 
Maksāšanas paziņojumus nav 
kur ielikt, tie tiek nesti atpakaļ 
uz pašvaldību.

Neskaidrību gadījumos, lū-
dzu, zvaniet Ozolnieku novada 
pašvaldības NĪ nodokļa admi-
nistratorēm Lidijai Žukovskai 
63057762 un Birutai Petrokaitei 
63085680.
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Garri Cimmerlings    1936
Uldis Tīrums   1955
Ivans Kurts   1929
Zeltīte Lejniece   1965
Dzidra Mote   1927

Ozolnieku novada domes Administratīvajā komisijā novembrī  izskatītas desmit adminis-
tratīvo pārkāpumu lietas, pārkāpējiem piemērojot brīdinājumus un naudas sodus par ko-
pējo summu EUR 210,00. 

Konstatētie pārkāpumi:
• par zāles nepļaušanu īpašumā, pieļaujot kūlas veidošanos (saistošo noteikumu Nr.7/2018 

“Ozolnieku novada teritorijas uzturēšana un kopšana” 4.1.un 4.2.punkti).
Jana Vilciņa, Administratīvās komisijas priekšsēdētāja

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Ozolnieku novada domes Iepirkumu un izsoļu komisija rīko dzīvokļa īpašuma “Gun-
degas” - 2, Salgales pagastā, Ozolnieku novadā, kadastra Nr. 5478 900 0119, kas 
sastāv no dzīvokļa Nr. 2 ( kopējā platība 45,2 m2 ) un tam piekrītošajām kopīpašu-
ma 452/848 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 54780020126001), 
452/848 domājamajām daļām no būves (kadastra apzīmējums 54780020126002) un 
zemes (kadastra numurs 54780020126), rakstisku izsoli ar augšupejošu soli. 
Izsoles dalībnieki savus piedāvājumus var iesniegt, sākot no 2019. gada 6. decembra 
līdz 2020. gada 6. janvārim plkst. 10:00 Ozolnieku novada pašvaldības kancelejā (2. 
kabinetā), Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku novadā. Piedāvājumi tiks atvērti 
2020. gada 6.janvārī plkst. 10:05, Ozolnieku novada pašvaldības ēkas zālē, Stadiona 
ielā 10, Ozolniekos. Nekustamā īpašuma sākumcena ir EUR 3630,- (trīs tūkstoši seši 
simti trīsdesmit eiro). Maksāšanas līdzekļi – 100 % eiro. Izsoles dalībniekam pirms 
izsoles ir jāsamaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 363,- 
(trīs simti sešdesmit trīs eiro) apmērā Ozolnieku novada domes kontā Nr.LV72HA-
BA0551001405027, A/S Swedbank, kods: HABALV22 ar norādi “Nodrošinājums dzīvokļa 
īpašuma “Gundegas”-2, Salgales pagastā, Ozolnieku novadā izsolei”. Nekustamā īpa-
šuma apskate iespējama darba dienās, iepriekš vienojoties par laiku ar nekustamā 
īpašuma speciālisti Irinu Malahovsku, tālr. 63084713 vai 29991198, e - pasts: irina.ma-
lahovska@ozolnieki.lv. 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 pirmpirkuma tiesībām. 

Kontaktpersona: Iepirkumu un izsoļu komisijas priekšsēdētāja Svetlana Krūmiņa, tel. 
63084708, e-pasts: svetlana.krumina@ozolnieki.lv.

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Ozolnieku novada domes Iepirkumu un izsoļu komisija rīko dzīvokļa īpašums Rīgas 
iela 21 - 12, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, kadastra Nr. 5466 900 0942, kas 
sastāv no dzīvokļa Nr. 12 ( kopējā platība 34,5 m2 ) un tam piekrītošajām kopīpašu-
ma 345/6438 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 54660010750001), 
67/1072 domājamajām daļām no būves (kadastra apzīmējums 54660010750002), 
67/1060 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 54660010750003) un 
zemes (kadastra numurs 54660010750), rakstisku izsoli ar augšupejošu soli. 
Izsoles dalībnieki savus piedāvājumus var iesniegt, sākot no 2019. gada 6. decembra 
līdz 2020. gada 6. janvārim plkst.10:00 Ozolnieku novada pašvaldības kancelejā (2. ka-
binetā), Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku novadā. Piedāvājumi tiks atvērti 2020. 
gada 6. janvārī plkst. 10:05, Ozolnieku novada pašvaldības ēkas zālē, Stadiona ielā 
10, Ozolniekos. Nekustamā īpašuma sākumcena ir EUR 20700,- (divdesmit tūkstoši 
septiņi simti eiro). Maksāšanas līdzekļi – 100 % eiro. Izsoles dalībniekam pirms izsoles 
ir jāsamaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 2070,- (divi 
tūkstoši septiņdesmit eiro) apmērā Ozolnieku novada domes kontā Nr. LV72HA-
BA0551001405027, A/S Swedbank, kods: HABALV22 ar norādi “Nodrošinājums dzīvokļa 
īpašuma Rīgas iela 21-12, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā izsolei”. Nekustamā 
īpašuma apskate iespējama darba dienās, iepriekš vienojoties par laiku ar nekusta-
mā īpašuma speciālisti Irinu Malahovsku, tālr. 63084713 vai 29991198, e-pasts: irina.
malahovska@ozolnieki.lv. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.ozolnieki.lv, kā 
arī Ozolnieku novada pašvaldībā (Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku novadā) dar-
ba 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 pirmpirkuma tiesībām. 

Kontaktpersona: Iepirkumu un izsoļu komisijas priekšsēdētāja Svetlana Krūmiņa, 
tālr. 63084708, e-pasts: svetlana.krumina@ozolnieki.lv. 
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APSTIPRINĀTI 
ar Ozolnieku novada domes 

2019. gada 17. oktobra lēmumu Nr. 19 (prot. Nr. 12)

Grozījumi 2014. gada 14. oktobra Ozolnieku novada domes saistošajos
noteikumos Nr. 8/2014  “Ozolnieku novada pašvaldības pabalsti”

 Izdoti saskaņā ar  
likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu un 43. panta trešo daļu 

Izdarīt Ozolnieku novada domes 2014. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr.8/2014 
„Ozolnieku novada pašvaldības pabalsti” grozījumus:

1. Papildināt saistošo noteikumu 2.1.punktu ar  2.1.10. apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

 „2.1.10. pabalsts vecākiem, kuru bērns apgūst  obligāto pamata un vispārējo vidējo izglītību 
privātā izglītības iestādē.”  
2. Papildināt saistošo noteikumu 2.4. punktu aiz cipariem “2.1.9.” ar ciparu “2.1.10.”.
3. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.10.punktu sekojošā redakcijā: 

„3.10. pabalsts vecākiem, kuru bērns, kurš deklarēts Ozolnieku novadā, apgūst  obligāto 
pamata un vispārējo vidējo izglītību privātā izglītības iestādē, tiek piešķirts uz pabalsta 
pieprasītāja, kurš ir viens no bērna vecākiem vai likumiskais pārstāvis un ne mazāk kā 12 
mēnešus ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs no ienākumiem, kas nav mazāki 
par valstī noteiktās minimālās algas apmēru, iesnieguma un tam pievienoto dokumen-
tu pamata:

3.10.1. pabalstu piešķir līdz domes apstiprinātās viena Ozolnieku novada izglītības 
iestādes izglītojamā mēneša vidējās izmaksas apmēram katram bērnam, kurš apgūst  
obligāto pamata vai vispārējo vidējo izglītību privātā izglītības iestādē, tās mācību mak-
sas kompensēšanai; 

 3.10.2. lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs iesniedz pašvaldībā iesniegumu 
un dokumentus, kas apliecina, ka pabalsta pieprasītājs ne mazāk kā 12 mēnešus ir 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs no ienākumiem, kas nav mazāki par valstī no-
teiktās minimālās algas apmēru, ka bērns apgūst  obligāto pamata vai vispārējo vidējo 
izglītību privātā izglītības iestādē un attaisnojuma dokumentus par pabalsta pieprasītā-
ja tekošajā mācību gadā veikto mācību maksas samaksu; 

3.10.3. pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes 
kontā.”

4. Grozījumi stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī un piemērojami, sākot no 2019/2020. mācību 
gada otrā pusgada. 

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs     Dainis Liepiņš

Ozolnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.21/2019

 „Grozījumi 2014. gada 14. oktobra Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr. 
8/2014 „Ozolnieku novada pašvaldības pabalsti” ” 

paskaidrojuma raksts

1. Projekta ne-
pieciešamības 
pamatojums

Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir atbalstīt novada vecākus, 
kuru bērns apgūst obligāto pamata un vispārējo vidējo izglītību 
privātā izglītības iestādē. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts

    Saistošie noteikumi līdztekus esošajiem pabalsta veidiem nosaka 
jauna veida pabalstu – pabalstu vecākiem, kuru bērns apgūst obligāto 
pamata un vispārējo vidējo izglītību privātā izglītības iestādē, tas mācī-
bu maksas kompensēšanai viena Ozolnieku novada izglītības iestādes 
izglītojamā mēneša vidējās izmaksas apmērā. 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldī-
bas budžetu

Vadoties no datiem par izglītojamo skaitu, kuri 2019. gadā apgūst 
pamata un vispārējo vidējo izglītību privātās izglītības iestādēs un vi-
ena Ozolnieku novada izglītības iestādes izglītojamā mēneša vidējām 
izmaksām, prognozējams, ka papildus iepriekšējā gada plānotajiem 
līdzekļiem pašvaldības pabalstiem 2020.gada budžetā būs nepiecieša-
mi vēl vidēji EUR 29 000.

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmē-
jdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Pabalsta pieprasītājam jāvēršas Ozolnieku novada pašvaldībā ar rakst-
veida iesniegumu un citiem dokumentiem, kas nepieciešami lēmuma 
pieņemšanai attiecīgā pašvaldības pabalsta veidam.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

    Nav notikušas

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs     Dainis Liepiņš



KĻŪDU LABOJUMI UN FAKTU PRECIZĒŠANA. 
1. “Ozolnieku avīzes” novembra izdevumā, 4. lappusē rakstā “Salgales pamatskolas direktori godina 
par 30 darba gadiem” jābūt:  “Aizvadīto 30 Salgales pamatskolas darba gadu laikā šeit strādājuši 50 
skolotāji, 9 audzinātājas un 34 tehniskie darbinieki. Šobrīd Salgales pamatskolā strādā 1 direktors, 16 
skolotāji, 4 pirmsskolas skolotājas, 1 logopēds, 1 psihologs, 1 medmāsa, 3 pirmsskolas skolotāju palīgi, 
1 dežurante, 2 apkopējas, 1 saimniecības vadītājs un 2 tehniskie strādnieki.”

2. “Ozolnieku avīzes” novembra izdevumā, 7. lappusē informācijā ar virsrakstu “Iedzīvotāji 
var sazināties ar Pašvaldības policijas darbiniekiem”  bija jāpublicē Ozolnieku pašvaldības 
policijas emblēma: 

Pirmsskolas iestādes audzēkņi un pedagogi pirms Ziemassvētkiem viesojās SAC „Zem-
gale”, kur „Mārīšu” grupas bērni no PII „Zīlīte” filiāles kopā ar deju skolotāju Mārīti 
Skrindu un „Lāsīšu” grupas bērniem sniedza dzīvespriecīgu muzikālu priekšnesumu SAC 
„Zemgale” senioriem. Labdarības pasākumā iesaistījās arī iestādes audzēkņu vecāki, 
kuri sarūpēja senioriem dāvanas  - burciņas ar ievārījumu. 

Antra Jezika, PII "Zīlīte" filiāle vadītājas vietniece izglītības jomā

12. decembrī ap 100 seniori Ozolnieku Tautas namā pulcējās Ziemassvētku ballē, kur 
muzicēja tautā mīlētā mūzikas grupa „Baltie lāči”. 
Seniorus pasākumā priecēja arī Ozolnieku novada Sociālā dienesta vadītājas Sarmītes 
Strodes sirsnīgais apsveikums Ziemassvētkos, Vokālā ansambļa „Procesā” daudzbalsī-
gasi dziedājums un Ozolnieku novada senioru deju kopas „Ozolnieki” enerģiskie danči. 

Solvita Cukere 

Ar Kārļa Kazāka koncertu Biedrības “Tuvu” telpās Brankās aizvadīta Otrā advente.    PII „Zīlīte” filiālē Ziemassvētkus gaida ar labiem darbiem

Ziemassvētku ballē iepriecina seniorus

Ziemassvētku klasika džeza ritmos 
13. decembrī koncertā “Ticot. Cerot. Mīlot. Interpretējot.” Ozolnnieku Tautas namā 
mākslinieki kā galveno tēmu un arī noskaņas radītāju, bija izvēlējušies džeza mūziku, 
iekrāsojot garīgos dziedājumus ar enerģiju, pulsējošu ritmu un optimismu.
Ziemassvētku koncertā harmoniski savijās džeza melodijas BigBenda ar solistes Santas 
Šilleres izpildījumu. Koncerta turpinājumā izskanēja apjomīgs un pasaulē populārs skaņ-
darbs - džeza jeb blūza mesa, kas ir dinamisks un pacilājošs skaņdarbs ar sakrālu tekstu 
latīņu valodā sešās daļās. Interesanta bija arī Ozolnieku novada jauktā kora „Līga” sadar-
bība ar Iļģuciema Kultūras centra kori „Muklājs”, Jelgavas novada un pilsētas jauniešu Big-
Bendu. Ar spēcīgu solo dziedājumu pārsteidza Santa Šillere. Pie diriģenta pults bija Jānis 
Liepiņš. 

Madara Griba, Ozolnieku Tautas nama direktore

Līdz decembra beigām Ozolnieku 
Tautas namā apskatāma Floristu meis-
tardarbnīcas “Grieta” audzēkņu darbu 
Ziemassvētku izstāde.

Decembrī Garozas pakalpojumu cen-
trā „Eži” bija apskatāma iedzīvotāju 
veidotu floristikas darbu izstāde „Zie-
massvētku noskaņas”.

28. novembrī SAC „Zemgale”” iekšpagalmā tika iedegta Ziemassvētku eglīte.


