
Pašvaldības informatīvais izdevums

Līdz 14. janvārim 
var saņemt 
saldumu  
paciņas bērniem

Aicinām Ozolnieku novada 
administratīvajā teritorijā dek-
larēto bērnu vecākus, kuru bēr-
ni (vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem) 
neapmeklē Ozolnieku novada 
pašvaldības pirmsskolas izglītī-
bas iestādes, saņemt pašvaldības 
sarūpētās Ziemassvētku saldumu 
paciņas. Tās var izņemt Ozolnie-
ku novada domes ēkā Stadiona 
ielā 10, iepriekš piesakoties pa tāl-
runi – 28670071. Par citu saņem-
šanas vietu iespējams vienoties, 
zvanot uz norādīto telefona nu-
muru. Pieteikšanos un saldumu 
paciņu izņemšanu aicinām plā-
not pašvaldības darba laikā līdz 
14. janvārim. Pirmdienās, otrdie-
nās, trešdienās plkst. 8.00–17.00, 
ceturtdienās plkst.  8.00–19.00, 
piektdienās plkst. 8.00–13.00. 
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Ienākot pašvaldības telpās, jādezinficē rokas un jālieto sejas aizsargmaska, un jāievēro 2 metru distan-
ce! Pašvaldības iestādes nedrīkst apmeklēt, ja jums noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, kā 
arī, ja jūtat elpceļu infekcijas slimības pazīmes!

Turpinājums 3. lpp. ▶ ▶ ▶

KONTAKTI:
KANCELEJA
Tālr. 63099201, e-pasts: ozolnieki@ozolnieki.lv

DZIMTSARAKSTU NODAĻA
Tālr. 63084709, e-pasts: dzimts@ozolnieki.lv

BĀRIŅTIESA
Tālr. 66047860, e-pasts: barintiesa@ozolnieki.lv

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DAĻA
Ance Jaka, tālr. 29217196, 
e-pasts: ance.jaka@ozolnieki.lv

SOCIĀLAIS DIENESTS
Tālr. 63084705, e-pasts: soc.dienests@ozolnieki.lv

ATTĪSTĪBAS UN PROJEKTU DAĻA
Inese Baumane, tālr. 26516231, 
e-pasts: inese.baumane@ozolnieki.lv

Lai katrs jauns rīts atnes ko nezināmu...
Lai katra diena steidz satvert un piepildīt to,
Lai vakars atalgo ar prieku un mieru!
Lai Jaunajā gadā piepildās tas, kas vecajā 
meklēts un neatrasts.

Laimīgu Jauno 2021. gadu!
Ozolnieku novada pašvaldība

SAZIŅA AR PAŠVALDĪBU NORIT TIKAI ATTĀLINĀTI 
VAI IEPRIEKŠ NORUNĀTĀ LAIKĀ!

BŪVVALDE
Visus pakalpojumus var saņemt elektroniski  
būvniecības informācijas sistēmā
www.bis.lv, sazinoties pa tālruni vai 
e-pastu: buvvalde@ozolnieki.lv.
Arvīds Račinskis, tālr. 20016983, 
e-pasts arvids.racinskis@ozolnieki.lv
Olga Ozoliņa, tālr. 20036140, 
e-pasts: olga.ozolina@ozolnieki.lv

SAIMNIECĪBAS DAĻA
Artūrs Semjonovs, tālr. 29766177, 
e-pasts: arturs.semjonovs@ozolnieki.lv 

Spītējot 2020. gada spriedzei un vis-
pārējam satraukumam, Ozolnieku 
novads var lepoties ar paveiktajiem 
darbiem, uzsāktajiem projektiem 
un novadnieku spēju mobilizēties 
sarežģītās situācijās. Stratēģiski 
plānojot novada teritorijas un in-
frastruktūras attīstību, ik gadu tiek 
veikti darbi, kas būtiski ietekmē no-
vadnieku ikdienu.

PAŠVALDĪBAS 
PAVEIKTAIS 
2020. GADĀ
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2020. gada 4. decembra Ozolnie-
ku novada domes ārkārtas sēdē tika 
pieņemts lēmums atbrīvot no amata 
līdzšinējo Ozolnieku vidusskolas 
direktori Dinu Tauriņu atbilstoši 
2020. gada 3. decembra vienošanās 
par darba tiesisko attiecību izbeig-
šanu. Lēmums pieņemts, balstoties 
uz atklātajiem faktiem par prettie-
sisku personas nodarbināšanu iz-
glītības iestādē un fiktīvu finanšu 

līdzekļu apriti, maksājot atalgoju-
mu personai, kura faktiski neveic 
apmaksātos darba pienākumus.

Pamatojoties uz radušos situāci-
ju, pašvaldība ir norīkojusi direkto-
res pienākumu izpildītāju uz laiku, 
līdz darbā tiks apstiprināts jauns 
iestādes vadītājs. Izvēloties direk-
tora pienākumu izpildītāju, tika 
ņemta vērā līdzšinējās direktores 
vietnieces metodiskajā darbā Dinas 

Medjānovas darba pieredze un zi-
nāšanas par izglītības procesa norisi 
un kvalitātes prasībām Ozolnieku 
vidusskolā. Rīkojums par direktora 
pienākumu izpildītāju Ozolnieku 
vidusskolā stājās spēkā 2020.  gada 
8.  decembrī. Savukārt janvārī tiks 
izskatīti saņemtie pieteikumi paš-
valdības izsludinātajā konkursā par 
Ozolnieku vidusskolas direktora 
amata vakanci. 

Ozolnieku novada domes de-
putāti 2020.  gada 17.  decembra 
domes sēdē nolēma no 2021.  gada 
1.  janvāra līdz 2020./2021.  mācību 
gada beigām atcelt vecāku līdzfi-
nansējumu par izglītības ieguvi 
Ozolnieku Sporta skolā, Ozolnieku 
Mūzikas skolā un Salgales Mūzikas 
un mākslas skolā. Proti, vecākiem 
nebūs jāmaksā par izglītību šajās 
iestādēs.

Šāds lēmums pieņemts, jo, ievē-
rojot visus valstī noteiktos epide-
mioloģiskos drošības pasākumus, 
profesionālās ievirzes izglītības 
iestādēs nav iespējams organizēt 
nodarbības normālā režīmā. Lai 
nezaudētu izglītojamo skaitu, paš-
valdība lēma atteikties no vecāku 
līdzfinansējuma. 

Izglītības nodaļas informācija

Ozolnieku novada pašvaldī-
bas jaunatnes centros dar-
bojas daudz aktīvu jauniešu, 
tāpēc Jaunatnes lietu nodaļa 
izstrādājusi brīvprātīgā darba 
vadlīnijas Ozolnieku novada 
pašvaldībā. Veicot brīvprātīgo 
darbu, jauniešiem būs iespē-
ja darboties dažādos Jaunat-
nes lietu, Izglītības, Kultū-
ras un Veselīga dzīvesveida 
un sporta nodaļu projektos. 
Piemēram, “A–Ž projektā”, 
“Nakts manevrā”, “Jaunie-
šu dienā”, Ozolnieku novada 
svētkos.

Jaunieši gūs pieredzi projektu īs-
tenošanā, sākot no idejas izstrādes, 
līdz realizācijai un atskaišu saga-
tavošanai. Varēs plānot, organizēt 
un vadīt pasākumus, apmācības 
un seminārus sadarbībā ar nozaru 

speciālistiem. Tāpat varēs vairot 
pieredzi komandas darba vadīšanā 
un līderībā, darbā ar medijiem un 
sociālajiem tīkliem, aptauju veido-
šanā, datu apkopošanā un analīzē, 
dizainā un noformēšanā  (telpas, 
diplomi, afišas, ielūgumi u. tml.), kā 
arī prezentāciju veidošanā.

Izveidotā brīvprātīgā darba sis-
tēma ļaus jauniešiem vecumā no 
13 līdz 25 gadiem elektroniski vai 
rakstiski pieteikties brīvprātīgā 
darba veikšanai. Brīvprātīgā darba 
veicēji saņems brīvprātīgā darba 
uzskaites grāmatiņas, kurās tiks 
fiksēti veiktie darbi, uzskaitītas 
stundas un dota atgriezeniskā sai-
te. Katru gadu decembrī varēs pie-
teikties bronzas, sudraba, zelta vai 
platīna apliecinājumam par veikto 
brīvprātīgo darbu un nostrādāta-
jām stundām Ozolnieku novada 

pašvaldībā. Tos pasniegs brīvprātī-
go darba apliecinājuma pasākumā 
“Malacis”.

Atbalstot Jaunatnes lietu nodaļas 
iniciatīvu, Izglītības nodaļa ir rosi-
nājusi papildināt iekšējos noteiku-
mus “Ozolnieku novada izglītojamo 
apbalvošana”, iekļaujot brīvprātīgā 
darba veikšanu kā papildu kritēriju, 
kurā skolēni no 7. līdz 12. klasei, uz-
rādot apliecinājumu vai brīvprātīgā 
darba grāmatiņu, var uzsvērt savu 
veikumu, piesakoties uz kādu no 
apbalvojumiem.

Veiktais brīvprātīgais darbs jau-
niešiem noderēs ne tikai, lai pilnvei-
dotu savas prasmes dažādās jomās, 
bet arī  kā vērtīgs ieraksts jauniešu 
CV darba meklējumos.

Vairāk informācijas www.ozol-
niekiem/jauniesiem. 

Jaunatnes lietu nodaļas informācija

ATCELTS VECĀKU LĪDZFINAN-
SĒJUMS PROFESIONĀLĀS  
IEVIRZES IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

IZVEIDOTA JAUNIEŠU 
BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA SISTĒMA

Ievērojot valstī noteiktos pul-
cēšanās ierobežojumus un kopējo 
epidemioloģisko situāciju, kas liedz 
sudraba karotīšu pasniegšanu orga-
nizēt klātienē, pašvaldība nolēmusi 
jaundzimušo sveikšanu atlikt līdz 
brīdim, kad pasākuma norise būs 
droša mums visiem! Klusībā ceram, 
ka tas varētu būt nākamā gada pa-
vasaris, kad varēsim klātienē satikt 
mazos novadniekus un viņu vecā-
kus. Simboliskās novada piederības 
zīmes – sudraba karotītes – ir sagā-
dātas, iesaiņotas un gaida iespēju 
nokļūt pie 131 bērniņa, kurš dzimis 
2019. gada otrajā pusē un 2020. gada 
pirmajā pusē. Pēc Jaungada dāvanu 
krājumu papildināsim ar piede-
rības zīmēm arī 2020.  gada otrajā 
pusē dzimušajiem novadniekiem. 

Informējam, ka ģimenes saņems 
personīgus uzaicinājumus, kad būs 
zināms sudraba karotīšu pasniegša-
nas pasākuma norises laiks. 

Sabiedrisko attiecību un 
informācijas daļa

SUDRABA KAROTĪTES 
PASNIEGS, KAD MAZINĀS 
DROŠĪBAS PASĀKUMUS

Pakalpojums paredz, ka sociālais 
darbinieks iepriekš norunātā lai-
kā aizbrauc pie iedzīvotāja, saņem 
viņa sastādītu iepirkumu sarakstu 
un skaidru naudu. Atgriežoties no 
pārtikas veikala, darbinieks nodod 
iedzīvotājam produktus, čeku un 
atdod naudas atlikumu.

Lai pakalpojumam pieteiktos, 
vienu dienu pirms pakalpojuma 
saņemšanas jāzvana pa norādīta-
jiem tālruņiem un jānorunā tik-
šanās laiks ar sociālo darbinieku. 
Pirmajā pakalpojuma saņemšanas 
reizē būs jāuzraksta iesniegums 

par pakalpojuma saņemšanu un 
jāvienojas par individuālu pārti-
kas sagādes kārtību.

Ozolnieku un Cenu pagastos 
pakalpojums būs pieejams treš-
dienās.

Aicinām zvanīt Ingai Krugo-
laužai – 29420936.

Salgales pagastā pakalpojums 
būs pieejams otrdienās. Aici-
nām zvanīt Sandrai Zvejniecei  – 
29262069.

Sociālā dienesta darbinieki strādā 
saskaņā ar valstī noteiktajiem epide-
mioloģiskās piesardzības pasāku-

miem. Atgādinām, ka tie jāievēro 
arī pakalpojuma saņēmējiem. Proti, 
satiekoties ar sociālo darbinieku, jā-
uzliek sejas aizsargmaska. 

Ozolnieku novada  
Sociālā dienesta informācija

SOCIĀLAIS DIENESTS NOVADA SENIORIEM 
PIEDĀVĀ PALĪDZĪBU PĀRTIKAS SAGĀDĒ

SPORTISKĀ GARA 
UZTURĒŠANA NOVADĀ

Aizvadītajā vasarā BMX sportists 
novadnieks Reinārs Pavlovs pieda-
lījās SMScredit.lv BMX čempionāta 
trijos posmos. Valmieras posmā 
sportists ieguva otro vietu, Vecpie-
balgā  – astoto un Jelgavā  – pirmo 
vietu! 2021.  gadā sportists plāno 
piedalīties Latvijas, Eiropas un pa-
saules čempionātos.

Reinārs Pavlovs sacensību gaitā

2020. gada 13. decembrī no-
risinājās “Ozolnieku novada 
online zolītes turnīrs  2020” 
interneta vietnē Zolmaniem.
lv. Ozolnieku novads ir pir-
mais, kas sarīkoja online  jeb 
tiešsaistes novada atklāto zolī-
tes turnīru. Turnīrā piedalījās 
51  dalībnieks. Kopumā izspē-
lētas vairāk nekā 1800  partiju. 
Turnīra 1.  vietas ieguvējs  – Jā-
nis Fjodorovs, 2. vieta – Alīnai 
Gumeņņikovai, 3. vieta – Jānim 
Bērziņam. 

Veselīga dzīvesveida un sporta 
nodaļas informācija

Vienojoties par darba tiesisko attie-
cību pārtraukšanu ar Dinu Tauriņu, 
par Ozolnieku vidusskolas direk-
tores pienākumu izpildītāju norīko 
Dinu Medjānovu

VADĪBAS MAIŅA 
OZOLNIEKU 
VIDUSSKOLĀ

Zinot, ka saistībā ar šā brīža kontaktēšanās ierobežojumiem 
daudzi vecāka gadagājuma cilvēki novadā šobrīd nevar saņemt 
radu un kaimiņu palīdzību pietiekamā apjomā, Ozolnieku nova-
da Sociālais dienests vienu reizi nedēļā piedāvā pārtikas piegā-
des pakalpojumu līdz personas namdurvīm.

5.  decembrī Garozā notika 
spiningošanas sacensības ar 
mākslīgo mānekli. Sacīkstēs 
piedalījās 7  dalībnieki. Pirmo 
vietu izcī-
nīja Harijs 
Helvigs.
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SAC “Zemgale” direktors Alvars 
Šteinbergs izsaka pateicību centra 
klientiem un darbiniekiem par pa-
cietību un izturību īpaši būvdarbu 
aktīvākajā, vasaras, periodā, kad 
nācās sadzīvot ar lielu troksni, pu-
tekļiem un citām neērtībām: “Nebija 
viegli apvienot apjomīgos būvdarbus 
ar Covid-19 piesardzības pasākumu 
ievērošanu, kas prasīja pārvietot 

centra klientus no viņiem ierastajām 
telpām un citas izmaiņas centra ik-
dienas solī. Paveikts ir milzīgs darbs, 
paldies visiem iesaistītajiem!”

Būvdarbus veica SIA “Amatnieks” 
par kopējo summu 740  360,75  eiro 
ar PVN. 162 955 eiro no šīs summas 
ir Valsts kases aizdevums, pārē-
jais – Ozolnieku novada pašvaldības  
līdzekļi.

Iepriekšējās trīs SAC “Zemgale” 
siltināšanas projekta kārtas paveik-
tas 2014., 2015., un 2018. gadā.

PAAUGSTINA ATALGOJUMU
Pateicībā par paveikto darbu, kas 

saistīts ar īpašu risku un amata spe-
cifiku Covid-19 vīrusa pandēmijas 
apstākļos, 17. decembra domes sēdē 
domes deputāti nolēma Ozolnieku 

novada SAC “Zemgale” darbinie-
kiem  – medicīnas māsai, māsas 
palīgam, fizioterapeitam, aprūpētā-
jiem, apkopējiem, saimniecības pār-
zinim, ēkas dežurantiem, mazgā-

šanas operatoriem  – par decembra 
mēnesi noteikt speciālo piemaksu 
25% apmērā no darbinieka noteik-
tās mēnešalgas. 

SAC “Zemgale” informācija

Šogad novada iedzīvotāji pašvaldības līdzfinansētajam 
projektu konkursam “Es zinu, varu un daru” bija iesniegu-
ši 10 projektu. Jau otro gadu šā projektu konkursa mērķis 
bija, piešķirot līdzfinansējumu, veicināt daudzdzīvokļu 
māju pagalmu sakopšanu un labiekārtošanu novada te-
ritorijā, un iesniedzēji varēja būt daudzdzīvokļu māju 
dzīvokļu īpašnieki. Līdz projektu īstenošanas noslēguma 
termiņam – 30. novembrim – īstenoti 9 projekti par ko-
pējo summu 21 397,22 EUR, no tās pašvaldības piešķirtais 
līdzfinansējums – 6012,56 EUR.

Tāpat kā iepriekšējā gadā, aktīvākie projektu īstenotā-
ji bijuši Cenu pagasta iedzīvotāji. Viens projekts īstenots 
Branku ciemā, bet seši projekti Ānes ciemā. Īstenoto pro-
jektu kopējā summa 19  642,04  EUR. Branku ciemā pie 
ēkas Spartaka ielā 14 uzstādītas atkritumu urnas, savukārt 
Ānes ciema projektu ietvaros tika turpināta 2019.  gadā 
uzsāktā Celtnieku un Atpūtas ielu daudzdzīvokļu māju 
teritoriju labiekārtošana – pie mājas Atpūtas ielā 1 un gar 
Sporta ielu atjaunots gājēju celiņš un soli, soli atjaunoti arī 
pie ēkas Celtnieku ielā 2, sakārtota iebrauktuve un lietus- 
ūdens novade no stāvlaukuma un pagarināts gājēju celiņš 
pie ēkas Celtnieku ielā 7, bet pie ēkas Celtnieku ielā 9  – pa-
plašināta caurbrauktuve un stāvlaukums.

Atjaunotais gājēju celiņš pie Atpūtas ielas 1. nama Ānē

Atjaunoti soliņi pie Atpūtas ielas 1. un 2. nama Ānē

Paplašinātā caurbrauktuve un stāvlaukums pie 
Celtnieku 9 Ānē

Sakārtotais stāvlaukums un gājēju celiņš pie Celtnieku 
ielas 7. nama

Pa vienam projektam īstenoti Ozolnieku un Salgales pa-
gastos – atjaunoti soliņi un uzstādīti velo statīvi pie ēkas 
Meliorācijas ielā  23 Ozolniekos, bet Emburgā pie ēkas 
1. Maija ielā 2 uzstādīta veļas žāvētava.

Veļas žāvētava 1. Maija ielā 2 Emburgā

 
Soliņš Meliorācijas ielā 23 Ozolniekos

Paldies iedzīvotājiem par aktivitāti un ieinteresētību sa-
vas dzīves vides sakārtošanā! Kā arī paldies ēku apsaim-
niekotājiem par darbu organizēšanu! Kopīgiem spēkiem 
novada teritorija kļūst arvien sakoptāka un pievilcīgāka!

Šāda projektu konkursa izsludināšanu plānojam arī 
nākamajā gadā – aicinām iedzīvotājus sekot informācijai 
pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ozolnieku Avīze”, 
mājaslapā un sociālajos tīklos, kā arī konsultēties pašval-
dības Attīstības un projektu daļā! 

Antra Pošeika, Attīstības un projektu daļas  
vadītāja vietniece ES projektu jautājumos

Projekta ievadā lūdzam vie-
tējos iedzīvotājus Jelgavas un 
Ozolnieku novados novērtēt 
dzīves kvalitāti un līdzdalības 
iespējas pašvaldības lēmumu 
pieņemšanas procesos savā pa-
gastā un novadā. To plānots 
veikt ar iedzīvotāju aptauju, ko 
izstrādājuši pasniedzēji un stu-
denti no projekta sadarbības 
partnera Latvijas Lauksaim-
niecības universitātes, Ekono-
mikas un sabiedrības attīstības 
fakultātes. Anketu var aizpil-
dīt elektroniski: https://forms.
gle/3Q1wkxHpXtPGum728. Saite 
atrodama arī projekta Facebook 
kontā @projektsKopdare.

Izteiktie viedokļi tiks apko-
poti un iedzīvotāji aicināti uz 
apkaimes ideju darbnīcām, kas 
plānotas katrā Jelgavas un Ozol-
nieku novada pagastā. Ideju 
darbnīcās iedzīvotājiem būs ie-
spēja diskutēt un rast jaunus risi-
nājumus izteiktajām problēmām 
un izaicinājumiem.

Apkaimes ideju darbnīcās iz-
virzīsies tēmas, kuras ir nepiecie-
šams risināt visa novada līmenī. 
Lai to paveiktu, tiks rīkots iedzī-
votāju forums, kur sadarbībā ar 
pašvaldību uzsvērsim sabiedrī-
bas līdzlemtu budžetēšanu. Ie-
dzīvotāji tiks ar to iepazīstināti 
un aicināti pašiem aktivizēt 
biedrības, veidot neformālas 
iniciatīvu grupas, lai realizētu 
idejas, kas ir nozīmīgas vietējai 

kopienai. Plānotas arī pilsonis-
kās izglītības nodarbības un pro-
jekta noslēgumā demokrātijas 
festivāls.

Plašākai iedzīvotāju līdzda-
lībai šajās aktivitātēs plānots 
nodrošināt iespēju darboties 
virtuālajā vidē  – mājaslapā  
www.kopdare.lv, kur iedzīvotā-
jiem būs iespēja sniegt priekšli-
kumus un idejas apkaimes darb-
nīcām, iedzīvotāju forumam un 
sarunu festivālam. Mājaslapa arī 
nodrošinās projekta publicitāti 
un sabiedrības informēšanu par 
pilsoniskās līdzdalības un demo-
krātijas kultūras jautājumiem.

Projekta sauklis un logo “Kop-
dare” aicina iedzīvotājus Jelgavas 
un Ozolnieku novados piedalī-
ties projekta aktivitātēs, darīt, 
radīt un augt kopā. Esot ceļā uz 
jauno plānošanas periodu un ad-
ministratīvi teritoriālo reformu, 
redzam, ka nepieciešama aizvien 
lielāka iedzīvotāju iesaiste, vaja-
dzību apzināšana un iedzīvotāju 
līdzdalības veicināšana, lai ie-
dzīvotāji justos piederīgi savam 
novadam, uzklausīti un paši vē-
lētos piedalīties ekonomiskajos, 
sociālajos, kultūras un politis-
kajos procesos ar mērķi pozitīvi 
ietekmēt savu dzīvi.

Projekta aktualitātēm var se-
kot līdzi “Kopdares” Facebook 
kontā @projektsKopdare. 

Biedrības Lauku partnerība 
“Lielupe” informācija

PABEIGTA PAŠVALDĪBAS KONKURSAM 
“ES ZINU, VARU UN DARU 2020” 
IESNIEGTO PROJEKTU ĪSTENOŠANA

LAUKU PARTNERĪBA 
“LIELUPE” AICINA 
IEDZĪVOTĀJUS IESAISTĪTIES 
NOVADA ATTĪSTĪBĀ

SAC “ZEMGALE” NOSLĒDZIES VĒRIENĪGS ĒKAS 
SILTINĀŠANAS UN MODERNIZĒŠANAS PROJEKTS. 
PAAUGSTINĀTAS DARBINIEKU ALGAS
2020. gada decembrī pabeigta pērn uzsāktā SAC “Zemgale” ēkas siltināšanas 4., noslēdzošā, 
kārta. Tās gaitā aprūpes centrā uzstādīta moderna ventilācijas iekārta ar gaisa dzesēšanas sistē-
mu karstajiem vasaras mēnešiem, ierīkota zibens aizsardzības sistēma, veikta savienojošā kor-
pusa siltināšana. Jaunu ikdienas komforta un darba ērtības līmeni centrā sniedz modernais lifts, 
kurā var pārvadāt gulošos pacientus.

Projektu “Līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana Jelgavas un 
Ozolnieku novados” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un 

Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Biedrība Lauku partnerība “Lielupe” sāk īstenot pro-
jektu “Līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes paaug-
stināšana Jelgavas un Ozolnieku novados”. Projekta 
mērķis ir stiprināt demokrātijas kultūru un pilsonisko 
apziņu, īstenojot iedzīvotāju līdzdalības pasākumus un 
izglītojošas aktivitātes.
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OZOLNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS 
REALIZĒTIE PROJEKTI 2020. GADĀ

NOVADA INFRASTRUKTŪRAS UN 
TERITORIJAS ATTĪSTĪBĀ IEGULDĪTI 
2,7 MILJONI EIRO

Rūpējoties par autotransporta vadītāju un gājēju drošību, atjaunoti vairāku 
pašvaldībai piederošu ielu segumi un izveidoti gājēju celiņi. Veicinot iedzīvotā-
ju vēlmi sportot, novada teritorijā uzstādītas sporta ierīces un atjaunoti sporta 
laukumi. Tāpat ievērojami pašvaldības budžeta līdzekļi ieguldīti izglītības ies-
tāžu telpu remontā, nodrošinot bērniem un jauniešiem iespēju apgūt zināšanas 
koptā un motivējošā vidē.

IELU REMONTI, GĀJĒJU CELIŅU IZBŪVE, IELU APGAISMOJUMA UZSTĀDĪŠANA

Vasaras sezonā atjaunota asfaltbetona virskārta Draudzības ielā 
Emburgā, Saules ielā Brankās un Vidus ielā Aizupē Ozolniekos, tā-
pat atjaunots arī blietētas grants segums ceļam posmā no Mika ielas 
līdz Parka ielai Ozolniekos.

Pabeigti ielu apgaismojuma būvniecības darbi Rīgas un Spartaka 
ielās Ozolniekos un Dalbes ciemā gar valsts vietējas nozīmes autoce-
ļu V–1067 Dalbe–Jaunpēternieki–Palejas. Tāpat papildināts ielu ap-
gaismojums Liepu ielā Emburgā. Kopējās apgaismojuma būvdarbu 
izmaksas veido 132 287 eiro. 

BĒRNUDĀRZOS

Draudzības iela Emburgā – virskārtas atjaunošanas process Apgaismojums Dalbes ciemā

Ieguldot 121  116  eiro, veikti pašvaldības izglītības iestāžu remonta un 
pārbūves darbi. Ānē  – PII “Saulīte” veikts fasādes, noteku un kāpņu re-
monts, kā arī uzstādītas jaunas āra rotaļu laukuma nojumes. Savukārt 
Brankās –‘PII “Bitīte” veikta sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīklu pār-
būve.

Racionāli plānojot pirmsskolas izglītības iestāžu kapacitātes palielināša-
nu, bijušās Ozolnieku novada pasta nodaļas telpas Stadiona ielā 10 ir pār-
būvētas PII “Zīlīte” vajadzībām. Veicot ventilācijas sistēmas izbūvi, logu 
maiņu un sienu pārbūvi, telpas pielāgotas 20 bērnu komfortablai ikdienai 
pirmsskolā.  Joprojām turpinās iesāktie darbi Rīgas ielā 29, to rezultātā ēka 
un tai piegulošā teritorija pielāgota PII “Pūcīte” filiāles 40 audzēkņu vaja-
dzībām. Papildus ēkas labiekārtošanai norisinās gājēju kustības organizāci-
jas, apgaismojuma un auto stāvlaukuma izbūve pie ēkas.

 
Izveidotā PII “Zīlīte” grupas telpa Stadiona ielā 10 Ozolniekos

Laukums pie PII “Pūcīte” filiāles Rīgas ielā 29 Ozolniekos

SKOLĀS

Teteles pamatskolā un Garozas pamatskolā 
ierīkoti jauni skrejceļi ar mīksto segumu, at-
jaunoti futbola laukumu zālieni, ierīkoti volej-
bola spēles laukumi un jauni segumi basket-
bola laukumos. Garozas pamatskolas sporta 
laukumā uzstādītas vingrošanas iekārtas, sa-
vukārt Teteles pamatskolas sporta zālē ieklāts 
jauns grīdas segums, bet skolas ieejas laukumā 
jauns bruģis. Ozolnieku vidusskolas stadionā 
izveidoti trīs pludmales volejbola laukumi, ie-
rīkots arī basketbola un florbola laukums, kam 
pavasarī paredzēts ieklāt mīksto segumu. Plā-
notie telpu remonti veikti arī Salgales Mūzikas 
un mākslas skolā, kā arī Ozolnieku Mūzikas 
skolā. Kopumā izglītības iestāžu remonta un 
pārbūves darbos, kā arī sporta laukumu uzla-
bošanā ieguldīti 436 322 EUR.Garozas pamatskolas sporta laukums Garozā

SPORTA SKOLĀ UN SPORTA CENTRĀ “MĀLZEME”

Ozolnieku Sporta skola piedzīvo kapitālo remontu. 
Tā rezultātā jaunu veidolu iegūs ne tikai lielā sporta 
zāle (augstāki griesti, jauns mūsdienu prasībām at-
bilstošs apgaismojums, jauna grīda) un tribīnes, bet 
arī skolas otrā stāva telpas. Redzamas pārmaiņas 
piedzīvojis arī Ozolnieku Sporta skolas stadions. Tur 
nojauktas savu laiku nokalpojušās tribīnes un zem 

tām esošās garāžas, kā arī demontēts vecais un uzstā-
dīts jauns stadiona žogs. 2021.  gadā plānots nomai-
nīt novecojušos skrejceļus un atjaunot vieglatlētikas 
sektoru, pielāgojot stadionu Sporta skolas aktuālajām 
vajadzībām. Šogad arī pašvaldībai piederošajā sporta 
centrā “Mālzeme” Ānē veikts remonts sieviešu dušas 
telpās un atjaunota sporta zāle.

 
Pirmās sporta sacensības Sporta skolas stadionā bez tribīnēm

Veselīga dzīvesveida veicināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku Parka 
ielas 1 un Skolas 3 zaļajā zonā atjaunots volejbola laukums. Volejbola lau-
kumi atjaunoti arī Ānē, Jaunpēterniekos, Brankās. Ānē, laukumā pie Ānes 
kultūras nama, taps skeitparks. Jauni āra trenažieri 2020.  gadā uzstādīti 
Ozolnieku Veselības takā, kur ierīkota arī Baskāju taka un atpūtas tīkli. Ie-
dzīvotājiem brīvi pieejami arī novada skolu sporta laukumi.

BEZMAKSAS SPORTOŠANAS IESPĒJU VEICINĀŠANA

Volejbola laukums Ānē



LASI ARĪ WWW.OZOLNIEKI.LV 5OZOLNIEKU AVĪZE
2020. gada decembris

ATPŪTAS IELA ĀNĒ

Atbalstīto projektu vidū ir Atpūtas ielas 
posma izbūve Ānē. Projekta ietvaros Atpūtas 
ielā tiks izbūvēta asfaltēta divvirzienu brau-
camā daļa un gājēju celiņš. Darbi notiks ielas 
posmā no Progresa līdz Bērzu ielai. Plānots, 
ka darbi varētu noslēgties 2021. gada maijā. 
Projekta izmaksas 451 205,61 eiro ar PVN.

ĪSTENOTS ŪDENSAPGĀDES 
PROJEKTS GAROZĀ. 
PAŠVALDĪBA LĪDZFINANSĒ 
PIESLĒGUMU IZBŪVI
Projekta īstenošanai SIA “Ozolnieku 

KSDU” saņēma Finanšu ministrijas apstip-
rinātu Valsts kases aizdevumu 683 849 eiro 
apmērā. Galvotājs bija Ozolnieku novada 
pašvaldība. Projekta laikā ierīkoti sadzīves 
kanalizācijas centralizētie tīkli 1,81  km ga-
rumā un izbūvētas divas jaunas kanalizācijas 
sūkņu stacijas, kā arī centralizētā ūdensvada 
tīkli 3,42 km garumā. Projekta ietvaros ka-
nalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūvēja 
Garozas ciema Krasta, Iecavas un Pļavu ielās.

Lai projekts sniegtu maksimāli lielu la-
bumu iedzīvotājiem, 24.  septembra domes 
sēdē tika pieņemts lēmums līdzfinansēt ie-
dzīvotāju māju pieslēguma izbūvi pie cen-
tralizētās kanalizācijas sistēmas. Turklāt šis 
atbalsts attiecināms arī uz centralizētās ka-
nalizācijas projektiem nākotnē.

Ar nākamā – 2021. – gada investīciju plā-
nu varēs iepazīties nākamajā pašvaldības 
informatīvā izdevuma “Ozolnieku Avīze” 
numurā. 

ŪDESTILPJU APKĀRTNES LABIEKĀRTOŠANA

Brankās pie Džammu 
dīķa ierīkots auto stāvlau-
kums. Ānē pie Ānes dīķa iz-
būvēts blietētas grants gājēju 
celiņš ar atpūtas soliņiem un 
atkritumu urnām. Rudenī 
veikta krūmu izzāģēšana 
Ozolnieku ezera krastā un 
uzstādīti jauni rotaļu rīki 
bērnu laukumos.

  
Stāvlaukums pie Džammu dīķa Brankās 

     
Gājēju celiņš gar Ānes dīķi izbūves procesā un noslēgumā

PAŠVALDĪBAS  
ATBALSTA PIEAUGUMS

PALIELINĀTS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS 
PEDAGOGU ATALGOJUMS 
Uzsākot jauno mācību gadu, novadā paaugstināts Ozolnieku novada 

pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk PII) pedagoģisko darbinieku at-
algojums. Papildus valdības lēmumam pedagogu minimālās algas lik-
mes paaugstināt no 750 līdz 790 eiro Ozol-
nieku novada pašvaldība saviem PII 
pedagogiem līdzšinējo 850  eiro 
vietā nodrošina 900  eiro lielu 
atalgojumu par vienu darba 
slodzi. Par 50  eiro palieli-
nāta likme arī PII psiho-
logiem.

PALIELINĀTS ATBALSTS NOVADĀ DEKLARĒTAJIEM 
PRIVĀTO BĒRNUDĀRZU UN SKOLU IZGLĪTOJAMAJIEM

Sākot no 2020. gada 1. janvāra, pašvaldības atbalsts vienam bērnam 
vecumā no 1,5 gadiem līdz obligātajai sagatavošanai pamatizglītības 
ieguvei ir 276,44 eiro mēnesī iepriekšējo 238,24 eiro vietā. Savukārt 
bērniem, kuri saņem obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, 

195,07 eiro mēnesī iepriekšējo 163,03 eiro vietā. Paš-
valdība arī turpina piemaksāt 2,03  eiro dienā 

par katra bērna ēdināšanu privātajās pirms-
skolas izglītības iestādēs.

Tāpat par bērnu, kurš deklarēts 
Ozolnieku novadā un apgūst obli-
gāto pamata un vispārējo vidējo 

izglītību privātā izglītības iestā-
dē, no 2020.  gada 1.  septembra 

līdz 2020.  gada 31.  decembrim 
pašvaldībā pieejams pabalsts, 
kas vienāds ar viena Ozol-
nieku novada izglītības ies-
tāžu izglītojamā mēneša 
vidējām izmaksām, proti, 
100,51 EUR.

PALIELINĀTS BĒRNU UN JAUNIEŠU VASARAS 
NOMETŅU PROJEKTU LĪDZFINANSĒJUMS
2021. gada bērnu un jauniešu vasaras nometņu rīkotāji varēs saņemt 

lielāku pašvaldības līdzfinansējumu. Turpmāk tā nebūs nemainīga 
summa – 500 eiro, bet līdzfinansējumu noteiks proporcionāli bērnu 
skaitam, nometnes veidam (dienas vai diennakts nometne) un nomet-
nes ilgumam. Tāpat papildu līdzfinansējumu varēs saņemt, piedāvājot 
nometnes bērniem ar invaliditāti.

PALIELINĀTS VALSTS SVĒTKU PABALSTS

Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 102.  gadadienu un 
godinot politiski represētās personas un nacionālās pretošanās 

kustības dalībniekus, Ozolnieku novada domes depu-
tāti 29.  oktobra domes sēdē nolēma piešķirt vienrei-

zēju materiālu atbalstu 102,00 eiro apmērā līdzšinējo 
30,00 eiro vietā.

PAŠVALDĪBAS ATBALSTS COVID-19 KRĪZES LAIKĀ
Pavasarī valstī tika izsludināta 

ārkārtējā situācija, kas pieprasīja 
steidzamu Ozolnieku novada do-
mes rīcību un izpratni, lemjot par 
pašvaldības atbalstu iedzīvotājiem. 
Saskaņā ar valdības noteikto – trū-
cīgajām un maznodrošinātajām 
personām tika automātiski paga-
rināts statusa termiņš un piešķir-
to pabalstu izmaksa uz ārkārtas 
situācijas laiku un mēnesi pēc ār-
kārtas situācijas beigām. Trūcīgās, 
maznodrošinātās un daudzbērnu 
ģimenes, kā arī ģimenes, kuras Co-

vid-19 krīzes rezultātā zaudējušas 
ienākumus un kuru bērni mācās 
attālināti, gan pavasarī, gan pan-
dēmijas otrajā vilnī turpina saņemt 
pārtikas pakas. 2020. gada 1. aprīlī 
domes sēdē apstiprinātajam Co-
vid-19 krīzes pabalstam 80  eiro 
apmērā var pieteikties jebkura no-
vadā deklarēta persona, kura spēj 
apliecināt, ka zaudējusi ienākumus. 
Šo summu var saņemt katrs ģime-
nes loceklis. Un papildus par katru 
aprūpē esošu bērnu var saņemt vēl 
50 eiro. Rudenī izsludinātās ārkār-

tējās situācijas laikā saskaņā ar ie-
dzīvotāju vēlmēm nedaudz mainīts 
pārtikas paku saturs un sociāli maz- 
aizsargātas personas var saņemt 
sejas aizsargmaskas bez maksas. 
Lai seniorus pasargātu no došanās 
uz publiskām vietām, Ozolnieku 
novada Sociālais dienests piedā-
vā pārtikas sagādes pakalpojumu 
novada senioriem  (plašāk 2.  lpp.). 
SIA “Ozolnieku KSDU” pieejams 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
koplietošanas telpu dezinfekcijas 
pakalpojums.

AR VALDĪBAS ATBALSTU FINANSĒJUMA 
SAŅEMŠANAI ĪSTENOTIE PROJEKTI

Vasaras vidū Ozolnieku novada pašvaldība vairāku investīciju projektu īstenošanai guva Ministru 
kabineta atbalstu valsts aizdevuma saņemšanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un 
novēršanai pašvaldībās saistībā ar Covid-19 izplatību.

GĀJĒJU CELIŅU PĀRBŪVE OZOLNIEKU NOVADĀ

 

Branku celiņš būvniecības gaitā

Blietētas grants celiņš gar P93 Tetelē

Izbūvētais Branku gājēju celiņš
2020.  gada septembra 

beigās uzsākta būvprojekta 
“Gājēju celiņš no Ozolnieku 
dzelzceļa pieturvietas līdz 
Branku ciemam” īstenoša-
na. Gājēju celiņš no autoceļa 
A8 līdz Branku ciemā esoša-
jai ietvei būs 878 m garš un 
2  m plats. Būvniecības ko-
pējā summa 315 122,04 eiro. 
Izbūvēts arī Eglaines ielas 
gājēju celiņš, kas savieno 
Branku celiņu ar celiņu gar 
Ozolnieku ezeru. Gājēju ce-
liņš pārbūvēts arī Ozolnie-
kos, Rīgas ielas labajā pusē. 
Gar autoceļu P93 Tetelē krei-
sajā pusē izbūvēts 400 m garš 
blietētas grants gājēju celiņš, 
kas nodrošina iedzīvotāju 
drošu nokļūšanu sabiedriskā 
transporta pieturvietā.
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Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr. 23/2020
APSTIPRINĀTI ar Ozolnieku novada domes 2020. gada 26. novembra lēmumu Nr. 17 (prot. Nr. 19)

Grozījumi 2020. gada 23. janvāra Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr. 3/2020 “Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ozolnieku novadā”
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta 2.4 daļu un Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmo daļu

 
Izdarīt Ozolnieku novada domes 2020. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2020 “Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ozolnieku novadā” šādus grozījumus:

1. Svītrot 6.1. punktā vārdus iekavās “un Nr. 3”.
2. Izteikt 13. punktu sekojošā redakcijā:
 “13. Par noteikumu 12. punktā norādītajām priekšrocī-

bām bērna likumiskais pārstāvis, personīgi iesniedzot 
iesniegumu (pielikums Nr. 3), informē Izglītības nodaļu 
sekojošos gadījumos:

13.1.  ja bērna pieteikšana reģistrācijai pirmsskolas 
izglītības apguvei PII veikta elektroniski;

13.2.  ja attiecīgā priekšrocība bērnam nav bijusi laikā, 
kad bērns pieteikts reģistrācijai pirmsskolas iz-
glītības apguvei PII.”

3. Svītrot 16.2.2. punktā vārdus “un izrakstu par veiktajām 

profilaktiskajām potēm”.
4. Aizstāt 16.3.  punktā vārdus “ne vēlāk” ar vārdiem “ne 

agrāk”.
5. Papildināt 16.4. punktu ar vārdiem iekavās “(pielikums 

Nr. 4)”.
6. Svītrot 25. punktā vārdus “vai psihologa” un papildināt ar 

vārdiem iekavās “(ja sagatavošanas programmas apgu-
vi vēlas sākt vienu gadu vēlāk)”.

7. Papildināt 34.  punktu aiz vārdiem “privāto izglītības 
iestādi” ar vārdiem “un turpina to apmeklēt”.

8. Izteikt noteikumu pielikumu Nr. 2 jaunā redakcijā.
9. Papildināt noteikumus ar pielikumu Nr. 4.

2. pielikums
Ozolnieku novada pašvaldības 2020. gada 23. janvāra saistošajiem 

noteikumiem Nr. 3/2020
“Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ozolnieku novadā” 

(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 26.11.2020. saistošajiem noteikumiem 
Nr. 23/2020)

Bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds

Bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja deklarētās dzīvesvietas adrese, pasta indekss

Bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja faktiskās dzīvesvietas adrese, pasta indekss, tele-
fons, e-pasts (informācijas saņemšanai)

Bērna likumiskais pārstāvis ir (pasvītrot): vecāks / aizbildnis* / adoptētājs* / pilnvarota 
persona* / cits likumiskais pārstāvis*

* Pielikumā jāpievieno dokumenti, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērnu

Informāciju vēlos saņemt (pasvītrot):
elektroniski uz e-pastu: ____________________________________________________________
pa pastu uz deklarētās dzīvesvietas adresi.

PIETEIKUMS
Lūdzu reģistrēt ___________________________________________________________________
                                             (bērna vārds, uzvārds)
personas kods ________________-________________, 

dzimšanas datums (dd.mm.gggg.) ______________________________

deklarētās dzīvesvietas adrese: ____________________________________________________

pirmsskolas izglītības programmas apguvei no ______ gada ______________ mēneša

Ozolnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē (ar cipariem atzīmēt 
vēlamās izglītības iestādes prioritārā secībā):

Pirmsskolas izglītības iestāde Adrese
 “Bitīte” Saules iela 6, Brankas, Cenu pagasts, 

Ozolnieku novads
  “Pūcīte” Stadiona iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku 

pagasts, Ozolnieku novads
 “Saulīte” Jaunatnes iela 4, Āne, Cenu pagasts, 

Ozolnieku novads
 “Zīlīte” Meliorācijas iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku 

pagasts, Ozolnieku novads
  PII “Zīlīte” filiāle Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku 

pagasts, Ozolnieku novads
 Garozas pirmsskolas grupa pie 

Garozas pamatskolas
Garoza, Salgales pagasts, Ozolnieku novads 

 Salgales pirmsskolas grupa pie 
Salgales pamatskolas

1. Maija iela 9, Emburga, Salgales pagasts, 
Ozolnieku novads

ņemot vērā noteikto priekšrocību (ar X atzīmēt atbilstošo)
Iespējamās priekšrocības:

Normatīvajos aktos noteiktas priekšrocības prioritārā secībā

LR normatī-
vie akti

Ozolnieku novadā deklarēts bērns, kuram ārējos normatīvajos aktos 
ir noteiktas garantijas vai tiesības viņu uzņemt PII ārpus kārtas

Pa
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al
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s s

ai
st

oš
ie 
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Ozolnieku novadā deklarēts bērns ar invaliditāti
Ozolnieku novadā deklarēts bērns ir bārenis, bērnam ir nodibināta 
aizbildniecība, bērns ir adoptēts, ievietots audžuģimenē, bērna liku-
miskais pārstāvis ir bez vecāku gādības palicis bērns līdz 24 gadu 
vecumam, vai bērna reģistrēšana ir veikta novēloti objektīvu apstākļu 
dēļ (ar bāriņtiesas lēmumu uz laiku no ģimenēm izņemti bērni, kuri 
ievietoti bērnu sociālās aprūpes iestādē), un bērna likumiskais pār-
stāvis arī ir deklarēts Ozolnieku novadā
Ozolnieku novadā deklarēts bērns, kuram viens no likumiskajiem 
pārstāvjiem ir miris
Ozolnieku novadā deklarēts bērns no daudzbērnu ģimenes, un viens 
no likumiskajiem pārstāvjiem ir deklarēts Ozolnieku novadā vismaz 
no iepriekšējā gada 1. septembra
Ozolnieku novadā deklarēts bērns, kurš ir konkrētās PII skolotāja, 
skolotāja palīga vai atbalsta personāla, kurš ir nodarbināts pašvaldī-
bas izglītības iestādēs pilnu darba laiku, bērns
Ozolnieku novadā deklarēts bērns, kurš ir Ozolnieku novada pašval-
dības vispārējās izglītības iestādes pedagoga, kurš arī ir deklarēts 
Ozolnieku novadā, bērns
Ozolnieku novadā deklarēts bērns, kuram vismaz viens no likumiska-
jiem pārstāvjiem arī ir deklarēts Ozolnieku novadā, un kura ģimenē ir 
bērns ar invaliditāti
Ozolnieku novadā deklarētam bērnam, kuram vismaz viens no likumis-
kajiem pārstāvjiem arī ir deklarēts Ozolnieku novadā vismaz 24 mēnešus
Ozolnieku novadā deklarēts bērns, kuram vismaz viens no likumiska-
jiem pārstāvjiem arī ir deklarēts Ozolnieku novadā
Ozolnieku novadā deklarēts bērns
bērns, kura dzīvesvieta nav deklarēta Ozolnieku novadā

Pielikumā:
1.__________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________

Esmu informēts, ka:
•  jebkuru pieteikumā minēto ziņu izmaiņu gadījumā par to jāziņo Ozolnieku novada 

pašvaldībai personīgi vai elektroniski;

•  reģistrācija pirmsskolas izglītības programmas apguvei negarantē 
vietu Ozolnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

•  Personas datu apstrāde notiek atbilstoši Ozolnieku novada domes 
2020.  gada 23.  janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.  3/2020 “Par 
pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ozolnieku novadā” un saskaņā ar 
fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām.

•  Personas dati – vārds, uzvārds, dzimšanas dati, deklarētās dzīvesvietas 
adrese – tiks pārbaudīti un iegūti no Iedzīvotāju reģistra, Valsts izglītī-
bas informācijas sistēmas, katrā šādā konkrētā gadījumā nosakot arī 
apstrādājamo personu loku (bērns, likumiskie pārstāvji), ņemamo datu 
apjomu. Par otru vecāku dati tiks apstrādāti tikai tad, ja pieteicējs ir ve-
cāks, kura dati neatbilst prioritāšu saņemšanas prasībām.
Datubāzē tiks fiksēta personas piekrišana savu datu un piesakāmās 

personas datu iegūšanai, pārbaudei, apstrādei. Piekrītu, ka šajā iesnie-
gumā sniegtās ziņas tiek ievadītas reģistrā, kurā reģistrē pieteikumus 
pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai.

Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 

2016/679 “Vispārīgā datu aizsardzības regula” 13. pantu, Ozolnieku no-
vada pašvaldība informē, ka:
•  Datu apstrādes mērķis – iesnieguma izskatīšanas pamatojums sa-

skaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 
Vispārējā Izglītības likuma 26. panta pirmo daļu.

•  Personas dati tiks izmantoti tikai ar iesnieguma izskatīšanu saistīto 
funkciju izpildei.

•  Šī iesnieguma izskatīšanas rezultātā saņemtie dati tiks izmantoti 
pašvaldības funkciju realizēšanai un netiks nodoti citiem lietotājiem.

•  Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, iesniegt pieprasīju-
mus, izdarīt tajos labojumus.

•  Iesniegto personas datu pārzinis ir Ozolnieku novada pašvaldība, kontakt- 
informācija: Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku no-
vads, LV-3018, tālrunis 67910518, ozolnieki@ozolnieki.lv, www.ozolnieki.lv.

Datums:  __ __/__ __ / __ __ __ __
Bērna pārstāvja paraksts/ atšifrējums**: 
______________/_________________________________________/ 
** Pašrocīgs paraksts nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar drošu 

elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu, vai iesniegts, izmantojot e-pakalpo-
jumu “Pirmsskolu pieteikumu reģistrs” tīmekļvietnē https://www.epakalpojumi.lv/

4. pielikums 
Ozolnieku novada pašvaldības 2020. gada 23. janvāra 
saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2020 “Par pirmsskolas 

izglītības nodrošināšanu Ozolnieku novadā”
(apstiprināti ar 26.11.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2020)

Līgums Nr._______
par bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem izglītības iestādē,

kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmu

Ozolniekos, Ozolnieku novadā  2020. gada ____. novembrī
Ozolnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde 

_____________________, Reģ. Nr. _______________, adrese________________________, 
(turpmāk tekstā – Iestāde), kuras vārdā saskaņā ar Iestādes Nolikumu rīkojas 
tās vadītāja ____________________________, no vienas puses, un

izglītojamā ________________ (bērna vārds, uzvārds), personas kods 
________________________, (turpmāk tekstā  – Izglītojamais), (vecāka, aiz-
bildņa) likumiskā pārstāvja________________ (vārds, uzvārds), deklarētā 
dzīvesvieta_____________________________, (turpmāk tekstā – Likumiskais 
pārstāvis), no otras puses, abas kopā (turpmāk tekstā – Puses) noslēdz 
šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets
Līgums nosaka kārtību, kādā tiek veikta bērna izglītošana, aprūpe un 

ēdināšana Iestādē no 2020. gada ______________ līdz pirmsskolas izglītī-
bas mācību programmas apguvei, pamatizglītības apguves uzsākšanai 
vai atskaitīšanai no Iestādes.

2. Pušu saistības
2.1. Iestāde apņemas:

2.1.1. nodrošināt Izglītojamā izglītošanu un audzināšanu saskaņā 
ar licencēto pirmsskolas izglītības programmu, kuru apgūst 
izglītojamais;

2.1.2. nodrošināt Izglītojamā veselībai un dzīvībai drošus, kā arī indi-
viduālajai izaugsmei labvēlīgus apstākļus un vecumposmam 
atbilstoša dienas režīma ievērošanu;

2.1.3. divas reizes mācību gadā individuālās pārrunās informēt Liku-
miskos pārstāvjus par Izglītojamā attīstības dinamiku, apgū-
tajām prasmēm un iemaņām;

2.1.4. nodrošināt Izglītojamā aprūpi un sanitāri higiēniskos apstāk-
ļus atbilstoši Iestādes darbību reglamentējošiem normatīva-
jiem aktiem, piesaistot personālu ar atbilstošu izglītību;

2.1.5. nodrošināt mācību procesam nepieciešamos mācību līdzek-
ļus (t.  sk. attīstošos materiālus, mācību literatūru, uzskates 
līdzekļus, didaktiskās spēles, mācību tehniskos līdzekļus, ma-
teriālus un aprīkojumu);

2.1.6. sniegt Izglītojamam pirmo medicīnisko palīdzību, ziņojot par 
to Likumiskajam pārstāvim, nepieciešamības gadījumā arī 
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam;

2.1.7. organizēt sabalansēta, veselīga un pilnvērtīga uztura nodro-
šināšanu trīs reizes dienā, pamatojoties uz uztura normas 
regulējošajiem normatīvajiem aktiem, ēdināšanas pakalpoju-
ma sniedzēja izstrādātu un Iestādes darbinieka apstiprinātu 
ēdienkarti, kas izvietota grupas informācijas stendā;

2.1.8. ļaut Izglītojamam doties prom no Iestādes tikai ar Likumisko 
pārstāvi vai personu, kura sasniegusi 13 gadu vecumu, un par 
kuru Likumiskais pārstāvis ir rakstiski informējis Iestādi;

2.1.9. neatļaut Izglītojamam doties prom no Iestādes ar personu, 
kura atrodas alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē;

2.1.10. iepazīstināt Likumisko pārstāvi ar Iestādes darbību reglamen-
tējošiem dokumentiem, t. sk. Izglītības iestādes: reģistrācijas 
apliecību; nolikumu; iekšējās kārtības noteikumiem; licencēta-
jām izglītības programmām; kārtību, kā rīkojas Izglītojamā in-
fekcijas slimību gadījumos, un citiem iekšējiem noteikumiem;

2.1.11. izsniegt Izglītojamā dokumentus (Medicīnisko karti, Iestādē ap-
stiprināto Izglītojamā attīstības dinamikas karti un pirmsskolas 
izglītības apguves nobeigumā arī “Pirmsskolas izglītības satura 
apguves vērtējumu”) Līguma pirmstermiņa laušanas gadījumā, 
ja ir nokārtotas visas Likumiskā pārstāvja saistības ar Iestādi;

2.1.12. ja Izglītojamais, kurš sasniedzis obligātās izglītības apguves 
vecumu, vēlas turpināt mācības citā izglītības iestādē, nosūtīt 
Izglītojamā dokumentus (Medicīnas karti un Izziņu par apgūto 
programmu) uz iestādi, kur Izglītojamais pāriet mācīties, des-
mit darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas no jaunās 
iestādes par Izglītojamā uzņemšanu no konkrēta datuma;

2.1.13. informēt Likumisko pārstāvi par izmaiņām Iestādes darba 
laikā vai darbības organizācijā, kā arī par grupas pasākumu, 
ekskursiju norises vietu, laiku, mērķi un maršrutu;

2.1.14. veikt Izglītojamo apmeklējuma uzskaiti grupas žurnālā līdz 
plkst. 9.00;

2.1.15. ziņot tiesībsargājošajām iestādēm par gadījumiem, kad ir aiz-
domas par vardarbību pret Izglītojamo;

2.1.16. sniegt visu ar Izglītojamo saistīto informāciju Likumiskajam 
pārstāvim.

2.2. Likumiskais pārstāvis apņemas:
2.2.1. iepazīties ar visiem 2.1.10. punktā minētajiem dokumentiem;
2.2.2. pie Līguma slēgšanas Likumiskais pārstāvis Iestādes vadītājai 

iesniedz: Izglītojamā medicīnas karti (veidlapa Nr. 026/u), valsts 
vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, 
ja Izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā vai 
ja viņam ar pedagoģiski medicīniskās komisijas, logopēda, izglī-
tības vai klīniskā psihologa atzinumu ieteikti atbalsta pasākumi 
mācību procesā; aizpildītu iesniegumu par bērna uzņemšanu 
Iestādē, informatīvo anketu un aizpildītu veidlapu “Piekrišana 
izglītojamā datu publiskošanai”; kā arī uzrāda personu aplieci-
nošu dokumentu un Izglītojamā dzimšanas apliecību;

2.2.3. uzsākot apmeklēt Iestādi, iesniegt grupas skolotājai izziņu par 
bērna veselības stāvokli, kas izdota ne agrāk kā 3 dienas pirms 
Iestādes apmeklēšanas uzsākšanas;

2.2.4. sadarboties ar Iestādi Izglītojamā personības attīstīšanā, izglī-
tošanā, drošības un aprūpes jautājumu risināšanā;

2.2.5. ņemt vērā Iestādes vadītājas ieteikumus, kas pamatoti ar 
atbilstošu speciālistu rekomendācijām, un konsultēties pie 
Iestādes ieteiktajiem speciālistiem Izglītojamā veselības un 
attīstības dinamikas nodrošināšanai;

2.2.6. sniegt precīzu informāciju par savu dzīvesvietu un saziņas 
līdzekļiem, būt sasniedzamiem Līgumā norādītajā adresē, sa-
zvanāmiem pa norādītajiem tālruņa numuriem, izmaiņu gadī-
jumā ziņojot grupas skolotājai;

2.2.7. rakstiski ziņot Iestādei 3 dienu laikā, ja Izglītojamā vai Likumis-
kā pārstāvja dzīvesvieta vairs nav deklarēta Ozolnieku novada 
administratīvajā teritorijā;

2.2.8. slēgt līgumu ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju un veikt 
ikmēneša maksājumu par saņemtajiem ēdināšanas pakalpo-
jumiem, atbilstoši novada domes noteiktajai kārtībai;

2.2.9. rakstiski informēt Iestādi par personām (vecākām par 13 ga-
diem), kuras drīkst izņemt Izglītojamo no Iestādes;

2.2.10. neierasties Iestādē alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē, 
kā arī neienest un nelietot Iestādē un tās teritorijā alkoholiskos 
dzērienus, narkotiskās vielas, tabakas izstrādājumus, medika-
mentus, kā arī priekšmetus, materiālus, vielas, kas apdraud 
Izglītojamā vai citu personu dzīvību, veselību vai nav nepiecie-
šamas mācību procesā (tajā skaitā – gāzes baloniņus, gāzes 
pistoles, šaujamieročus, aukstos ieročus), un ar Izglītojamā 
skolotāju nesaskaņotus pārtikas produktus; nepieļaut savu 
mājdzīvnieku atrašanos Iestādes teritorijā;

2.2.11. nodrošināt, lai Izglītojamais Iestādē un tās teritorijā neienes-
tu priekšmetus, pārtikas produktus un lietas, kas neattiecas 
uz mācību procesu; par Iestādē un tās teritorijā ienestiem, ar 
mācību procesu nesaistītiem priekšmetiem Iestādes pārstāvji 
atbildību nenes;

2.2.12. neizpaust Iestādes ārdurvju kodu Izglītojamam un 3. personām, kā 
arī nenodot ārdurvju un vārtu elektromagnētisko karti 3. personām;

2.2.13. nogādāt Izglītojamo Iestādē laikā no plkst. 7.00 līdz 8.30 (ierodoties 
ievest Izglītojamo grupas telpā un informēt skolotāju par Izglītoja-
mā ierašanos) un izņemt Izglītojamo no Iestādes līdz plkst. 19.00 
(pirmssvētku dienās līdz plkst. 18.00), atvadoties no skolotājas un 
informējot par Izglītojamā došanos prom no Iestādes;

2.2.14. regulāri iepazīties ar informāciju, kas izvietota grupas infor-
mācijas stendā, kā arī piedalīties grupas vecāku sapulcēs un 
Iestādes organizētajos pasākumos;

2.2.15. iepazīties ar vecāku sapulces protokolu, arī gadījumos, ja sa-
pulce netika apmeklēta; sapulcē pieņemtie lēmumi ir saistoši 
arī tiem vecākiem, kuri sapulcē nav piedalījušies;

2.2.16. neizplatīt informāciju (video, foto, rakstiski) par Iestādes izglī-
tojamajiem un darbiniekiem sociālajos tīklos;

2.2.17. ziņot Iestādei par Izglītojamā saslimšanu vai citiem Iestādes 
neapmeklēšanas attaisnojošiem iemesliem līdz attiecīgās die-
nas plkst. 8.30;
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Ozolnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.___ /2020
“Grozījumi 2017. gada 17. augusta Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr. 7/2017 “Par līdzfinansējumu Ozolnieku novada 

pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”” paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Covid-19 infekcijas izplatības apstākļos noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu dēļ 
pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs nav iespējams organizēt nodarbības 
normālā režīmā.
Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir noteikt iespēju regulēt līdzfinansējuma apmēru, 
lai novērstu izglītojamo izstāšanos no novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēm.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka iespēju uz laiku mainīt līdzfinansējuma apmēru vai to atcelt 
pilnībā, pieņemot attiecīgu domes lēmumu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu izpildei ir finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu, ja ar domes lē-
mumu līdzfinansējums tiek samazināts vai atcelts.

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

Nav ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām pro-
cedūrām

Noteikumi attiecas uz profesionālās ievirzes izglītības jomu, to izpildi nodrošinās Ozolnieku 
Mūzikas skolas, Ozolnieku Sporta skolas un Salgales Mākslas un mūzikas skolas direktori.

6. Informācija par konsultācijām ar privātper-
sonām

Nav veiktas.

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs      Andris Ozoliņš

 Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.__ /2020
APSTIPRINĀTI ar Ozolnieku novada domes

2020. gada 17. decembra lēmumu Nr.__ (prot. Nr.__)

Grozījumi 

2017. gada 17. augusta Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos 
Nr. 7/2017 “Par līdzfinansējumu Ozolnieku novada pašvaldības profesio-

nālās ievirzes izglītības iestādēs”
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12. panta 2.1 daļu

1.  Izdarīt Ozolnieku novada domes 2017. gada 17. augusta saistošajos notei-
kumos Nr. 7/2017 “Par līdzfinansējumu Ozolnieku novada pašvaldības profe-
sionālās ievirzes izglītības iestādēs” grozījumus, papildinot tos ar 18. punktu 
sekojošā redakcijā:

 “18. Saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību un epidemioloģisko drošības pa-
sākumu ieviešanu līdzfinansējuma apmērs uz noteiktu laiku var tikt samazi-
nāts vai pilnībā atcelts ar atsevišķu domes lēmumu.”

2.  Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas oficiāla-
jā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs       Andris Ozoliņš

Paziņojums par izsoli
Ozolnieku novada domes Iepirkumu un izsoļu komisija 

rīko dzīvokļa īpašuma “Garozas stacija  3”–3 Salgales pa-
gastā Ozolnieku novadā, kadastra Nr.  5478  900  0147, kas 
sastāv no dzīvokļa Nr. 3  (kopējā platība 51,2 m2) un pie dzī-
vokļa īpašuma piederošām 512/2035 domājamām daļām no 
būves ar kadastra apzīmējumu 5478 002 0129 001, būves ar 
kadastra apzīmējumu 5478 002 0129 002, būves ar kadastra 
apzīmējumu 5478 002 0129 003 un zemes (kadastra numurs 
5478 002 0129), rakstisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles dalībnieki pieteikumu izsolei var iesniegt, sākot 
no 2020. gada 15. decembra, līdz 2021. gada 20. janvārim 
plkst. 10.00 Ozolnieku novada pašvaldības kancelejā (2. ka-
binetā) Stadiona ielā 10 Ozolniekos Ozolnieku novadā. Izsole 
notiks 2021. gada 20.  janvārī plkst. 10.05 Ozolnieku novada 
pašvaldības ēkas domes sēžu zālē Stadiona ielā  10 Ozol-
niekos. Nekustamā īpašuma sākumcena ir EUR  3600  (trīs 
tūkstoši seši simti eiro).  Maksāšanas līdzekļi  – 100% eiro. 
Izsoles dalībniekam pirms izsoles ir jāsamaksā nodrošinā-
jums 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t. i., EUR 360 (trīs 
simti sešdesmit eiro) apmērā Ozolnieku novada domes 
kontā Nr.  LV72HABA0551001405027, A/S Swedbank, kods: 
HABALV22 ar norādi “Nodrošinājums dzīvokļa īpašuma “Ga-
rozas stacija 3”–3 Salgales pagastā Ozolnieku novadā izsolei”. 
Nekustamā īpašuma apskate iespējama darba dienās, ie-
priekš vienojoties par laiku ar nekustamā īpašuma speciālisti 
Irinu Malahovsku, tālr. 63084713 un/ vai 29991198, e-pasts: 
irina.malahovska@ozolnieki.lv. Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties www.ozolnieki.lv, kā arī Ozolnieku novada pašval-
dībā  (Stadiona ielā  10 Ozolniekos Ozolnieku novadā) darba 
laikā. Izsoles uzvarētājam jāsamaksā tā piedāvātā augstā-
kā cena viena mēneša laikā no izsoles norises dienas, tās 
iemaksu veicot pašvaldības kontā. Uz izsolāmo mantu nav 
personu ar pirmpirkuma tiesībām. Kontaktpersona: Iepirku-
mu un izsoļu komisijas priekšsēdētāja Svetlana Krūmiņa, tālr. 
63084708, e-pasts: svetlana.krumina@ozolnieki.lv.

Iepirkumu un izsoļu komisija

2.2.18. nogādāt Izglītojamo uz Iestādi veselu un tīru, nodrošināt viņam 
gadalaikam atbilstošu apģērbu, maiņas apģērbu un apavus, sporta 
tērpu nodarbībām iekštelpās un ārā, pidžamu, kā arī personīgās 
higiēnas piederumus (t. sk. zobu birsti, ķemmi, papīra kabatlaka-
tiņus);

2.2.19. izturēties, kā arī rūpēties, lai arī Izglītojamais izturas saudzīgi pret 
Iestādes telpām, inventāru un teritoriju, atlīdzināt Iestādei tīši 
nodarītus zaudējumus, kas radušies savas vai Izglītojamā rīcības 
rezultātā;

2.2.20. atgriežoties pēc prombūtnes, iesniegt ģimenes ārsta izziņu par Iz-
glītojamā veselības stāvokli, ja Izglītojamais ir slimojis ar infekcijas 
slimību vai devies prom no Iestādes infekcijas slimības pazīmju 
dēļ;

2.2.21. rakstiski informēt Iestādi par Izglītojamā plānotu prombūtni, ie-
sniedzot iesniegumu Iestādes vadītājai pirms plānotās prombūt-
nes;

2.2.22. ņemot vērā, ka vasarā iestādes darbs tiek organizēts apvienotās 
grupās, katru gadu, pēc Iestādes pieprasījuma, rakstiski informēt 
Iestādi par plānoto Izglītojamā apmeklējumu vasarā (jūnijā, jūlijā, 
augustā).

3. Papildu noteikumi
3.1. Puses atzīst Līgumā norādīto kontaktinformāciju par tādu, kur tās ir sa-

sniedzamas savstarpējās tiesiskajās attiecībās. Ja rakstveida informā-
cija tiek sūtīta pa pastu, uzskatāms, ka adresāts to ir saņēmis septītajā 
dienā pēc nodošanas pastā;

3.2. Iestādes pārstāvji un Likumiskais pārstāvis pauž savstarpēju cieņu un to-
leranci, tādējādi sekmējot Izglītojamā pozitīvas un pieklājīgas attieksmes 
veidošanos pret apkārtējiem;

3.3. Likumiskais pārstāvis, parakstot šo Līgumu, ir informēts, ka:
3.3.1. audzināšanas un izglītošanas procesa plānošana un organizācija, 

ieskaitot mācību darba formas, metodes un paņēmienus, ir Iestā-
des kompetencē;

3.3.2. Iestādē darbojas Iestādes padome, kurā var piedalīties jebkurš no 
Iestādes Izglītojamo Likumiskajiem pārstāvjiem un izteikt priekšli-
kumus Iestādes vides un darba organizācijas pilnveidošanai;

3.3.3. Iestādi drīkst apmeklēt tikai veseli Izglītojamie, kā arī Izglītojamo 
ārstēšana un atveseļošana nav Iestādes darbinieku kompetencē;

3.4. Ja Līguma izpildes ietvaros tiek iegūti dokumenti vai informāci-
ja, kas satur vai var saturēt fizisko personu datus, tad Pusēm ir 
tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus 

tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievēro-
jot 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz perso-
nas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 
95/46EK (vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), 
un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu 
datu apstrādei un aizsardzībai. Veicot fizisko personu datu apstrā-
di, katra Puse ir atbildīga par fizisko personu datu apstrādes no-
drošināšanu saskaņā ar šo Līgumu, Regulu un Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos noteikto. Katrai Pusei ir pienākums šā Līguma 
ietvaros īstenot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasāku-
mus, lai nodrošinātu un spētu uzskatāmi parādīt, ka fizisko perso-
nu datu apstrāde notiek saskaņā ar fizisko personu datu apstrādi 
regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

4. Nobeiguma noteikumi
4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz abu Pušu 

saistību pilnīgai izpildei.
4.2. Līguma grozījumi tiek formulēti rakstiski un kļūst par Līguma neatņema-

mu sastāvdaļu.
4.3. Izglītojamo var atskaitīt no Iestādes pirms Līguma termiņa beigām šādos 

gadījumos:
4.3.1. uz Likumiskā pārstāvja iesnieguma pamata;
4.3.2. obligātās izglītības vecumu sasniegušu Izglītojamo 3  darbdienu 

laikā pēc informācijas par Izglītojamā uzņemšanu saņemšanas no 
izglītības Iestādes, uz kuru Izglītojamais pāriet mācīties.

4.4. Domstarpības un strīdus, kas Pusēm radušies Līguma darbības laikā, Pu-
ses risina sarunu ceļā Iestādē vai Ozolnieku novada domē. Ja vienošanās 
netiek panākta, jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesā.

4.5. Līgums sagatavots uz 4 (četrām) lapām, 2 (divos) autentiskos eksemplā-
ros, ar vienādu juridisko spēku, katrai Pusei saņemot vienu eksemplāru.

5. Pušu rekvizīti un paraksti

Iestāde Likumiskais pārstāvis
Iestādes nosaukums
Reģ. Nr.
Adrese
Kontakttālrunis, e-pasts
Amats

 Vārds, uzvārds
Personas kods
Deklarētā dzīvesvieta
Kontakttālrunis, e-pasts

_________________________________ 
V. Uzvārds

___________________________________ 
V. Uzvārds

Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu Nr. 23/2020
“Grozījumi 2020. gada 23. janvāra Ozolnieku novada domes 

saistošajos noteikumos Nr. 3/2020 “Par pirmsskolas izglītības 
nodrošināšanu Ozolnieku novadā”” paskaidrojuma raksts

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Ar Ozolnieku novada domes 2020.  gada 23.  janvāra lē-
mumu Nr.  11 tika apstiprināti jauni saistošie noteikumi 
Nr.  3/2020 “Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu 
Ozolnieku novadā”, kas stājās spēkā 2020. gada 1. maijā.
Tos pielietojot praksē, ir izkristalizējušies atsevišķi jautāju-
mi, kurus nepieciešams precizēt.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Lai bērna likumīgajiem pārstāvjiem atvieglotu pieteik-
šanu bērna reģistrācijai rindā uz pašvaldības pirms-
skolas iestādēm, ir papildināta pieteikuma veidlapa, 
kurā jau sākotnēji iespējams norādīt uz bērnu attiecinā-
mās priekšrocības, līdz ar to atsevišķs iesniegums par 
priekšrocībām ir jāaizpilda tikai dažos gadījumos. Bez 
tam ir izstrādāts vienots paraugs līgumam starp pašval-
dības pirmsskolas iestādi un bērna likumisko pārstāvi, 
reglamentējot pušu sadarbību un nosakot būtiskākos 
iekšējās kārtības noteikumus iestādē.
Vienlaicīgi, vadoties no līdzšinējās pieredzes, ir preci-
zējami noteikumu punkti par pašvaldības atbalsta sa-
glabāšanu privātajai pirmsskolas iestādei, ja saņemts 
atteikums no piedāvātās vietas pašvaldības pirmsskolas 
iestādē,  kā arī atsevišķiem noteikumu punktiem veikti 
redakcionāli precizējumi.

3. Informācija par 
plānoto projekta ie-
tekmi uz pašvaldības 
budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta 
finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par 
saistošo notei-
kumu ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta 
tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības te-
ritorijā.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
to publicēšanas Ozolnieku novada bezmaksas izdevu-
mā “Ozolnieku Avīze”.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs      Andris Ozoliņš

Ozolnieku novada PII “Saulīte” aicina darbā:
 pirmsskolas izglītības skolotāju (uz noteiktu laiku). 1 slodze. 

Atalgojums – 900,00 EUR
 pirmsskolas mūzikas skolotāju (uz noteiktu laiku). 0,5 slodze. 

Atalgojums – 900,00 EUR
CV sūtīt uz e-pastu: saulite@ozolnieki.lv. Uzziņas pa tālruni: 25611832

Ozolnieku novada PII “Pūcīte” aicina darbā:
  astoņus pirmsskolas skolotājus/-as. Katram/-ai 1 slodze. Atalgojums – 

900,00 EUR
 sporta skolotāju. 1 slodze. Atalgojums – 900,00 EUR
 mūzikas skolotāju. 1 slodze. Atalgojums – 900,00 EUR
 izglītības psihologu. 1 slodze. Atalgojums – 840,00 EUR
 apkopējs/-a. 1 slodze. Atalgojums – 450,00 EUR

CV sūtīt uz e-pastu: pucite@ozolnieki.lv. Uzziņas pa tālruni: 26312820

Salgales pamatskola aicina darbā:
 izglītības psihologu (uz noteiktu laiku). 0,5 slodze. Atalgojums – 

420,00 EUR
CV sūtīt uz e-pastu: salgalespsk@ozolnieki.lv. Uzziņas pa tālruni: 29267789

Teteles pamatskola aicina darbā:
 izglītības psihologu (uz noteiktu laiku). 0,7 slodze. Atalgojums – 

588,00 EUR
CV sūtīt uz e-pastu: tetelespsk@ozolnieki.lv. Uzziņas pa tālruni: 63055432

Garozas pamatskola aicina darbā:
 izglītības psihologu. 0,7 slodze. Atalgojums – 588,00 EUR

CV sūtīt uz e-pastu: garozaspsk@inbox.lv. Uzziņas pa tālruni: 26185548

Ozolnieku vidusskola aicina darbā:
 direktoru/-i. 1 slodze. Atalgojums no 1680,00 EUR
 sākumskolas angļu valodas skolotāju. 0,5 slodze. Atalgojums – 

395,00 EUR
Uzziņas pa tālruni: 63084718

Ozolnieku Sporta skola aicina darbā:
  direktoru/-i. 1 slodze. Atalgojums – 1400,00 EUR

Uzziņas pa tālruni: 63084718

VAKANCES PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Plašāk par vakancēm www.ozolnieki.lv/vakances
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SIA “E DAUGAVA” RĪKO SABIEDRISKO APSPRIEŠANU PAR 
A KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠAS DARBĪBAS ATĻAUJAS PĀRSKATĪŠANU

MIRUŠĀS PERSONAS

Lūcija Bērziņa 1927.

Ļubova Tokareva 1926.

Skaidrīte Joničenoka 1930.

Velta Arāja 1964.

Pašvaldības informatīvais izdevums “Ozolnieku Avīze”
Metiens 4200 eksemplāru. Iznāk vienu reizi mēnesī.
Izdevējs: Ozolnieku novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un 
informācijas daļa
Tālr. 63084702, e-pasts: avize@ozolnieki.lv
Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018
Iespiests: SIA “Poligrāfijas grupa MŪKUSALA”
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz “Ozolnieku Avīzi” obligāta.
Par rakstos minētajiem faktiem atbild autori.

No Jelgavas un tuvākās apkārt-
nes 1991. gada barikādēs piedalījās 
vairāk nekā 1400 cilvēku, taču šo-
brīd viņi nav apvienoti, dzīvo katrs 
ar savām atmiņām un pārdzīvoju-
miem, tādēļ būtu svarīgi šīs vēstu-
res liecības apkopot un saglabāt.

Biedrība ir reģistrēta Uzņē-
mumu reģistrā, un tās valdē bez 
priekšsēdētāja Ervīna Ābeles 
darbojas Aigars Strupulis, Ruta 
Melhere, Viktors Valainis, Jāzeps 
Kivlenieks, Jānis Melders, Viktors 
Folkmanis un Jānis Staune.

E.  Ābele aicina ikvienu barikā-
žu dalībnieku kļūt par “Zemgales 
1991.  gada barikāžu dalībnieku 
biedrības” biedru, kā arī iesūtīt 
fotogrāfijas un atmiņu stāstus no 
tā laika. Saņemtās atmiņas un foto 
tiks izmantoti, lai veidotu virtuālu 
izstādi.

Ņemot vērā šā brīža situāciju 
valstī, to iespējams izdarīt, no-
sūtot iesniegumu par uzņemšanu 
uz biedrības juridisko adresi Līču 
ielā  14, Jelgava, vai uz e-pastu: 
barikades.zemgale@gmail.com. 
Sīkāka informācija pa tālru-
ni 26414935. 

“Zemgales 1991. gada barikāžu 
dalībnieku biedrības” informācija

2020. gada 1. decembrī Valsts vi-
des dienesta Zemgales reģionālā vi-
des pārvalde ir pieņēmusi izskatīša-
nai SIA “E DAUGAVA” iesniegumu 
A  kategorijas piesārņojošas darbī-
bas atļaujas pārskatīšanai nekusta-
majos īpašumos “Atvari”, “Akači”, 
“Medņi”, Salgales pagasts, Ozol-
nieku novads. Darbības norises 
vieta  (adrese): Ozolnieku novads, 
Salgales pagasts, ražošanas objek-
ti  “Akači”, “Atvari”, “Medņi”; ne-
kustamie īpašumi ar kadastra nu-
muru 5478 009 0231, 5478 009 0238 
un 5478 009 0022.

Uzņēmums plāno papildināt pi-
rolīzes iekārtā pārstrādājamo atkri-
tumu veidus un papildus riepām un 
organisko piesārņojumu  saturošu 
atkritumu (destilācijas atkritumi, 
piesārņota grunts, absorbenti, eļļas 
filtri, gulšņi/piesūcinātā koksne, 
plastmasas atkritumi) pārstrādei 
pirolīzes iekārtā reģenerēt arī iz-
lietotus katalizatorus, kuri satur 
pārejas metālus vai šo metālu savie-
nojumus (atkritumu klase 160802), 
visu kopapjomā līdz 15  000  tonnu 
gadā, t. i., nemainot esošo un atļau-
to gada kopapjomu atkritumu re-
ģenerācijai pirolīzes ceļā. Kopējais 
pirolīzes darbību apjoms, ieskaitot 
riepas, tāpat kā līdz šim, nepār-
sniegs 15 000 tonnu gadā.

Ar A  kategorijas piesārņojošās 
darbības atļaujas pārskatīšanas ie-
sniegumā ietverto informāciju ie-
spējams iepazīties:

• operatora SIA “E  DAUGAVA”  
birojā  (“Atvari”, Salgales pa-
gasts, Ozolnieku novads, LV-
3045) darbdienās laikā no 
plkst. 9.00 līdz 17.00;

• Ozolnieku novada mājaslapā: 
https://ozolnieki.lv;

• operatora SIA “E  DAUGAVA” 
mājaslapā: www.edaugava.lv   
(sadaļā Aktualitātes);

• Valsts vides dienesta mājasla-
pā  (sadaļā Sabiedrības līdzda-
lība);

• pēc atsevišķa pieprasījuma   
(edaugava@edaugava.lv, mob. 

tālr. 26481619) interesentiem, 
kas nevēlas vai kam nav iespē-
jams lietot interneta resursus, 
uzņēmums ir gatavs informā-
ciju izdrukāt un nosūtīt.

Sabiedriskā apspriešana notiks 
neklātienē  – ir izveidota videopre-
zentācija, kas būs pieejama saitē 
https://failiem.lv/eDaugava, kā arī 
Ozolnieku novada domes mājasla-
pā. Videoprezentācija būs pieejama 
laikā no 28.12.2020. līdz 06.01.2021., 
un šajā laikā visi interesenti var 
elektroniski sūtīt savus jautājumus 
un/vai komentārus uz adresi: edau-
gava@edaugava.lv.

Līdz 11.01.2021. uzņēmums sa-
gatavos apspriedes protokolu, kas 
būs pieejams pašvaldības un Valsts 

vides dienesta Zemgales reģionālās 
vides pārvaldes interneta mājasla-
pā. No 11.01.2021. līdz 18.01.2021. 
par atļaujas izsniegšanu atbildīgajā 
Zemgales reģionālajā vides pār-
valdē  (Kazarmas iela  17a, Jelgava, 
LV-3007; zemgale@vvd.gov.lv) ik-
vienam apspriedes dalībniekam 
būs tiesības iesniegt viedokli par 
apspriešanā izskatītajiem jautāju-
miem un to atspoguļojumu apsprie-
des protokolā.

Interesenti savus jautājumus, 
komentārus, priekšlikumus vai vie-
dokli par atļaujas pārskatīšanu vai 
tās nosacījumiem var izteikt Zem-
gales reģionālajai vides pārvaldei 
līdz pat 13.01.2021. 

SIA “E DAUGAVA” informācija

Saskaņā ar ZAP apstiprināto 
Nolikumu šādu atzinību var sa-
ņemt vidējo un mazo uzņēmumu 
īpašnieki, kuru uzņēmums reģis-
trēts vai veic saimniecisko darbību 
konkrētās pašvaldības teritorijā. 
Pretendentiem nedrīkst būt no-
dokļu vai nodevu parādu, kā arī 
pārkāpumu darba tiesisko attie-
cību un darba aizsardzības jomā. 
Uzņēmuma darbībai jārada pozitī-
va ietekme uz novadu vai pilsētu, 
kurā tas darbojas, kā arī jāveicina 

reģiona ekonomiskā izaugsme 
un sociālo problēmu risināšana. 
Tāpat pretendentam jāveic videi 
draudzīgu tehnoloģiju ieviešana, 
ar savu produkciju jābūt aktīvam 
vietējā vai ārzemju tirgus dalīb-
niekam. Īpaši augstu tiek vērtēts 
radošums uzņēmumā, kā arī sa-
biedriskā aktivitāte.

Tuvākajos kaimiņos Jelgavas pil-
sētas laureāta godā ir SIA “Cross 
Timber Systems”, kas specializē-
jas finiera lokšņu un koka paneļu, 

namdaru un galdniecības izstrādā-
jumu ražošanā, bet Jelgavas novada 
uzņēmējus šoreiz pārstāv uzņē-
mums SIA “Easy Pack”, kas pazīs-
tams kā gofrēta papīra un kartona 
taras ražotājs.

Titula “Gada uzņēmējs Zemga-
lē 2020” ieguvējiem ar pašvaldību fi-
nansiālu atbalstu piešķirta 500 eiro 
naudas balva un Zemgales plānoša-
nas reģiona Atzinības raksts. 

Zemgales plānošanas reģiona 
informācija

NO 21. DECEMBRA LĪDZ  
11. JANVĀRIM OZOLNIEKU NOVADĀ 

ESOŠĀS BIBLIOTĒKAS UN VĒSTURES 
EKSPOZĪCIJA IR SLĒGTAS.

AICINA KĻŪT PAR 
“ZEMGALES 1991. GADA 
BARIKĀŽU DALĪBNIEKU 
BIEDRĪBAS” BIEDRIEM

Ar mērķi apzināt un apvienot 1991. gada barikāžu dalībniekus 
un saglabāt vēsturiskās liecības par barikāžu laiku Latvijā šo-
ruden nodibināta “Zemgales 1991.  gada barikāžu dalībnieku 
biedrība”. Tā vēlas apvienot tos cilvēkus, kuri, alkstot pēc Latvi-
jas brīvības, pirms gandrīz 30 gadiem bija gatavi aizstāvēt valsti 
un šā cēlā mērķa vārdā pat ziedot savu dzīvību.

NOVADNIEKI SIA “A&B” IERINDOTI STARP 
KRIETNĀKAJIEM UZŅĒMĒJIEM ZEMGALĒ

Zemgales plānošanas reģiona un Uzņēmējdarbības atbalsta centra organizētajā ikgadējā 
krietnāko uzņēmēju godināšanā “Gada uzņēmējs Zemgalē  2020” Ozolnieku novadā Zem-
gales Attīstības padomes (turpmāk – ZAP) Atzinības rakstu saņēmis uzņēmums SIA “A&B”. 
Uzņēmums nodarbojas ar būvniecību, kravu pārvadājumiem, smagās tehnikas nomu un in-
formatīvo zīmju ražošanu.


