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14. septembrī Latvijas 
Valsts pirmā prezidenta 
Jāņa Čakstes dzimtajās 
mājās “Auči”, klātesot 
Čakstes dzimtas pārstāv-
jiem, kuri uz svinībām bija 
ieradušies no dažādām pa-
saules vietām, valsts un tu-
vējo pašvaldību vadītājiem, 
vēsturniekiem un kultūras 
darbiniekiem, svinīgi tika 
atklāta jaunā muzeja ēka. 
Čakstes dzimtas pārstāvji 
to jau ir nodēvējuši par Čak-
stes māju. Jānis Čakste Lat-
vijas valsts vēsturē iegājis 
kā darbīgs un patriotisks 
politiķis, izcils diplomāts, 
apveltīts ar augstas raudz-
es cilvēciskajām kval-
itātēm. Prezidenta amatā 
J. Čakste izcēlās ar savu 
politiskās darbības stilu - 
spēju stāvēt pāri partijām 
un saglabāt objektivitāti, 
tā radot Valsts prezidenta 
amata autoritāti.

Godinot demokrātijas, 
neatkarības un brīvības 
vērtības valstī, kas bija svarī-
gas J. Čakstem un ir svarī-
gas visai Čakstu dzimtai, 
Latvijas simtgadē „Aučos” 
ir atklāta jauna muzeja ēka, 
kas izveidota ar ģimenes 
atbalstu. Jautājot, kāpēc viņi 
to visu dara, kuplās dzimtas 
pārstāvji uzsver, ka ir gan 
uzauguši ar Jāņa Čakstes 
spēcīgajām pamatvērtībām, 

gan tāpēc, ka viņiem bijusi 
privilēģija uzaugt brīvā un 
demokrātiskā valstī. Kad 
radusies iespēja atgriez-
ties neatkarīgajā Latvijas 
valstī, kur audzis Jānis Čak-
ste, dzimtas pārstāvjiem 
bija pašsaprotami dot savu 

artavu, atjaunojot šo māju 
un izveidojot to par tikšanās 
vietu. Kristīne Čakste 
uzsver: „Jāņa Čakstes māja 
ir mūsu iniciatīva, ko pilnībā 
ir finansējusi mūsu ģimene. 
Tomēr bez daudzu brīnišķīgu 
cilvēku palīdzības Jāņa Čak-
stes māja būtu palikusi tikai 
sapnis. Tāpēc šodien es vēlos 
teikt vislielāko paldies tiem, 
kas palīdzējuši piepildīt mūsu 
sapni!” 

Uzrunājot klātesošos vie-
sus J. Čakstes mazmazmeita 

Kristīne Čakste norāda, ka 
pats Jānis Čakste nav dzīvo-
jis šajā mājā, bet tā būs kā 
vieta, kurā satikties ikvie-
nam un atklāt demokrātijas 
nozīmi valsts attīstībā: „Mūsu 
dzimtas lepnumam Jānim 
Čakstem bija nākotnes vīzija. 

Jānis Čakste sāka celt. Un šo-
dien mēs esam uzcēluši. Šis 
nav muzejs, jo muzejs galve-
nokārt atskatās vēsturē. Jāņa 
Čakstes mājā vēsture mums 
ir atspēriena punkts, lai skatu 
droši vērstu nākotnē. Jāņa 
Čakstes māja būs dzīvības 
pilna māja. Māja, kur satikties. 
Māja, kur diskutēt. Māja, kur 
nodoties pārdomām. Māja, 
kur drīkst pastāvēt atšķirīgi 
uzskati, taču vienmēr, ievēro-
jot savstarpēju cieņu. Māja, 
kur cilvēkiem gūt spēku un 

Godinot Latvijas Valsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstes 
159. dzimšanas dienu, „Aučos” svinīgi atklāj Čakstes māju
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iedvesmu pašizaugsmei un 
demokrātiskas Latvijas izaug-
smei.” 

Čakstes dzimtas pārstāv-
ji uzsver, ka jaunizveidotajā 
Čakstes mājā varēs satik-
ties jaunieši un diskutēt par 
viņiem svarīgām tēmām, 
varēs satikties Latvijas 
pašvaldību vadītāji, lai me-
klētu vislabākos risinājumus, 
varēs satikties pasaules līderi, 
lai risinātu visai pasaulei būti-
skus jautājumus. 

Šīs mājas pamatos ir lik-
tas Jāņa Čakstes svarīgākās 
pamatvērtības. Vērtības, ku-
ras šodien ir tikpat svarīgas, 
kā pirms simts gadiem. Vērtī-
bas, ar kurām ir uzaugusi un 
sakuplojusi Čakstes dzimta 
un, ko viņi vēlētos nodot tālāk 
nākamajām paaudzēm. 

JĀŅA ČAKSTES DZĪVES 
ATZIŅAS:

Griba un atbildība rīkoties 
un dalīties.

Neviens nespēj paveikt 
visu, bet ikviens spēj paveikt 
kaut ko. Sniedz palīdzīgu 
roku. Nežēlojies, bet ikvienā 
situācijā dari vislabāko iespē-
jamo. 
Vienmēr saglabā zinātkāri!

Atkal un atkal jautā: 
“Kāpēc?”. Arī tad, kad esat 
pieauguši. Uzdodiet jautā-
jumus un meklējiet dziļāko 
būtību! Tas ir vislabākais 
zināšanu iegūšanas veids. Lai 
mēs vienmēr turpinām katru 
dienu apgūt ko jaunu!
Izrādi cieņu un iecietību. 
Atceries izrādīt cieņu pret 
citiem cilvēkiem, viņu uzska-
tiem un viedokļiem. Tev nav 
vienmēr jāpiekrīt šiem uzska-
tiem, tomēr allaž jāieklausās 
un jācenšas tos izprast. Ka-
tram cilvēkam ir sava dzīves 
pieredze. Esiet laipni pret 
citiem! 
Sarunājies ar cilvēkiem! 
Sarunas var atrisināt prob-
lēmas, pārpratumus, krīzes 
un pretrunas. Esiet atvērti 
pret atšķirīgo. Atver savu 
prātu un savas durvis. Ieaicini 
citus! 
Tici savam sapnim!

Taču ar ticību vien nepietiks. 
Esiet gatavi smagi strādāt, lai 
īstenotu savus sapņus! Būs 

jāpiepūlas, gan skolā, gan 
darbā, gan dzīves gaitās.

Šīs Čakstes dzimtas 
pamatvērtības un dzīves 
atziņas šodien ir vienlīdz 
aktuālas, gan pirmā valsts 
prezidenta trīsgadīgajai – 
jaunākajai dzimtas atvasītei, 
gan man un jums, mūsu 
draugiem, mūsu kaimiņiem, 
mūsu politiķiem un cil-
vēkiem visā pasaulē.

Klātesošie vēsturnieki 
piekrīt dzimtas pārstāv-
ju teiktajam, ka veidojot 
Jāņa Čakstes māju atklājās, 
ka līdz pat šodienai mūsu 
Valsts Pirmajam preziden-
tam veltīts maz pētnieciskā 
darba. Ir pētījumi par citiem 
Latvijas valstsvīriem, bet 
par Jāni Čaksti – nav. „Kopī-
gi atklājot Jāņa Čakstes 
māju, mēs ļoti ceram, ka šī 
māja iedvesmos daudzus 
jaunus, gudrus un talantī-
gus vēsturniekus pētīt Jāņa 
Čakstes dzīvi un darbu. Lai 
stimulētu šādus darbus, 
esam šodien nodibinājuši 
”Jāņa Čakstes mājas” fon-
du, kura mērķi būs ne tikai 
veicināt pētniecisko darbu, 
bet arī turpināt iedzīvināt 
Jāņa Čakstes pamatvērtī-
bas izglītojošu semināru un 
citu pasākumu formā. Ja arī 
jūs atbalstāt šīs vērtības un 
vēlaties dalīties, ar pateicību 
pieņemsim jūsu ziedojumus 
mūsu fondam,” dzimtas no-
domus atklāj Kristīne Čak-
ste.

Tikai tad, ja dzīvosim ar 
patiesām vērtībām, varē-
sim veidot un dzīvot patiesi 
demokrātiskā Latvijā, kurā 
nav korupcijas, krāpšanās 
un spēles ar varu. Patie-
sas vērtības ir visa pama-
tu pamats. Ģimenē, skolā, 
attiecībās ar draugiem, 
plašsaziņas līdzekļos, poli-
tikā. Tas ir mūsu pašu rokās. 
Tas ir manās un tavās rokās. 
Jo Latvija – tie esam mēs. 
Nejautāsim, ko Latvija var 
dot mums, jautāsim, ko mēs 
varam dot Latvijai.

Solvita Cukere,
sadarbībā ar

Kristīni Čaksti

Ozolnieku novada dome ir uzsākusi Ozolnieku novada attīstības programmas 2019.-
2025.gadam izstrādi, un aicina novada iedzīvotājus, uzņēmējus un citus interesentus 
aktīvi iesaistīties diskusijās un darba grupās, kopīgi vērtējot un analizējot līdzšinējo 
darbu, izvirzīt mērķus un uzdevumus nākamajiem gadiem.

Septembrī jau ir notikušas vairākas darbības jomu izvērtēšanas un attīstības plānošanas 
darba sanāksmes:
• izglītība, kultūra, sports un veselības veicināšana – norisinājās 12.septembrī Ānes kultūras 
namā;
• labklājība, t.sk. sociālā palīdzība un atbalsts, sabiedrības drošība, ekonomiskā aktivitāte un 
nodarbinātība un novada pārvalde - norisinājās 17.septembrī Garozas pakalpojumu centrā;
• mājokļu politika un inženierinfrastruktūra, tai skaitā ielas, ceļi, pagalmi, meliorācija, ielu 
apgaismojums, ūdensapgāde un notekūdeņi, siltumapgāde - norisinājās 27.septembrī 
Ozolnieku Tautas namā.

Oktobrī aicinām iedzīvotājus iesaistīties darba sanāksmju rezultātu apspriešanas un 
izvērtēšanas sapulcēs pagastos:
• 2018.gada 22.oktobrī plkst.17.00 Salgales pagasta pārvaldes zālē;
• 2018.gada 24.oktobrī plkst. 17.00 Cenu pagasta Branku ciema pakalpojumu centrā;
• 2018.gada 25.oktobrī plkst. 17.00 Ozolnieku Tautas namā.
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Ozolnieku novada dome 
ir pieņēmusi lēmumu 
par nekustamā īpašuma 
nodokļa (NĪN) likmi 
mājoklim: 
ar 2019.gada 1.janvāri 
– 0,2% no kadastrālās 
vērtības – piemēro 
dzīvokļa īpašuma 
sastāvā esošai ēkas 
daļai, kuras lietošanas 
veids ir dzīvošana, un 
šai daļai piekrītošajai 
koplietošanas telpu 
platībai, viena dzīvokļa 
mājām, divu vai vairāku 
dzīvokļu mājām, kas 
nav sadalītas dzīvokļa 
īpašumos, kā arī telpu 
grupām nedzīvojamās 
ēkās, kuru lietošanas 
veids ir dzīvošana, 
ja šie nekustamā 
īpašuma nodokļa 
objekti netiek izmantoti 
saimnieciskās darbības 
veikšanai, izņemot 
valsts, pašvaldības 
un pašvaldības 
kapitālsabiedrību 
īpašumā vai valdījumā 
esošos objektus.
Fizisko personu 
īpašumā, tiesiskajā 
valdījumā vai lietošanā 
esošajiem objektiem, ja 
objektā taksācijas gada 
1.janvārī plkst.0.00 
dzīvesvieta ir deklarēta 
vismaz vienai personai. 
Ja objektā taksācijas 
gada 1.janvārī 
plkst.0.00 dzīvesvieta 
nav deklarēta nevienai 
personai, piemēro 
nekustamā īpašuma 
nodokļa likmi 1,5% 
apmērā no objekta 
kadastrālās vērtības.
Šo saistošo noteikumu 
nosacījumu nepiemēro 
fizisko personu īpašumā, 
tiesiskajā valdījumā 
vai lietošanā esošām 
dārza mājām ar 
kopējo platību līdz 
25m2 un ekspluatācijā 
nenodotām ēkām, 
kuru būvniecībā nav 
pārsniegts normatīvajos 
aktos noteiktais 
kopējais būvdarbu 

Izmaiņas Nekustamā īpašuma 
nodokļa aprēķināšanā 2019.gadā

Ozolnieku 
novads atvērts 
uzņēmējdarbībai
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Ozolnieku nova-
da pašvaldība ir 
saņēmusi LURSOFT 
speciālistu apko-
potos datus par 
novadā reģistrēto 
uzņēmumu apgrozī-
juma, peļņas un 
darbinieku skaita 
dinamiku, kā arī 
VID administrēto 
nodokļu kopsum-
mām, kuras pēdējos 
gados valsts kop-
budžetā samaksā-
juši novada uzņē-
mumi.

Kā minēts LURSOFT 
pētījumā, 2017.gads 
bijis jau otrais gads pēc 
kārtas, kad likvidēto 
uzņēmumu skaits valstī 
pārsniedzis jaunreģis-
trēto skaitu. Atšķirībā 
no valsts kopējā rādītā-
ja, Ozolnieku novads 
ir viens no izņēmumi-
em, kas var lepoties ar 
to, ka pēdējos gados 
pašvaldības teritorijā 
nav vērojams straujš 
likvidēto uzņēmumu 
skaita pieaugums. 
Kopumā pēdējo desmit 

gadu laikā Ozolnieku 
novadā reģistrēti 517 
jauni uzņēmumi, bet 
likvidēti 244, kas 
nozīmē, ka faktiski kopš 
2008.gada uzņēmumu 
skaits novadā pieaudzis 
par 273 komersantiem. 
Patlaban novadā reģis-
trēti 892 uzņēmumi. 
Arī novadā reģistrēto 
uzņēmumu kopējais 
apgrozījums uzrāda 
pakāpeniska pieaugu-
ma tendenci – vidējais 
apgrozījums 2017.gadā, 
salīdzinot ar 2016.gadu, 
pieaudzis par 16,08%, 
sasniedzot 30,97 tūkst. 

EUR uz vienu uzņēmu-
mu.

Esam lepni, ka 
uzņēmējdarbības 
izaugsmi raksturojošās 
tendences visos rādīju-
mos ir augošas. 
Pēdējos gados 

pašvaldība aktīvi 
strādā, lai veicinātu 
Ozolnieku novada 
ekonomisko izaugsmi 
un uzņēmējdarbības 
attīstību:
•attīstot infrastruktū-

ru, 

•sniedzot nekustamā 
īpašuma nodokļa atvie-
glojumus, 
•sniedzot līdzfinansē-

jumu sabiedriskā labu-
ma projektiem, 
•piedāvājot nomāt 

zemes uzņēmējdarbības 
attīstībai, 
•aktīvi iesaistoties 

Ozolnieku novada 
uzņēmēju biedrības 
aktivitātēs,
•sniedzot informatīvu 

un organizatorisku 
atbalstu.

Savstarpēja sadarbība 
veicina uzņēmējdarbī-
bas attīstību novadā, 
tāpēc esošos un topošos 
uzņēmējus aicinām 
paust savu viedokli 
un nākotnes redzēju-
mu, rakstot Ozolnieku 
novada pašvaldības 
Attīstības un projektu 
daļas vadītājai Inesei 
Baumanei uz e-pastu: 
Inese.Baumane@ozol-
nieki.lv 

Antra Pošeika,
Attīstības un projektu 

daļas vadītāja vietniece ES 
projektu jautājumos

PIEŅEMŠANAS LAIKI GAROZAS PAKALPOJUMU CENTRĀ:
pirmdienās no plkst. 8:00-12:00 – Salgales pagasta pārvaldes 
vadītāja Eva Segliņa,
ceturtdienās no plkst. 8:00-12:00 – klientu apkalpošanas 
speciāliste Andra Vecmane.
Pārējā laikā nepieciešamības gadījumā sazināties ar Salgales 
pagasta pārvaldes vadītāju Evu Segliņu pa tālr. 29166492.

veikšanas ilgums (ar 
papildinājumiem, kas 
izdarīti ar Ozolnieku 
novada domes 2018.gada 
23.augusta saistošajiem 
noteikumiem Nr.16/2018, 
kas stājas spēkā 2019.
gada 1.janvārī).

Juridisko personu, 
individuālo komersantu, 
ārvalstu komersantu 
un to pārstāvniecību 
īpašumā, tiesiskajā 
valdījumā vai lietošanā 
esošajiem objektiem, 
ja objekts ir izīrēts 
dzīvošanai, no nākamā 
mēneša pēc īres 
tiesību nostiprināšanas 
zemesgrāmatā, un 
ja taksācijas gada 
1.janvārī plkst.0.00 tajā 
dzīvesvieta ir deklarēta 
vismaz vienai personai. 
Ja objektā taksācijas 
gada 1.janvārī plkst.0.00 
dzīvesvieta nav deklarēta 
nevienai personai, 
piemēro nekustamā 
īpašuma nodokļa likmi 
1,5% apmērā no objekta 
kadastrālās vērtības (ar 
papildinājumiem, kas 
izdarīti ar Ozolnieku 
novada domes 2018.gada 
23.augusta saistošajiem 
noteikumiem Nr.16/2018, 
kas stājas spēkā 2019.
gada 1.janvārī).  

Pašvaldībā turpinās 
intensīvs darbs ar 
nekustamā īpašuma 
nodokļa parādniekiem, 
izsūtot brīdinājumus 
par parādiem, aicinot 
nomaksāt parādu vai 
slēgt vienošanos ar 
pašvaldību par NĪN 
parāda nomaksu pa 
daļām, ja nav iespējams 
parādu nomaksāt uzreiz. 
Elektroniski brīdinājumi 
un atgādinājumi uz 
reģistrētajām e-pasta 
adresēm no datu bāzes 
tiek sūtīti automātiskā 
režīmā. Aktivitāte no 
parādnieku puses 
joprojām ir zema, 
pašvaldība veic NĪN 

parāda piedziņu 
bezstrīda kārtībā, 
piesaistot Zvērinātus 
Tiesu izpildītājus, līdz ar 
ko parādnieku izdevumi 
krietni palielinās. Aicinām 
savlaicīgi veikt kārtējo 
nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājumu 
2018.gada 15.novembrī 
un parādniekiem – lūdzu, 
negaidiet Zvērinātu 
Tiesu izpildītāja lēmumu 
par parāda piedziņu 
piespiedu kārtā, bet 
paši veiciet maksājumus 
pašvaldībā, to var darīt 
pa daļām, slēdzot 
vienošanos.
Ikviena fiziska un juridiska 
persona var noskaidrot 
informāciju par saviem 
nekustamajiem 
īpašumiem, to sastāvu, 
platībām, kadastrālajām 
vērtībām Valsts zemes 
dienesta datu bāzē www.
kadastrs.lv, vai portālā 
www.epakalpojumi.
lv sadaļā „Mani dati 
kadastrā”.
Aicinu nekustamā 
īpašuma nodokļa 
maksātājus, fiziskas 
un juridiskas personas, 
sūtīt savu e-pastu uz 
pašvaldības mājas 
lapu vai uz lidija.
zukovska@ozolnieki.
lv , lai maksāšanas 
paziņojumu saņemtu 
ātri, personīgi un 
samaksu veiktu likumā 
noteiktajos termiņos 
līdz 31.martam, 
15.maijam, 15.augustam 
un 15.novembrim. 
Iedzīvotājiem 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, 
lūdzu, zvaniet 
63057762.

Lidija Žukovska,
Nodokļu administratore
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Laulību reģistrācijas iespējas ārpus dzimtsarakstu nodaļas
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Kopš laulību 
reģistrāciju 
iespējams rīkot arī 
ārpus dzimtsarakstu 
nodaļas telpām, 
izbraukumu 
ceremonijas gūst 
arvien lielāku 
popularitāti.
Arī Ozolnieku novada 

Dzimtsarakstu nodaļa 
vēlas vērst uzmanību uz 
to, ka, ja arī jūs vēlaties, 
lai šī diena ir īpaša 
un atšķirīga no citām 
laulību ceremonijām, 
tādā gadījumā ir 
iespējama alternatīva 
laulības reģistrācijai 
Ozolnieku Dzimtsarakstu 
nodaļas telpās. Laulību 
ceremonija var notikt 
kādā jūsu izvēlētā vietā 
- brīvā dabā, privātmājā 
vai kādā citā sev iemīļotā 
vietā. Laulību ceremonija 
ir viens no svarīgākajiem 
kāzu dienas notikumiem, 
tādējādi jo īpaši svarīgi, 
ja ceremoniju var veikt 
sev īpašā vietā. Būtiski 
gan minēt, ka ceremonija 
var notikt tikai Ozolnieku 
novada administratīvajā 
teritorijā, kā arī 

Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības 
ministrijas (VARAM) 
rīkotajā konkursā “Ģimenei 
draudzīgākā pašvaldība 
2018” līdz šī gada 
17.oktobrim vietnē www.
vietagimenei.lv ikviens 
var nobalsot un izteikt 
viedokli, kura ir, viņaprāt, 
draudzīgākā pašvaldība. 
Kopējais konkursa balvu 
fonds pašvaldībām ir 109 
000 eiro.
Pērn nomināciju “Ģimenei 
draudzīgākā pašvaldība 2017” 
saņēma Ozolnieku novada 
pašvaldība. Republikas 
pilsētu pašvaldību grupā 
uzvarēja Daugavpils pilsētas 
pašvaldība, reģionālas 
nozīmes attīstības centru 
novadu pašvaldību grupā – 
Siguldas novada pašvaldība. 
Savukārt 89 novadu 
pašvaldību grupā pirmo 
vietu izcīnīja Olaines novada 
pašvaldība. Konkursā iegūtie 
līdzekļi galvenokārt ieguldīti 
rotaļu laukumu izveidē.
Konkurss “Ģimenei 
draudzīgākā pašvaldība” 
norisinās jau otro gadu 
ar mērķi izcelt labākos 
piemērus un risinājumus, 
kā pašvaldības rūpējas 
par ģimenēm. Ir izveidota 
funkcionējoša un viegli 

jārēķinās ar to, ka, 
reģistrējot laulību ārpus 
dzimtsarakstu nodaļas, 
uzreiz netiks izsniegta 
laulības apliecība. 
Laulības apliecību varēs 
saņemt nākamajā darba 
dienā.

LAULĪBU 
REĢISTRĀCIJU 
PIEDĀVĀJAM:

•Ozolnieku novada 
Branku pakalpojumu 
centra laulību zālē, 
Parka ielā 4, Brankās;

•Dzimtsarakstu nodaļas 
kabinetā, Stadiona ielā 
10, Ozolniekos;

•izbraukuma laulību 
reģistrāciju iespējams 
organizēt arī Ānes 
muižā, Latvijas Valsts 
pirmā prezidenta 

Jāņa Čakstes dzimtas 
mājā “Auči”, Edvarta 
Virzas un Elzas Stērstes 
memoriālā mājā 
“Billītes”;

• citās izvēlētās telpās 
vai vietās Ozolnieku 

novada teritorijā.
Izbraukuma laulību 

izmaksas atbilstoši 
Ozolnieku novada 
domes apstiprinātajam 
cenrādim “Noteikumiem 
par Ozolnieku novada 
Dzimtsarakstu 

nodaļas sniegtajiem 
pakalpojumiem” ir: 
100.00 EUR, ja viena vai 
abu laulības reģistrācijas 
pieteicēju deklarētā 
dzīvesvieta ir Ozolnieku 
novadā; 150.00 EUR, ja 
abu laulības reģistrācijas 

pieteicēju deklarētā 
dzīvesvieta ir citā 
pašvaldībā.
Ozolnieku novads var 

lepoties ar izdomas 
bagātiem jaunajiem 
pāriem, kuri laulību 
reģistrāciju izvēlas veikt 
radoši, piemēram, ārpus 
Dzimtsarakstu nodaļas 
telpām – parkā pie 
Branku pakalpojumu 
centra vai arī sev mīļā 
vietā, piemēram, 
mežmalā, privātīpašumā 
zem dzimtas ozola.
Ja arī jūs vēlaties 

vienu no savām 
skaistākajām mūža 
dienām – laulību 
ceremoniju – 
organizēt Ozolnieku 
novadā, sazinieties 
ar mums pa tālruni 
63084709, e-pastu: 
dzimts@ozolnieki.
lv vai vērsieties 
Dzimtsarakstu 
nodaļā, Stadiona ielā 
10, Ozolniekos.

Laura Gasparoviča,
Dzimtsarakstu nodaļas 

vadītāja

pārskatāma tīmekļvietne, 
kurā ikviens var iepazīties 
ar pilnu informāciju par 
pašvaldībās pieejamām 
daudzveidīgām iespējām, 
piedāvājumiem un atbalstu 
ģimenēm ar bērniem. Dati 
tiek iegūti no pašvaldību 

iesūtītās informācijas.
“Katras pašvaldības 
prioritārajam uzdevumam 
jābūt, lai ģimenes un 
bērni tajās justos laimīgi, 
piederīgi un atbalstīti. Lai 
to panāktu, svarīgi ir izzināt 
iedzīvotāju vajadzības, sniegt 
nepieciešamo atbalstu 
un veidot pēc iespējas 
draudzīgāku apkārtējo 
vidi – vietu, kur pilnvērtīgi 
dzīvot, mācīties, strādāt 
un augt ģimenēm. Šis 

konkurss un izveidotā vietne 
sniedz ne tikai apkopojošu 
aktuālo informāciju par valstī 
pieejamo atbalstu ģimenēm 
ar bērniem, bet vienlaikus 
ir arī platforma pieredzes 
apmaiņai. Tāpēc mudinām 
ne tikai vecākus izpētīt un 

novērtēt iespējas pašvaldībās, 
bet arī pašvaldībām iepazīties 
ar kaimiņu veiktajiem 
pasākumiem, tādējādi 
iedvesmoties jaunām idejām,” 
rosina VARAM Reģionālās 
politikas departamenta 
direktors Raivis Bremšmits.
Konkurss norit divās kārtās – 
pirmajā pašvaldību iesniegto 
informāciju apkopo un izvērtē 
VARAM veidotā komisija. 
Pamatojoties uz pieredzi un 
apkopotajiem datiem par 

pašvaldībām, iedzīvotājiem 
ir iespēja ne tikai nobalsot 
par vairākām ģimenei 
draudzīgām pašvaldībām, bet 
arī novērtēt un sniegt savus 
priekšlikumus, autorizējoties 
ar sociālo tīklu kontiem 
Facebook, Draugiem.lv, 
Twitter vai e-pastu. Otrajai 
kārtai novembrī, kurā 
vērtēšanu veiks komisija 
klātienes vizītēs, tiks 
virzītas trīs pašvaldības ar 
augstāko punktu skaitu katrā 
grupā – republikas pilsētu 
pašvaldības, reģionālas 
nozīmes attīstības centru 
novadu pašvaldības un 
pārējās novadu pašvaldības. 
Rezultāti tiks paziņoti 
12.decembrī.
Viena no 119 pašvaldībām, 
kura tiks atzīta par ģimenei 
draudzīgāko valsts mērogā, 
saņems naudas balvu 30 
000 eiro apmērā. Savukārt 
katras pašvaldību grupas 
uzvarētājs – balvu 15 000 
eiro apmērā. Vērtēšanas 
komisija varēs noteikt arī 

papildu nominācijas 34 
000 eiro apmērā. Piešķirtās 
naudas balvas paredzētas 
izmantošanai atbalsta 
pasākumu un pakalpojumu 
nodrošināšanai vai vides 
veidošanai ģimenēm ar 
bērniem. Aktīvi balsojot un 
izsakot viedokļus, iedzīvotāji 
var palīdzēt savai pašvaldībai 
tikt arī pie jauna rotaļu 
laukuma elementa 3000 
eiro vērtībā no konkursa 
lieldrauga SIA “Jūrmalas 
Mežaparki”.
2017.gadā uzsāktā VARAM 
iniciatīva “Ģimenei draudzīga 
pašvaldība” šī gada jūnijā 
saņēma Eiropas Daudzbērnu 
ģimeņu asociācijas 
starptautisku novērtējumu 
– galveno balvu kategorijā 
“Nacionālās valdības 
iniciatīva” par ieguldīto darbu 
ceļā uz ģimenēm draudzīgu 
valsti.

Raksts tapis sadarbībā ar 
VARAM

«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 «Jelgavas tipogrāfijā» 
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Ozolnieku Avīzi» obligāta. 
Par rakstos minētajiem faktiem atbild autors. 

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

Sācies iedzīvotāju balsojums konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018
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15. septembrī, atbalstot 
Pasaules talku, 
dažādās Ozolnieku 
novada vietās ir 
iestādīti “Laimes koki”, 
padarot dzīves vidi 
mūsu novadā „zaļāku” 
un bagātāku ar pašu 
novadnieku rokām 
paveiktajiem labajiem 
darbiem.
Talku organizētāju 
apvienība „Let’s Do It! 
World” aicināja cilvēkus 
visapkārt zemeslodei 
piedalīties līdz šim 
lielākajā kopīgajā dabas 
sakopšanas talkā 
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Salgales pamatskolas 
pedagogus, audzēkņus 
un viņu vecākus priecē 
šovasar piedzīvotās 
pārmaiņas. Jaunajā 

pasaulē, lai sāktu ceļu 
uz tīrāku un „zaļāku” 
pasauli.
Novadnieki čakli talkoja 
jau 28. aprīlī, tāpēc tika 
nolemts, ka papildu 

mācību gadā kā skaista 
dāvana salgaliešiem ir 
jaunais, nosiltinātais 
skolas jumts un skai-
sti sakārtotie izglītības 

Sociālās aprūpes centrs 
(SAC) „Zemgale”, kurš savu 
darbību sācis 1975. gada 1. 
aprīlī kā nams veciem cil-
vēkiem, pastāvēšanas 43 
gadu gaitā piedzīvo arvien 
jaunas vērienīgas pārmaiņas 
un uzlabojumus sirmgalvju 
un invalīdu dzīves kvalitātes 
uzlabošanā. 29. septembrī, 
klātesot aprūpes centra iemīt-
niekiem, svinīgi tika atklāts la-
biekārtotais iekšpagalms. 
SAC ”Zemgale”, kur patla-

ban mājo ap 300 klientu, 
tagad varēs atpūsties svaigā 
gaisā skaisti izprojektētā un 
labiekārtotā iestādes iekšpa-
galmā, vērot, kā aug tur 
no jauna iedēstītie augi un 
klausīties putnu dziesmās. 
Invalīdu un personu ar īpašām 

vajadzībām ērtībām ierīko-
ti skaisti bruģēti laukumi un 
taciņas, kur ērti un droši pār-
vietoties ratiņkrēslos un ar 
speciālajiem tehniskajiem 
palīglīdzekļiem.
Pagalmā starp B un C kor-

pusiem darbi tika veikti SAC 
“Zemgale” teritorijas labiekār-
tošanas 2. kārtas ietvaros. 
Pagalmu labiekārtošanas 
projektu izstrādāja SIA “EFICA” 
arhitekte Una Īle 2014. gadā. 
Uz izsludināto iepirkumu par 
pagalma labiekārtošanu pi-
eteicās 5 uzņēmumi. Par uz-
varētāju iepirkumā tika atdzīts 
SIA “Uzars bruģēšana”, kurš 
2018. gada 9. jūlijā uzsāka 
pagalma labiekārtošanu, bet 
2018. gada 6. augustā darbus 
veiksmīgi pabeidza.

Atklāšanas brīdī idejas 
iniciatore Astrīda Kroģere 
uzsvēra: ”Vēlmi labiekārtot 
iestādes iekšpagalmu mūsu 
senioru pastaigām sākām lo-
lot jau pirms diviem gadiem. 
Pieaicinājām ainavu arhitekti 
un plānotāju Unu Īli projek-
ta izveidei. Vēlējāmies, lai 
iekšpagalms, ir gan skaists, 
gan funkcionāli piemērots, 
ērts senioru vajadzībām.”
Iestādes vadītājs Alvars 

Šteinbergs, kopā ar Ozol-
nieku novada domes vadību 
un būvnieku - SIA „Uzars 
bruģēšana” darbu vadītā-
ju, atklājot iekšpagalmu un 
svinīgi pārgriežot lentu, kopā 
ar iestādes iemītniekiem ir 
gandarīts par paveikto:” Ir 
noslēdzies vēl viens liels, 
vasaras svelmē sešu nedēļu 
laikā paveikts darba posms, 
kas šodien priecē visus 
klātesošos. Vēl viens sakopts 
un skaists stūrītis mūsu cil-
vēkiem. Šodien sarīkojām 
„Pankūku balli” brīvā darbā. 
Paldies būvniekiem, projek-
tētājai un visam kolektīvam 
par atbalstu, un Ingūnai 
Pētersonei par skanīgajām 
dziesmām pagalma at-
klāšanas svētkos!”

Solvita Cukere

iestādei piegulošie āra 
rotaļu un sporta lauku-
mi ar plašām nojumēm 
rotaļām un nodarbībām 
svaigā gaisā.

atkritumu vākšanas 
kampaņa septembrī 
netiks organizēta. 
Tā vietā aicinājām 
iedzīvotājus rūpēties 
par vidi, iestādot 

Salgales pamatskolai jauns jumts un saposti sporta laukumi

SAC ”Zemgale” svinīgi atklāj 
labiekārtoto iekšpagalmu

Otrdien, 4. septembrī, 
valdība atbalstīja Zem-
kopības ministrijas (ZM) 
sagatavoto rīkojuma 
projektu par valsts meža 
zemes nodošanu Ozol-
nieku novada pašvaldības 
īpašumā mežaparka iz-
veidošanai.
Rīkojuma projekts paredz, 

ka ZM bez atlīdzības nodod 
Ozolnieku novada pašvaldī-
bas īpašumā valsts meža 
zemi 64 ha kopplatībā Ozol-
nieku pagastā, Ozolnieku 
novadā, lai to izmantotu 
pašvaldības autonomās 
funkcijas īstenošanai – 
mežaparka ierīkošanai un 
uzturēšanai ciema teritorijā.
Paredzēts, ka Ozolnieku 

novada pašvaldība, lai 
attīstītu apdzīvotai vie-
tai svarīgo atpūtas un 
rekreācijas programmu, 
atsavināmajā valsts meža 
zemē izveidos mežaparku 
pastaigām un aktīvai at-
pūtai. Pēc valsts meža 
zemes teritorijas atsav-
ināšanas tiks izstrādāts 

Ozolniekos izveidos 
mežaparku

mežaparka ainavu un 
labiekārtošanas projekts.
Valsts meža zemes teritorijā 

plānots ierīkot gājēju celiņus 
3,6 km garumā, atjaunot 
meža ceļu 1 km garumā, 
ierīkot bērnu pasaku vides 
objektus vismaz 9 vietās gar 
gājēju celiņiem, kā arī atpū-
tas vietas, izvietot soliņus un 
atkritumu urnas, iekārtot 4 
putnu un dabas vērošanas 
vietas, kā arī uzturēt kop-
lietošanas ūdensnoteku un 
susinātājgrāvjus.
Mežaparka projektu 

paredzēts īstenot vairākās 
kārtās un posmos, piesaistot 
arī Eiropas Savienības fondu 
līdzekļus.
Plašāka informācija par 

Ministru kabineta (MK) rīko-
juma projektu “Par valsts 
meža zemes nodošanu 
Ozolnieku novada pašvaldī-
bas īpašumā” pieejama MK 
tīmekļvietnē.

Informācija sagatavota 
sadarbībā ar Zemkopības 

ministriju

katram savu “Laimes 
koku” kā dāvanu mūsu 
valsts simtgadei!
Ozolnieku novada 
pašvaldība, atbalstot 
Pasaules Lielās talkas 

ideju, aicināja novada 
iedzīvotājus iesaistīties, 
un 15. septembrī blakus 
Jaunzemju kapiem, 
Cenu pagastā, ir 
iestādītas 160 tūjas.
Kociņus pēc pašu 
iniciatīvas iedzīvotāji ir 
iestādījuši arī Salgalē, 
Garozā, Tetelē un 
Ozolniekos. Paldies 
visiem iedzīvotājiem, 
kuri ir atsaucīgi un 
iesaistās dzīves vides 
labiekārtošanā!

Solvita Cukere

Pasaules talkā novadā stāda kokus

„Skolas jumta remont-
darbi un būvuzraudzība ir 
veikti par kopējo summu 
43058.14EUR (ar PVN), 
noslēdzot siltināšanas 
darbu otro kārtu. Salgales 
pamatskolas sporta lau-
kuma ierīkošana ir ap-
jomīgākais projekts izglītī-
bas iestādēs, kas paveikts 
šovasar. Sporta lauku-
ma projekta īstenošana 
turpinājās arī pēc 1. sep-
tembra, taču netraucēja 
ikdienas mācību proces-
am. Ir atjaunotas divas, 
plašas nojumes āra nodar-
bībām, ieguldot apjomī-
gus līdzekļus par kopējo 

summu 7306.54 EUR (ar 
PVN). Katras nojumes at-
jaunošanas darbi sastāda 
3653,27 EUR (ar PVN),” 
informē Māris Ozols, At-
tīstības un projektu daļas 
būvinženieris.
Pašvaldība īsteno arī Eiro-

pas Savienības struktūr-
fondu projektus vispārējās 
izglītības iestāžu mācību 
vides uzlabošanai, tādēļ 
paredzams, ka pašvaldība 
savas izglītības iestādes 
turpinās aktīvi labiekārtot.

Solvita Cukere

Pasaules talkā Kastaņu ielas 4, Ozolniekos 
iedzīvotāji talkā iestādīja ozolu.

Skolēni kopā ar pedagogiem stāda sarkano ozolu pie Salgales pamatskolas par godu 
Latvijai.
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Atkritumu šķirošana ir ve-
ids, kā ikviens no mums var 
ikdienā gādāt par saudzīgu 
dabas resursu izmantoša-
nu, jo pareizi sašķirots 
materiāls tiek pārstrādāts 
vērtīgās ražošanas ize-
jvielās. Taču šķirojot ar labo 
gribu vien ir par maz. Lai 
sašķirotie atkritumi būtu 
derīgi tālākai pārstrādei, 
tas jādara pareizi. Pirmajā 
brīdī šķirošana var šķist 
sarežģīta, taču, nedaudz 
iemanoties, tā nesagādās 
grūtības un neprasīs 
daudz laika. Lai nekļūdī-
tos, ir vērts zināt biežāk 
pieļautās kļūdas atkritumu 
šķirošanā. 
Izplatīta un nepieņema-

ma kļūda ir sadzīves atkri-

tumu mešana šķirotajiem 
atkritumiem paredzētajos 
konteineros. Ļoti bieži ša-
jos konteineros tiek ievietoti 
maisi ar sadzīves atkritumi-
em – mizām, ēdiena atliekām 
un visu citu, kas pagadās pa 
rokai, tādējādi neglābjami 
sabojājot konteinera saturu.
Iepakojumam jābūt tīram 

un sausam
“Ne mazāk grēko tie 

iedzīvotāji, kas šķiroto atkri-
tumu konteinerā met krēju-
ma un jogurta trauciņus, pi-
ena pudeles, salātu trauciņus 
un cita veida plastikāta pār-
tikas iepakojumu, to iepriekš 
neizskalojot. Iepakojumam ir 
jābūt bez pārtikas atliekām. 
Ja nav laika un iespējas pār-
tikas iepakojumu noskalot, 

Šķirosim atkritumus pareizi!

Lielgabarīta atkritumu savākšanas grafiks oktobrī 
OZOLNIEKOS –
17. oktobrī
 Adreses:
• Skolas iela 11;
• Rīgas iela18;
• Parka ielas iekšpagalmā;
• Kastaņu iela (pie 
garāžām);

• Aizupes rajons (Aizupes 4).
 CENU PAGASTĀ,
Brankās – 17. oktobrī
 Adreses:
• Saules iela 7b (pie garāžām);
•Spartaka iela (pretī  
ūdenstornim).

ĀNĒ UN TETELĒ -
3. oktobrī
 Adreses Ānē:
• Celtnieku iela 2;
• Pie Celtnieku ielas 14;
• Jaunatnes iela 5;
• Celtnieku iela 9 (pie Sporta 
ielas).

Adreses Tetelē:
• Skolas iela 11;
• Bērzu iela 5.  
Garozā Adrese:
Iecavas iela 9 (pie mikrora-
jona) un
Emburgā Adrese: 1. maija 
iela 5 atkritumus izvedīs
decembrī
Dalbē un Jaunpēterniekos 
- pēc nepieciešamības un 
informācijas no iedzīvotā-
jiem, tiks iekļauts maršrutā.
ATGĀDINĀJUMS 
IEDZĪVOTĀJIEM!
Lielgabarīta atkritumu 
savākšanas punktos 
drīkst izmest:
• sadzīves tehniku;
• mēbeles, matračus;
• sīkus sadzīves priekšme-
tus.
Nedrīkst izmest:

• vecas riepas;
• medikamentus;
• svina saturošus priekšme-
tus (baterijas, akumulatori);
• krāsas un to izstrādāju-
mus;
• ražošanas atkritumus;
• celtniecības atkritumus 
(nepieciešams atsevišķi 
pasūtīt izvešanas konteine-
ru).
Uzņēmums “Ozolnieku 
KSDU” aicina ievērot no-
sacījumus, kas saistīti ar liel-
gabarīta atkritumu izmeša-
nu! Bīstamos atkritumus, 
piemēram, automašīnu rie-
pas, krāsas, eļļas, iedzīvotā-
jiem ir jānogādā atkritumu 
savākšanas punktos pašu 
spēkiem.
Iedzīvotāji, sekojot līdz 
lielgabarīta atkritumu 

labāk ir uzreiz to izmest 
pie sadzīves atkritumiem,” 
uzsver vides pakalpojumu 
uzņēmuma “Clean R” val-
des loceklis Guntars Levics. 
Iepakojumam paredzēta-
jos konteineros nav jāmet 
arī kartona picu vai kūku 
kastes, jo tās ir piesūkušās 
ar taukvielām un nav derī-
gas tālākajai pārstrādei. Arī 
kartona olu bretēm ir jābūt 
tīrām un sausām, bez olu 
čaumalām. 
Ir arī gadījumi, kad cilvēks 

ir kļūdījies, piemēram, izme-
tot konteinerā iepakojuma 
putuplastu vai plastikāta 
olu bretes. Tā rīkoties ne-
vajadzētu, taču šos atkri-
tumus vēl iespējams izlasīt 
ar rokām, un, iespējams, 

konteinera saturs būs derīgs 
pārstrādei. Runājot par 
plastmasas iepakojumu, ir 
jāpiemin, ka pārstrādei ned-
er arī biezās un krāsainās 
daudzslāņu PET pudeles, ku-
ras parasti izmanto enerģijas 
dzērieniem, – tās metamas 
pie sadzīves atkritumiem. 
Nelikt šķirotos atkritumus 

necaurspīdīgos maisos
Vēl ir vērts pieminēt, ka 

kartona iepakojums, papīrs 
vai PET pudeles konteineros 
bieži vien tiek iemests aizsi-
etos necaurspīdīgos plast-
masas maisos.  “Aicinu tā ne-
darīt, jo vizuāli nav iespējams 
izkontrolēt to saturu. Tāpēc 
viss konteiners, visticamāk, 
nokļūs pie sadzīves atkri-
tumiem un tiks apglabāts 

poligonā. Tāpēc šķirotie at-
kritumi ir jāliek caurspīdīgos 
maisos vai pirms izmešanas 
jāizkrata no maisa,” skaidro 
G.Levics. 
Nereti gadās situācijas, kad 

papīra, kartona un plastmas-
as iepakojumam paredzētais 
konteiners ir pārpildīts jau 
pirms laika. Šādas situācijas 
rodas tāpēc, ka iedzīvotāji 
mēdz nesaplacināt atkri-
tumus pirms ievietošanas 
konteinerā. Pietiek karto-
na kastes un PET pudeles 
saspiest ar kāju, lai būtis-
ki samazinātu to apjomu. 
Tādējādi konteinerā ietilps 
daudz vairāk atkritumu, 
šāda atkritumus sapresēša-
na šķirošanu padara arī 
videi draudzīgāku, jo ne-
pieciešams mazāk resursu 
dalīti vākto atkritumu izveša-
nai.
Stiklam paredzētajos kon-

teineros ir jāievieto tikai stik-
la tara – pudeles un burkas 
–, kuras var būt arī saplēstas. 
Dažkārt šajos konteineros 
tiek samestas glāzes, stikla 
un keramikas trauki, šie at-
kritumi, tāpat kā logu stikls, 
automašīnu stikls, rūdīts 
stikls un citi trauslā ma-
teriāla izstrādājumi, nedrīkst 
nonākt stiklam paredzētajos 
konteineros.

Nobeigumā ir vērts 
uzsvērt: ja rodas šaubas 
par to, kas kurā kontein-
erā īsti  metams, iesakām 
šos atkritumus izmest 
pie sadzīves atkritumiem, 
nekā sabojāt dalīti vāk-
to atkritumu konteinera 
saturu, jo tāda gadījumā 
viss materiāls ir sabojāts 
un tiek izvests kopā ar 
parastiem sadzīves atkri-
tumiem.

Raksts tapis sadarbībā ar 
uzņēmumu “Clean R”

ATKĀRTOTI 
INFORMĒJAM 

IEDZĪVOTĀJUS, 
KA ATKRITUMU 
KONTEINEROS 

AIZLIEGTS IZMEST 
BŪVGRUŽUS!

Būvniecības 
atkritumus ir 

iespējams noglabāt 
atkritumu poligonā 

“Brakšķi”. 

DARBA LAIKS:
Pirmdien 9.00 – 18.00
Otrdien 9.00 – 18.00
Trešdien 9.00 – 18.00

Ceturtdien 9.00 – 18.00

Tālrunis: 26662607

izvešanas grafikam, drīkst 
izvedamos lielgabarīta 
priekšmetus novietot pie 
sadzīves atkritumiem jau 
iepriekšējās brīvdienās, 
bet ne ātrāk kā nedēļu 
pirms plānotās izvešanas.
Privātmāju iedzīvotāji 
lielgabarīta atkritumu 
izvešanu var pieteikt SIA 
“Ozolnieku KSDU” darba 
dienās no plkst. 8.00 
līdz 17.00 zvanot pa tālr. 
63050111 vai rakstot uz 
e-pastu: info@oksdu.lv 
un norādot ielu, mājas 
numuru, kā arī lielgabarīta 
atkritumu apjomu.

SIA „Ozolnieku KSDU”
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5.septembrī SIA „Ozol-
nieku KSDU” (OKSDU) 
organizēja tikšanos ar 
Ozolnieku un Branku 
ciemu daudzdzīvokļu 
māju vecākajiem un 
iedzīvotajiem par māju 
renovācijas iespējām 
un to izpildes gaitu. Bija 
sapulcējušies ap 60 ie-
interesētu iedzīvotāju, 
lai apspriestu ar OKSDU 
tuvākajā laika periodā 
veicamos un izpildāmos 
darbus. 
„Piecu klātesošo 

daudzdzīvokļu māju 
iedzīvotāji ieinteresējās par 
māju siltināšanas iespējām. 
Es iepazīstināju ar šī gada 
un periodam līdz 2020. gad-
am plānotajiem projektiem 
un sadarbībā ar Ozolnieku 
novada domi plānotajiem 
ilgtermiņa attīstības pro-
jektiem. Ieinteresēto piecu 
māju renovācijai Ozolnieku 
novadā būs nepieciešams 
piesaistīt kredītresur-
sus aptuveni viena milj. 
eiro apmērā. Uzņēmuma 
speciālisti sniedza infor-
matīvo pārskatu iedzīvotā-
jiem pār māju renovācijas  
finansēšanas sistēmu, 
nepieciešamo dokumentu 

sakārtošanu, iedzīvotāju 
lēmuma pieņemšanu un 
aicināja māju iedzīvotājus 
būt atbildīgiem pieņemot 
lēmumu, kā arī par finanšu 
līdzekļu atmaksāšanu, lai 

OKSDU kā aizņēmuma gal-
votājs nekļūtu par ķīlnieku 
šajā procesā. Piedāvājām 
iedzīvotājiem divus finanšu 
scenārijus un izvēles iespē-
jas. SIA „OKSDU” uzskata, 
ka iedzīvotāju aktivitātes ir 

Informē daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus par renovācijas iespējām

Pamatojoties uz Ozol-
nieku novada domes 
lēmumu, no 2018.gada 
28.augusta SIA “Ozol-
nieku KSDU” nodrošina 
sabiedriskos ūdenssaim-
niecības pakalpojumus 
arī Ānes un Teteles 
ciemos, pārņemot līdz 
šim „Āne EP” veiktās 
funkcijas. SIA “Ozol-
nieku KSDU” piedāvā 
arī daudzdzīvokļu dzīvo-
jamo māju apsaimnie-
košanas un pārvaldīšanas 
pakalpojumus.
„2018. gada 28. au-

gustā Ānē tika pārņem-
tas apsaimniekošanā 6 
daudzdzīvokļu mājas 
no 21. Pārņēmām arī 
Ānes katlu māju, siltum-
saimniecību, ūdens un 
kanalizācijas sistēmu ar 
visām trasēm. Veicot ob-
jektu un komunikāciju 
auditu, noskaidrojās, ka 
kanalizācijas tīkli ilgstoši 
nav uzturēti pienācīgā 
kārtībā, līdz ar to ir ap-
grūtināta saimnieciskās 
darbības veikšana. Veicot 
izpētes darbus, ir kon-
statēts, ka kanalizācijas 
tīkli ilgstoši nav uzturēti 

SIA “Ozolnieku KSDU” pārņēmis „Āne EP” sniegtos pakalpojumus
pienācīgā kārtībā, jo ir 
ielūzuši un aizauguši cau-
ruļvadu posmi. Iedzīvotā-
ji sūdzas par bojājumiem 
cauruļvados, kas rada 
smaku, jo kanalizāci-

ja neaiztek projām un 
uzkrājas. Situācija rada 
papildu darba apjomu 
un ievērojamus izdevu-
mus, piemēram, vienas 
hidrodinamiskās mucas 
izmantošana remontdar-
bos SIA „OKSDU” dienā 
nes papildus izmaksas 
līdz pat 1000.00 EUR,” 
informē SIA „Ozolnieku 
KSDU” izpilddirektors 
Andris Zābelis.

„Atgādinām, ka Ānes 
iedzīvotājiem tiks 
piemērots ūdens kanal-
izācijas vienotais tarifs 
visā Ozolnieku novadā, 
0.81 EUR/ 1m3 ūdens 

un 1.49 EUR/ 1m3 kanal-
izācijas. Sākot no 2018.
gada apkures sezonas, 
iedzīvotāji saņems rēķi-
nus, pieturoties pie vien-
otā siltuma tarifa 47,62 
EUR par megavatstundu 
(MWh). Pakāpeniski tiks 
uzstādīti ūdens skaitītāji, 
sadalot visu Ānes ciemu 
maģistrālajos cauruļva-
du posmos, lai precīzi 
uzskaitītu piegādā-

atbalstāmas, ja ir finanšu 
disciplīna un atbildīga at-
tieksme pret uzņemtajām 
saistībām,” informē Ēriks 
Zaporožecs, OKSDU valdes 
loceklis.

Uzņēmumā darbu veic 
projektu speciāliste Aļa 
Meijere, kura ir kā palīgs 
un darbu izpildītājs, starp 
SIA „OKSDU”, „Altum” un 
iedzīvotājiem. Šobrīd visu 
māju iedzīvotāji saņēma 

izsmeļošu  informāciju par 
sadarbības iespējām. Abi 
SIA „OKSDU” piedāvātie 
risinājumi no iedzīvotā-
ju puses tika uzklausī-
ti, iedzīvotājiem sniedzot 

iespējas uzdot jautājumus 
un pēc to izskaidrošanas 
arī novērtēt abas iespējas. 
Izpētot iepriekšējo Ozol-
nieku novada daudzdzīvokļu 
māju renovācijas vēsturi 
un veicot darba analīzi, SIA 

„OKSDU” vērsa uzmanību 
uz iedzīvotāju parādiem, kas 
šobrīd sastāda 26 tūkstošus 
eiro kā parādsaistības pret 
uzņēmumu. Iedzīvotājiem ir 
jāsaprot, ka šogad SIA „OKS-
DU” ir uzņēmies ievēroja-
mas papildus funkcijas no 
pašvaldības, pārņemot 50 
dzīvojamās mājas Brankās 
un ar šī gada 28.augustu  
pārņemot no SIA „Āne 
EP” apsaimniekošanā  6 
daudzdzīvokļu mājas, kā arī 
komunikāciju tīklus, sniedzot 
komunālos pakalpojumus 
ūdens, kanalizācijas un sil-
tuma apgādē  Ānē un Tetelē. 
Ozolnieku iedzīvotājiem 
jābūt atbildīgiem, aktīviem 
un pretimnākošiem kopīgu 
jautājumu risināšanā, lai 
kopīgie realizācijas plāni 
būtu izpildāmi un veiksmīgi. 
Iedzīvotāji, kuri vēlas uz-

zināt papildus informāciju 
par māju renovācijas un 
siltināšanas iespējām, var 
vērsties pie SIA „OKSDU” 
projektu speciālistes Aļas 
Meijeres pa tālruni: 26177576 
vai rakstot uz e-pastu:
ala.meijere@oksdu.lv

Raksts tapis sadarbībā ar 
SIA „OKSDU”

to ūdens daudzumu un 
novērstu iespējamos 
ūdens zudumus. Līdz ar 
ko iedzīvotāji maksās par 
reāli patērēto ūdens daud-
zumu. Veicam preventīvos 
darbus Ānes notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu staci-
jā, ko pārņēmām bēdīgā 
stāvoklī. Būs nepieciešami 
kapitālieguldījumi staci-
jas sakārtošanai. Kopā ar 
Ozolnieku novada domes 
Attīstības daļu plānojam 
projektēt rekonstrukciju 
tuvākajos gados, jo tas ir 
aktuāls jautājums saistībā 
ar vides prasībām. Šobrīd 
rit sagatavošanas darbi 
konteineru laukuma izvei-
dei Celtnieku ielā 24, Ānē. 
Tiek kārtotas juridiskās 
saistības ar iepriekšējo ap-
saimniekotāju - „Āne EP” 
par komunikāciju (ūdens/
kanalizācija/siltums) pa-
kalpojumu norēķiniem 
starp OKSDU, pakalpo-
juma sniedzēju, tā arī ar 
pakalpojuma saņēmēju,” 
informē Ēriks Zaporožecs, 
SIA “Ozolnieku KSDU” 
valdes loceklis.
Lai atbildētu uz iedzīvotā-

ju jautājumiem, un 

noslēgtu jaunus pakalpo-
jumu līgumus, iedzīvotāji 
var vērsties katru otrdi-
enu no plkst.14.00 līdz 
16.30, Celtnieku ielā 
12b, Ānē, Ānes pakalpo-
jumu centrā. Iedzīvotā-
jiem līdzi jāņem pase un 
zemesgrāmata līguma 
pārslēgšanai. Pārējās 
darba dienās pieņemam 
iedzīvotājus SIA „OKS-
DU” telpās Ozolniekos. 
Ānes pakalpojumu cen-
tra priekštelpā ir uzstādī-
ta SIA „OKSDU” past-
kastīte, kur iedzīvotājiem 
ir iespēja nodot skaitītā-
ju- ūdens un kanalizāci-
jas rādījumus. Iedzīvotāji 
rādījumus var nodot arī 
SIA „OKSDU” mājas lapā, 
sadaļā - skaitītāju no-
došana. Ānes iedzīvotā-
jiem jau no oktobra būs 
iespēja norēķināties arī 
„VESKO” veikalā, Ānē, 
blakus Ānes Kultūras 
namam.

Raksts tapis sadarbībā ar 
SIA “Ozolnieku KSDU”
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Projekta ietvaros novada 
seniori iepazīst Kurzemi

1. septembrī stājās 
spēkā grozījumi Ministru 
kabineta noteikumos, kas 
paredz, ka Latvijas Goda 
ģimenes apliecību “3+ 
Ģimenes karte” lietotāji 
var iegūt divreiz lielākas 
atlaides. Skolēni un 
studenti no daudzbērnu 
ģimenēm reģionālo 
maršrutu autobusos un 
vilcienos saņems biļetes 
ar 90% atlaidi, bet pārējie 
daudzbērnu ģimenes 
locekļi – atlaidi 50% 
apmērā no vienas biļetes 
cenas vai 40% apmērā no 
abonementa biļetes cenas.
Daudzbērnu ģimenes 

locekļi, kas apmeklē 

Tas nozīmē, ka tiks in-
deksēts viss pensijas un 
atlīdzības apmērs, ja tas 
nepārsniedz 382 eiro. 
Savukārt tām pensijām un 
atlīdzībām, kuras ir lielākas 
par 382 eiro, indeksēs daļu 
no piešķirtās summas – 
382 eiro. Palielinājums būs 
atkarīgs gan no pensijas 
un atlīdzības apmēra, gan 
piemērojamā indeksa. Izņē-
mums ir politiski represētās 
personas, personas ar I 
grupas invaliditāti un Čer-
nobiļas atomelektrostacijas 
avārijas seku likvidēšanas 
dalībnieki, kuriem tiks in-

Ar “3+Ģimenes karti” sabiedriskajā 
transportā palielinājies braukšanas 
maksas atvieglojuma apmērs

vispārīgās pamatizglītības 
vai vidējās izglītības iestādi 
vai turpina vispārīgās, 
profesionālās, augstākās 
vai speciālās izglītības 
iegūšanu, bet ne ilgāk 
kā līdz 24 gadu vecuma 
sasniegšanai, uzrādot 
Latvijas Goda ģimenes 
apliecību “3+ Ģimenes 
karte” un personu 
apliecinošu dokumentu 
vai attiecīgi skolēna vai 
studenta apliecību, ir tiesīgi 
saņemt braukšanas maksas 
atlaidi 90% apmērā no 
viena brauciena biļetes 
pilnas cenas. 
Turklāt daudzbērnu 

ģimenes locekļiem ir 

23.augustā Ozolnieku 
novada seniori projekta 
“Slimību profilakses un ve-
selības veicināšanas pasā-
kumi Ozolnieku novadā“ 
(Proj.nr.9.2.4.2/16/I/066) 
ietvaros devās bezmaksas 
ekskursijā uz Kurzemi, lai 
aktīvi un saturīgi pavadītu 
laiku, gūstot jaunus ie-
spaidus, uzlabotu veselību, 
atgūtu enerģiju un dzīves-
prieku.
Seniori Tukumā ieinteresēti 

apskatīja 2010. gadā izvei-
doto „Salmu muzeju”, kurā 
apskatāmi 500 eksponāti -  
oriģinālas un daudzveidīgas 
salmu skulptūras un lelles. 
Tālāk ekskursanti devās uz 
Šlokenbekas muižu un Lat-
vijas Ceļu muzeju. Tālāk ceļš 
veda uz Valguma pasauli, 
kur ekskursijas dalībnieki 
devās 3 km garajā pastaigā 
pa Baskāju taku, drosmīgi 
pārvarot 16 šķēršļus. „Bija 
patīkami ar basām kājām 
staigāt pa dažādiem segu-
miem - mālu, oļiem, sūnām, 
niedrēm, smiltīm, raupju prie-
des stumbru, miklu kūdru, 
granti veldzējošu upes ūde-
ni. Šāda veida pastaiga dod 
pozitīvu efektu veselības sti-
prināšanā,” uzsver uzrunātie 
seniori.
Lapmežciemā seniori apme-

klēja zivju kūpināšanas uzņē-
mumu, kur piedalījās zivju de-
gustācijā un kopīgi nobaudīja 
gardu zivju zupu. Uzņēmuma 
saimnieki ekskursantiem 
sniedza nelielu koncertu un 
iesaistīja arī dejās.
Piekusuši un laimīgi pārro-

doties mājās, seniori smaidot 

1.oktobrī tiks palielinātas pensijas un atlīdzības vai to daļu apmērs, kas nepārsniedz 382 eiro.

deksēts viss pensijas ap-
mērs.
Labklājības ministrs Jānis 

Reirs: „Esmu gandarīts, ka 
šogad sagaidāma lielākā 
pensiju indeksācija pēdē-
jo gadu laikā un vairums 
senioru saņems jūtamu 
atbalstu.  Tas apliecina, ka 
Latvijas ekonomika attīstās 
– jo lielāks algu pieaugums 
un strādājošo skaits, jo 
lielāku papildinājumu sav-
iem ienākumiem ik gadu 
saņem pensionāri. Svarīgi, 
ka ir novērtēti tie, kam liels 
apdrošināšanas stāžs.”
Šajā gadā izdienas, in-

validitātes, apgādnieka 
zaudējuma pensijām un ap-
drošināšanas atlīdzībām tiks 
piemēros indekss 1,0590.
Jaunums, ka ar šo gadu 

vecuma pensiju indeksācijā 
tiks piemēroti dažādi indek-
si, kas atkarīgi no cilvēka uz-
krātā apdrošināšanas stāža. 
Jo lielāks apdrošināšanas 
stāžs, jo lielāks indekss tiks 
piemērots un lielāku vecu-
ma pensijas pieaugumu cil-
vēks var sagaidīt.
Ja apdrošināšanas stāžs 

ir līdz 29 gadiem, tad pen-
siju indeksācijā bez fak-
tiskā patēriņa cenu indeksa 
ņems vērā arī 50% no ap-
drošināšanas iemaksu algu 
summas reālā pieauguma 
procentiem, ja no 30 līdz 
39 gadiem - 60%, ja 40 un 
vairāk gadu - 70%.
Tā cilvēkiem, kuru ap-

drošināšanas stāžs ir līdz 
29 gadiem, vecuma pen-
sijas pārskatīšanā piemēros 
indeksu 1,0590, ja ap-

tiesības saņemt braukšanas 
maksas atlaidi
100% apmērā no 

viena brauciena biļetes 
pilnas cenas, izmantojot 
sabiedriskā transporta 
pakalpojumus reģionālās 
nozīmes maršrutos valsts 
svētku dienās – 4. maijā, 11. 
un 18. novembrī. 
Autobusu vai vilcienu 

biļetes “3+ Ģimenes kartes” 
īpašnieki ar atlaidēm var 
iegādāties ne tikai pie 
vadītāja, konduktora un 
biļešu kasē, bet arī pērkot 
autobusa biļetes internetā.

Raksts tapis sadarbībā ar 
Satiksmes ministriju

drošināšanas stāžs ir no 30 
līdz 39 gadiem - piemēros 
indeksu 1,0655. Savukārt, ja 
apdrošināšanas stāžs ir 40 
un vairāk gadu – piemēros 
indeksu 1,0720.
Pensijai, kura piešķirta par 

darbu kaitīgos un sma-
gos vai sevišķi kaitīgos un 
sevišķi smagos darba ap-
stākļos un apdrošināšanas 
stāžs būs līdz 39 gadiem, 
piemēros indeksu 1,0655, 
bet, ja apdrošināšanas 
stāžs būs 40 un vairāk gadu 
- 1,0720.
Indeksēts tiks pensijas 

apmērs, neņemot vērā pie 
pensijas piešķirtās piemak-
sas (par apdrošināšanas 
stāžu līdz 1995. gada 31. 
decembrim) apmēru. 
Piemēram, ja vecuma pen-
sija ir 300 eiro, bet klāt tai 
ir piemaksa 15 eiro, tad in-
deksēs tikai pensiju. 
Jāņem vērā, ka no in-

deksētās pensijas var tikt 
ieturēts iedzīvotāju ienāku-

ma nodoklis, kas samazina 
izmaksājamo summu.
Indeksētas tiks vecuma, 

invaliditātes, izdienas un 
apgādnieku zaudējuma 
pensijas un atlīdzības, kuras 
piešķirtas (pārrēķinātas) līdz 
2018. gada 30. septembrim.

Pensiju indeksāciju no-
drošina Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūra 
(VSAA), kuras rīcībā ir 
visi nepieciešamie dati, 
un pārrēķins notiek au-
tomātiski. Savu pensijas 
apmēru ikviens var uzz-
ināt portālā www.latvija.
lv vai vēršoties jebkurā 
VSAA nodaļā (http://www.
vsaa.lv/lv/kontakti/kon-
taktinformacija).

Raksts tapis sadarbība ar 
Labklājības ministriju

teic: „Diena bija izdevusies! 
Mājās dodamies pozitīvi 
uzlādējušies un ar jauniem ie-
spaidiem! Pateicamies Ozol-
nieku novada pašvaldībai par 
iespēju doties šajā skaistajā 
ceļojumā!”
Aicinām arī citus novada 

iedzīvotājus sekot līdz in-
formācijai par aktivitātēm, kas 
notiek projekta ietvaros, jo tā 
ir bezmaksas iespēja apgūt 
jaunas prasmes, lai dzīvo-
tu veselīgāk un uzlabotu 
savu veselību. Meklējiet in-
formāciju Ozolnieku nova-
da pašvaldības mājas lapā 
www.ozolnieki.lv, ikmēneša 
Ozolnieku Avīzē, Ozolnieku 
novads Facebook vietnē, kā 
arī pie novada informācijas 
stendiem. 
Projekts „Slimību profilakses 

un veselības veicināšanas 
pasākumi Ozolnieku novadā” 
(Nr.9.2.4.2/16/I/066) norisinās 
darbības programmas “Izaug-
sme un nodarbinātība” 9.2.4. 
specifiskā atbalsta mērķa 
“Uzlabot pieejamību veselī-
bas veicināšanas un slimību 
profilakses pakalpojumiem, 
jo īpaši nabadzības un so-
ciālās atstumtības riskam 
pakļautajiem iedzīvotājiem” 
9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi 
vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību pro-
filaksei” ietvaros. Projekts tiek 
finansēts no Eiropas Sociālā 
fonda un valsts budžeta līdze-
kļiem.

Solvita Cukere
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NOSLĒGUŠĀS LAT-
VIJAS BĒRNU FONDA 
(LBF) ŠĪ GADA VASARAS 
NOMETNES BĒRNIEM AR 
ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM. 
KOPUMĀ ŠOVASAR, PATEI-
COTIES ZIEDOTĀJIEM UN 
ATBALSTĪTĀJIEM, ORGA-
NIZĒTAS 23 VASARAS 
NOMETNES, KURĀS BEZ 
DALĪBAS MAKSAS ATPŪTĀS 
630 BĒRNI NO VISAS LAT-
VIJAS, TOSTARP ARĪ NO 
OZOLNIEKU NOVADA.
Šajās diennakts nomet-

nēs piedalījās bērni no 58 
Latvijas novadiem un to 
pilsētām. Šovasar kopumā 
norisinājās 11 nometnes 
bērniem ar speciālām va-
jadzībām, viena specializētā 
nometne bērniem ar kustību 
traucējumiem ratiņkrēslos, 
trīs integrējošās nometnes 
bērniem ar un bez speciālām 
vajadzībām, viena nometne 
bērniem no audžu un aiz-
bildņu ģimenēm.
Nometnes norisinājās des-

mit dienas, un katrai no 
tām bija atšķirīga tematika. 
Atbilstoši tematikai bēr-
ni individuāli un komandā 
darbojās dažādās radoša-

jās darbnīcās. Piemēram, 
gatavoja rotaslietas, lellītes 
no dzijas, milzu smilšu 
skulptūras, somiņas no kar-
tona, dāvanas no māla un 
plastilīna, dekorus no dabas 
materiāliem, draudzības 
pīnes, burbuļu pūtējus no 
otrreizējiem materiāliem, 
mācījās galda kultūru un 
pirmās palīdzības sniegša-
nu. Bērni sacerēja nometņu 
himnas, veidoja nometņu 
karogus, virvju trases, spor-
toja, rīkoja ūdens volejbola 
turnīrus un slapjo balonu 
kaujas, sajūtu takas no 
pašu salasītiem dabas ma-
teriāliem, nepieradinātās 
modes skates, iestudēja pa-
sakas un gatavoja nometņu 
noslēgumu priekšnesumus 
pašiem sev un nometņu 
ciemiņiem.
Papildus 7 nedēļu ilgas 

nometnes šovasar noris-
inājās vardarbībā cietuša-
jiem bērniem. Četras no 
šīm nometnēm cietuša-
jiem bērniem norisinājās 
kopīgi ar ģimenēm. Šāda 
veida nometnes tiek rīko-
tas piekto gadu. To laikā 
30 ģimenēm bija iespē-

Novada bērni piedalījušies Latvijas Bērnu fonda vasaras nometnē
ja speciālistu uzraudzībā 
padziļināti praktiski apgūt 
vai izveidot iemaņas bērnu 
audzināšanā un savstarpējā 
komunikācijā. Savukārt trijās 
no šīm nometnēm piedalī-
jās vardarbībā cietušie bēr-
ni bez vecākiem. Kopīgi ar 
nometņu darbiniekiem bērni 
mācījās pozitīvi tikt galā ar 
savām emocijām un orga-
nizēt savu laiku, veiksmīgāk 
kontaktēties ar vienaudžiem 
un citiem pieaugušajiem, 
guva izpratni par pozitīvu lai-
ka pavadīšanu un savstarpē-
jām attiecībām.
Neiztrūkstoša bija nometņu 

dalībnieku došanās ek-
skursijās, piemēram, uz 
Zinoo centru Cēsīs, Velo-
sipēdu muzeju, Balto kāpu, 
Etnogrāfisko brīvdabas 
muzeju un Ādažu militāro 
bāzi, Aglonas baziliku, 
Višķu amatnieku centru, Rī-
gas Zoodārza filiāli „Cīruļi”, 
Ventspils starptautisko ra-
dioastronomijas centru, 
dabas liegumu Ances purvi 
un meži. Iemīļots nometņu 
ekskursiju galamērķis jau 
gadiem ir skaistais Tērvetes 
dabas parks. 

Nometņu dalībnieki īpaši 
priecājās par ciemiņiem – 
aktīvistu par tīru vidi Cūk-
menu, kurš atraktīvā veidā 
stāstīja bērniem, kā sargāt 
un saudzēt apkārtējo vidi. Ar 
nodarbībām un interesan-
tiem stāstiem pie nometņu 
dalībniekiem ciemojās arī 
viesi - Vides Risinājumu in-
stitūts, Ķemeru Nacionālais 
parks, biedrības “Dižvanagi” 
Liepājas kanisterapijas jeb 
suņu terapijas komandas 
aktīvisti, basketbola klubs 
„Liepājas Lauvas”. Ar robot-
ikas nodarbībām un jaunā-
kajām mobilajām ierīcēm 
nometnēs šovasar viesojās 
„Bite Latvija”. Un arī šovasar 
nometņu dalībnieki sacentās 
aizrautīgajos Mankala spēles 
turnīros.
Bērnu vecāki atzīst, ka 

milzīgs atbalsts nometņu 
rīkošanā ir nometņu 
darbinieki un brīvprātīgie, 
kā arī brīvprātīgie darbinie-
ki novados. Bez šo cilvēku 
pašaizliedzīgā darba un 
mīlestības pret bērniem 
nometnes būtu praktiski 
neiespējami noorganizēt. 
Paldies viņiem par veltīto lai-

ku un darbu nometņu labā! 
Nometnes nebūtu iespē-
jamas noorganizēt arī bez 
ziedotāju palīdzības, dau-
dzu uzņēmumu un vairāku 
vietējo pašvaldību atbalsta. 
LBF rīkotajā nometnē 

Ādažos ‘’Leiputrija’’ laikā 
no 9. līdz 18. jūlijam pie-
dalījās astoņi  Ozolnieku 
novada bērni vecumā no 8 
līdz 15 gadiem - 2 no Ozol-
nieku pagasta, 1 no Cenu 
pagasta un 5 no Salgales 
pagasta. Bērni nomet-
nē pavadīja 10 dienas un 
mājās atgriezās priecīgi 
un laimīgi par interesanti 
pavadīto laiku. Nometni 
vadīja Signe Meldere, ar 
kuru Ozolnieku novada 
Sociālajam dienestam ir 
izveidojusies ļoti veiksmī-
ga sadarbība. Ozolnieku 
novada bērni LBF rīkota-
jās nometnēs piedalās no 
2011.gada.

Raksts tapis sadarbībā ar 
LBF un Ievu Briģi, Ozolnieku 

novada Sociālā dienesta sociālo 
pedagoģi

Aktīvi un kustīgi 
pirmsskolnieki PII “Pūcīte”

Īpašs 14.septembris Salgales pamatskolas audzēkņiem

Aicinām ar bērniem pārrunāt drošības jautājumus

Kā katru gadu, arī šogad 
PII “Pūcīte” pedagogi 
veidoja metodisko darbu 
skati. Šī gada tematika 

– āra teritorijas papild-
ināšana un pilnveidošana 
āra aktivitātēm. Domā-
jot par to, kā nodrošināt 
daudzveidīgākas nodar-
bības āra teritorijā, kolek-
tīvs vienojās, ka katra 
skolotāja izveidos vismaz 
vienu spēli bērniem. 
Rezultātā skolotājas izvei-

doja un prezentēja kolēģēm 
daudzveidīgas spēles – “de-
sas”, domino, golfs, “met pa 
bundžām”, “sarkanie un 
zilie smaidiņi”, “krāsas”, ap-
gleznoja bruģētos celiņus 
ar dažādām kustību vei-
cinošām un matemātikas 
prasmes attīstošām ak-

tivitātēm, izveidoja svar-
us, rāmīšus rokdarbiem 
no dabas materiāliem, 
mašīnu trasi uz galda bērnu 

iepazīstināšanai ar ceļu sa-
tiksmes noteikumu pamati-
em. Tika izveidota vieta 
braukšanai ar velosipēdiem 
un skrejriteņiem, uzzīmējot 
uz bruģa bultas divos vir-
zienos un ar bērniem vien-
ojoties par trases lietošanas 
un drošības noteikumiem. 
Lepojamies ar mūsu sko-
lotāju radošumu un azartu 
teritorijas labiekārtošanā, lai 
PII “Pūcīte” bērni varētu pavadīt 
laiku svaigā gaisā aktīvi, kustīgi 
un arī iz
zinoši!

  Laura Pričina,
PII “Pūcīte” vadītājas vietniece

14. septembris Salgales 
pamatskolā bija īpaša 
diena. Dienas pirmajā 
pusē par saviem iespaid-
iem Starpvalstu projek-
tā Erasmus + Promoting 
Art Bulgārijā dalījās di-
vas 9.klases skolnieces 
Patrīcija Gabriela Bernāte 
un Samanta Eva Ren-
dore. Prezentācijā varē-
jām iepazīties ar bulgāru 
kultūru, īpašām mākslas 
vērtībām un apbrīnot šīs 
valsts dabas skaistumu.

Pēcpusdienā skolas pa-
galmā skolēnu pašpārvalde 
“Pasaules lielās talkas” iet-
varos, ko organizēja apvi-
enība “Let`s Do It!,” iestādī-
ja Laimes koku – sarkano 
ozolu. Katrai klasei tika dots 
uzdevums nofotografēties 
pie ozola un iesūtīt bil-
des. Pēcpusdienā skolas 
pašpārvalde, aicinot līdz arī 
citus skolasbiedrus, devās 
uz “Aučiem ” iepazīties 
ar jauno muzeja ēku. Tur 
mūs sagaidīja muzeja 

vadītāja Ineta Freimane un 
iepazīstināja ar jauno ek-
spozīciju. Ļoti interesanti bija 
“satikt” pašu prezidentu Jāni 
Čaksti, kas mūs sveicināja no 
īpašas hologrammas. 
Viņa muzeja viesu grāmatā 

atradām bijušā Latvijas 
Valsts prezidenta Valda Zat-
lera ierakstu, kas liecināja, 
ka īsi pirms mūsu ierašanās, 
viņš piedalījies jaunās muze-
ja ēkas atklāšanā. 

Ilze Šuca,
Salgales pamatskolas skolēnu 

pašpārvaldes koordinatore 

Jaunajā mācību gadā Pašvaldības policija pastiprināti pievērš uzmanību ceļu satiks-
mes drošībai novada izglītības iestāžu tuvumā - tiek kontrolēts, vai izglītības iestāžu 
tuvumā autovadītāji ievēro atļauto braukšanas ātrumu, tiek uzraudzīta drošības jostu 
lietošana un pareiza bērnu pārvadāšana transportlīdzekļos, kā arī velosipēdu vadītā-
jiem un mazāk aizsargātiem ceļu satiksmes dalībniekiem, vai tiek ievērotas likuma no-
teiktās prasības. Bērnu vecākiem lūgums ar savām atvasēm pārrunāt ar drošību saistītos 
jautājumus. Bērnam ir jābūt labi sagatavotam ne tikai skolai, bet arī ar drošību saistītajos 
jautājumos, kopīgi izstaigāt ikdienas maršrutus. Pārrunāt ceļu satiksmes noteikumus, īpaši 
uzsverot, ka brauktuve ir jāšķērso pa gājēju pāreju un pie zaļā luksofora signāla, pārliecinoties, 
vai braucošie transportlīdzekļi ir apstājušies. Nedrīkst aizmirst arī par atstarotāju lietošanu. 
Vienlaicīgi likumsargi atgādina, ka pēc pulksten 22.00 bērns, kurš nav sasniedzis 16 gadu 
vecumu, nedrīkst atrasties sabiedriskā vietā bez vecāku, aizbildņa, audžuģimenes vai viņu 
pilnvarotas pilngadīgas personas uzraudzības.
Likumsargi pastiprināti pievērš uzmanību publiskiem pasākumiem, jauniešu pulcēšanās vi-

etām, pievēršot uzmanību, vai netiek lietots alkohols, apreibinošas vielas, enerģijas dzērieni 
un vai netiek smēķēts. Lai nepilngadīgām personām, netiktu pārdots alkohols, enerģijas dz-
ērieni un cigaretes, likumsargi veic pārbaudes tirdzniecības vietās. 
Lūdzam iedzīvotājus būt vērīgiem un nekavējoši ziņot par gadījumiem, ja tiek pamanīts, ka 

alkohols, cigaretes un enerģijas dzērienus tirgo nepilngadīgām personām. Šādos gadījumos 
lūgums zvanīt uz Ozolnieku novada Pašvaldības policijas iecirkņa tālruņa numuru 20029099.

Raksts tapis sadarbībā ar Pašvaldības policiju
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Projekta “Slimību 
profilakses un ve-
selības veicināšanas 
pasākumi Ozolnieku 
novadā” (Projekta 
Nr.9.2.4.2/16/I/066) 
ietvaros no 20. līdz 
24. augustam Ozol-
nieku Bērnu un 
jauniešu iniciatīvu 
centrā aizvadīta 
izzinoša un aizrau-
jošā nometne, kurā 
piedalījās 24 bērni 
vecumā no 11 līdz 13 
gadiem.
Nometnes mērķis bija 

veicināt dalībnieku iz-
pratni un atgādinātu par 
trim veselīga dzīvesveida 
stūrakmeņiem - saba-
lansēts uzturs, pietieka-
ma fiziskā aktivitāte 
un veselīga apkārtējā, 
sociālā vide. Līdz ar to 
projekta ietvaros jau-
nieši gan aktīvi vingroja, 
piedalījās deju meistark-
lasēs un orientēšanās 
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Nometnē bērni un jaunieši mācās kustēties, ēst un domāt veselīgi

PII “Bitīte” un Ozolnieku vidusskola iegūst Ekoskolu
augstāko apbalvojumu - Zaļo karogu

sacensībās Ozolnieku 
mežā, gan klausījās 
specialistu padomos par 
ikdienas uztura nozīmi, 
mācījās gatavot veselīgus 
našķus, kā arī apguva 
dažādas sociālās pras-
mes, lai vairotu savu 
pārliecību, mācītos iz-
virzīt mērķus un virzītos 
uz tiem, attīstītu prasmi 
komunicēt, sadarboties 
un strādāt komandā. 
Nometnes 

noslēgumā jaunieši 
ar prieku dalījās 
iespaidos un pozitīvi 
vērtēja ieguvumus:
Lote: „Man patika, ka 

šajā nedēļā nometnē visi 
bijām saliedēti un aktīvi 
darbojāmies.”
Elizabete: „Jauks bija 

brauciens uz Rīgu un 
veselīgo našķu gat-
avošanas nodarbība.”
Raimonds: „Pēc 

nometnes mazāk lietošu 
neveselīgus našķus, 

bet vairāk augļus un 
sēklas.”
Rihards: „Patika 

gatavot veselīgus našķus 
no žāvētiem augļiem, 
riekstiem un sēklām. 
Nometnē aktīvi sporto-
jām katru dienu un dar-
bojāmies komandās.”
Kārlis: „Man bija 

interesanti uzzināt 
par veselīgu uzturu, 
lietošu vairāk augļus 
un dārzeņus. Aizrāva 
slavenību stāsti par ceļu 
uz sasniegumiem, video 
un paraugdemonstrē-
jumi. Patika darboties 
kopā ar ielu vingrotā-
jiem.”
Elza: „Patika lekcijas 

par vērtīgām tēmām un 
sportiskās aktivitātes 
nometnes laikā. Mani 
interesēja, ka šeit vieso-
jas dažādi interesanti 
cilvēki, kuri dalījās savā 
pieredzē. Mājās kopā 
ar mammu mēģināsim 

paši gatavot veselīgus 
našķus.”
Māra: „Šeit es iegu-

vu jaunus draugus, 
zināšanas un pieredzi, 
uzzināju vairāk par ve-
selīgu dzīvesveidu.”
Miķelis: „Patika, ka 

stāstīja dzīvei noderīgas 
lietas, ka nevar ļau-
ties slinkumam, jābūt 
mērķtiecīgam, jālieto 
veselīgs uzturs, jāvingro. 
Man patika tikšanās ar 
motosportistu  un viņa 
rādītie triki uz motocikla.”
Kristīne: „Man bija 

interesanti uzzināt par 
veselīgu uzturu, pie-
dalīties viktorīnās un 
aktīvi izkustēties.”
Viena no nodarbību 

vadītājām jauniešiem 
nometnes noslēgumā 
novēlēja: ”Jaunieši, esiet 
aktīvi un mērķtiecīgi! 
Paturiet prātā šeit dzirdē-
to un piedzīvoto. Neiznie-
kojiet savu laiku un dzīvi! 

Šogad par īpašiem panā-
kumiem ilgtspējīgas at-
tīstības, vides izglītības 
un vides aizsardzības 
veicināšanā skolā un 
tās apkārtnē starptau-
tisko Zaļā karoga balvu 
saņēmušas 135 Ekosko-
las visā Latvijā, tostarp 
Pirmsskolas izglītības 
iestāde “Bitīte” un Ozol-
nieku vidusskola. Ik-
gadējais Ekoskolu apbal-
vošanas pasākums notika 
14. septembrī, Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā. 
Ekoskolu programma ir 

plašākā vides izglītības 
programma Latvijā, kurā 
šobrīd jau darbojas vairāk 
nekā 200 izglītības iestāžu 
– no pirmsskolām līdz 
augstskolām. Program-
mas koordinators Latvijā 
Daniels Trukšāns stāsta: 
“16 gadu laikā kopš pro-
grammas sākumiem Latvijā 
redzam daudzus apliecinā-
jumus tam, cik vērtīgs ir 
programmā iesaistīto skolu 
darbs. Vides izglītība ir uni-
versāls instruments, kas 
palīdz veicināt ilgtspējīgu 
attīstību un attīstīt 21.gs. 
nepieciešamās zināšanas, 
prasmes, atbildīgu attiek-
smi un – pats svarīgākais 
– motivāciju rīkoties. 
Ekoskolā skolēns iemācās 
kritiski domāt, mērķtiecīgi 
sadarboties un aktīvi ie-

saistīties savu, kopienas un 
sabiedrības problēmu ris-
ināšanā.”
Līdz ar augošo Zaļā karo-

ga saņēmēju skaitu Latvi-
jas skolās, attīstās arī pati 

programma ar papildinā-
jumiem Ekoskolu tēmās, 
skolu atbalsta sistēmā un 
starptautiskas sadarbības 
iespējās. Ņemot vērā jauno 
kompetenču pieeju mācī-
bu saturā, Vides izglītības 
fonda nākotnes mērķis ir 
pilnveidot pedagogu pras-
mes izmantot Ekoskolu 
programmu, lai attīstītu 
skolēnu caurviju prasmes 
un, sasniegtu nepiecieša-
mos rezultātus mācību 
jomās.
Ekoskolu programma ir 

plašākā izglītības iestāžu 
sadarbības programma pa-
saulē, kurā piedalās vairāk 
nekā 51 000 skolu. Tās vie-
no kopīgs mērķis – iesaistīt 
skolēnus aizraujošā, uz rīcī-

bu orientētā un sociāli at-
bildīgā vides izglītības pro-
cesā, kas veicina ilgtspējīgu 
attīstību. Starptautiskā Zaļā 
karoga balva ir kvalitātes 
zīme, ar ko lepoties - to 
saņem tikai tās skolas, kas 
ilgstošā laika posmā spēj 
demonstrēt izcilas aktivi-
tātes vides jomā. Latvijas 
Ekoskolas nosaukums un 
diploms savukārt ir nacionā-
la līmeņa balva skolām, ku-
ras ir ceļā uz Zaļo karogu.
PII “Bitīte” Ekoskolas pro-

grammā darbojas, sākot no 

2015. gada 1. septembra. 
Šogad par īpašiem panāku-
miem ilgtspējīgas attīstības, 
vides izglītības un vides 
aizsardzības veicināšanā 
skolā, pirmsskolā un tās 

apkārtnē starptautisko Zaļā 
karoga balvu saņēmušas 
135 Ekoskolas, tostarp arī 
PII “Bitīte”, par ko ir īpašs 
prieks un gandarījums. Līdz 
šim divus gadus pēc kārtas 
tika saņemts Ekoskolu sert-
ifikāts, kas bija motivācija 
turpināt iesākto. Šogad 
iestādes teritorijā plīvos 
karogs kā atgādinājums par 
vides saglabāšanu, attieks-
mes veidošanu un interesi 
par vidi, un joprojām būs 
milzīga motivācija dzīvot, 
mācīties un domāt zaļāk. 

PII “Bitīte” darbu plāno, 
maksimāli izmantojot izglītī-
bas iestādes atrašanās 
vietas priekšrocības, vides 
iespējas, tādā veidā no-
drošinot daudzveidīgu un 
kvalitatīvu, galvenais, izglī-
tojamiem aizraujošu izglītī-
bas ieguvi.
Ņemot vērā jauno kom-

petenču pieeju mācību sa-
turā, Ekoskolu program-
mu un Nordplus Junior 
2016 projekta „Attractive 
basic nature study” dalī-
bas laikā gūto iedvesmu 
un pieredzi, pirmsskolas 
izglītības iestāde “Bitīte” 
kā vienu no prioritātēm 
2018./2019. m.g. ir notei-
kusi - veidot drošu, ikvie-
na izglītojamā mācībām 
un attīstības vajadzībām 
atbilstošu vidi telpās un 
ārā, organizētā un brīvā 
rotaļdarbībā, neatkarīgi 
no laikapstākļiem un ap-
gūstamā temata vismaz 
reizi nedēļā organizējot 
āra rotaļdarbības, lai at-
tīstītu izglītojamo caurviju 
prasmes un sasniegtu ne-
pieciešamos mācību jomu 
rezultātus.

Raksts tapis sadarbībā ar 
Lauru Tabunovu, PII „Bitīte” 

vadītājas vietnieci un Intu 
Vaškevicu, Ekoskolu program-

mas koordinatori Ozolnieku 
vidusskolā

Līdztekus mācībām, 
apmeklējiet sporta un 
radošās nodarbības, lai 
attīstītu savas spējas un 
talantus. Tas vēlāk dzīvē 
palīdzēs sasniegt no-
spraustos mērķus!”
Projekts tiek finansēts 

no Eiropas Sociālā fonda 
un valsts budžeta līdze-
kļiem. Projekta ietvaros 
līdz pat 2019. gada 
beigām Ozolnieku novada 
iedzīvotājiem būs iespē-
ja iesaistīties dažādos 
veselības veicināšanas 
un slimību profilakses 
pasākumos, kurus īsteno 
pašvaldība, izmantojot 
Eiropas Sociāla fonda un 
valsts budžeta piešķirtos 
līdzekļus. 
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Veiksmīgi īstenojot projek-
tu “Tūrisms kopā”, ir saga-
tavota krāsaina un ērta 
Pierīgas interaktīvā tūrisma 
karte, kur apvienotas sešu 
novadu tūrisma kartes, 

kas palīdzēs saņemt ak-
tuālu un plašu informāciju 
par tūrisma piedāvājumu 
Pierīgā un tās tuvākajos 

Sācies ikgadē-
jais Latvijas 
Lauku kon-
sultāciju un 
izglītības centra 

(LLKC) rīkotais pasākums 
“Laukiem būt!”. Tā ietvaros 
notiks informatīvās dienas 
un bezmaksas mācības, 
bet noslēguma konkursā 
būs iespēja iegūt naudas 
balvu sava biznesa idejas 
īstenošanai. Pasākumā 
“Laukiem būt!” aicināti pie-
dalīties visi aktīvie un idejām 
bagātie jaunieši un jaunie 
uzņēmēji vecumā no 18 līdz 
40 gadiem.
Apmācībām jāpiesakās 

tuvākajā LLKC nodaļā, indi-
viduāli sūtot pieteikumu vai 
apmeklējot informatīvo dienu, 
kuras laikā jaunie un topošie 
uzņēmēji iegūs plašāku in-
formāciju par to, kas ir un kā-
das iespējas sniedz pasākums 
“Laukiem būt!”, kā arī apzinās 
jauniešus interesējošās tēmas 
un gatavību īstenot ieceres. 
Piecu dienu bezmaksas ap-

mācības plānotas līdz novem-

Lai informācija par 
nodokļu jautājumi-
em būtu pieejamā-
ka ārzemēs dzīvo-
jošajiem latviešiem, 
Valsts ieņēmumu 
dienests (VID) ir iz-
veidojis atsevišķu 
e-pasta adresi un  
tālruņa numuru, 
kur nodokļu kon-
sultanti atbildēs uz 
dažādiem praktiskas 
dabas jautājumiem 
nodokļu jomā. Jau-
nizveidotā e-pasta 
adrese ir diaspora@
vid.gov.lv un no-
dokļu konsultantu 
tālruņa numurs - 
+371 67122443. 

Interesējošos jautāju-
mus ir aicināti uzdot gan 
tautieši, kuri nolēmuši 

brim. Kopā ar lektoriem un 
centra konsultantiem jaunieši 
izstrādās savus biznesa plānus, 
pētīs tirgu, konkurentus, veiks 
peļņas un zaudējumu aprēķi-
nus, kā arī noteiks potenciālo 
ieguvumu no sava produkta. 
Tiks arī aplūkotas tādas tēmas 
kā grāmatvedība, uzņēmumu 
reģistrs, mārketings. 
Pasākumu “Laukiem būt!” 

īsteno Valsts Lauku tīkla ak-
tivitātes “Atbalsts lauku jau-
niešiem uzņēmējdarbības 
veicināšanai” ietvaros, kuru jau 
septīto gadu organizē LLKC un 
Valsts Lauku tīkls sadarbībā 
ar to atbalstītāju “Attīstības fi-
nanšu institūciju “Altum”, kas 
kopīgi ar LLKC piedalās mācību 
procesā un noslēguma konkur-
sa žūrijā. 
Plašāka informācija: Elīna 

Zālīte, LLKC Lauku attīstības 
nodaļas projektu vadītā-
ja: tālr.: 63050220, e-pasts: 
elina.zalite@llkc.lv vai http://
laukutikls.lv/atbalsts-jau-
niesiem-uznemejdarbi-
bas-veicinasana 

Raksts tapis sadarbībā ar LLKC

VID izveido īpašu konsultāciju tālruni un e-pasta adresi  
 ārzemēs dzīvojošajiem latviešiem

Lauksaimnieki oktobrī sāks saņemt platību maksājumus

atgriezties vai pārcel-
ties uz dzīvi Latvijā pēc 
pastāvīgas dzīves vai 
ilgākas uzturēšanās ār-
valstīs, gan arī tie, kuriem 
ilgstoši dzīvojot ārvalstīs, 
iespējams, ir saglabājušās 
kādas nodokļu saistības 
Latvijā. 
VID gaida ne tikai 

ārzemēs dzīvojošo tau-
tiešu jautājumus, bet arī 
ieteikumus un priekš-
likumus, kā arī turp-
māk uzlabot savstarpējo 
informācijas apriti un 
iespējami ērti un oper-
atīvi nodrošināt viņiem 
būtisko informāciju par 
nodokļu un muitas jautā-
jumiem.
Apzinoties, ka valsts 

atbildība par saviem 
pilsoņiem nebeidzas 
brīdī, kad viņi mainījuši 

mītnes vietu, VID vien-
mēr ir atvērts saziņai ar 
ārzemēs dzīvojošajiem 
tautiešiem. VID tīmekļa 
vietnē ir pieejama īpaša 
sadaļa “Latvijas reziden-
ti ārvalstīs”, kurā tiek 
apkopota informācija 
un atbildes uz ārvalstīs 
dzīvojošo tautiešu biežāk 
uzdotajiem jautājumi-
em. 
VID arī sadarbojas ar 

Latvijas Republikas 
Ārlietu ministriju, ku-
ras tīmekļa vietnē piee-
jama plaša informācija 
par dažādiem diasporai 
nozīmīgiem jautājumi-
em, kā arī ar Īrijas-Latvi-
jas Tirdzniecības kame-
ru.  

Raksts tapis
sadarbībā ar VID

Jauniešus aicina pasākums “Laukiem būt!”

Pierīgas interaktīvā tūrisma karte
novados gan vietējiem 
iedzīvotājiem, gan Latvijas 
un ārzemju viesiem.
Tūrisma kartē ir apkopota 

visa informācija par Babītes, 
Jelgavas, Ozolnieku, Ķekavas, 

Olaines, Mārupes novadu 
apskates objektiem, amat-
niekiem un saimniecībām, 
aktīvo atpūtu un izklaidi. 

Kartē ir pieejama informācija 
arī par ēdināšanas pakalpo-
jumiem un naktsmītnēm, kā 
arī pievienota tūristiem cita 
noderīga informācija. Kartē 
ir atrodami dažāda garuma 
un grūtības pakāpju velo 
maršruti, kas ir pieejami vi-
sos sešos novados. Ceļotāju 
ērtībai visiem objektiem ir 
norādītas GPS koordinātas.
Pierīgas apvienotā tūrisma 

karte ir pieejama novadu 
mājas lapās, kā arī vietējo 
rīcības grupu mājas lapās.
Projekts “Tūrisms kopā” 

(17-00-A019.332-000005) 
tiek īstenots Lauku attīstības 
programmas 2014.—2020. 
gadam pasākumā “Starpter-
itoriālā un starpvalstu sadar-
bība”. Projektu īsteno biedrī-
ba “Pierīgas partnerība”, 
Lauku partnerība “Lielupe”, 
partnerība “Daugavkrasts” 
un novadu pašvaldības.

Antra Pošeika,
Attīstības un projektu daļas 

vadītājas vietniece ES projektu 
jautājumos

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka no šā gada 16.oktobra sāks izmaksāt vie-
notā platību maksājuma un maksājuma par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi spec-
ifiski ierobežojumi, avansus. Bioloģisko maksājumu avansus dienests sāks izmaksāt 
no 1.novembra. Plānots, ka vienotā platību maksājuma avansus oktobrī saņems 85% 
lauksaimnieku.
Lauksaimnieki saņems 70% no vienotā platību maksājuma un 85% no maksājuma 

apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi, un bioloģiskā maksājuma.
No šā gada 1.decembra dienests sāks izmaksāt vienotā platību maksājuma, bioloģisko 

maksājumu, zaļināšanas, mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas, saistītā atbalsta par 
slaucamajām govīm un citu atbalstu gala maksājumus.
Provizoriskā vienotā platību maksājuma likme ir 78 eiro par hektāru, zaļināšanas maksājuma 

– 46 eiro/ha.
Plašāka informācija par izmaksu grafiku un provizoriskajām atbalsta likmēm skatāma 

dienesta mājaslapā izvēlnē “Atbalsta likmes un izmaksas termiņi”.
Raksts tapis sadarbībā ar LAD

Pārtikas un veterinārais 
dienests (PVD) informē, ka 
Zemgalē saskaņā ar veik-
tajiem grozījumiem 2014. 
gada 17. februāra MK notei-
kumos Nr. 83 “Āfrikas cūku 
mēra likvidēšanas un draudu 
novēršanas kārtība” ĀCM III 
riska zonā ir iekļauti sekojoši 
pagasti un teritorijas:
1. Auces novada Ukru un 

Bēnes pagasts un Lielauces 
pagasta daļa uz rietumiem 
no autoceļa P104 un Vītiņu 
pagasta daļa uz ziemeļiem no 
autoceļa P96;
2. Dobeles novada Penkules 

pagasts un Zebrenes pagasta 
daļa uz rietumiem no autoceļa 
P104;
3. Jelgavas novada Jaunsvir-

laukas, Valgundes, Kalnciema 
un Līvbērzes pagasts;
4. Ozolnieku novada Sal-

gales pagasts;
5. Tērvetes novada Bukaišu 

pagasts;
6. Vecumnieku novada Kur-

menes pagasts.
Pārējā Latvijas teritorijā:
- Brocēnu novada Blīdenes 

pagasta daļa uz dienvidiem no 
autoceļa A9;
- Neretas novada Mazzalves 

pagasts;
- Saldus novada Novadnieku, 

Kursīšu un Zvārdes pagasts.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 

83 X2 nodaļu, lai varētu cūkas 
pārvietot starp zonām (piem. 
no II zonas izvest uz I zonu vai 
III un otrādi) ir nepieciešams 
saņemt PVD atļauju, tādēļ 
cūku īpašniekiem pirms cūku 
pārvietošanas lūgums griez-
ties PVD un konsultēties 
par nosacījumiem atļaujas 
saņemšanai.
Tāpat atgādinām, ka šobrīd vēl 

ir spēkā:
1. PVD ģenerāldirektora rīko-

Salgales pagasts iekļauts 
Āfrikas cūku mēra III riska zonā

jums Nr. 124 no 10.07. 2018., ar 
kuru Dobeles un Zebrenes pa-
gasti iekļauti 3 km karantīnas 
zonā un Lielauces, Vītiņu un 
daļa Zebrenes pagasta iekļauti 
10 km karantīnas zonā;
2. PVD ģenerāldirektora rīko-

jums Nr.120 no 06.07.2018., ar 
kuru Kurmenes un Valle pa-
gasts iekļauti 10 km karantīnas 
zonā;
3. PVD ģenerāldirektora rīko-

jums Nr.117 no 05.07.2018., ar 
kuru Bukaišu pagasts iekļauts 
3km karantīnas zonā un Bēnes, 
Ukru, Augstkalnes, Bukaišu 
un Tērvetes pagasti iekļauti 
karantīnas 10 km zonā;
4. PVD ģenerāldirektora rīko-

jums 109 no 02.07.2018., ar 
kuru Vilces pagasts iekļauts 
karantīnas 10 km zonā.

Novietnes, kuras ietilpst ša-
jās karantīnas zonās (3 un 10 
km zonas), ievēro PVD rīko-
jumos noteikto līdz rīkoju-
mu atcelšanai. Šajā gadījumā 
Lauksaimniecības datu centra 
datu bāzē (LDC) joprojām red-
zams, ka novietnei ir uzlikts ai-
zliegums pārvietot dzīvniekus. 
Dzīvnieku īpašniekiem pirms 
plānotās dzīvnieku pārvi-
etošanas lūgums konsultēties 
ar PVD inspektoriem par no-
sacījumiem dzīvnieku pār-
vadājumu veikšanai. Pēc rīko-
jumu atcelšanas aizliegums 
LDC tiek automātiski dzēsts, 
un novietnei ir jāievēro at-
tiecīgi prasības noteiktajai 
karantīnas zonai (II vai III zo-
nas prasības).

Kontaktiformācija:
vecākais veterinārais 

inspektors: 63007681
veterinārie inspektori: 

Jelgavā 63007692, 63007688, 
Bauskā 63960164, Dobelē 

63781311.
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Ozolnieku novada cen-
trālā bibliotēka piedāvā 
plašu bērnu un jauniešu 
literatūras klāstu lasīša-
nai. Esam iegādājušies 
Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas lasīšanas 
veicināšanas program-
mas “Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrija” (BJVŽ) 
grāmatas. Kolekcija, ko 
izraudzījusi profesionā-
la žūrija, ir interesanta 
un sola lasītājiem daudz 
pārsteigumu, izziņas 
prieku un emocionālu 
mirkļu. Vairāk informāci-
jas par šo programmu 
pieejama interneta vietnē: 
https://www.lasamkoks.
lv/ Prieks, ka Salgales 
pamatskolā un Ozol-
nieku vidusskolā darbojas 
lasītāju pulciņi 1.-9. kla-
sei, kas veicina audzēkņu 
lasītprasmi.
Informāciju par Ozolnieku 

novada bibliotēkās esošo 
literatūru lūdzam meklēt 
e-katalogā: https://ozol-
nieki.biblioteka.lv/Alise/
lv/home.asp
Aicinām apmeklēt bib-

liotēku vecākiem kopā ar 
bērniem. Mammām un 
tētiem iesakām izlasīt in-
teresantu jaunumu-Intas 
Kalniņas grāmatu  „Den-
droterapija: koku un 
krūmu ārstnieciskais 
spēks”. Grāmatā dots tur-
pat 50 Latvijā savvaļā au-
gošu vai introducētu koku 
un krūmu sugu raksturo-
jums, atklātas to ārstnie-
ciskās īpašības, sniegts 
bagātīgs tautas medicīnas 
recepšu klāsts, kas palīdzēs 
gan slimību profilaksei, gan 
hronisku un akūtu saslimša-
nu gadījumā. Paskaidrots, 
kuras auga daļas var izman-
tot, kā tās vākt un kā paga-
tavot ārstnieciskos līdzekļus 
mājas apstākļos.
Beas Džonsones grāmata 

„Māja bez atkritumiem: 
mazāk mantu, mazāk at-
kritumu, vienkāršāka dz-
īve” ir bezatkritumu dzīves-
veida “bībele”. Izmantojot 
tajā sniegtos padomus un 
samazinot atkritumu daud-
zumu, ikviens var pozitīvi 
mainīt dzīvi, uzlabot veselī-
bu, ietaupīt naudu un radīt 
labāku nākotni sev un visai 
planētai.
Grāmatā “Māja bez atkri-

tumiem” autore apraksta 
personīgo pieredzi, dalās 

zināšanās un sniedz sim-
tiem praktisku padomu, 
rādot, ka bezatkritumu 
dzīvesveids ir iespējams 
pat visaizņemtākajiem cil-
vēkiem. Atliek vien izman-
tot galveno zero waste 
principu: atsakies, samaz-
ini, izmanto atkārtoti, pār-
strādā, kompostē.
Vecākiem iesakām izlasīt 

Jespera Jūla grāmatu ar 
neparastu nosaukumu 

„Būt vadošajiem vilkiem: 
mīlestības pilna vadība 
ģimenē”. “Bērniem vajag, 
lai vecāki būtu vadošie vilki, 
kas palīdz orientēties dzīves 
džungļos,” uzskata grāma-
tas autors.
Par audzināšanu daudz 

spriež un diskutē, tomēr 
par vienu tēmu šaubu nav: 
bērniem nepieciešama 
pieaugušo vadība. Ģimeni 
var salīdzināt ar vilku saimi: 
veselīga bara eksistence 
ir atkarīga no vadošajiem 
vilkiem, tāpat kā ģimenes – 
no mīlestības pilnas vecāku 
vadības. Tikai tādā ģimenē 
bērni var izaugt par har-
moniskiem pieaugušajiem. 
Taču, ko nozīmē mīloša 
vadība un ko iesākt, ja bērns 
kategoriski atsakās pak-
lausīt?
Pieredzējušais ģimenes ter-

apeits Jespers Jūls piedāvā 
daudz praktisku piemēru un 
iedrošina mātes un tēvus 
vadības stilam, kurš veici-
na visu ģimenes locekļu 
izaugsmi. Viņš iedvesmo 
vecākus un profesionāļus 
atteikties no varmācīgajām 
un aizskarošajām  audz-
ināšanas metodēm, kas – 
pārsteidzoši, bet joprojām – 
tiek izmantotas, un piedāvā 
alternatīvus paņēmienus. 
Vecāki grāmatā uzzinās
*kā saglabāt autoritāti 

mūsdienu ģimenē, 
*kuras robežas audz-

ināšanā noteikti jāsaglabā 
un no kurām var atteikties, 
*kā ar mīlošas vadības 

palīdzību saskarsmi ģimenē 
padarīt mierīgu un motivē-
jošu.

Arī mūsu bibliotēkā nonāku-
si lasītāju gaidītā Arkādija 
Panca grāmata „Sarunas 
par mīlestību”, kas tapusi 
no sarunām un rakstiem, 
kuros Arkādijs Pancs dalās 
ar lasītājiem savā pieredzē, 
novērojumos, domās un 
jūtās, kas sakrājušās trīsde-
smit piecos profesionālās 
darbības gados. Šos raks-
tus autors bieži vien diktēja 
savai dzīvesbiedrei un pēc 
tam tos kopā apsprieda. 
Grāmatā apkopotas viņa 
idejas, kā arī dzīvesbiedres 
Gaļinas Pancas - Zaicevas 
vērojumi un pārdomas. 
“Mīlestība nav dzīves jēga. 

Un nav arī tās mērķis. Tā ir 
laimes priekšnoteikums. Bez 
mīlestības var dzīvot. Tikai 
nav vērts. Un man šķiet, ka 
nav cilvēka, kurš neprastu 
un negribētu mīlēt,”  atklāj 
Arkādijs Pancs.
Brunhilde Pomsela – 

„Es biju tikai sekretāre: 
ko mūsdienu pasaulei 
māca Gebelsa sekretāres 
stāsts”. „Tā ar mums vi-
enkārši notika,” 106 gadu 
vecumā saka Jozefa Gebelsa 
sekretāre. Vai vēsture atkār-
tojas?
Grāmatā “Es biju tikai 

sekretāre” Reiha propagan-
das ministra Jozefa Gebelsa 
bijusī sekretāre Brunhilde 
Pomsela stāsta par to, ka 
jaunībā nav interesējusies 
par nacionālsociālistu panā-
kumiem; sociāla un morāla 
sabrukuma laikos viņai ir 
rūpējusi tikai pašas karjera. 
Savās atmiņās viņa ļauj 
mums ieraudzīt šausmu 
banalitāti. Pomsela bija 
nepolitiska līdzskrējēja un 
to arī neapstrīd. Pirmajā vi-
etā viņai bija darbs, pienā-
kuma apziņa un vēlēšanās 
iekļauties sabiedrībā. Tikai 
pēc kara beigām viņa ir apz-
inājusies notikušā mērogus. 
Pomselas dzīvesstāsts un 
atklātība konfrontē mūs ar 
tagad tik aktuālo jautājumu 
par personisko atbildību 
laikmeta politiskajās norisēs. 
Vai vēlāk mēs līdzīgi Brun-
hildei Pomselai neteiktu: 
„Mēs nemaz negribējām to 
zināt”?
Lai mums visiem ar patīka-

miem mirkļiem piepildītas 
dienas kopā ar grāmatu!

Inga Buholca, Ozolnieku 
centrālās bibliotēkas vecākā 

bibliotekāre 

Novada iedzīvotāju lasītpriekam 
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Ozolnieku novada Cenu 
pagasta Jaunpēternieku 
bibliotēkas atrašanās vieta 
uzņēmuma SIA „Latvānis 
Plus” telpās vēsturiski bijis 
vienīgais risinājums bib-
liotēkas pastāvēšanai, jo 
Jaunpēterniekos nebija 
iespējas rast citas telpas 
bibliotēkai. Kaut arī bibliotē-
ka draudzīgi sadzīvojusi ar 
telpu īpašnieku, tomēr tel-
pas kultūras iestādei nebija 
piemērotas. Visi, kas apme-
klējuši bibliotēku, zina, ka tel-
pas bija grūti apkurināt ziemas 
sezonā, trūka sanitārā mezgla. 
Apsverot visas iespējas un 
risinājumus, kā arī, ņemot 
vērā nelielo vietējo iedzīvotāju 
skaitu, tika pieņemts lēmums 
– slēgt ārējo apkalpošanas 
punktu Jaunpēterniekos. 
Iedzīvotāji, kuri izmantoja 

bibliotekāros pakalpoju-
mus Jaunpēterniekos un 
vēlas turpmāk saņemt 
iespieddarbus, aicināti 
telefoniski (63050184), 
rakstiski vai elektroniski 

Tie, kuri vēl nav 
mēģinājuši gleznot, bet 
vēlētos to darīt, un tie, 
kuriem zīmēšana ir kā 
vaļasprieks un atpūta 
no ikdienas skrējiena, 
ir aicināti piedalīties 
gleznošana studijā 
Garozas pakalpojumu 
centrā „Eži”.
Ik nedēļas radošajās 

pēcpusdienās pulcējās 
dažādu paaudžu novadnieki, 
lai gūtu jaunas zināšanas 
un kopīgi darbotos, attīstot 
jaunas iemaņas un prasmes. 
Jau vairākus gadus seniori, 

sadarbojoties ar jauniešiem, 
pilnveido skaistuma izjūtu un 
attīsta gleznošanas prasmes 
kopā ar mākslinieci Annu 
Kaltiginu. Gaumīgie darbi 
vēlāk tiek izstādīti un rotā 
Pakalpojumu centra telpas.
Nodarbību dalībnieki uzsver, 

ka nenovērtējams ir kopā 
pavadītais laiks, pieredze 
un dzīves gudrība, ko 
šādā nepiespiestā radošo 
aktivitāšu gaisotnē spēj 
nodot viena paaudze otrai.
Dalībnieki atklāj, ka radošās 

nodarbības viņiem ir eso-
šā mirkļa sajūtu tveršana, 
sava redzējuma un emociju 
atspoguļojums, kas palīdz 
iekšēji sakārtoties un 
nomierina.
Katru pirmdienu Garozas 

gleznošanas studija aicina 
visa vecuma interesentus uz 
nodarbībām mākslinieces 
Annas Kaltiginas vadībā:
No plkst.11.00 - 2.kursa 

nodarbības,
No plkst.18.00 – jauno 

gleznotāju nodarbības.

Solvita Cukere

Izmaiņas bibliotēkas 
pakalpojumu izvietojumā

Salgales pagasta “Ežos” 
aicina attīstīt radošumu

(biblioteka@ozolnieki.lv) 
sazināties ar Ozolnieku 
novada Centrālo bib-
liotēku. Ir plānots, ka ies-
pieddarbi tiks piegādāti 
mājās Jaunpēternieku un 
Dalbes iedzīvotājiem reizi 
2 nedēļās.

Reizē ar Jaunpēternieku 
apkalpošanas punkta 
slēgšanu tika pieņemts lē-
mums saglabāt bibliotēkas 
krājumu un aprīkojumu, tos 
pārvietojot uz Salgales pa-
gasta pārvaldi „Vīgriezes” 
Emburgā, kur līdz šim nebi-
ja pieejama publiskā bib-
liotēka. Ceram, ka šo ieceri 
izdosies realizēt tuvākajā 
laikā. Emburgas ārējā ap-
kalpošanas punktā pagasta 
pārvaldes ēkā „Vīgriezes” 
lasītāji būs gaidīti divas reiz-
es nedēļā, sākot no oktobra 
vidus.

Ingrīda Krieķe,
Ozolnieku novada centrālās 

bibliotēkas vadītāja

IELŪDZ OZOLNIEKU MŪZIKAS SKOLA
8.oktobrī plkst. 18.00 Ozolnieku Mūzikas 
skolas skolotāju koncerts “Visa dzīve man 
viens ceļojums”.
Ieejas maksa: Puķu pušķis skolotājam.
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Latvijas Volejbola federācijas (LVF) valdes sēdē 30. 
augustā ir pieņemts lēmums par biedrības „Volejbola 
attīstība Ozolniekos” uzņemšanu LVF. 
„Abas puses ir ieinteresētas uz sadarbību vērstā volejbola 
attīstībā Ozolnieku novadā. Dalība federācijā mums sniegs 
atbalstu jaunu volejbola spēlētāju izaugsmei, pieredz-
es apmaiņu un ciešu sadarbību ar federācijas biedriem, 
veicinot sporta dzīves tālāko attīstību novadā,” lēmuma 
nozīmīgumu pozitīvi vērtē Elīza Juste, Izglītības, kultūras 
un sporta daļas vadītāja. Solvita Cukere

Piektdien, 7. septembrī 
Ozolnieku Sporta centra 
stadionā, svinīgi atklājot 
Ozolnieku Sporta skolu, 
esam veikuši lielu ieguldī-
jumu mūsu bērnu, novada 
un visas Latvijas nākot-
nē. Līdz ar jaunās Sporta 
skolas atklāšanu varam 
vēl pārliecinošāk savu 
novadu dēvēt par sporti-
sku, aktīvu un ģimenēm ar 
bērniem draudzīgu nova-
du!  Lai arī pēc daudziem 
gadiem pašreizējās vērtī-
bas - sports kā ieguldī-
jums veselīgā un aktīvā 
dzīvesveidā būtu aug-
sti novērtēts Ozolnieku 
novadā un, pateicoties 
mūsu sportistiem, Latvijas 
vārds izskanētu pasaulē!
Līdz ar jaunā mācību gada 
sākumu novada izglītības 
iestādēs ir sācies arī jauns 
darba posms novada spor-
ta dzīves tālākajā attīstībā. 
Ozolnieku novadā Sporta 
skolas izveide, līdztekus es-
ošajām Mūzikas un Mākslas 
skolu attīstības iespējām, 
ir īpaši svarīga. Ozolnieku 
Sporta skolas vadību ir 
uzņēmies Ozolnieku Spor-
ta centra direktors Kārlis 
Kalniņš. Trenēties savām 
spējām atbilstošā spor-
ta veidā ir aicināts ikviens 
novada jaunietis, sākot no 5 
gadu vecuma. Jaunizveidotā 
Sporta skola novadniekiem 
ir nozīmīgs ieguvums, kas 
ļaus nodrošināt bērniem un 
jauniešiem kvalitatīvu ap-
mācības programmu sportā, 
radīs piemērotus apstākļus 
daudzveidīgām nodarbībām 

Ar atraktīvu pasākumu atklāj Ozolnieku Sporta skolu
un sekmēs jaunu sporta vei-
du attīstību novadā.
Atklāšanas svētkos uzrunātie 
Sporta skolas audzēkņu 
vecāki uzsver, ka viņiem 
rūp ne tikai treniņu norises 
iespējas tuvu mācību un dz-
īvesvietai, bet īpaši svarīgi 

ir zinoši un pieredzes bagā-
ti sporta veidu treneri, kuri 
strādās ar bērniem, kuri šeit 
sportos, trenēsies, augs stipri 
un mērķtiecīgi. Vecāki uzskata, 
ka uz Sporta skolas treneriem 
gulstas liela atbildība izaudzēt 
spēcīgu jauno sportistu 
paaudzi. Vecāki ir pārliecinā-
ti, ka mēs vēl dzirdēsim par 
jauniem, talantīgiem sportis-
tiem, kuri šeit uzsākuši savu 
sportisko karjeru. Audzēkņu 
vecāki vēlos pateikties visām 
iesaistītām pusēm par sadar-
bību Sporta skolas izveidē 
novadā, kas sniegs bērniem 
un jauniešiem lielākas iespē-
jas saturīgi un aktīvi pavadīt 
brīvo laiku, sekmēs sportis-
ko rezultātu izaugsmi, kā arī 
ļaus Ozolnieku novadā vairāk 
rīkot vietēja mēroga, reģio-
na, valsts un starptautiska 
līmeņa plašus pasākumus.
Pēc Sporta skolas atklāšanas 
svētkiem arī bērni mājup 
devās ar pacilātām emoci-
jām, tuvāk iepazinušies ar 

sporta veidu treneriem un 
iedvesmojušies no atraktī-
vo „Street Warrios” sportis-
tu izcilā snieguma, Latvijas 
Universitātes karsējmeiteņu 
un BMX sportista Mārtiņa 
Plātera šova. Bērniem trene-
ru vadībā bija iespējas arī 

pašiem aktīvi darboties- gan 
sist pa vārtiem, gan dot 
piespēles, gan izpildīt dažā-
dus ar fizisko sagatavotību 
saistītus uzdevumus, par 
dalību aktivitātēs saņemot 
cukurvati.
Atklāšanas pasākumā pie-
dalījās, audzēkņus, viņu 
vecākus un trenerus sveica 
Ozolnieku novada domes 
vadība, Latvijas Volejbola 
federācijas ģenerālsekretārs  
Edgars Zaiženijs un Latvijas 
Florbola savienības valdes 
priekšsēdētājs Ilvis Pēter-
sons, Latvijas kanoe federāci-
jas viceprezidents  Aivars 
Rodčenko, kā arī citi novada 
skolu pārstāvji, kuri novēlēja 
bērniem, jauniešiem un viņu 
vecākiem spert izaugsmes 
soļus pretī savam nākotnes 
sporta veidam. 
Sporta skolas atklāšanas 
pasākums uzlādēja un snied-
za pozitīvas emocijas radīja 
ne tikai pašiem bērniem, bet 
arī iesaistītajiem viesiem, 

treneriem un organizatoriem. 
Tas vēlreiz pierāda, ka svēt-
ku prieku mēs kopīgi radām 
paši. 
Ozolnieku Sporta skola ir 
Ozolnieku novada dibināta 
un Izglītības, kultūras un 
sporta daļai pakļautībā es-
oša profesionālās ievirzes 
sporta izglītības iestāde. 
Šobrīd skola ir uzņemti jau 
86 audzēkņi, bet uzņemša-
na turpināsies līdz 31. sep-
tembrim.
Mācību-treniņu grupu kom-
plektācija Ozolnieku Sporta 
skolā 2018./2019.gadam 
notiek:
*futbolā – treneris Rimants 
Štopis, audzēkņu vecums:no 
6 līdz 10 g.;
*volejbolā – trenere Marina 
Cīrule, audzēkņu vecums: 
no 7 līdz 12 g. (zēniem un 
meitenēm);
*florbolā – treneris Edgars 
Janovičs, audzēkņu vecums: 
no 6 līdz 12 g.;
*vieglatlētikā – treneri Kār-
li Trankali uz laiku aizvietos 
trenere Milana Pivovara, 
audzēkņu vecums: 5 līdz 14 g.;
*airēšanas slaloms 
bērniem - treneris Andis 
Priede, audzēkņu vecums: no 
6 līdz 12 g.
Līdzīgi kā citās profesionā-
lajās ievirzes izglītības 
iestādēs, arī Ozolnieku Spor-
ta skolā ir ieviesta daļēja 
maksa kā līdzfinansējums 
par profesionālās ievirzes 
izglītības ieguvi pēc grozī-
jumu veikšanas Ozolnieku 
novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.7/2017 „Par 
līdzfinansējumu Ozolnieku 

Codē aizvadīts Latvijas 
valsts simtgades atklātais 
čempionāts pašvaldību 
sporta veterāniem brīvajā 
cīņā un grieķu-romiešu cīņā, 
kur augstākās godalgas un 

čempionu titulu, sertifikātu 
un zelta medaļu, nerau-
goties uz cienījamo vecu-
mu, mājās pārvedis nova-
da sporta veterāns Jānis 
Sviķis (dzimis 1939.gadā) 
76 kilogramu svara kate-
gorijā. Čempionāts šovasar 
norisinājies jau 55. reizi, 
un tajā kuplā skaitā šogad 
startējuši latvieši no visas 

novada pašvaldības profe-
sionālās ievirzes izglītības 
iestādēs”.
Nodarbības futbolā plāno-
tas Ozolnieku Sporta centrā, 
savukārt florbolā un volejbolā 
- Ozolnieku vidusskolas sporta 
zālē pēc vispārizglītojošo skolu 
stundām.
LAI KĻŪTU PAR SPOR-
TA SKOLAS AUDZĒKNI, 
VECĀKIEM JĀAIZPILDA:
• iesniegums, par to, kādā 
sporta veidā bērns nodar-
bosies, kam jāpievieno seko-
joši dokumenti:
1.ārsta izziņu;
2.personas apliecinošu doku-
menta kopiju;
3.līgums par līdzfinansējumu;
• jāparaksta piekrišana par 
izglītojamā personas datu 
publiskošanu.
Dokumentu iesniegšana: 
Stadiona ielā 5, Ozolnie-
kos, Ozolnieku Sporta skolā 
(Ozolnieku Sporta centrā) no 
10.00-15.00.
Informējam, ka audzēkņi tiek 
uzņemti uz vecāku iesniegu-
ma un ģimenes ārsta atļau-
jas pamata, izdodot direktora 
rīkojumu. Audzēkņu reģistrāci-
ja tiks veikta Valsts izglītības 
informācijas sistēmā (VIIS), 
savukārt grupu komplektācija 
notiks atblīstoši Ministru kabi-
neta noteikumiem Nr. 508 
(Rīgā 2017. gada 29. augustā 
(prot. Nr. 42 15. §) - Kārtība, 
kādā valsts finansē profe-
sionālās ievirzes sporta izglītī-
bas programmas.
Sīkāka informācija: Kārlis 
Kalniņš 26520497;
karlis.kalnins@ozolnieki.lv

Solvita Cukere

Apsveicam biedrību „Volejbola attīstība Ozolniekos” 
ar uzņemšanu Latvijas Volejbola federācijā!

Jānis Sviķis  triumfē simtgades atklātajā čempionātā   
veterāniem brīvajā cīņā un grieķu-romiešu cīņā!

pasaules. Latvijas sporta 
veterānu senioru savienī-
bas pašvaldību 55. sporta 
spēļu programmā šogad 
bija iekļautas sacensības 30 
sporta veidos dalībniekiem 
vecumā no 30 līdz 90+ ga-
diem 13 vecuma grupās.
„Mans tēvs bija sporta meis-
tars grieķu - romiešu cīņā. 
Ģimenē biju vienīgais dēls, 
un tēvs mani ievirzīja sportā - 
klasiskajā cīņā. Nopietni spor-
tot pamudināja leģendārais 
Jelgavas 4. vidusskolas fiz-
kultūras skolotājs Rolands 
Čuhālovs. Sāku ar vieglatlē-
tiku un peldēšanu, bet Rīgā, 
1. Medicīnas skolā, apgūstot 
feldšera specialitāti, treneris 
Ēriks Matvejs mani ievirzīja 
grieķu - romiešu cīņā. Dien-
ot armijā, turpināju sportot 
divīzijas izlasē. Dzīves gājumā 
vienmēr plecu pie pleca esam 
sportojuši kopā ar cīkstoni 
Boļeslavu Matusēviču. No 
2013.gada aizstāvu Ozolnieku 
novada godu dažādos vet-

erānu čempionātos un novadu 
sporta spēlēs. Šogad, nerau-
goties uz lielo konkurenci, kur 
sacensībās piedalījās vairāk 
nekā 100 cīkstoņi, izcīnīta zelta 
medaļa grieķu - romiešu cīņā,” 
stāsta sporta veterāns Jānis 
Sviķis, smejoties, ka drīz mājās 
visas sienas būs noklātas ar 
izcīnītajām godalgām un diplo-
miem.
Enerģiskais seniors neslēpj 
savu sportisko panākumu at-
slēgu: “Arī dzīvē pēc rakstura 
esmu cīnītājs un uzskatu, ka 
nevajag čīkstēt un žēloties par 
dzīvi. Visu laiku sevi ir jāuztur 
tonusā un sportiskā formā. 
Ceļos agri no rīta, un par manu 
ikdienas ieradumu ir kļuvusi 
rīta rosme. Dzīvoju ar devīzi – ja 
eju startēt, tad nedrīkstu mājās 
braukt bez godalgām.”
Lai arī turpmāk mūsu sporta 
veterāni priecē ar saviem 
panākumiem sacensībās!

Solvita Cukere

11.10.  plkst. 20.00 RVS/OZOLNIEKI
13.10.  plkst. 17.00 OZOLNIEKI/VENTSPILS (Mājas spēle)
03.11.   plkst. 13.00 SK RTU/OZOLNIEKI
22.11. plkst. 20.00 OZOLNIEKI/VECUMNIEKI (Mājas spēle)
24.11. plkst. 20.00 OZOLNIEKI/AIZKRAUKLE (Mājas spēle)
09.12. plkst. 18.00 AIZPUTE/OZOLNIEKI 
15.12. plkst. 14.00 VENTSPILS/ OZOLNIEKI
12.01. plkst. 17.00 OZOLNIEKI/JĒKABPILS (Mājas spēle)
17.01. plkst. 20.00 OZOLNIEKI/ RVS (Mājas spēle)
24.01. plkst. 20.00 OZOLNIEKI/SK RTU (Mājas spēle)
09.02. plkst. 18.00  VECUMNIEKI/OZOLNIEKI
16.02. plkst. 18.00  AIZKRAUKLE/OZOLNIEKI 
23.02. plkst.  17.00 OZOLNIEKI/AIZPUTE (Mājas spēle)

AICINĀM APMEKLĒT 
UN ATBALSTĪT 

VK „OZOLNIEKI” 
SPĒLES!
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Šā gada aprīlī novadnie-
ki, motosportisti un brāļi 
Andris un Artūrs Grīnfeldi 
uzsāka darbu pie jaundib-
inātā „AG XTREME” moto 
kluba attīstības. Moto kluba 
galvenā bāzes un treniņu 
vieta ir Salgales pagasta 
„Priežkalnos”. 
Abi brāļi pazīstami kā aktīvi 
un godalgoti moto triālisti, 

Novadnieki brāļi Grīnfeldi nodibinājuši 
„AG XTREME” moto klubu

tomēr, cik zināms, šis gads 
viņiem ir aizritējis jaunā līmenī. 
An                     dris Grīnfelds 
stāsta: „ Šogad esam pa-
tiešām mainījušies un auguši 
attīstībā. Personīgi es esmu 
pārkāpis no triāla motocikla 
uz lielāku - enduro motociklu 
un galvenokārt visus sezonu 
darbojos šajā virzienā. Pēc 
pagājušā ziemā veiksmīgi 

Projekta “Slimību profilakses un veselības 
veicināšanas pasākumi Ozolnieku novadā” (Projekta 
Nr.9.2.4.2/16/I/066) ietvaros turpinās aktivitātes novada 
iedzīvotāju informēšanai, izglītošanai un iesaistīšanai ve-
selību veicinošos pasākumos.
Aicinām sekot līdz informācijai par nodarbību laikiem un citām projekta ak-
tivitātēm Ozolnieku novada pašvaldības mājas lapā www.ozolnieki.lv, „Ozol-
nieku Avīzē”, Ozolnieku novads Facebook vietnē, kā arī novada informācijas 
stendos.

8. septembrī Ozolnieku 
Sporta centra stadionā 
norisinājās sezonas 
noslēguma pludmales 
volejbola turnīrs, kur 
sīvās cīņās trīs grupās 
- amatieru, sieviešu un 
PRO - uzvaras izcīnī-
ja veiksmīgākie novada 
sportisti.
Sieviešu grupā kopumā 
piedalījās 4 komandas. Pēc 
apakšgrupu spēlēm, kur 
tika aizvadīts viens sets 
līdz 21 punktam, pirmo vi-
etu izcīnīja Baiba un Santa, 
otro - Agnese un Ludmila, 
trešo - Alise un Līze, un 
ceturto -Ieva un Evija. Tālāk 
komandas izspēlēja krusta 
sistēmu, pirmajai vietai tie-
koties ar ceturto un otrajai 
ar trešo. Finālā tikās abas 
spēcīgākās komandas - 
Ieva un Evija, kā arī Agnese 
ar Ludmilu, tomēr pārākas 
šoreiz izrādījās Agnese un 
Ludmila, kuras tandēmā 
izcīnīja 1. vietu turnīrā. 
Spēlē par 3. vietu pārākas 
bija Santa un Baiba, kuras 
saņēma medaļas un at-
balstītāju balvas, atstājot 
aiz sevis Alisi un Līzi, kuras 

šoreiz ierindojās 4. vietā.
SIEVIEŠU GRUPĀ:
1.vieta Agnesei Melnei, 
Ludmilai Jegorovai;
2.vieta Ievai Bērziņai, Evijai 
Poļakovai;
3.vieta Santai Izvekovai, 
Baibai Kučikai;

4. vieta Līzei Feldmanei /
Alisei Endzelei.
Amatieru grupā piedalī-
jās 4 komandas, kuras arī 
izspēlēja vienu setu līdz 
21 punktam. Apakšgrupu 
spēlēs pārliecinoši pirmā 
vieta, uzvarot visas spēles, 
Tatjanai un Kristianam, otrā 
- Naurim un Kristapam, 
trešā - Artūram un Ronal-
dam, ceturtā - Egilam ar 
Ivanam. Jāpiebilst, ka 2., 
3., un 4. vieta noskaidro-
tas, rēķinot koeficentus, 
jo visām trim komandām 
punktu skaits pēc apakš-

Azartiskās spēlēs aizvadīts sezonas noslēguma pludmales volejbola turnīrs
grupu spēlēm bija vienāds! 
Arī amatieru grupa play off 
izspēlēja krusta sistēmu, 
kur pusfinālā tikās Tatjana 
un Kristians pret Nauri un 
Kristapu. Sīvā cīņā 1. vi-
etu tomēr izcīnīja vienīgais 
MIX pāris amatieru grupā, 

2. vietā atstājot Nauri un 
Kristapu. Spēlē par trešo 
vietu labāk veicās vietējiem 
novadniekiem un kreiļiem 
- Artūram un Ronaldam - 
viņiem 3. vieta turnīrā.
AMATIERU GRUPĀ:
1.vieta Tatjanai Puškinai, 
Kristianam Raineram;
2.vieta Naurim Ločmelim, 
Kristapam Sosnarevam;
3.vieta Artūram Burmeis-
teram, Ronaldam Joelam;
4.vieta Egilam Reinim, Iva-
nam Zotovam.
PRO grupā kopumā piedalī-
jās 8 spēcīgas komandas, 

kuras tika sadalītas divās 
apakšgrupās, katrā pa 4 ko-
mandām un aizvadīja viena 
seta spēli līdz 15 punktiem. 
A GRUPĀ pēc apakšgrupām 
spēcīgākā komanda ar 9 
punktiem bija Artis Pļaviņš 
un Nils Piebalgs, 2. vietā Ar-
tis Danieks un Edgars Jusis, 
3. vietā Arnis Uzuls un Jānis 
Jirgensons, 4. vietā Dāvids 
Boļšis un Kritaps Garančs.
B APAKŠGRUPĀ pārlieci-
noši uzvarēja pāris no Balti-
jas līgas - Mārcis Jirgensons 
un Oļegs Holodņuks, sav-
iem pretiniekiem ne reizi 
neatļaujot aizcīnīties tālāk 
par 8 punktu robežu. Arī 
šajā apakšgrupā visu pārējo 
noteica koeficenti, jo visām 
trim komandām punktu 
skaits bija vienāds. Pēc 
koeficenta rēķinot, otrā vi-
eta Oskaram Kondratam, 
Hardijam Stefanovskim, 3. 
vieta Matīsam Ribkinskim, 
Alvim Ūdrim un 4.vieta Kri-
stapam Kusiņam, Valteram 
Sidorenko.
PLAY OFF tika organizēts 
pēc viena mīnusa sistēmas, 
kur tika izspēlēts viens 
sets līdz 21 punktam. Tajā 

cīnījās visas 8 komandas. 
Pusfinālos satikās Kri-
staps/ Valters pret Arni/ 
Jāni un Matīss/ Alvis pret 
Mārci/ Oļegu. Labākie tika 
finālspēlē - Mārcis/Oļegs 
pret Arni/Jāni. Neatstājot 
nekādas cerības gūt uz-
varu Arnim un Jānim, pie 
galvenās balvas un 1. vie-
tas visā turnīrā tika Mārcis 
Jirgensons un Oļegs Ho-
lodņuks, 2. vieta - Arnim 
Uzulim, Jānim Jirgensonam, 
trešā Alvim Ūdrim, Matīsam 
Ribkinskim un ceturā Kri-
stapam Kusiņam, Valteram 
Sidorenko.
PRO GRUPĀ:
1.vieta Mārcim Jirgenso-
nam, Oļegam Holodņukam;
2.vieta Arnim Uzulim, Jānim 
Jirgensonam;
3.vieta Matīsam Ribkinskim, 
Alvim Ūdrim;
4. vieta Kristapam Kusiņam, 
Valteram Sidorenko.
Apsveicam Pludmales 
volejbola turnīra 
uzvarētājus!

Liene Brīkše

*Uz nodarbībām līdzi ņemt savu vingrošanas 
paklājiņu!

Vingrošanas nodarbības
sertificēta fizioterapeita vadībā*

Ozolnieki, Sporta centrs
Otrdien,

plkst. 9.00 – 10.00
Ceturtdien,

plkst. 19.30 – 20.30
2., 9., 16., 23. oktobrī 27. septembrī,

4., 11., 18. oktobrī
Brankas, Pakalpojumu centrs,

plkst. 19.30 – 20.30
Pirmdien Trešdien

1., 8. oktobrī 3., 10. oktobrī
Āne, Jauniešu centrs, plkst. 19.30 – 20.30
Pirmdien Trešdien

15., 22., 29. oktobrī 24. oktobrī
Garoza, Pakalpojumu centrs Eži,

plkst. 19.30 – 20.30
Pirmdien Trešdien

5., 12. novembrī 31. oktobrī, 7. novembrī
Emburga, Salgales pamatskola,

plkst. 19.30 – 20.30
Pirmdien Trešdien

26. novembrī 14., 21., 28. novembrī

VERVE nodarbības*

Ozolnieki, Sporta centrs
Otrdien,

plkst.20.00 – 21.00
Sestdien,

plkst. 9.00 – 10.00
2., 9., 1., 23., 30. oktobrī,
6., 13. novembrī

29. septembrī, 
6., 13., 20., 27. oktobrī, 
3., 10. novembrī

Pieteikšanās uz nodarbību pa tālruni 25970044
(Alex), sūti sms ar tekstu: Verve Ozolnieki, datums, 
Vārds Uzvārds. 

Mierīga un relaksējoša nodarbība. Lielisks veids kā 
uzsākt vingrošanas gaitasun neatņemama treniņplā-
na sastāvdaļa tiem, kuri dod priekšroku spēka 
treniņiem. Stiepšanās un muguras dziļo un vēdera 
preses muskuļu nostiprināšana vajadzīga gan tiem, 
kuru ķermenis sen nav izkustējies, gan tiem, kuri 
sevi treniņos nežēlo. Nodarbības beigās relaksāci-
jasdaļa palīdzēs nomierināt prātu no stresa un 
piebremzēt ikdienas straujo ritmu, lai sajustu sevi.

Pieteikšanās uz nodarbību pa tālruni:29120141(Vivita)

AICINĀM UZ BEZMAKSAS VINGROŠANAS NODARBĪBĀM

izcīnītās otrās vietas Eiropas 
kausā superenduro, šovasar 
esmu piedalījies gan enduro, 
gan hard enduro sacensībās. 
Šī ir pirmā sezona enduro, 
tāpēc mans galvenais mērķis 
ir uzkrāt svarīgu pieredzi.”

Arī kluba jaunākajiem sportis-
tiem šī sezona ir bijusi panā-
kumiem bagāta, un ir pamats 
domāt, ka „Priežkalnu” trasē 
aug novada jaunie čempioni!

Svarīgi, ka „AG XTREME” ik 
nedēļu organizē treniņus gan 
pieredzējušiem, gan iesācē-
jiem triālā un braukšanā ek-
strēmos apstākļos ar enduro 
un motokrosa motocikliem. 
“Šajā gadā pie mums pavie-
sojušies jau vairāk nekā 

50 unikālo braucēju. Daļa 
no tiem ir regulāri apme-
klētāji, bet daļa attāluma 
vai kādu citu iemeslu dēļ 
„Priežkalnos” trenējas ik pa 
laikam. Treniņus organizē-
jam katru nedēļu, un ka-
tram novadniekam ir iespē-
ja izmēģināt savus spēkus 
motosportā,” par iespējām 
iesaistīties klubā stāsta An-
dris Grīnfelds.
Tāpat ir izveidota arī ek-
strēmā moto šova program-
ma, ar kuru sportisti viesojas 
dažādos pilsētas svētkos, 
pie Ozolnieku novada jau-
niešiem un citos pasāku-
mos. „Rudens sezonā plāno-
jam viesoties arī dažādās 
izglītības iestādēs ar moto 
šovu, un, aicinot jauniešus 

uz sarunu, motivēt aktīvam, 
veselīgam un sportiskam dz-
īvesveidam. Šovasar vieso-
jāmies arī vairākās bērnu un 
jauniešu nometnēs. 
Ir arī jaunums - esam izvei-
dojuši speciālu ekskursijas 
programmu un aicinām jau-
niešus - gan skolas vecuma, 
gan pirmsskolniekus - no 
visas Latvijas braukt ciemos 
pie mums uz „AG XTREME” 
parku „Priežkalnos”. 
Vairāk informācijas kluba 
mājas lapā www.agxtreme.lv 
vai facebook.com/agxtreme.
lv. 

Solvita Cukere
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Ozolnieku novada pirms-
skolas izglītības iestāde 
(PII) „Zīlīte” Latvijas 
simtgadei par godu visu 
2018./2019.mācību gadu 
iepazīstinās iestādes 
audzēkņus ar dažādām 
dzīves norisēm un 
parādībām Latvijā pēdējo 
100 gadu posmā.

Iestādes izglītības meto-
diķe Laura Klegere – 
Dortāne stāsta: ”Par godu 
mūsu valsts lielajai jubilejai 
iestādē esam izgatavojuši 
„Laika lentu” ar iedaļām, 
kas bērniem uzskatāmi 
atspoguļo laika ritējumu 
posmā no 1918. līdz 2018.
gadam. Esam paveikuši 
ievērojamu sagatavošanās 
darbu, lai katram no šiem 
gadiem atrastu vienu šajā 
laikā izdotu grāmatu. 100 
gadi - 100 grāmatas, kas 
apskatāmas uz „Laika len-
tas”. Vēršam bērnu uzmanī-
bu, ka grāmata ir vērtība, 

PII „Zīlīte” iepazīstina audzēkņus ar laika ritējumu 
un pārmaiņām Latvijā pēdējos 100 gados

tāpēc izveidotajā ekspozīcijā 
novietoti arī trīs pāri baltu 
cimdu. Tie jāuzvelk rokās 
pirms ņemam apskatīt kādu 
no senajiem un unikālajiem 
izdevumiem. Senākā mūsu 
ekspozīcijā apskatāmā 
grāmata ir datēta ar 1797.
gadu. Šo un vairākus citus 
unikālus retumus mums ie-

devis apskatīt Jelgavas rak-
stnieks un senu iespieddar-
bu kolekcionārs Jānis Joņevs. 
Esam sagatavojuši arī plašu 
informatīvu stāstījumu 
bērniem par grāmatu un ies-
pieddarbu attīstību pēdējo 
100 gadu laika posmā, sākot 
no 1615. gadā izdotās pirmās 
grāmatas latviešu valodā, 
līdz digitālajam laikmetam, 
kad varam lasīt grāma-
tas internetā, „mākoņos”, 
klausīties lasījumus 
viedierīcēs. Bērni apskatīt 
ekspozīciju un ieklausīties 
pedagogu stāstītajā nāk 
nelielās grupās. Esam pa-

Kā informē Pašvaldības 
Saimniecības daļa, sākoties 
jaunajam mācību gadam, 
skolēnu ērtai nokļūšanai līdz 
mācību iestādei un atpakaļ, 
kā arī domājot par bērnu 
drošību, ir atklāts papildus 
skolēnu autobusa maršruts 
ceļa posmā Āne galapunkts 
–Teteles pamatskola.
Tāpat kā līdz šim katru rītu 
skolas autobuss plkst. 7.00 
uzsāk savu maršrutu no 
Klijēnu ceļa Ozolniekos un, 
braucot caur Brankām un 
Āni (plkst. 7.38), tas dodas 
uz Teteles pamatskolu (pi-
enāk plkst.8.00).
Pēc tam skolas autobuss 
uzsāk otro apli. 8.10 tas 
skolēnus paņem no Ānes 
galapunkta, un 8.20 bērni ir 
jau Teteles pamatskolā.

Artūrs Semjonovs,
Saimniecības daļas vadītājs

domājuši arī par iespēju 
bērniem praktiski darboties 
rakstniecībā, izmantojot 
senus instrumentus - tušu 
un tušas kātus ar dažādiem 
uzgaļiem, iejūtoties seno 
rakstnieku lomā. Izveidotajā 
vēsturiskajā ekspozīcijā bēr-
ni gūst informāciju un apgūst 
zināšanas arī par katra laika 
posma nozīmīgākajiem grā-
matu autoriem un ilustrāci-
ju māksliniekiem. Pagātnē 
tik daudz izcilu personību- 
Rainis un Aspazija, Ojārs 
Vācietis un Imants Ziedonis, 
caur kuriem bērni apzinās 
latviskās vērtības un latvis-
kumu sevī.”
Ir tik daudz lietu, kas nes 
pagātnes vērtības un var 
palīdzēt bērnos veidot latvi-
skumu. Jau oktobrī uz „Laika 
lentas” tiks izvietoti dažādos 
laika posmos lietoti gludekļi. 
Visu trīs pušu – bērnu, 
viņu vecāku un pedagogu 
– iesaistīšana dod visefek-
tīvākos rezultātus audzēkņu 
izaugsmes procesā. Tem-
atiskās ekspozīcijas tiks vei-
dotas no jauna katru mēnesi 
visa mācību gada laikā. Ar 
tām iepazīstinās bērnus PII 
„Zīlīte”, lai kaut mazā sirds 
stūrītī viņi to noglabā un apz-
inās kā vērtību, kas jāglabā.

Solvita Cukere

12.septembris Ozolnieku 
vidusskolā bija īpašs, jo jau 
ceturto reizi tika piešķirtas 
„Vītolu fonda” mūsu 
novadnieku Leču ģimenes 
stipendijas uzcītīgākajiem 
skolēniem.
Ozolnieku vidusskolu 
un 10.-12.klašu skolēnus 
ar savu ierašanos īpaši 
pagodināja „Vītolu fonda” 
valdes priekšsēdētāja Vita 
Diķe, kura ar iedvesmojošu 
un izzinošu lekciju uzrunāja 
vidusskolēnus. Jaunieši tika 
aicināti pieteikties ne tikai 
Leču ģimenes stipendijai, 
bet iepazīstināti arī ar citām 
„Vītolu fonda” piedāvātajām 
iespējām. 
Šogad Leču ģimenes 
stipendijas ieguvējas ir trīs 
vidusskolnieces – pirmo 
reizi stipendiju ieguva 
10.klases skolniece Anete 
Vīnava, par kuru īpaši 

“Latvijas skolas soma” ir lielākā 
valsts simtgades dāvana 
vairāk nekā 200 000 Latvijas 
bērniem un jauniešiem. Sākot 
ar 2018. gada septembri, tās 
ietvaros ikvienam mūsu valsts 
skolēnam no 1. līdz 12.klasei 
tiks nodrošināta iespēja izz-
ināt un iepazīt dažādos laikos 
Latvijā radītās inovācijas un 
uzņēmējdarbības veiksmes 
stāstus, iegūt praktiskās 
zināšanas par Latvijas dabas 
vērtībām un kultūru.
„Latvijas skolas soma” vei-
dota kā kompleksa, starp-
disciplināra programma, kas 
apvieno resursus, lai stiprinātu 
jaunās paaudzes nacionālo 
identitāti, pilsoniskuma, vals-
tiskās piederības apziņu un  
nacionālo identitāti, attīstītu 
kultūras izpratnes un iz-
pausmes kompetenci, paaug-
stinātu izglītības kvalitāti, kā 
arī mazinātu sociālo nevien-
līdzību.
Programmas mērķis ir no-

priecājās Anna Lece – Anetes 
pirmā skolotāja Ozolnieku 
vidusskolā. Stipendijas jau 
otro reizi ieguva 12.klases 
skolnieces – Katrīna 
Plane un Samanta Paula 
Grinevica. Lepojamies 
ar Ozolnieku stipendiātu 
sasniegumiem!
Ar katru gadu palielinās 
pieteikumu skaits 
stipendiātu izvērtēšanai. 
Šogad motivācijas vēstulēs 
savus panākumus apņēmīgi 
uzrakstīja deviņi pretendenti.
Vidusskolēniem jau 2019.
gada janvārī atkal būs 
jauna iespēja pieteikties šai 
stipendijai!
Liels paldies Annai 
un Ilgvaram Lečiem 
no visas Ozolnieku 
vidusskolas saimes!

Inese Mičule,
Ozolnieku vidusskolas direktores 

vietniece

ATKLĀTS JAUNS 
PAPILDUS MARŠRUTS 
SKOLAS AUTOBUSAM 
POSMĀ ĀNE-TETELE

Piešķirtas stipendijas trim 
Ozolnieku vidusskolas 
skolēniem

drošināt Latvijas skolas vecu-
ma bērniem un jauniešiem 
valsts garantētās izglītības 
iegūšanas ietvaros iespēju 
klātienē pieredzēt Latviju, izz-
ināt un iepazīt Latvijas vērtī-
bas, kultūrtelpu un attiecības 
dinamiskā un jēgpilnā darbībā, 
tādējādi spēcinot piederības 
sajūtu un valstisko identitāti.
„Latvijas skolas soma” veido 
būtisku Latvijas valsts simt-
gades svinību daļu, snied-
zot ilgtspējīgu ieguldījumu 
brīvas, radošas un atbildīgas 
sabiedrības tapšanā, kuras 
iedzīvotāji ciena savu valsti 
un vēlas strādāt, lai šo cieņu 
apliecinātu un vairotu.
MK noteikumi paredz, ka 
no 2018. gada 1. septembra 
līdz 31. decembrim pieejamā 
summa veidojas, ņemot vērā 
skolēnu skaitu un reizinot to ar 
7 eiro, kopumā paredzot dalību 
vairāk nekā 240 000 skolēnu 
un tam atvēlot teju 1,7 miljonus 
eiro. Par iniciatīvas īstenoša-

nu 2019. gadā un turpmāk 
plānots sagatavot atsevišķus 
Ministru kabineta noteikumus.
Finanšu līdzekļus propor-
cionāli skolēnu skaitam 
saņems izglītības iestāžu 
dibinātāji – pašvaldības, min-
istrijas, biedrības, nodibināju-
mi un komersanti, kas īsteno 
pamata un vidējās vispārīgās 
un profesionālās izglītības pro-
grammas. Līdzekļi paredzēti, 
lai skolēniem segtu ieejas 
biļešu maksu, transporta iz-
maksas, viesizrāžu un profe-
sionālo radošo projektu un 
darbnīcu izmaksas. 
Nākamā gada sākumā fi-
nansējuma saņēmēji sniegs 
detalizētas atskaites par fi-
nansējuma izlietojumu atbil-
stoši noteiktajām saturiskajām 
jomām.
“Latvijas skolas somas” 
īstenošanai Kultūras ministrija 
izstrādājusi metodisko ma-
teriālu, kā arī apkopojusi un 
regulāri atjaunina informāciju 
par norisēm kultūras jomā. 
Izveidota arī Valsts kultūrka-
pitāla fonda mērķprogramma 
“Latvijas skolas somas” satura 
radīšanai.
Plašāka informācija par inici-
atīvu “Latvijas skolas soma” 
atrodama Latvijas valsts 
simtgades programmas in-
terneta vietnē, bet Ministru 
kabineta noteikumi “Kārtī-
ba, kādā aprēķina un piešķir 
valsts budžeta finansējumu 

programmas “Latvijas skolas 
soma” īstenošanai no 2018. 
gada 1. septembra līdz 2018. 
gada 31. decembrim” pieejami 
ministrijas mājas lapā. Nozīmī-
ga ir sasaiste ar mācību proce-
su, ko plānots īstenot, izman-
tojot situāciju, kad Latvijas 
skolām tiek veidots un ieviests 
kompetenču pieejā balstītais 
mācību saturs.
6. septembrī tūkstošiem 
skolēnu no visiem 119 Latvijas 
novadiem tikās Rīgā, atklā-
jot Latvijas valsts simtgades 
lielāko iniciatīvu „Latvijas skolas 
soma”. Īpašā pasākumā Arēna 
Rīga skolēni piedalījās radošās 
darbnīcās un koncertā „100 
Latvijas stāsti 100 minūtēs”. 
Piedaloties atpazīstamiem 
māksliniekiem, koncertā tika 
apspēlēta Latvijas vēsture, 
kultūra, tradīcijas un vērtī-
bas šodienas skatījumā, ne-
pieciešamība ikvienam nepār-
traukti attīstīties un augt, 
veidojot nākotnes Latviju.
Iniciatīvas atklāšanas koncertā 
uzstājās Raimonds Pauls, vi-
jolnieks Daniils Bulajevs, The 
Ludvig, Laima Jansone, gru-
pa “Dagamba”, Matīss Ču-
dars, Edavārdi, dejotāja un 
horeogrāfe Liene Grava, Justs 
Sirmais, Daumants Kalniņš, 
grupa “Auļi”, soprāns Marlēna 
Keine, DJ Monsta un DJ Rude-
lies, simfoniskais orķestris 
„DD” diriģenta Jāņa Liepiņa 
vadībā, dejotāji, velo triālisti 

“Latvijas skolas soma” skolēniem 
ļaus iepazīt Latvijas vērtības

‘’Karters’’ un citi mākslinieki, 
apvienojoties netradicionālās 
kombinācijās un mudinot 
jauniešus arī pašiem būt ra-
došiem.
Plašāka informācija par inici-
atīvu “Latvijas skolas soma” 
atrodama Latvijas valsts simt-
gades programmas mājaslapā 
- https://lv100.lv/programma/
latvijas-skolas-soma/.

Anna Sloka, Izglītības nodaļas 
vadītājas vietniece
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APSTIPRINĀTI
ar Ozolnieku novada domes

2018.gada 23.augusta lēmumu Nr.7 (prot. Nr.9)

Grozījumi Ozolnieku novada pašvaldības 2017.gada 14.decembra saistoša-
jos noteikumos Nr.10/2017 „Par braukšanas izdevumu kompensēšanu 

profesionālās un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 
2017.gada 27.jūnija MK noteikumiem Nr.371 ”Braukšanas maksas atvieglojumu 

noteikumi” 13.punktu

Izdarīt Ozolnieku novada pašvaldības 2017.gada 14.decembra saistošajos notei-
kumos Nr.10/2017 „Par braukšanas izdevumu kompensēšanu profesionālās un 
vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem” šādus grozījumus: 

1. Izteikt  noteikumu virsrakstu šādā redakcijā:
“Par braukšanas izdevumu kompensēšanu Ozolnieku novada izglītojamiem”. 

2. Papildināt noteikumu 3.1.apakšpunktu aiz vārdiem “Ozolnieku novada 
vispārējās izglītības iestādes 1.-12.klasi” ar vārdiem “vai Ozolnieku novada 
profesionālās ievirzes izglītības iestādes”. 

3. Izteikt noteikumu ar 3.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„3.4. līdz EUR 20,00 mēnesī – ja izglītojamais, izmantojot sabiedrisko trans-

portu, apmeklē citu Latvijas novadu vai republikas pilsētu profesionālās 
izglītības iestādi,  vismaz viens no izglītojamā vecākiem vai likumiskais  
pārstāvis ir deklarēts Ozolnieku novadā, un izpildās vismaz viens no no-
sacījumiem:

 3.4.1. izglītojamā ģimenei ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas 
ģimenes statuss;

 3.4.2. izglītojamais ir no daudzbērnu ģimenes;
 3.4.3. izglītojamā ģimenē ir bērns ar īpašām vajadzībām (invaliditāti).”

4. Papildināt noteikumu 5.punktu aiz vārda “iesniedz” ar vārdiem iekavās 
“(Ozolnieku novada domes kasē vai elektroniski uz e-pastu ozolnieki@
ozolnieki.lv)”. 

5. Izteikt noteikumu pielikumā Iesnieguma veidlapas pēdējo aili sekojošā re-
dakcijā:

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes 
2018.gada 23.augusta sēdes lēmumu Nr.11.1.

(protokols Nr.9)

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.21/2018
“Grozījumi Ozolnieku novada domes 

2009.gada 13.oktobra saistošajos noteikumos Nr.27/2009 „Ozolnieku nova-
da pašvaldības nolikums” ”

Izdoti saskaņā 
ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu 

Izdarīt Ozolnieku novada domes 2009.gada 13.oktobra saistošajos noteikumos 
Nr.27/2009 „Ozolnieku novada pašvaldības nolikums”  (turpmāk - Noli-
kums) šādus grozījumus: 

1. Papildināt 11.punktu ar 11.16.apakšpunktu sekojošā redakcijā:
“11.16. dzīvojamo māju privatizācijas komisija.”

Saistošo noteikumu Nr.18/2018 
„ Grozījumi Ozolnieku novada pašvaldības 

2017.gada 14.decembra saistošajos noteikumos Nr.10/2017 
„Par braukšanas izdevumu kompensēšanu profesionālās un vispārējās izglītī-

bas iestāžu izglītojamiem””
paskaidrojuma raksts 

Saistošo noteikumu Nr.21/2018 
„Grozījumi Ozolnieku novada domes 2009.gada 13.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.27/2009 „Ozolnieku novada pašvaldības nolikums”
paskaidrojuma raksts 

3.Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

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

5.Informācija par 
administratīvajām procedūrām 

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 

SADAĻAS NOSAUKUMS
 
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums
 

2. Īss projekta satura izklāsts 

līdz EUR 20,00
mēnesī

Saistošo noteikumu īstenošanai nav ne-
pieciešamības veidot jaunas institūcijas vai 
darba vietas. Pašvaldības budžetā papildus būs 
nepieciešami finanšu līdzekļi ~ EUR 1200 
gadā.

Noteikumiem nav ietekmes uz uzņēmējdar-
bības vidi.

Saistošie noteikumi tiks publicēti Ozolnieku 
novada bezmaksas informatīvajā izdevumā 
„Ozolnieku avīze” un Ozolnieku pašvaldības 
interneta vietnē www.ozolnieki.lv. Par saistošo 
noteikumu piemērošanu privātpersonas var 
griezties Ozolnieku novada pašvaldībā.

Noteikumu sabiedriskā apspriešana nav veik-
ta. 

SADAĻAS PASKAIDROJUMS 

Saistošo noteikumu pamatotība izriet no liku-
ma “Par pašvaldībām” 12.panta. Lai veicinātu 
Ozolnieku novada profesionālās ievirzes 
iestāžu apmeklētību, nolemts to audzēkņiem 
kompensēt braukšanas izdevumus. Papildus 
braukšanas izdevumu kompensācija noteik-
ta izglītojamiem no daudzbērnu ģimenes vai 
ģimenes, kurā aug bērns ar invaliditāti. 

Ar noteikumiem tiek noteikts, ka braukšanas 
izdevumi 100% apmērā tiek kompensēti 
arī izglītojamiem, kas, izmantojot sabiedris-
ko transportu, apmeklē Ozolnieku nova-
da profesionālās ievirzes izglītības iestādes.  
Braukšanas izdevumi līdz EUR 20,00 apmērā 
tiek kompensēti arī izglītojamiem no daudz-
bērnu ģimenes vai ģimenes, kurā aug bērns ar 
invaliditāti

izglītojamais,  izmantojot sabiedrisko transportu, apme-
klē citu Latvijas novadu vai republikas pilsētu profesionālās 
izglītības iestādi, vismaz viens no izglītojamā vecākiem vai 
likumiskais  pārstāvis ir deklarēts Ozolnieku novadā,  un iz-
pildās vismaz viens no nosacījumiem:
- izglītojamā ģimenei ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas 
ģimenes statuss;
- izglītojamais ir no daudzbērnu ģimenes;
- izglītojamā ģimenē ir bērns ar īpašām vajadzībām (invalid-
itāti)
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Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs    Dainis Liepiņš

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs    Dainis Liepiņš

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs    Dainis Liepiņš

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs    Dainis Liepiņš

AIZSAULĒ
AIZGĀJUŠI

Gunefa Koļcova     1931
Inta Skangale   1945
Eleonora Tupica   1930
Igors Tomaševskis 1967
Gunārs Hils   1948

SADAĻAS NOSAUKUMS
 
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

2. Īss projekta satura izklāsts 

3.Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

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

5.Informācija par 
administratīvajām procedūrām 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

SADAĻAS PASKAIDROJUMS 

Atsevišķu privatizācijas procesu pabeigša-
nai atbilstoši likumam “Par valsts un 
pašvaldību dzīvojamo māju privatizāci-
ju” ir nepieciešams atjaunot privatizācijas 
komisijas darbību, jo pagastu privatizācijas 
komisijas savu darbību ir beigušas.

Ar saistošajiem noteikumiem papildināts 
nolikuma 11.punkts, iekļaujot pašvaldī-
bas pastāvīgi darbojošos komisiju sarak-
stā novada dzīvojamo māju privatizācijas 
komisiju. 

Nav attiecināms 

Nav attiecināms 

Nav attiecināms 

Nav attiecināms 

Gunārs Berķis             1952
Guntis Eglīts        1939
Genādijs Ščurevičs     1945
Zigrīda Valija Valtere 1937
Jānis Runis         1950
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Ieklausoties dze-
jas krājuma „Gais-
mas rīts” autores 
un mūziķes Ingūnas 
Lipskas - Grīnbergas 
lasījumos un dziesmās 
ar pašas sacerētajiem 
vārdiem, 11. septem-
bra vakarā pie Ozol-
nieku Tautas nama 
svinīgā gaisotnē tika 
atklāts mūsu novad-
nieces pirmais dzejas 
krājums, kur apkopoti 
pusotrs simts vairāk 
nekā 20 gadu dzīves 
posmā sarakstītie dz-
ejoļi.
„Dzeja ir laba vizītkarte Lat-

vijas cilvēku mentalitātei, jo 
nekur citur Dzejas dienas tā 
neatzīmē. 11. septembri, kad 
svinam mūsu tautas dzejas 
dižgara Raiņa dzimšanas 
dienu, arī mēs esam izvēlē-
jušies par svētku dienu,” 
kopā ar meitu Elzu dziedātu 
dziesmu atklājot pasākumu, 
klātesošos uzrunāja Ingūna 
Lipska – Grīnberga.
Pasākuma gaitā, ieklauso-

ties Ingūnas noskaņu dze-

Dzejas dienu pasākumi 
mūsdienās apvieno 
tradicionālos dzejas 
lasījumus, kas aizsākušies 
dzejnieka Raiņa simtgadē 
1965. gadā, un mūsdienīgus, 
dzejniekus un lasītājus 
vienojošus sadarbības 
veidus. Jāuzteic Ānes 

Jauniešu centra, kultūras 
nama un bibliotēkas 
radošais kolektīvs, kurš 
katru gadu meklē jaunus 
veidus, kā ieinteresēt 
dažāda vecuma klausītājus, 
tostarp arī jauniešus. 
Pasākuma dzejisko daļu 
šogad bagātināja Jelgavas 
literārā kluba „Egida” 

14. septembra vakarā 
dzelzceļa stacijā “Ozolnieki” 
neformālā gaisotnē noritēja 
Dzejas dienu zibakcija 
“Sirds uz perona”, kas ir 
demokrātiska platforma 
lasītājiem. Tā aizsākās 
2011. gadā dzelzceļa stacijā 
Tukums I, ar katru gadu 
iesaistot arvien vairāk 
dalībvietu Latvijā un pasaulē. 
Visus tai brīdī vieno dzeja un 
ceļš zem kājām.
Zibakcija notiek dzelzceļa 
stacijās un autoostās Latvijā 
un ārzemēs un – visās vietās 
vienlaikus. „Tas ir tik vienkārši 
iet un lasīt savu mīļāko dzeju 
jebkur pie dzelzceļa, autobusa 
pieturā vai autoostā, vienatnē 
vai kompānijā. Uz perona nav 
uzaicinātu dzejnieku, nav arī 

jā un dziesmās, pamazām 
atklājas autores dzīves 
atziņas, kas apkopotas 
krājuma 5 tematiskajās 
nodaļās. Tomēr visam 
caurvijas autores vitālais 
dzīves skatījums un 
pamatvērtības - Gaisma, 
Garīgums un Mīlestība.

„Manas saknes ir Latgalē 
un vairāki dzejoļi krājumā 
ir veltīti šai manai spē-
ka vietai. Esmu cēlusies 
no latgaliešu rakstnieka 
Rupaiņa dzimtas. Lai dz-

īvo grābekļi un kāti, un 
katrs pierē iesists puns... 
Vairāki mani dzejoļi ir 
kā pateicība mīļajiem cil-
vēkiem un dzīves skolotā-
jiem- mammai, meitai, 
skolotājai,” dzīves pār-
domās dalās Ingūna. 
„Dzejas rindās savirknē-

jušās manas izjūtas, emo-
cijas un domas. Pieliec 
spārnus, pacelies pāri un 
ļaujies Mīlestībai..Piepildi 
sevi ar sajūtām, sapņiem 
un ilgām..Dzeja ir mazliet 

tāds trakums, kas visu 
laiku ap Tevi staigā..Tad 
pēkšņi tas Tevi pārņem 
savā varā..Dievs vien zina, 
kas dzejniekiem var ienākt 
prātā,” radošo procesu 
raksturo dzejniece.
 Dzejas mīļotāji un In-

gūnas draugi no dzejas 
kluba „Pieskāriens” aug-
stu novērtēja jaunā dzejas 
krājuma tematisko daudz-
veidību un satura garīgo 
dimensiju, patiesi priecā-
joties par pirmo dzejnieces 
autorkrājumu un novēlot, 
lai grāmata ir tautā mīlēta 
un lasīta!
 Līdz šim Ingūna Lips-

ka - Grīnberga savus dze-
joļus bija publicējusi ti-
kai kopīgajos „Zemgales 
vācelītes” izdevumos. 
Jāpiebilst, ka šogad „Zem-
gales vācelīte”, kur apko-
poti arī vairāku Ozolnieku 
novada dzejnieku darbi, 
piedzīvojusi jau 12. izdevu-
mu. Arī Ingūnas tuvinieki 
ar lepnumu atzīst, ka par 
jauno dzejas krājumu tik 
tiešām prieks, jo tā autorei 

dalībnieku viesošanās Ānē.
Pirmā ar klausītājiem 
pārdomās dalījās Ānes 
Jauniešu centra vadītāja un 
teātra režisore Mārīte Vasele:” 
Vēlos ar jums parunāt par 
dzīves vērtībām, par to, kā 
dzeja spēj iedvesmot saredzēt 
pasauli citā gaismā, ļauj 

meklēt atbildes uz svarīgiem 
dzīves jautājumiem. Ceļš 
pie savas unikalitātes 
apzināšanās iet caur mūsu 
vēlmēm un sapņiem kopš 
bērnības. Svarīgi noticēt sev 
un neuztraukties par citu 
domām. Mūsu misija ir dot 
pēc iespējas vairāk savu 
unikalitāti pasaulei. Ļaujies 

scenārija. Bet ir ļoti īpaša 
atmosfēra un katrs, pat 
nejauši garāmgājēji, var kļūt 
par šīs zibakcijas dalībnieku,” 
uzskata dalībnieki. Pasākumā 
„Dzejas pasažieri” lasīja 
dzejoļus pēc paša izvēles, 
varēja arī dziedāt, jo arī 
dziesma taču ir dzeja.
Katrs no zibakcijas 
dalībniekiem saņēma 
pārsteigumu-Īpašo biļeti, 
kas piedāvā gada laikā 
apmeklēt “Memoriālo 
Muzeju apvienības” muzejus, 
kādu no “Rakstniecības un 
Mūzikas muzeja” ceļojošajām 
ekspozīcijām, kā arī 
iegādāties grāmatas par ļoti 
sirsnīgām cenām.

rakstu autore
Solvita Cukere

Dzejas dienu 
zibakcija 
“Sirds uz 
perona” 
Ozolnieku 
stacijā

Emocionāli bagātinošs dzejas vakars 
Ānes Jauniešu centrā

ir liela iespēja un rada 
dvēseles kopības izjūtu. 
„Īpašs prieks par skolu 

jauniešiem, kuri pasā-
kumā bija pievienojušies 
dzejas mīļotāju pulkam 
un tiem pieredzes bagāta-
jiem, bet sirdī jaunajiem 
dzīves gājuma cilvēkiem, 
kuri vairs netur svec-
es zem pūra, bet savus 
gara darbos dalās arī ar 
mums. Teikšu godīgi, 
laukā tiek vilkti tik lieliski 
darbi,” sveicot Ingūnu un 
klātesošos dzejas krājuma 
atklāšanā uzrunāja kluba 
„Pieskāriens” dzejniece 
Rasma Urtāne.
Svinīgajā pasākumā In-

gūna pateicās arī visiem 
tiem, kuri gan palīdzē-
juši Dzejas dienu orga-
nizēšanā, gan strādājuši, 
lai „Gaismas rīts” nokļūtu 
pie lasītājiem. Jauno dze-
jas krājumu lasītāji varēs 
lasīt arī Ozolnieku centrā-
lajā bibliotēkā, kas jauno 
izdevumu saņēma dāvinā-
jumā.

Svinīgi atver dzejas krājumu „Gaismas rīts”

emocijām un jūtām, dalies ar 
citiem un kļūsti optimists! Tavs 
uzdevums ir sapņot, kustēties 
un vērot, kādus brīnumus 
dzīve piespēlē!”
Klātesošie ar interesi 
ieklausījās Mārītes, Alena 
un Lauras Vaseļu, Santas 
Kanaškas, Jevgēņijas Noreiko 
un literārā kluba „Egida” 
dalībnieku daudzveidīgajos 
un emocionāli piesātinātajos 
dzejas lasījumos.
Lasījumos izskanēja veltījumi 
Latvijai, Jelgavai, dabas 
skaistumam, rudens tēmai, 
romantiskā dzeja un dzeja kā 
garīgas atklāsmes vēstules 
Dievam. Izbaudot pasākuma 
īpašo- emocionāli silto 
noskaņu, vēlreiz varējām 
pārliecināties, ka katram 
dzejolim apakšā ir savs īpašs 
stāsts. 
Dzejnieki rudenīgajā novakarē 
iepriecināja klausītājus ar 
spilgtu, personīgi izdzīvotu 
emociju buķeti, bet Ānes 
bibliotēkai dāvāja savu dzejas 
krājumu „Par ko pukst sirdis..”, 
lai dzeja ik dienas ir pieejama 
lasītājiem.


