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Atbildīgā Saeimas komisija atbalsta Ozolnieku
novada likvidēšanu.

18. februārī notika Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijas sēde, kurā skatīja Vides aizsardzības un Reģionālās Attīstības Ministrijas virzīto Administratīvi teritoriālo
reformu Zemgales reģionā, kas paredz apvienot Jelgavas pilsētu, Jelgavas novadu un Ozolnieku novadu. Diemžēl vairākumu komisijas locekļus nepārliecināja ne visu trīs pašvaldību
vadītāju pretargumenti, ne iedzīvotāju klātienē paustais viedoklis un raisītās diskusijas. Komisija nobalsoja par Administratīvi teritoriālas reformas šī brīža modeļa tālāku virzīšanu
balsojumam Saeimā.
Ozolnieku novada domes priekšsēdētāja Daiņa Liepiņa sagatavotā argumentācija pret Ozolnieku novada apvienošanu ar
Jelgavas pilsētu un Jelgavas novadu lasāma novada mājas
lapā: https://ozolnieki.lv/aktualitates/aktualitates-parvalde
Madara Ābeltiņa, Sabiedrisko attiecību un informācijas daļas vadītāja

Pirmsskolas izglītības iestāde
“Bitīte” šogad nosvinējusi savu
45. darbības jubileju. Bērnudārzs durvis vēra 1974. gada
25. decembrī Zinas Minkevicas
vadībā. Pirmajā darbības gadā
tajā uzņēma 51 bērnu, bet savu
45. jubileju “Bitīte” sagaida ar
108 izglītojamiem un 32 darbiniekiem.
45 gadu laikā iestāde palikusi
uzticīga saviem sākotnēji noteiktajiem galvenajiem darbības virzieniem. Arī šodien tiek uzsvērta
bērna individualitāte, veselības
nostiprināšana daudzveidīgās
fiziskajās aktivitātēs, būtiska ir
sadarbība ar bērnu vecākiem. Pedagogi regulāri dodas pieredzes
apmaiņā uz citām pirmsskolas
izglītības iestādēm.
Iestādes vēsturiskie dokumenti
atklāj, ka pēc atklāšanas bēr-

PII "Bitīte" 45!

nudārzs uzņēma divas grupas.
Jaunāko apmeklēja 22, bet vecāko - 29 bērni. Sākumposmā bērnudārzā trūka mācību procesam
nepieciešamās materiālās bāzes

un sporta inventāra, ko PII ”Bitīte”
kolektīvs gādāja savām rokām.
Jau 1975. gada 3. oktobrī iestāde
saņēma savu pirmo darba novērtējumu – “Goda rakstu” par izcīnī-

cību gadā PII “Bitīte” pēc telpu rekonstrukcijas tika atvērta vēl viena
pirmsskolas grupa un bērnudārza
bērnu un pieaugošo koletīvs turpinājis augt.
Darbam “Bitītē” palikušas uzticīgas
ilggadējas darbinieces. Pedagoģe
Ilze Krišjāne iestādes kolektīvam
pievienojās jau vairāk nekā pirms
40 gadiem - 1978. gadā. Brunita
Silčenkova darbu “Bitītē” uzsāka
pirms 33 gadiem - 1987./88. mācību
gadā. Savukārt, Baiba Lekse darbu
“Bitītē” uzsāka pirms 23 gadiem 1997./98. mācību gadā.
Šobrīd PII “Bitīte” vadītāja ir Liene
Medne, bet viņas pienākumus pilda Daira Pučkure, savkārt, vadītājas
to 3. - 4. vietu pirmsskolas iestāžu vietniece izglītības jautājumos sagatavošanā 1975./76. mācību Sanda Trautmane.
Daira Pučkure,
gadā. Vēlāk deviņdesmitie un
PII „Bitīte” vadītājas
Latvijas valsts atmoda arī “Bitītē”
pienākumu izpildītāja
ienes pārmaiņas. 1990./91. mā-
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Pasniegtas “Sporta laureāts 2019” balvas

8. februārī pašvaldības rīkotā,
svinīgā pasākumā “Sporta laureāts 2019” jau otro gadu tika
godināti 2019. gada izcilākie un
veiksmīgākie sportisti, sporta
komandas, sporta veterāni un
sporta dzīves veicinātāji Ozolnieku novadā. Kopumā pasniegti 57
apbalvojumi. Tostarp 28 piemiņas zīmes un 29 atzinības raksti.
Apkopojot iedzīvotāju iesniegtos
pieteikumus balvai “Sporta laureāts 2019”, secināms, ka Ozolnieku novadā iecienītākie sporta
veidi ir jātnieku sports, BMX,
sauszemes un ūdens motosports,
karatē un bokss. Tiem seko florbols, volejbols, airēšana un citi
sporta veidi.
ĪPAŠĀS PATEICĪBAS ZĪMES PAR
SASNIEGUMIEM DAŽĀDOS SPORTA
VEIDOS SAŅĒMA:
Andris Grīnfelds - moto sports,
Super Enduro;
Kaspars Vērnieks un Rainers Pīrāgs - moto triāls;
Arvis Dunkulis - skiorings;
Šarlote Līkuma, Jānis Uzars un Krista Uzare - ūdens moto sports;
Didzis Rudavs - peldēšana;
Klāvs Lisovskis, Reinārs Pavlovs un
Markuss Soļims - BMX;
Artis Kristers Graudums - burāšana;

Igors Fomenko un Radions Seļjanins - karatē Kumite;
Markuss Tenčs, Vladislavs Golikovs
un Aleksandrs Smoļuks - bokss;
Kārlis Rušmanis - smaiļošana un
kanoe airēšana;
Rihards Kovaļenko - boulings;
Daiga Dābola - vieglatlētika;
Mārcis Laidiņš - airēšanas slaloms;
Letīcija Politere, Sintija Elizabete

ATZINĪBAS RAKSTUS PAR IEGULDĪTO
SPORTA AKTIVITĀŠU VEICINĀŠANĀ
SAŅĒMA:
Sergejs Fomenko - karate Kumite
treneris;
Aleksandrs Knohs - boksa treneris;
Rimants Štopis - futbola treneris;
Edgars Janovičš - florbola treneris;
Elvijs Trankalis - komandas HK “Mītava” kapteinis;

Apsīte un Alises Grēta Baranovska
- jātnieku sports;
Rūta Balode - par brīvprātīgā darba veicināšanu sporta nozarē Ozolnieku novadā;
Andris Sarģelis un Oskars Oļševskis
- virves vilkšana;
Laimonis Vanags - virves vilkšana,
trenera, menedžera darbs.

Una Tiliba - aktīva badmintona sacensību dalībniece;
Viktorija Gedroviča un Inga Gedroviča
- ziemas peldēšanas entuziastes;
Inta Liepa - soļošanas sportiste;
Ādolfs Mičulis - sporta veterānu Pasaules čempionāta dalībnieks;
Lūkass Soļims - BMX;
Matīss Vērnieks - moto triāls, Mini C
grupā.

LAIKS IESNIEGT GADA
IENĀKUMU DEKLARĀCIJAS

Atzinības rakstus saņēma arī moto
klubs "Rambas R", VK "Ozolnieki",
florbola komanda U12 2018./2019.
PAR SPORTA UN VESELĪGA DZĪVESVEIDA VEICINĀŠANU OZOLNIEKU NOVADĀ TIKA APBALVOTI:
Ilze Pelēce - skrējēju klubs “Ozolnieki”;
Kaspars Aksjonovs - futbola kluba
“Ozolnieki” treneris, menedžeris;
Māris Gūtmanis - aktīvs nūjotājs;

nātājs;
Egils Agarskis - moto triāla sacensību
organizators;
Līga Pēterone - jātnieku sporta trenere;
Ieva Pujāte - daiļslidošanas trenere;
Jēkabs Rēdlihs un Miks Golubovičs HK "Ozolnieku juniors" treneri;
Miķelis Rēdlihs - sporta dzīves atbalstītājs.
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs Dainis Liepiņš uzrunāja
sporta laureātus: “Apsveicu visus
enerģiskos Ozolnieku novada iedzīvotājus. Aizvadītajā gadā Jūs visi,
katrs savā jomā esiet bijuši vislabākie! Prieks redzēt, ka jauno sportistu
rindas aug. Pašvaldība cenšas katru
gadu uzlabot un pilnveidot sporta
infrastruktūru – sporta bāzes, laukumus, dabas takas, velo un ūdenstūrisma maršrutus veselīgam dzīvesveidam. Ozolnieki - vienādības zīme
- sports! Ejiet savos sasniegumos tālāk un sasniedziet vēl augstākus rezultātus. Mudiniet sportot arī savus
Daumants Lagzdiņš - florbola dzīves bērnus! Tas ir mūsu kopīgais mērķis,
veicinātājs;
lai jaunieši pēc iespējas vairāk iesaisRaimonds Elpe - basketbola dzīves tās sportiskās aktivitātēs, un es ticu,
veicinātājs;
ka Ozolnieki vienmēr leposies ar saLiene Brīkše - pludmales volejbola viem sportistiem!”
dzīves veicinātāja;
Kārlis Trankalis, Izglītības, kultūras un
Andris Ozoliņš - sniedz vietējiem iesporta daļas, Veselīga dzīvesveida un
dzīvotājiem iespēju nodarboties ar
Sporta nodaļas vadītājs
sportu;
Dainis Liepiņš - hokeja dzīves veici-

Ozolnieku novadā, savā īpašumā deklarētajiem
nekustamā īpašuma īpašniekiem!

Lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, iesniegums pašvaldībā ir jāiesniedz līdz
šī gada 1. jūnijam!
*

Nodokļu maksātāja kategorija un atvieglojuma apmērs

Piezīmes

Esmu 1. un 2. grupas invalīds, man nav 1. šķiras manti- Pievienota apliecības kopija un dokumenti,
nieku, ienākumi nepārsniedz minimālo algu – 70%
kas apliecina ienākumu lielumu
Esmu pensionārs, man nav 1. šķiras mantinieku, ienākumi Pievienota apliecības kopija un dokumenti,
nepārsniedz minimālo algu – 50%
kas apliecina ienākumu lielumu
Esmu Černobiļas AES avārijas seku likvidētājs, Pievienota apliecības kopija
Afganistānas kara dalībnieks vai nacionālās pretošanās
kustības dalībnieks – 50%

Sākot no 1. marta, Ozolnieku luma un ne vairāk kā 600,00 eiro
novada pašvaldības Salgales gadā.
pagasta pārvaldē un Ozolnieku Attaisnotie izdevumi ir:
•Izdevumi par izglītību;
novada domes Kancelejā Valsts
•Izdevumi par medicīnas un
ieņēmumu dienesta var iesniegt
ārstnieciskajiem pakalpojugada ienākuma deklarācijas par
miem;
2019. gadu.
•Veselības apdrošināšanas
prēmijas maksājumi;
Ozolnieku novada pašvaldības
•Ziedojumi vai dāvinājumi
administrācijas ēkā, Stadiona ielā
budžeta iestādei vai Latvijas
10, Ozolniekos, Ozolnieku novadā
Republikā reģistrētai biedrībai,
un Salgales pagasta pārvaldē
nodibinājumam, reliģiskajai or“Vīgriezes”, Emburgā, Salgales paganizācijai vai to iestādei, kurai
gastā, Ozolnieku novadā iedzīvopiešķirts sabiedriskā labuma
tājiem tiek nodrošināta palīdzība,
organizācijas statuss;
iesniedzot deklarāciju elektronis•Ziedojumi vai dāvinājumi poki vai vienkāršoto gada ienākulitiskajai partijai vai politisko
mu deklarāciju papīra formātā.
partiju apvienībai.
Attaisnotie izdevumi nedrīkst
Zita Janitēna,
pārsniegt 50% no gada ar noOzolnieku novada domes
Kancelejas vadītāja
dokli apliekamā ienākuma lie-

Uz taksācijas gada 1. janvāri man ir divi bērni vecumā līdz
18 gadiem, deklarēti īpašumā – 25%
Pildu aizbildņa vai audžuģimenes pienākumus – 90%

Pievienota statusu apliecinoša dokumenta
kopija

Pirmo reizi deklarējos Ozolnieku novadā savā īpašumā
(atvieglojumu piemēro par nākamajiem diviem taksācijas gadiem) – 90%
Esmu trūcīga persona – 90%
Esmu maznodrošināta persona – 50%
Esmu nodevis ekspluatācijā ēku/ būvi (atlaidi piemēro Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā
par nākamajiem trīs taksācijas gadiem pēc akta parak- (kopija)
stīšanas) – 50%
Esmu noformējis zemesgrāmatā savas īpašumtiesības
Pievienota zemesgrāmatas kopija
uz dzīvoklim piesaistītā zemes gabala atbilstošo domājamo daļu – 50% par nākamo taksācijas gadu
* atzīmējot vairākus, piemēro labvēlīgāko

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ozolniekos deklarētajiem iedzīvotājiem, kuri 2019. gadā ir
nokārtojuši zemesgrāmatu par dzīvoklim piesaistītā zemes gabala atbilstošo domājamo daļu – 50% par nākamo
taksācijas gadu, lūdzam līdz 01.06.2020. rakstīt iesniegumu un iesniegt domē personīgi, atsūtīt pa pastu (Stadiona
iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018) vai e-pastu: ozolnieki@ozolnieki.lv

iedzīvotājiem būs pieejami visi
līdzšinējie pasta pakalpojumi:
vienkāršu
un
ierakstītu
iekšzemes un pārrobežu vēstuļu
korespondences saņemšana
un nosūtīšana, iekšzemes
un pārrobežu pasta paku

preses izdevumu abonēšana,
iemaksas Pasta norēķinu
sistēmas (PNS) kontā, naudas
pārvedumu izmaksa, komunālo
maksājumu un citu rēķinu
apmaksa un komercpreču
iegāde.

būt pieejama pastkaršu un
vēstuļu nosūtīšana, pastmarku
un aplokšņu iegāde, sūtījumu
piegāde mājās, preses izdevumu
abonēšana, naudas pārvedumu
un
pensijas
saņemšana,
komunālo un citu rēķinu

Tiesa,
Ozolnieku
novada
domes vadība līdz šim nav
saņēmusi oficiālu informāciju
par plānotajām izmaiņām.
Pašvaldības
izpilddirektors
gatavo pieprasījumu papildus
informācijas saņemšanai.
Saskaņā ar VAS “Latvijas
pasts” plānu, Emburgas pasta
pakalpojumu
sniegšanas saņemšana un nosūtīšana, Savukārt pastnieka pakalpojumu apmaksa, iemaksas PNS kontā
vietā, augstāk minētajā laikā, pastmarku un aplokšņu iegāde, klāstā klienta dzīvesvietā varētu u.c. Pastnieka pakalpojumus

Uzlabojumi Valsts ceļu tīklā
pārejas un krustojumi ir LVC
prioritāte no satiksmes drošības viedokļa.
Šogad tiks uzsākta izpēte un
projektēšanas izmaiņas vairākos “melnajos punktos” kas
atrodas krustojumos OzolStatistika parāda, ka vislielākā nieku novada teritorijā ceļa
problēma ir sadursmes, kuras posmā Rīga-Jelgava-Lietuvas
bieži rodas krustojumos, kā arī robeža (Meitene) (A8) un

autoceļiem notikuši 80 ceļu
satiksmes negadījumi ar bojāgājušajiem, kuros dzīvību
zaudējuši 89 cilvēki. No kopējā
bojāgājušo skaita 24 ir tieši
mazāk aizsargātie satiksmes
dalībnieki – gājēji un velosipēdisti. Lielākais ceļu satiksmes
negadījumu skaits – 34 noticis
uz galvenajiem valsts autoceļiem, kur ir arī lielākā satiksmes
intensitāte un ātrums.
Lai uzlabotu satiksmes drošību,
pērn veikti vairāki pasākumi,
kas attiecas uz valsts ceļu infrastruktūru. 2019. gadā ir veikta visu uz valsts galvenajiem
autoceļiem esošo gājēju pāreju apsekošana un izvērtēšana.
Noskaidrotas tās gājēju pārejas, kurām jāveic uzlabojumi
vai arī drošības apsvērumu dēļ
tās jālikvidē. Šogad turpinās
to gājēju pāreju apsekošana,
kas atrodas uz reģionālajiem
tas, ka ceļu satiksmes negadī- autoceļa Ozolnieki-kerami- ceļiem.
jumos cieš mazāk aizsargātie kas rūpnīca Spartaks (V1068) Starp LVC 2019. gadā īstenotajiem lielākajiem projektiem
satiksmes dalībnieki – gājēji krustojumos.
un velosipēdisti. Tāpēc gājēju Pagājušajā gadā uz valsts satiksmes drošības uzlabošanai ir arī autoceļa Jelgava-Dal«Ozolnieku Avīze»; Metiens – 4200 eks. Iznāk reizi mēnesī.
Reģistrācijas Nr. 00702098
be (P100) un Eglaines/Skolas
Izdevējs: Ozolnieku novada dome, adrese: Stadiona iela 10,
ielas krustojuma pārbūve
Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018
Redaktore: Solvita Cukere
Ozolniekos.
Tālr. 29448482, e-pasts: avize@ozolnieki.lv

VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC)
satiksmes drošības prioritātes
šogad saglabājas nemainīgas
– mazāk aizsargātie satiksmes dalībnieki un bīstamo
krustojumu rekonstrukcija.

Iespiests: SIA “IBC Print Baltic”
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Ozolnieku Avīzi» obligāta.
Par rakstos minētajiem faktiem atbild autors.

Avīzē publicējamie materiāli jāiesūta līdz katra mēneša 10. datumam.

Raksts tapis sadarbībā ar
VAS Latvijas Valsts ceļi

klienta dzīvesvietā Emburgas
iedzīvotāji varēšot pieteikt, zvanot
pa tālruni 23280872.
Latvijas pasts iecerējis, ka ar
pastnieka starpniecību Emburgas
iedzīvotāji varēs saņemt arī
skaidras naudas izmaksu no PNS
konta. Šo pakalpojumu būšot
jāpiesaka, zvanot pa tālruni
27892759, 67008001 vai 27008001.
Paredzēts arī, ka reģistrētos
sūtījumus iedzīvotāji varēs
saņemt bez maksas Emburgas
pasta pakalpojumu sniegšanas
vietā, pakalpojumu iepriekš
piesakot, zvanot pa tālruni
67008001 vai 27008001 un norādot
datumu, kurā klients vēlas saņemt
sūtījumu. Savukārt, apmeklējot
pasta centru Jelgavā, Katoļu ielā
2b sūtījumu saņemšana bez
iepriekšēja pieteikuma būšot
iespējama darbdienās no plkst.
8.00 līdz 19.00 un sestdienās no
plkst. 9.00 līdz 13.00.
Raksts tapis sadarbībā
ar VAS Latvijas Pasts

Ozolnieku novads jaunākajās
tūrisma platformās

Līdz 2. februārim
izstāžu
centrā “Ķīpsala” norisinājās 27.
starptautiskā tūrisma izstāde gadatirgus “Balttour 2020”, kas
pulcēja 850 dažādu pasaules
valstu tūrisma uzņēmumus.
Tūrisma
izstādi
kopumā
apmeklēja 28 364 cilvēki.
Informācija par Ozolnieku novada
tūrisma maršrutiem un apskates
objektiem, kā arī jaunā ūdens
tūrisma karte “Iekustini Lielupi”
bija izvietota Zemgales kopējā
stendā.
Izstādes laikā atklāja pierīgas

tūrisma platformu Exit Rīga.
Tajā apvienota informācija par
Mārupes, Olaines, Ādažu, Stopiņu
un citiem novadiem, tostarp
Ozolnieku novadu, piedāvājot
plašas tūrisma un izklaides
iespējas 50 kilometru rādiusā ap
galvaspilsētu. Exit Rīga ietvaros
izstrādāta interaktīva tūrisma
objektu, ēdināšanas iestāžu,
naktsmītņu un citu tūristiem
nozīmīgu pakalpojumu karte,
kā arī apskatāms pasākumu
kalendārs Exit Rīga iekļautajos
novados.
Solvita Cukere

Februāris 2020

17. februārī no VAS “Latvijas
Pasts” sabiedrisko attiecību
speciālista saņemta informācija,
ka zemā pasta pakalpojumu
pieprasījuma dēļ, no 2020.
gada 17. marta Salgales pagastā
plānots mainīt Emburgas
pasta nodaļas darbības modeli,
atrašanās vietu un darba
laiku. VAS “Latvijas pasts”
iecerējis, ka turpmāk visus
pasta pakalpojumus, katru
darbdienu no plkst. 12.00 līdz
13.00 varēs saņemt Vīgriezēs vai
savā dzīvesvietā, pakalpojumu
iepriekš piesakot.
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Pašvaldības pakalpojumu ceļvedis jaunajiem vecākiem

OZOLNIEKU AVĪZE / SOCIĀLĀS ZIŅAS

PIEEJAMAIS ATBALSTS PĒC BĒRNA PIEDZIMŠANAS
Ja esat vismaz gadu deklarēts Ozolnieku novadā un kļuvis par vecāku savai atvasei, jādodas uz Ozolnieku pašvaldības dzimtsarakstu nodaļu Stadionā ielā 10 vai
Emburgas pagasta pārvaldi “Vīgriezes”, Salgales pagastā, jāreģistrē bērna piedzimšana un jāuzraksta sekojoši iesniegumi:

Par bērna piedzimšanas pabalsta saņemšanu (80
eiro par pirmo bērnu, 160 eiro – par otro, 290 eiro –
par trešo, 430 eiro – par ceturto utt.);

Par bērna uzņemšanu bērnudārzā (var
izvēlēties vienu bērnudārzu);

VSAA adresējamu iesniegumu par bērna piedzimšanas
pabalstu, ģimenes valsts pabalstu, nestrādājošajiem – arī bērna
kopšanas pabalstu.

PIEEJAMAIS ATBALSTS, SASNIEDZOT BĒRNUDĀRZA VECUMU
Ja jūsu bērns sasniedzis 1,5 gada vecumu, bet pašvaldības bērnudārzā vietu nav, vēršoties ar iesniegumu Ozolnieku novada domē vai Salgalē varat saņemt sekojošu
pašvaldības atbalstu:
Ja izglītojat bērnu mājās, jāraksta iesniegums par
80 eiro pabalsta saņemšanu. (Pabalsts attiecas arī
uz tiem vecākiem, kuri nesen pārcēlušies uz dzīvi
Ozolnieku novadā. Taču papildus nepieciešams pievienot apliecinājumu par faktiskās dzīvesvietas atbilstību deklarētajai un viena
Ozolnieku novadā deklarētā bērna vecāka nodarbinātību);

Ja jūsu bērns apmeklēs privāto pirmsskolas izglītības iestādi, pašvaldībā jāvēršas ar
abpusēji parakstīta līguma ar bērnudārzu kopiju un jāiesniedz iesniegums par pašvaldības līdzﬁnansējuma saņemšanu. Sākot no šā gada 1. janvāra, pašvaldības atbalsts
vienam bērnam vecumā no 1,5 gadiem līdz obligātajai sagatavošanai pamatizglītības ieguvei ir 276,44
eiro mēnesī. Bērniem, kuri saņem obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei - 195,07 eiro mēnesī.
Šos abus pabalstus piešķir no iesnieguma iesniegšanas dienas vai no dienas, kad bērns sasniedz 1,5
gada vecumu.

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMI ĢIMENĒM AR BĒRNIEM
• Ja kārtējā gada 1. janvārī īpašumā ir deklarēti divi nepilngadīgi bērni, līdz
kārtējā gada 1. jūnijam ar iesniegumu jāvēršas jebkurā no pašvaldīnas
klientu pakalpošanas centriem Ānē, Brankās, Salgalē vai Ozolniekos par NĪN
atvieglojuma piešķiršanu 25% apmērā;
• Ja īpašumā deklarēti trīs un vairāk bērni, NĪN atvieglojumu tiek piešķirts
50% apmērā;
• Ja trešais bērns dzimis kārtējā gadā, NĪN atvieglojums tiks piešķirts sākot
no nākamā taksācijas gada;

• Ja kārtējā gada 1. janvārī pirmo reizi deklarējaties Ozolnieku novada pašvaldībā savā
privātīpašumā (deklarēto bērnu skaitam nav nozīmes), pirmos divus gadus uz jūsu
iesniegumu pamata, varat saņemt NĪN atvieglojumu 90% apmērā. Taču, sākot ar trešo
dzīves gadu novadā, varat saņemt 25% lielu NĪN atvieglojumu, ja jūsu īpašumā
deklarēti arī jūsu bērni.
• Ja pildāt aizbildņa vai audžuģimenes pienākumus, ar iesniegumu par NĪN atvieglojumu 90% apmērā jāvēršas, pievienojot šo statusu apliecinoša dokumenta kopiju.

ATBALSTS DAUDZBĒRNU ĢIMENĒM
Ar iesniegumiem par atbalstu daudzbērnu ģimenēm jāvēršas pašvaldības Sociālajā dienestā Rīgas ielā 29, Ozolniekos.

Mācību piederumu iegādei - 30 eiro par katru
bērnu. Iesniegums jāraksta periodā no 2020.
gada 1. jūlija līdz 30. septembrim par katru bērnu,
kurš apmeklē vispārējās izglītības iestādi;

Vakcinācijas pabalsts - līdz 30 eiro par
katru bērnu. Lai to saņemtu jāiesniedz
kvītis vai čeki ar bērna datiem par jau
veiktām vakcinācijām;

Pabalsts briļļu iegādei - līdz 50
eiro. Lai to saņemtu, jāiesniedz
kvītis vai čeki ar bērna datiem par
jau veiktu briļļu iegādi;

Pabalsts profesionālās ievirzes un
interešu izglītības programmas maksas
segšanai - līdz 15 eiro mēnesī par katru
bērnu.

Atgādinām, ka, sākot no 2020. gada 1. janvāra, katram daudzbērnu ģimenes loceklim jānoformē sava, personiﬁcētā Sabiedrības integrācijas fonda izstrādātā apliecība "3+ Ģimenes
karte".

Ozolnieku novada pašvaldības kancelejas vadītāja Zita Janitēna

Ozolnieku novada dome ielūdz uz jaundzimušo
un viņu vecāku sveikšanas pasākumu
2020. gada 28. martā
Ozolnieku Tautas namā plkst. 12.00

Pasākuma laikā tiks pasniegtas sudraba karotītes ar Ozolnieku novada
simboliku. Šoreiz sveiksim bērnus, kuri dzimuši no 2019. gada 1. jūlija
līdz 2019. gada 31. decembrim.
Ieeja ar ielūgumiem.

Ar to stāšanos spēkā būtiski
mainās nosacījumi sociālās
rehabilitācijas
pakalpojuma
saņemšanā personām ar funkcionēšanas
traucējumiem,
personām ar prognozējamu
invaliditāti darbspējīgā vecumā
un personām ar prognozējamu
invaliditāti pēc darbspējīgā
vecuma (turpmāk – personas
ar prognozējamo invaliditāti) –
tiks samazināts sociālās rehabilitācijas ilgums no 21 dienas uz
14 dienām.
Divu mēnešu laikā pēc multiprofesionālās medicīniskās
rehabilitācijas pabeigšanas
par valsts budžeta līdzekļiem
personai ar funkcionēšanas
traucējumiem ir tiesības pieteikties pakalpojuma saņemšanai, iesniedzot dzīvesvietas
sociālajā dienestā:

•Iesniegumu par pakalpojuma
piešķiršanu;
•Personas funkcionēšanas spēju pašnovērtējuma anketu (MK
578 2. pielikums);

individuālā rehabilitācijas plāna
un atzinuma par prognozējamas invaliditātes statusa piešķiršanu kopiju.
Persona ar prognozējamo in-

•Ārstniecības iestādes izrakstu
no stacionārā pacienta medicīniskās kartes ar rekomendāciju
saņemt pakalpojumu.
Persona ar prognozējamu invaliditāti vēršas tieši pie pakalpojuma sniedzēja – Sociālās
integrācijas valsts aģentūrā
(turpmāk – SIVA) un iesniedz:
•Iesniegumu par pakalpojuma
piešķiršanu;
•Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas
(VDEĀVK) apstiprinātā personas

validitāti pakalpojumu saņem
prioritāti VDEĀVK noteiktajā
prognozējamās invaliditātes
termiņā, bet atkārtoti, ja VDEĀVK
ir atkārtoti noteikusi prognozējamās invaliditātes termiņu un
atkārtoti ieteikusi pakalpojumu
iekļaut individuālajā sociālās
rehabilitācijas plānā.
Līdz 21 dienai ilgu pakalpojuma
kursu var saņemt:
•Politiski represētās personas,
un atkārtoti ne agrāk kā divus
gadus pēc iepriekšējā pakalpo-

Iespēja saņemt psiholoģisku un
sociālu palīdzību
Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks”
piedāvā psihosociālās rehabilitācijas programmu „Spēka
Avots” cilvēkiem, kurus skāris
vēzis. Programmā var pieteikties gan onkoloģijas pacienti,
gan viņu tuvinieks, kurš vēlas
labāk izprast, kā palīdzēt sev
tuvajam cilvēkam.

izpratnei pēc vēža. Tāpat liela
uzmanība pievērsta fiziskām
aktivitātēm, uzsvaru liekot uz
to, ko katrs var turpināt darīt
pēc programmas. Svarīga vieta ir individuālajām konsultācijām, ko katrs programmas
dalībnieks var saņemt gan
no psihologa, psihoterapeita,
mākslas terapeita un pārējiem
speciālistiem. Pats svarīgākais

Psihosociālās rehabilitācijas 6
dienu programmā liela uzmanība tiek pievērsta psiholoģiskām konsultācijām un dzīves

ir savstarpējās sarunas un
atbalsts, ko viens otram var
sniegt „Spēka Avots” programmas dalībnieki, neatkarīgi no

tā, vai tie ir pacienti vai pacienta tuvinieki.
Rehabilitācijas programmas
„Spēka Avots” sniedz iespēju
dalībniekiem izmainīt savu
redzējumu uz dzīvi, sniedzot
pozitīvu impulsu un lādiņu pilvērtīgai dzīvei turpmāk.
Tā ir valsts apmaksāta programma, kuras mērķis ir veicināt
pilnvērtīgu dzīvi pēc vēža slimības. Sākot no 2020. gada marta
ir paredzētas 26 atbalsta programmas: http://www.dzivibaskoks.lv/lv/programmas-2020.
Anketas pieteikumam: https://
anketa.dzivibaskoks.lv/
Kontaktinformācija: „Dzīvības
koks”, tel. 67625339, e-pasts:
dzivibaskoks@dzivibaskoks.lv .

Raksts tapis sadarbībā ar
Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrību
„Dzīvības koks”

juma beigām (2019. gadā – 2
gadi un 6 mēn.);
•Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas
rezultātā cietušās personas,
bet atkārtoti ne agrāk kā gadu
pēc iepriekšējā pakalpojuma
beigām.
Politiski represētā persona,
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas
dalībnieks un cietusī persona
SIVA vai dzīvesvietas sociālajā
dienestā iesniedz:
•Attiecīgas apliecības kopiju;
•Iesniegumu;
•Ģimenes (vispārējās prakses)
ārsta izrakstu no ambulatorā
pacienta medicīniskās kartes
par personas vispārējo veselības stāvokli, kurā norādīta
informācija par saslimšanām,
kuru dēļ jāvērš īpaša uzmanība
pakalpojuma saņemšanai un
atsevišķu rehabilitācijas tehnoloģiju lietošanai.
Sociālajam dienestam nav jāpieņem lēmums par sociālās
rehabilitācijas pakalpojuma
piešķiršanu/atteikumu,
bet

jāveic personu dokumentu
pieņemšana, mēneša laikā pašaprūpes un mobilitātes spēju
novērtēšana, izmantojot Bartela
indeksa metodi (MK 578 3. pielikums), un dokumentu nosūtīšana SIVA.
Sociālais dienests neveic personas pašaprūpes un mobilitātes
spēju novērtējumu, ja novērtējums ir veikts ne agrāk kā sešus
mēnešus pirms personas iesnieguma saņemšanas.
SIVA mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas pieņem un
nosūta personai un sociālajam
dienestam lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.
Personai ar funkcionēšanas traucējumiem, kurai piešķirts pakalpojums vai kura uzņemta rindā
pakalpojuma saņemšanai līdz
2019. gada 31. decembrim, rindas
kārtībā saņem līdz 14 dienu ilgu
pakalpojuma kursu, ņemot vērā
nosacījumus, kas bija spēkā līdz
šo noteikumu spēkā stāšanās
dienai.
Sarmīte Strode,
Sociālā dienesta vadītāja

Daudzbērnu ģimeņu biedrība
atskatās uz 5 darba gadiem

Janvāra izskaņā Ozolnieku vidusskolā pulcējās Ozolnieku novada daudzbērnu ģimenes.
Aizvadītos 5 gadus biedrības priekšsēdētāja pienākumus pildīja Raimonds Zariņš. Šī
gada kopsapulcē Valdes locekļi Raimonds
Zariņš, Anda Grīnberga un Dina Tauriņa atstāja amatu un tika
ievēlēti trīs jauni valdes locekļi.
Biedrība turpina darbu ar atjaunotu valdes sastāvu, kur darbosies Oskars Grīslis, Kaspars Beķeris, Ilze Vītiņa, Marika Strazdiņa
un Lelde Šantare. Valde plāno ciešāk sadarboties arī ar Latvijas
Daudzbērnu ģimeņu biedrību.
Šogad daudzbērnu ģimenes kopīgi piedalīsies Lielajā Talkā
Ozolnieku novadā, bet vasarā plānoti kopīgi saulgriežu svētki
un ikgadējā nometne Kalnciemā. Jūsu ģimenes pieteikuma
vēstuli gaidīs e-pastā: daudzberni@ozolnieki.lv.
Vairāk informācijas par biedrību pieejama Ozolnieku novada
mājas lapā:
https://www.ozolnieki.lv/sabiedriba/nvo/daudzbernu-gimenu-biedriba.
Solvita Cukere
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2020. gadā stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.
578 "Noteikumi par sociālās
rehabilitācijas pakalpojuma
saņemšanu no valsts budžeta
līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā" (turpmāk tekstā - MK 578).
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Palielināts līdzfinansējums
privātajiem bērnudārziem
Ozolnieku novada dome 23. janvāra
domes sēdē atbalstīja pašvaldības
līdzfinansējuma palielināšanu privātajos
bērnudārzos. Sākot no šā gada 1. janvāra,
pašvaldības atbalsts vienam bērnam
vecumā no 1,5 gadiem līdz obligātajai
sagatavošanai pamatizglītības ieguvei
būs 276,44 eiro mēnesī, iepriekšējo 238,24
eiro vietā. Savukārt, bērniem, kuri saņem
obligāto sagatavošanu pamatizglītības
ieguvei - 195,07 eiro mēnesī, iepriekšējo
- 163,03 eiro vietā.

pirmsskolas izglītības iestādēs. Taču vecāki, kuri vietu trūkuma dēļ pašvaldības bērnudārzos savu atvasi izglīto mājās pašu
spēkiem vai aukles palīdzību, var saņemt
80 eiro lielu ikmēneša pabalstu. Šo pabalstu izmaksā līdz brīdim, kad bērns sasniedzis vecumu, kad sagatavošana pamatizglītības ieguvei pašvaldības bērnudārzā ir
obligāta.
Saskaņā ar Valsts izglītības informācijas
sistēmas datiem, 2019. gada nogalē Ozolnieku novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādes apmeklēja 711 bērni,

Salīdzinājumā ar 2019. gadu, tas ir teju 20%
liels pieaugums bērniem, kuri privātajās
pirmsskolas izglītības iestādēs mācās pēdējo gadu pirms skolas gaitu uzsākšanas
un 16% pieaugums vecuma posmam no
1,5 gadiem līdz pēdējam mācību gadam
bērnudārzā.
Pašvaldība arī turpina piemaksāt 2,03 eiro
dienā par katra bērna ēdināšanu privātajās

privātās - 99 bērni, 44 izmanto aukles pakalpojumus, bet uz vietu pašvaldības bērnudārzos gaida 380 bērni.
Ozolnieku pašvaldības 2020. gada budžetā
šiem līdzfinansējumiem atvēlēti 335 700
eiro.
Anna Sloka, Izglītības
nodaļas vadītājas vietniece

NVA piedāvā EURES speciālistu konsultācijas tiešsaistē

Nodarbinātības valsts aģen- tē atbildēs uz jautājumiem par un atbalstu darba meklēšanā, ties Latvijā, par bezdarbnieka
tūra (NVA) piedāvā jaunu pa- darba iespējām, dzīves apstāk- par to, kādas administratīvās pabalsta vai pensijas pārcelšakalpojumu – Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla EURES
speciālistu konsultācijas tiešsaistē. Pakalpojums jebkuram
interesentam Latvijā un jebkurā citā pasaules valstī ir pieejams katru piektdienu no plkst.
13.00 līdz plkst. 15.00 Eiropas
darba mobilitātes portāla
(www.eures.europa.eu) tērzēšanas rīkā “CHAT with EURES
LV”: http://ejuz.lv/6c2s.
Konsultācijas tiešsaistē būs
īpaši noderīgas tiem Latvijas
valstspiederīgajiem, kuri dzīvo
un strādā ārvalstīs, bet vēlas atgriezties Latvijas darba tirgū, jo
NVA EURES konsultantu atbalstu
viņi tagad var saņemt attālināti. ļiem un darba tirgus situāciju procedūras jāveic un kādi doku- nas nosacījumiem un citiem akNVA EURES konsultanti tiešsais- Latvijā, par NVA pakalpojumiem menti ir nepieciešami, atgriežo- tuālajiem jautājumiem. Varēs

saņemt informāciju par darba
un izglītības iespējām, vakancēm un dzīves apstākļiem gan
Latvijā, gan citās Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas
Zonas valstīs.
Atgādinām, ka NVA tīmekļvietnē
ir izveidota arī sadaļa “Ja vēlies
atgriezties Latvijā”, kurā ir apkopota noderīga informācija tiem
Latvijas valsts piederīgajiem,
kas dzīvo un strādā ārvalstīs,
bet plāno vai apsver iespējas
atgriezties Latvijā. Šeit ir publicēta informācija par NVA un
EURES atbalstu remigrācijas
jautājumos.

Raksts tapis sadarbībā ar NVA

Saskaņā ar Ozolnieku novada
Būvvaldes datiem uz 2020. gada
1. februāri Ozolnieku novadā
Būvatļaujas izsniegtas 716 objektiem, bet tie nav nodoti ekspluatācijā. Dati neietver citu institūciju izsniegtās būvatļaujas,
piemēram, AS “Latvijas Valsts
ceļi”, AS “Augstsprieguma tīkli”
u.c.

“Latvijas Vēstnesis”, sadarbībā ar Tieslietu ministriju,
vietnē Likumi.lv ir izveidojis
administratīvās
atbildības
ceļvedi, kas palīdzēs orientēties jaunajā regulējumā. Tas
būs noderīgs digitālais palīgs
kā sodu piemērotājiem, tā ikvienam iedzīvotājam, kurš pēc
1. jūlija saskarsies ar administratīvo pārkāpumu vai pats to
būs izdarījis.
Līdz šim administratīvie sodi
bija noteikti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā,
bet no 2020. gada 1. jūlija ad-

ministratīvie pārkāpumi un par
tiem piemērojamie sodi būs
iekļauti nozaru tiesību aktos
– likumos un pašvaldību saistošajos noteikumos.
Jaunajā ceļvedī ir apkopoti visi
likumi, kā arī Likumi.lv datubāzē esošie pašvaldību saistošie
noteikumi, par kuru pārkāpšanu persona ir saucama pie administratīvās atbildības.
Administratīvās
atbildības
ceļvedis:https://likumi.lv/ta/
tema/administrativas-atbildibas-celvedis
Tiesību akti ir sagrupēti pa tēmām, kas apkopotas plašākās

grupās, piemēram, “Nodarbinātība”, “Satiksme un transports”,
“Valsts valoda un simboli”.
Katrai tēmai ir pievienots apraksts. Ir iespēja atlasīt arī konkrētas pašvaldības saistošos
noteikumus.
Kopumā administratīvā atbildība ir paredzēta vairāk nekā
100 likumos un vairākos simtos
pašvaldību saistošajos noteikumos.

Atgādinām, ka no 2020. gada
1. janvāra visas jaunās ieceres,
sūdzības un citi ar būvniecību
saistītie dokumenti Būvvaldē jāiesniedz, izmantojot BIS sistēmu.
Savukārt, ieceres, kas līdz 2020.
gada 1. janvārim uzsāktas papīra
formātā, ir atļauts pabeigt papīra
formātā. Būvniecības informācijas sistēmas dati bez maksas ir
pieejami www.bis.gov.lv, ievērojot normatīvo aktu ierobežoju-

būvēm ir “jaunbūves” statuss vai
rodas šaubas par ēku faktisko
īpašuma stāvokli un nav skaidrs,
kā pareizi sakārtot sava īpašuma
juridisko statusu, lūdzam vērsties
Ozolnieku novada Būvvaldē, Stadiona ielā 10, 2. stāvā, Ozolniekos,
Ozolnieku novadā, LV-3018.
Piebildīsim, ka Būvvaldes darba
mērķis ir sakārtot Ozolnieku novada vidi atbilstoši normatīvajiem aktiem, nevis sodīt. Tāpēc
visa saņemtā informācija konsultāciju laikā ir konfidenciālā,
tā netiek izplatīta vai izmantota
pret iedzīvotāju interesēm.
2014. gada 1. oktobrī stājās spēkā
jaunais Būvniecības likums, kur
maksimālais noteiktais būvdarbu izpildes termiņš ir 8 gadi, bet
būvēm, kam noteikts paredzētās
darbības ietekmes uz vidi novērtējums – 5 gadi. Visām būvēm,

EKSPLUATĀCIJĀ NENODOTAS BŪVES

Raksts tapis sadarbībā
ar “Latvijas Vēstnesi”.

Meliorācijas sistēmu atjaunošanas
un kopšanas darbi

Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” šogad Ozolnieku novadā
plāno veikt valsts nozīmes
meliorācijas sistēmu atjaunošanas un kopšanas darbus
sekojošās vietās:
Iecava, pik.197/90 – 396/50,
Ozolnieku novadā un Iecavas
novadā;
Biržiņa, pik. 00/00 – 93/30,
Cenu un Salgales pagastā Ozolnieku novadā.
Kopšanas darbi (apauguma
novākšana) tiks veikti valsts
nozīmes ūdensnotekās:
Garoza, pik.60/00 – 217/00,
Salgales pagastā, Ozolnieku
novadā;
Reņģele, pik. 00/00 – 96/00,
Salgales pagastā, Ozolnieku
novadā un Bauskas novadā;
Mizupīte, pik.00/00 – 57/07,
Salgales pagstā, Ozolnieku novadā un Iecavas novadā.
Tīmekļvietnē
www.melioracija.lv pieejama aktuālā
informācija par meliorācijas
sistēmām. Meliorācijas kadastrs satur teksta datus, kas

ietver informāciju par melio- un meliorētās zemes robežas,
rācijas sistēmas kvantitatīvo meliorācijas sistēmu būves un
un kvalitatīvo stāvokli, statusu, ierīces, hidrometrijas posteņi

telpiskos datus, kas ietver meliorācijas kadastra plānus un
kartes, kuros attēlotas meliorācijas sistēmu ūdensnotekas,
ūdensnoteku sateces baseinu

mus. Būvniecības informācijas
sistēma ietver visus nepieciešamos datus būvniecības procesa
uzsākšanai, kontrolei, būves pieņemšanai ekspluatācijā un būves ekspluatācijas kontrolei.
Tāpat informējam, ka no 2020.
gada 1. februāra Vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites
datubāzē (VEDLUDB) ir jāiesniedz
dati par 3. grupas būvju būvniecības uzsākšanu vai par tādu būvdarbu uzsākšanu, kuru izmaksas
ir vismaz 350 000 eiro. Lai nodrošinātu šo prasību, Būvniecības
informācijas sistēmā (BIS) ir izstrādāta jauna funkcija, kas ļauj
reģistrēt būvlaukumus VEDLUDB
(papildus informācija: www.bvkb.
gov.lv).
ar to meliorācijas kadastra ap- Būvvalde aicina visus Ozolnieku
novada iedzīvotājus pārbaudīt
zīmējumiem.
savus zemes īpašumtiesības
Inese Baumane, apliecinošus dokumentus. Ja
Attīstības un projektu daļas vadītāja dokumentos esošajām ēkām un

kurām celtniecība uzsākta pirms
jaunā būvniecības regulējuma,
būvdarbu pabeigšanas termiņu
skaita no 2014. gada 1. oktobra,
tātad, tās ir jānodod ekspluatācijā līdz 2022. gada 30. septembrim.
Pēc būvniecības darbu pabeigšanas, īpašniekam jāierosina
būves nodošanu ekspluatācijā,
iesniedzot Būvvaldei vai Būvniecības valsts kontroles birojam
(3. grupas būvēm) nepieciešamo
dokumentāciju.
Klientu pieņemšanas laiks Būvvaldē:
Pirmdienās no plkst. 9.00 - 12.00
un 13.00 - 17.00;
Ceturtdienās no plkst. 13.00 19.00;
Tālrunis: 63099200, e-pasts:
buvvalde@ozolnieki.lv vai
olga.ozolina@ozolnieki.lv
Olga Ozoliņa, Ozolnieku novada
būvvaldes būvinspektore
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Salgales pamatskolas ēdienkartē augļu kokteiļi un smūtiji

2020. gads Salgales pamatskolā iesācies ar jaunumiem
veselīga dzīvesveida nostiprināšanā, kas ir viena no
skolas izvirzītajām pamatvērtībām. Papildus peldēšanas
apmācībām, trešajai sporta
stundai un plašajam fakultatīvajam nodarbību klāstam
šogad 1.- 3. klašu skolēni un
pirmsskolas audzēkņi katru
dienu iesāk ar rīta vingrošanu.
Janvārī beidzās programmas
“Skolas auglis” aktivitātes, bet
audzēkņu vecāki izteica vēlmi,

18. februārī Jūrmalas mūzikas
vidusskolā norisinājās Latvijas
profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības
programmas Stīgu instrumentu
spēle - Ģitāras spēle audzēkņu
Valsts konkursa III kārta - fināls.
Vanesas izcīnītā III vieta Salgales Mūzikas un mākslas skolas

12. februārī visā Latvijā norisinājās ikgadējais karjeras izglītības pasākums skolu jauniešiem „Ēnu diena”, iepazīstinot
skolēnus ar dažādu profesiju un
nozaru prasībām, lai palīdzētu
izvēlēties savu nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties
darba tirgum.

sadarbībā ar skolas ēdinātājiem bērniem piedāvāt skolā
gatavotus piena un augļu kokteiļus, smūtijus, svaigus augļus
un dārzeņus. Vēlme ir īstenota.
Brokastu starpbrīdī skolēni var
veikt kāroto pasūtījumu un pēc
pusdienām saņemt gardu dzērienu vai augli. Pieprasījums
pēc veselīgajiem našķiem ir
pārsteidzoši liels. Turpinot ie- Šogad “Ēnu dienas” nedēļa Ozolsākto, plānots skolā gatavot nieku vidussskolā aizritēja netradicionāli, jo sākumskolas klasēm
arī svaigi spiestas sulas.
šī bija Projektu nedēļa. Trīs klaIrēna Pauloviča, Salgales pamatskolas ses rakstīja projekta darbus par
direktore
dažādām profesijām. 4.b klase
tikās ar pārstāvi no zivsaimniecības, FK Jelgava treneri un interjera dizaineri, bet 2.c klase apmek-

Vēsturiski augsti sasniegumi
Salgales mūzikas un mākslas
skolas audzēknei

Salgales Mūzikas un mākslas
skolas audzēkne Vanesa Ivanova ieguvusi III vietu valsts mēroga klasiskās ģitāras spēles
konkursā.

Skolēni iepazīst nākotnes profesijas

vēsturē ir pirmais tāda mēroga
panākums!
Vanesa Ivanova uzstājās II grupā,
kur startēja 10 - 11 gadus veci mūzikas skolu audzēkņi no visas Latvijas. Konkursā finālistus vērtēja
Kaspars Zemītis, Māris Kupčs, Endijs Rožkalns un Julius Kurauskas.
Paldies skolotājam Laurim Krasņikovam par ieguldīto darbu
audzēknes sagatavošanā konkursam.
Anda Silgaile, Salgales Mūzikas
un mākslas skolas direktore

lēja pārtikas preču veikalā “top!”,
kur iepazina darbinieku ikdienu.
Šogad “Ēnu dienas” sniegtās
iespējas izmantoja 48% pamatskolas un vidusskolas skolēnu.
Piemēram, 8.a klases skolniece
Estere Sevastjanova ēnoja Armandu Simsonu (A/S “Dinamo
Rīga” tehnisko direktoru, raidījumu un pasākumu vadītāju). A.

Simsons norādīja, ka viņu pārsteidza viņa ēnas uzņēmība un mērķtiecība, jo Estere aktīvi iesaistījās
diskusijās, izrādot interesi par A.
Simsona nodarbošanos.
Pirms “Ēnu dienas” Ozolnieku
vidusskolas skolēnu aptaujā atklājās interese par 136 dažādām

profesijām. Daudzus jauniešus interesē medicīnas nozare, tostarp
veterinārmedicīna. Pamatskolas
klašu skolēnu profesionalās intereses vēl neiezīmē noteiktību.
Vidusskolēnu intereses ir konkrētākas - tiesu medicīnas eksperts;
psihoterapeits; neatliekamās
medicīnas ārsts. Otra populārākā profesionālā nozare skolēnu
vidū ir kulinārija, kur dominē pavāra un konditora profesijas, bet
trešā populārākā joma ir saistīta
ar sportu - sportists vai sporta
treneris. Jauniešus interesē arī
arhitekta, ģeologa, ģeogrāfa un
ģeodēzista profesijas. Skolēni ar
attīstītu radošumu labprāt kļūtu
par māksliniekiem, aktieriem,
dziedātājiem, dizaineriem, grimētājiem un stilistiem. Taču vien
daži minēja šobrīd darba tirgū
pieprasītās programmētāja un
datorspeciālista profesijas.
Aptaujā minētas arī citas interesantas profesijas - bioloģijas
pētnieks; zinātnieks, arheologs,
zoologs, animators, ilustrators,
jātnieku sporta treneris, BMX
sportists, kartogrāfs.
Līga Veidemane, Ozolnieku vidusskolas
pedagogs karjeras konsultants

JAUNAJĀM AKORDEONISTĒM GODALGAS
VALSTS KONKURSĀ

konkursā obligāti jāpiedalās visiem profesionālās ievirzes izglītības audzēkņiem. Konkursa
II kārta norisinās reģionālā līmenī, kur no katras skolas tiek
izvirzīts ierobežots dalībnieku
skaits. Šoreiz meistarībā sacentās 34 akordeonisti no visām
Zemgales reģiona mūzikas
skolām, tāpēc īpaši lepojamies
ar Līvas un Luīzes sniegumu.
Latvijas Nacionālā Kultūras 28. februārī Ozolnieku Mūzikas
centra organizētajā Valsts skolas akordeonistu ansamblis
Ozolnieku Mūzikas skolas
akordeona spēles audzēknes
Līva Solovjakova (1. klase) un
Luīze Loreta Trūpa (5. klase)
katra savā grupā izcīnīja 3.
vietu Valsts konkursa II kārtā
profesionālās ievirzes izglītības programmā “Taustiņinstrumentu spēle - akordeona
spēle”.

un solisti piedalīsies festivālā
“Zemgales akordeonists”, ko
rīko Dobeles Mūzikas skola.
Festivālā satiksies bērni un pedagogi no 11 Zemgales mūzikas
skolām – Auces, Bēnes, Dobeles, Ķekavas, Tukuma, Jelgavas,
Iecavas, Vecumniekiem, Bauskas, Lielvārdes un Ozolniekiem.
Katra skola festivālam gatavo
savu programmu, bet koncerta
noslēgumā visi dalībnieki un
skolotāji apvienosies akordeonistu orķestrī, kurā kopā muzicēs ap 60 akordeonisti.
Bet šī gada jūnija sākumā
jaunie akordeonisti dosies
uz akordeonistu lielkoncertu
– festivālu, kur piedalīsies ansambļi un orķestri no visām
Baltijas valstīm. Festivāls divas
dienas norisināsies Stopiņu
novada Līgo parkā, kur 13. jūnijā visi dalībnieki apvienosies
koporķestrī, atskaņojot šim
pasākumam izvēlētos skaņdarbus. Pērn šajā lielkoncertā
piedalījās vairāk nekā 200
akordeonistu.
Edīte Brūniņa,
Ozolnieku Mūzikas skolas direktore

21. janvārī Ozolnieku novada pīgi svinot svētkus un tematis- dicionālo kāpņu izmantošanas, mācību materiālās bāzes papilpirmsskolas izglītības iestā- kos pasākumus. Arī mums bija nodrošinot apmeklētāju plūs- dināšanai un attīstošas vides
des (PII) “Saulīte” pedagogi iespēja paviesoties Pārventas mu virzību, savienojot līmeņus iekārtošanai. Jau nākamajās
un viņu palīgi pieredzes apmaiņā viesojās Ventspils PII
“Varavīksne”. Arī šī pirmsskolas izglītības iestāde ir starp
pilotiestādēm Latvijā, kas
pirmās uzdrošinājās ieviest
kompetenču pieeju mācību
procesā un saturā.
Viesojoties pie kolēģiem
Ventspilī, saskatījām līdzības
abu iestāžu darbā, virzot pedagogu mācīšanas pieejas
maiņu, vēl brīvāku un mērķtiecīgāku izglītojamo darbību,
tajā pašā laikā, pārzinot un iedziļinoties izvirzītajos mērķos
un sasniedzamajos rezultātos.
Tāpat kā PII “Saulīte” arī šī
pirmsskola sadarbojas ar tuvākajiem ārpus iestādes partneriem –bibliotēku un kultūras Foto: Pedagogi gūst jaunu pieredzi Pārventas bibliotēkā
namu.
dienās pēc tikšanās ir uzsākta
PII “Varavīksne” kolēģi ir bieži bibliotēkā, kur ēkas būvprojek- ar lēzenu pandusu palīdzību.
aizgūto ideju realizācija metota
autori
ir
atteikušies
no
traTiekoties
guvām
jaunas
idejas
viesi tuvākajā bibliotēkā, ko-

disko materiālu izgatavošanā PII
“Saulīte” grupās.
Ozolnieku novada PII “Saulīte”
pedagogu un pedagogu palīgu
idejas, kas tiks iedzīvinātas ikdienas darba procesā:
•“Runājošās grīdas” – cipari,
figūras, ornamenti un celiņi,
ne tikai grupās, bet arī vidē
ārpus iestādes;
•“Individuālā darba paplātes kastītes”;
•Kopīgi pasākumi ar vecākiem Ānes bibliotēkā;
•Ielaminēta materiāla bērnu
individuālajai darbībai izgatavošana (darbam ar dažādiem
sīkiem priekšmetiem);
•Grupas izglītojamo foto, lai
aktualizētu/ilustrētu grupas
noteikumus.
Inese Karlevica,
PII “Saulīte” vadītājas vietniece
izglītības jomā

Novada skolēni gūst pieredzi Vācijā

No 9. līdz 14. februārim pie- arī piedalījās darbnīcās Del- zināšanas skolēniem noderē- Itāliju. 2021. gada oktobrī plācas Ozolnieku vidusskolas menhorstas vilnas fabrikas ja, veidojot savas muzeja eks- nots brauciens uz Rumāniju,
skolnieces un divas skolotājas devās uz Vācijas pilsētu
Delmenhorstu, lai kopā ar
vēl piecu valstu dalībniekiem
īstenotu Erasmus + projekta
"Mobile Museum abroad"
paredzētās aktivitātes. Projekta ietvaros tika veidotas
pārvietojamas muzeja ekspozīcijas par dažādām tēmām,
kuras izmantos mācību procesā.
Viesojoties Max–Planck ģimnāzijā Delmenhorstā, tika
izveidotas 6 muzeja ekspozīcijas par skolēnu pārstāvētajām
apdzīvotajām vietām un darba iespējām tajās.
Katras apdzīvotās vietas ekspozīciju veidoja starptautiska
skolēnu grupa. Ekspozīciju
par Ozolnieku novadu veidoja
Ozolnieku vidusskolas skolniece Laura Kristiāna Jureviča,
sadarbojoties ar skolēniem
no Polijas, Itālijas, Portugāles,
Vācijas un Rumānijas. Skolēni

muzejā. Muzeja darbinieku
vadībā skolēni apguva prasmi intervēt, analizēt dažādas
skaņas un artefaktus. Iegūtās

pozīcijas.
Nākamā projekta tikšanās norisināsies šogad maijā, Portugālē, bet oktobrī apmeklēsim

bet vēl 2021. gada aprīlī atbildes vizītē Ozolnieku vidusskolā viesosies citu dalībvalstu
skolēni un skolotāji.

Ozolnieku vidusskola dalību
Eiropas Savienības Erasmus+
programmas 2. pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projektā Nr. 2019-1-DE03KA229-059770_4
“Mobile
Museum abroad” uzsāka 2019.
gadā rudenī. Projekta īstenošana turpināsies līdz pat 2021.
gada oktobra vidum.
Vairāk informācijas par Erasmus+ projektu “Mobile Museum abroad” var uzzināt
Ozolnieku vidusskolas mājaslapā - http://ozolniekuvsk.lv/
index.php/projekti/erasmus,
par Erasmus+ programmu
- Valsts izglītības attīstības
aaģentūras (VIAA) mājaslapas
www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Liene Niedola,
Ozolnieku vidusskolas skolotāja
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Piešķirtas stipendijas trim
Ozolnieku vidusskolniecēm
Rīgas Stradiņa universitātē.
Evija Jureviča par iegūto stipendiju nolēmusi iegādāties
abonementu tiešsaistes kursiem, lai varētu pilnveidot
savas prasmes rasēšanā, jo
vēlas studēt RTU un kļūt par
arhitekti.
Ieva Kļaviņa daļu stipendijas

nāt viņu radošo darbību gan
ikdienas mācību procesā, gan
piedaloties olimpiādēs, konkursos un citās sabiedriskajās
aktivitātēs. Stipendija atbilstoši nolikumam un vērtēšanas
kritērijiem tiek piešķirta 2 reizes gadā. Kopš 2017. gada tiek
piešķirtas 3 stipendijas – katra

OZOLNIEKU AVĪZE / IZGLĪTĪBA

Februāra sākumā trīs Ozolnieku vidusskolas skolnieces - Megija Stepanova no 11.
klases kā arī Evija Jureviča un
Ieva Kļaviņa no 10. klases saņēma ikgadējās Leču ģimenes
stipendijas, ko administrē Vītolu fonds.

Digitālās prasmes
atvieglo un efektivizē
pedagogu darbu

12. februārī Ozolnieku novada
pirmsskolas izglītības iestādes
(PII) „Saulīte” logopēde-speciālais pedagogs Sandra Opaļeva
dalījās pieredzē ar pirmsskolas
pedagogiem, kā efektīvi izmantot interaktīvo tāfeli izglītojamo
izziņas un apmācības procesā,
izmantojot vizuālā atbalsta
programmu WidgitSymWriter.
Interaktīvā tāfele sniedz iespēju bērniem uzrakstīto vārdu
saistīt ar vizuālo attēlu, palīdz
lasīt un rakstīt prasmi apgūt
nepiespiestā, aizraujošā izziņas
procesā – spēlējoties.

Megija Stepanova stipendiju
izlietos mācībām Latvijas Universitātes Izcilības skolā, kurā
padziļināti apgūs matemātiku,
informātiku, bioloģiju, fiziku un
ķīmiju, jo nākotnē vēlas studēt

ieguldīs sava Skolēnu mācību
uzņēmuma attīstīšanā un popularizēšanā, kā arī svešvalodu
zināšanu pilnveidē.
Leču stipendijas mērķis ir veicināt skolēnu izaugsmi, rosi-

Pedagogi vingrinājās izmantot
pieejamos resursus, dažādojot
mācību procesu burtu, skaitļu,
skaņu, ciparu, krāsu, ģeometris60,00 eiro apmērā vienu reizi ko formu, līniju iepazīšanas promēnesī (izņemot jūniju un jū- cesā, valodas un fonemātiskās
dzirdes attīstībā, dabaszinātņu,
liju).
mākslas un matemātisko priekšRaksts tapis sadarbības ar Ozolnieku statu apguvē.
vidusskolu Darbam ar interaktīvo tāfeli noder arī portāla www.bernistaba.

lsm.lv izstrādātie uzdevumi dažādām attīstības pakāpēm, daudzveidīgām tēmām un mācību
jomām. Tepat var spēlēt atmiņu
stimulējošas spēles, veikt aizraujošus eksperimentus, vēlāk tos
izmēģinot dzīvē, iepazīt dzīvniekus, apgūt pulksteni, uzzināt par
elektrību, miegu un daudzām
citām noderīgām lietām un procesiem.
Programma ir efektīvi izmantojama arī izglītojamajiem, kuriem
ir grūtības mācību programmas
apgūšanā.
“Interaktīvās tāfeles piedāvātās
iespējas palīdz noturēt bērnu
uzmanību, ieinteresē un ienes
dažādību ikdienas apmācības
procesā. Digitālo mācību līdzekļu
izmantošana ikdienā palīdz apgūt bērniem saistošā veidā jaunas zināšanas, radīt priekšstatus
par norisēm dabā un sadzīvē”,
stāsta iestādes vadītāja Inese
Jumīte.
Raksts tapis sadarbībā ar
Inesi Karlevicu, PII "Saulīte" vadītājas
vietnieci izglītības jomā

Pilnveido mācību procesu pirmsskolā

ESF un LVA projekta “Kom- ba plānota starp izglītības ies- tika atbalstīti. Viens no atbalstīpetenču pieeja mācību tādēm, kas īsteno mazākum- tajiem projektiem ir Ozolnieku
procesā” ietvaros, plānoti tautību izglītības programmu. novada PII “Saulīte” un Olaines
pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas pasākumi starp pirmsskolas
iestādēm.

pirmsskolas izglītības iestāžu
pieredzes apmaiņa, izglītojamo
un pedagogu sadarbība. Projekta realizēšanas laiks plānots no
11.03.2020. – 31.05.2020.
Projektā realizācijā plānots
sasniegt sekojošus mērķus:
• Sekmēt latviešu valodas
apguvi un lietošanu;
Ozolnieku novada pirmssko• Apgūt un lietot runā
las izglītības iestāde “Saulīte”
jaunos terminus, saistot
pieteica savu dalību Latviešu
ar piedāvāto aktivitāšu
valodas aģentūras izsludinātēmu;
tajā ESF organizētajā projektā
• Veicināt lasīt, rakstīt
“Kompetenču pieeja mācību
prasmes apgūšanu, mērsaturā” Nr. 8.3.1/16/002 6.9
ķtiecīgi plānojot, praktiski
apakšdarbība “Atbalsta pasādarbojoties un realizējot
kumi pedagogiem, īstenojot
ieceri;
mācību saturu lingvistiski No visas Latvijas tika iesūtīti PII “Zīle” sadarbības projekts,
• Radīt nepieciešamību
neviendabīgā vidē”. Sadarbī- 24 pieteikumi, no kuriem 9 kura laikā tiks īstenota Latvijas

piedāvāto aktivitāšu laikā
saziņā lietot valsts valodu,
prezentēt veikumu, novērtēt savu un komandas
darbu.
Iestādes un izglītojamo ieguvums būs kopīgas radošās
darbnīcas un piedalīšanās tematiskajos pasākumos, kā arī
aktivitātes kopā ar vecākiem,
kuru laikā tiks atjaunota, labiekārtota un papildināta esošā
kukaiņu māja.

Inese Karlevica, PII "Saulīte" vadītājas
vietniece izglītības jomā

Lauksaimnieki var veikt lauku bloku un ainavu elementu
precizēšanu.
Precizēšanas
pieprasījumus varēs iesniegt
līdz šā gada 1. aprīlim.
Precizēšanas
pieprasījumi
jāiesniedz tikai tad, ja klients
vēlas iekļaut lauku blokā jau
sakoptu platību, no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu
platību vai pievienot jaunus
ainavas elementus. Precizēšanas pieprasījumā ir iespēja
izveidot lauksaimnieka bloku,
savu apsaimniekoto platību
nošķirot no kaimiņu apsaimniekotajām platībām.
Dienests iesniegumu lauku
bloku precizēšanai var noraidīt, ja izmaiņas ir mazākas par
0,1 ha vai 2% no lauku bloka
platības.
Svarīgi ievērot, ka platībai ir
jābūt sakoptai uz lauku bloka
precizēšanas
pieprasījuma
iesniegšanas brīdi – tajā nav

krūmu, celmu, kūlas u.c. Precizētā platība tiks apsekota arī
dabā. Ja tā nebūs sakopta, tā
netiks iekļauta lauku blokā un
sezonas laikā netiks veikta atkārtota platības apsekošana.
Klienti var pārliecinieties par
savām
apsaimniekotajām
platībām LAD ģeogrāfiskajā
informācijas sistēmā, kurā
ir apkopota aktuālākā informācija par lauksaimniecībā
izmantojamo zemi un ainavu
elementiem lauku blokos:
http://karte.lad.gov.lv
vai
Elektroniskajā pieteikšanās
sistēmā (EPS). Rokasgrāmatas
un pamācības pieejamas LAD
mājaslapā - http://www.lad.
gov.lv
Raksts tapis sadarbībā ar LAD

Turpinām rakstu sēriju “UZŅĒMĒJI OZOLNIEKOS”, kurā stāstam par novada jaunajiem un
jau pieredzējušajiem uzņēmējiem. Šoreiz iepazīstinām ar SIA
”IKTK”, kas mājvietu radis Ozolnieku novada Raubēnos.
Kā uzsākāt uzņēmējdarbību un
kādi īsumā ir interesantākie
fakti uzņēmuma vēsturē?
Lielizmēra līmēto koka būvkonstrukciju ražotne SIA ”IKTK” pārstāv
vēsturiskas pārmaiņas būvniecībā un būvkonstrukciju ražošanā,
attīstot modernas un inovatīvas
iespējas koka būvkonstrukcijām.
Savas gaitas vēl nesen - 2015.
gadā - IKTK sāka kā rūpniecisko
pētījumu centrs, ar laiku vairāk
pievēršoties ražošanai, kur joprojām nozīmīga loma ir pētījumiem, testēšanai, prototipiem,
kas rezultējas jaunu tehnoloģiju
un risinājumu ieviešanā ne tikai
Latvijā, bet arī citās zemēs.
Pastāstiet par sava uzņēmumu
kopumā, kādi ir nozares un jūsu
uzņēmuma izaicinājumi?
Uzņēmuma nosaukums IKTK
atšifrējams kā "Inovācijas koka
tiltos un konstrukcijās", kas saistīts ar to, ka gan pētījumu, gan
ražošanas uzmanības centrā ir

lielizmēra taisni vai liekti līmētas
("glulam") koka konstrukcijas, kā
arī līmēta koka paneļi.
Patlaban uzņēmuma lielākais
īpašnieks ir SIA "Ceļu būvniecības
sabiedrība "Igate"", kura investējusi ievērojamus līdzekļus ražošanas korpusa izbūvē, kā arī jaunu
iekārtu iegādē, ieviešanā un darbinieku apmācībā. Sākotnēji IKTK
izveidoja, investējot uzņēmumā
aptuveni 5,5 miljonus eiro. Tostarp gan privātos līdzekļus, gan
ES fondu finansējumu. Savukārt
2019. gadā tika pabeigts jauns ražošanas korpuss ar jaunām iekārtām, tajā investējot vēl aptuveni
2 miljonus eiro privāto līdzekļu.
Kāpēc uzsākāt darbību tieši
Ozolnieku novadā un kāda ir
saikne ar novadu? Kā vērtējat
sadarbību ar pašvaldību? Ko novēlētu citiem Ozolnieku novada
uzņēmējiem?
Par IKTK mājvietu kļuva rūpnieciskā zona Ozolnieku novada Cenu
pagasta Raubēnos, galvenokārt
pateicoties skaidrai un saprotamai sadarbībai ar pašvaldību.
Sākotnēji tika izskatītas iespējas
arī Jelgavā, un tas izvērtās par
biznesam pārāk sarežģītu procesu, bet Ozolnieku novads izrādījās

šajā ziņā lietišķāks, racionālāks
un operatīvāks savā darbā. Nenoliedzami liela loma ir arī tam,
ka Raubēni atrodas loģistikai
ērtā teritorijā. Patlaban IKTK
ieviestās tehnoloģijas ir radniecīgas jaunākajām pasaules tendencēm. Kopš pētnieciskiem
nolūkiem izgatavotā gājēju
koka tilta pie Tērvetes Dabas
parka, šobrīd uzņēmumam ir
daudz vairāk objektu, ar ko lepoties. Starp tiem ir Pasta salas
slidotavas jumts un brīvdabas
koncertzāle "Mītava" Jelgavā,
estrādes Krimūnās un Penkulē.
Nesen atklāts pagaidām Latvijā vienīgais kokbetona tilts
Jaunpilī, koka konstrukcijas jaunajās "Viršu" degvielas izpildes
stacijas būvēs. Strādājam arī
ārpus Latvijas. Tapis slēpotāju
tilts Beitostolenā un transporta
pārvads pār dzelzceļu Norvēģijā,
viesnīca Druskininkos, Lietuvā,
un citi būvobjekti.
Patlaban IKTK ražotnē top interesants projekts - koka konstrukcijas nopietnas noslodzes
autotransporta tiltam pār kalnu
upi Norvēģijā, kas savieno Eiropas nozīmes šoseju E16 starp
Bergenu un Oslo.

Lai nodrošinātu patērētājus ar pilnvērtīgu informāciju par pārtikas
produktu izcelsmi, pārtikas ražotājiem no 2020. gada 1. aprīļa tiks
piemērota jaunā regula par pārtikas produkta galvenās sastāvdaļas
izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas norādīšanu.
Ja pārtikas produkta izcelsme ir norādīta, bet nav tā pati, kas produkta galvenajai sastāvdaļai, tad marķējumā jānorāda arī attiecīgās galvenās sastāvdaļas izcelsmi vai jānorāda, ka
galvenās sastāvdaļas izcelsme atšķiras no pārtikas produkta izcelsmes.
“Galvenā sastāvdaļa” ir pārtikas produkta sastāvdaļa vai sastāvdaļas, kuras veido vairāk
nekā 50% no minētā pārtikas produkta vai, ko patērētājs parasti saista ar pārtikas produkta
nosaukumu, un, kam vairākumā gadījumu ir nepieciešama kvantitatīvā norāde.
Galvenie kritēriji, pēc kuriem var noteikt pārtikas produkta galveno sastāvdaļu ir kvantitatīvais kritērijs, kur attiecīgā produkta sastāvdaļa veido vairāk nekā 50 % no pārtikas produkta un kvalitatīvais kritērijs, kur minēto sastāvdaļu, parasti saista ar pārtikas produkta
nosaukumu.
Raksts tapis sadarbībā ar Zemkopības ministriju

OZOLNIEKU AVĪZE / UZŅĒMĒJIEM

Var iesniegt lauku IKTK ievada jaunu laikmetu
bloku precizējumus būvniecībā
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Helmuts Rodke dalās pieredzē
ar Ozolnieku iedzīvotājiem

Četras zelta medaļas Latvijas
čempionātā virves vilkšanā!

Ozolnieku novada virves vilkšanas klubs “Ozoli” Latvijas čempionātā virves vilkšanā izcīnīja 4
zelta medaļas! “Ozoli” startēja
četrās no piecām svara kategorijām pieaugušajiem, visās izcīnot uzvaras. Tas ir augstākais
sasniegums komandas pastāvēšanas 25 gadu vēsturē.
19. februāra vakarā Ozolnieku Sporta skolas telpās sporta meistars
un daudzkārtējs Latvijas čempions vieglatlētikā Helmuts Rodke
dalījās praktiskā darba pieredzē treniņu metodikā ar kopumā 60
Ozolnieku novada sporta entuziastiem, treneriem un sporta skolotājiem.
Pasākuma laikā notika vingrojumu paraugdemonstrējumi, iesaistot
klātesošos. Semināra dalībnieki arī saņēma apliecību par sporta speciālista profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi. Rodke
aicināja sportistus nepārslogot sevi fiziskajos treniņos un ievērot no
vienas nedēļas līdz pat 21 dienai atpūtas.
Solvita Cukere

Četras „zelta” uzvaras gūtas komandām 350kg (4 pret 4), 480kg,
580kg un svara kategorijā līdz
700 kg. „Ozoli” šogad triumfēja
sīvā cīņā pret Ventspils virves vilcēju komandu „Velkonis”, līdz šim
sīvāko “Ozolu” konkurentu.
Kopumā sacensībās Ventspils
Olimpiskajā centrā pulcējās desmit komandas, vairāk nekā 100
virves vilcēju, kuri sacentās 5 svara kategorijās.
“Pateicamies komandas atbalstī-

Airētāju sasniegumi fiziskās pārbaudes sacensībās

Janvāra noslēgumā Ozolnieku
Sporta skolas audzēkņi godam
aizvadīja Vispārējās fiziskās
pārbaudes sacensības Liepājā.
Veiksmīgāk startēja U10 vecuma
grupas zēni no Ozolnieku vidusskolas 3.c klases:
1. vietā - Artemijs Baranovs;
2. vietā Matīss Bērziņš;
3. vietā Miks Klegeris-Dortāns.
Meitenēm U12 grupā labākais
sniegums un 1. vieta Jasmīnei

Petrai Puriņai. Sudraba godalgu
U16 grupā izcīnīja Marks Cimermanis, bet bronzas medaļa U12
grupā Leonardam Piļkam.
Paldies par cīņas sparu dalībniekiem - Laurim Lukšam, Leonardam Pāvilsonam un Linardam
Laidiņam.
Savukārt, 16. februārī Ozolnieku
Sporta skolas audzēkņi izcīnīja 8
medaļas - 3 zelta, 3 sudraba un
2 bronzas krosā airēšanas sla-

lomistiem, kas norisinājās Ozolnieku slēpošanas trasē. Sportisti
sacentās 3 distancēs, sešās vecuma grupās.
Zelta medaļas saņēma:
- Jānis Līcītis (2,5km U14),
- Jasmīne Petra Puriņa (1,4km
U12)
- Elizabete Spilnere (1,4km U10).
Sudraba medaļas saņēma:
- Justs Līcītis (1,4km U10);
- Gerda Miķīte (1,4km U10);
- Lauris Lukšs (2,5km U16).
Bronzas medaļas saņēma:
- Artemijs Baranovs (1,4km U10)
- Kristiāna Spilnere (1,4km U12).
Uzreiz aiz goda pjedestāla savās
grupās šoreiz palika Linards Laidiņš, Ernests Miķītis un Mārcis
Kārklevalks. Krosu airēšanas
airēšanas slalomistiem rīkoja
Latvijas Kanoe asociācija un Ozolnieku Sporta skola.
Mārcis Laidiņš, Ozolnieku airēšanas kluba
dibinātājs, airēšanas treneris

Florbolisti svin uzvaras Latvijas čempionātā
Tukums", "Inčukals/Coyote" un
"Babīte SK". Baudot 150 līdzjutēju
atbalstu, FK "Jenoti" sakāva visus
pretiniekus.
Komandu "Irlava/Tukums" FK Jenoti sakāva ar 13:4.
“Babīte SK” florbolistus FK Jenoti
pieveica ar rezultātu 9:4.
“Inčukalns/Coyote” sportistus uzvarēja ar 10:2.
Gaidīsim līdzjutējus Latvijas 26.
15. februārī Ozolnieku Sporta skolas florbola komanda “Jenoti” svi- čempionāta fināla spēlēs aprīlī.
nēja uzvaru Latvijas 26. čempionāta posmā, kas pirmo reizi norisiEdgars Janovičs, Ozolnieku Sporta skolas
nājās Ozolniekos.
treneris florbolā
Ozolniekos spēkiem mērojās četras komandas - "FS Sigulda", "Irlava/

(Foto: Mārtiņš Zitāns - komandas jaunākais treneris/menedžeris ar izcīnītajām medaļām)

tajiem, līdzjutējiem un Ozolnieku
novada pašvaldībai par iespēju
piedalīties Latvijas un starptautiska mēroga sacensībās. 18. februārī lidosim uz Pasaules čempionātu Dublinā, kur startēsim

starp spēcīgākajām pasaules komandām virves vilkšanā telpās,
aizstāvot Latvijas godu” , informē
Laimonis Vanags.
Solvita Cukere

Karatisti izcīna 8 medaļas!

15. februārī Rīgas Hanzas vidusskolā norisinājās atklātais “RTKK
2020” karatē turnīrs, kur Ozolnieku Sporta skolu sacensībās pārstāvēja pieci karatisti 10 dažādās karatē kategorijās, izcīnot 8 medaļas:
Ņikita Andiņš – 1. vieta KUMITE, 2. vieta KATA;
Jeļizaveta Kuļbačnaja – 1. vieta KATA, 3. vieta KUMITE;
Rostislavs Gorbunovs – 1. vieta SUMO, 3. vieta KATA;
Martins Kolkovs – 3. vieta SUMO;
Radions Seļjanins – 2. vieta KUMITE.
Sacensībās par uzvarām KUMITE, KATA, SUMO un FANTOM KUMITE disciplīnās kopumā cīnījās 370 sportisti.
Sergejs Fomenko, Ozolnieku Sporta skolas karatē treneris

8. februārī Dobeles Sporta hallē norisinājās ikgadējā Dobeles
Dzirnavnieka kausa izcīņa futbolā telpās, kur futbola komanda
“Ozolnieki” 12 komandu konkurencē izcīnīja uzvarētāju kausu!

14. februārī, Valentīna dienai
veltītajā pēcpusdienā “Rožu
sveču gaismā” Garozas pakalpojumu centrā „Eži” tika prezentēts Intas Špilleres dzejas izlases
krājumus „Ieva”. Tajā autore
meklē atbildes uz jautājumu:
“Kas ir sieviete? Gādīga māte,
mīloša sieva vai kārdinātāja
Ieva?”. Krājums “Ieva” ir stāsts
dzejā par sievietes likteni.

Godalgas jauno vokālistu
konkursā „Zelta balss”

OZOLNIEKU AVĪZE / KULTŪRA

Izdots Intas Špilleres
dzejas krājums “Ieva”

Vairāk nekā 50 Špilleres dzejoļi
ietērpti mūzikā. Daļu no dziesmām “Ievas” atklāšanas vakarā
atskaņoja Gundars Riektiņš. Špillere izdevusi 12 autorgrāmatas
un piedalījusies vairākos dzejas
kopkrājumos.
Solvita Cukere

Skolēni piedalās skatuves
runas konkursā

10. februārī Ozolnieku Tautas
namā norisinājās Skolēnu
skatuves runas konkursa 1.
kārta, Jelgavas un Ozolnieku
novadu skate.
Konkursa 1. kārtā piedalījās 36
dalībnieki, 13 no viņiem pārstāvēja Ozolnieku vidusskolu,
viens - Teteles pamatskolu.
Dalībnieku sniegumu vērtēja Ozolnieku novada amatierteātra un Jelgavas Ā. Alunāna teātra režisore Dace Vilne, Jelgavas
Jaunā teātra un Ozolnieku novada Jauniešu teātra studijas
režisore Antra Leite–Straume
un Ozolnieku Tautas nama vadītāja Madara Griba.

9. februārī, Vidzemes koncertzālē “Cēsis” notika jauno voZemgales reģiona konkursa 2. kālistu konkurss “Zelta balss
kārtā, kas norisināsies 11. mar- 2020”.
tā Jelgavas pilsētas bibliotēkā,
piedalīsies Emīlija Zeimane no
Novadniece Rēzija Anna JaseOzolnieku vidusskolas 2. a klaviča 30 dalībnieku konkurencē
ses, Gundega Sirvide no Ozolnieku vidusskolas 5. a klases, izcīnīja augsto 2. vietu un GunAnastasija Baranova no Ozol- tara Rača simpātijas balvu. Sanieku vidusskolas 6. c klases, vukārt, Elza Plaude saņēma 1.
Eila Krista Rumpe no Ozolnieku pakāpes diplomu starp 30 individuālajiem dalībniekiem. Abu
vidusskolas 7. c klases.
Paldies visiem dalībniekiem meiteņu mūzikas pedagoģe ir
un viņu skolotājām - Ligijai An- Evija Lagzdiņa.
dersonei, Agnesei Čīkai, Leldei Savukārt, 18 ansambļu konkurencē savā vecuma grupā (7-9
Novickai, Renātei Zarai.
gadi) 3. vietu izcīnija "Trio NiRaksts tapis sadarbībā ar Inetu Freimani,
Jelgavas novada pašvaldības IP galveno anse". Godalgotajā trio piedaspeciālisti interešu izglītības jomā lās Aurēlija Pošeika, Melānija
Briuņa un Ance Ermane.
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Konkursā startēja arī Bērnu
muzikālā teātra dalībnieki “Niansīte” (vecuma grupā 3-6
gadi) un "Nianse" (10-13 gadi),
ko konkursam sagatavoja Ozolnieku Tautas nama muzikālā
pedagoģe Ingūna Lipska-Pētersone.
Dziedātāju sniegumu vērtēja
žūrija - dziedātāja Aija Andrejeva, mūzikas izdevējs un autors
Guntars Račs, mūzikas producents Rūdolfs Budze un TV režisore Zane Gargažina.
Apsveicam jaunās dziedātājas,
vecākus un pedagogus!
Raksts tapis sadarbībā
ar Ozolnieku Tautas namu

OZOLNIEKU AVĪZE / SAISTOŠIE NOTEIKUMI
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Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2019. gada 21. novembra sēdes lēmumu Nr. 17 ( protokols Nr. 13)
Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr. 25/2019
„Par Ozolnieku novada pašvaldības sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta
pirmo un piekto daļu,
Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 “Noteikumi par
sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30., 31., 31.1 un 32. punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka Ozolnieku novada pašvaldības sociālo
garantiju veidus (turpmāk – Pašvaldības atbalsts) pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam, kā arī to piešķiršanas kārtību.
2. Noteikumi ir attiecināmi uz pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušiem bērniem, kuri sasnieguši pilngadību un kuriem ir izbeigusies ar Ozolnieku novada
Bāriņtiesas lēmumu noteiktā ārpusģimenes aprūpe (turpmāk - Persona).
3. Tiesības saņemt Pašvaldības atbalstu sociālo garantiju nodrošināšanai Personai saglabājas līdz
24 gadu vecuma sasniegšanai.
II. Pašvaldības atbalsta veidi un tā piešķiršanas kārtība
4. Personai tiek nodrošināti šādi Pašvaldības atbalsta veidi sociālo garantiju nodrošināšanai:
4.1. vienreizējs pabalsts pastāvīgas dzīves uzsākšanai;
4.2. palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā;
4.3. vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;
4.4. pabalsts ikmēneša izdevumiem Personām, kuras turpina mācīties vai studē;
4.5. psihosociālais atbalsts;
4.6. papildu materiālais atbalsts.
5. Lai saņemtu Noteikumos minēto Pašvaldības atbalstu, Personai jāvēršas Ozolnieku novada
Sociālajā dienestā (turpmāk – Dienests) ar iesniegumu un citiem dokumentiem, ja tādi
nepieciešami lēmuma pieņemšanai atbilstoši attiecīgā Pašvaldības atbalsta veidam.
6. Personas iesniegumu un tam pievienotos dokumentus Dienests izskata un mēneša laikā pieņem
lēmumu par attiecīgā Pašvaldības atbalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.
7. Dienesta lēmumus par Pašvaldības atbalsta piešķiršanu, atteikumu to piešķirt vai par Pašvaldības
atbalsta pārtraukšanu Persona var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Ozolnieku novada domē, Administratīvo aktu strīdu komisijā, iesniegumu par administratīvā akta
apstrīdēšanu iesniedzot Dienestā.
8. Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
9. Ja Pašvaldības atbalsts saņemts nepamatoti Personas vainas dēļ, Personas pienākums ir
nekavējoties pēc pašvaldības pieprasījuma labprātīgi atmaksāt nepamatoti saņemtos naudas
līdzekļus.
III. Pašvaldības atbalsta apmērs un tā saņemšanas nosacījumi
10. Vienreizējs pabalsts pastāvīgas dzīves uzsākšanai tiek piešķirts naudas līdzekļu veidā 4 (četru)
valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā. Piešķirot vienreizējo pabalstu pastāvīgas dzīves
uzsākšanai Personai ar invaliditāti, ņem vērā diferencēto valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta
apmēru, kas noteikts personai ar I, II vai III grupas invaliditāti kopš bērnības.
11. Palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Persona var saņemt, lūdzot izīrēt pašvaldības dzīvojamo
telpu vai piesakoties dzīvokļa pabalstam:
11.1. lūdzot izīrēt pašvaldības dzīvojamo telpu, Persona nodrošināma ar dzīvojamo telpu pirmām
kārtām, ievērojot ārējos normatīvos aktus par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā;
11.2. izvēloties patstāvīgi atrast savām vēlmēm un iespējām atbilstošu dzīvojamo telpu
īrēšanai jebkurā administratīvajā teritorijā Latvijā, Personai tiek piešķirts dzīvokļa pabalsts:
11.2.1. dzīvokļa pabalsts ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanai (īres
maksa, pārvaldīšanas darbības un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītie pakalpojumi)
tiek piešķirts līdz EUR 150,00 mēnesī;
11.2.2. dzīvokļa pabalsts tiek izmaksāts, pamatojoties uz Personas iesniegtiem dokumentiem,
kas apliecina veiktos maksājumus par dzīvojamās telpas lietošanu un ar to saistītajiem
pakalpojumiem;
11.2.3. Persona, kura ir nodrošināta ar pašvaldības dzīvojamo telpu, nav tiesīga vienlaikus
saņemt arī dzīvokļa pabalstu ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanai.
12. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei tiek piešķirts naudas
līdzekļu veidā EUR 320,00 apmērā vai sadzīves priekšmetu un inventāra veidā.
13. Pabalsts ikmēneša izdevumiem Personām, kuras turpina mācīties vai studē, tiek piešķirts
naudas līdzekļu veidā 2 (divu) valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā:
13.1. Personai, kura mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt
valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo
kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos
normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu;
13.2. Personai, kura studē augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus,
un saskaņā ar studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi
apgūst izglītības programmu;
13.3. piešķirot pabalstu Personai ar invaliditāti, ņem vērā diferencēto valsts sociālā
nodrošinājuma pabalsta apmēru, kas noteikts personai ar I, II vai III grupas invaliditāti kopš
bērnības;
13.3. pabalsta izmaksu aptur studiju pārtraukuma laikā un atjauno, ja studijas tiek atsāktas;
13.4. Personas pienākums ir nekavējoties informēt Dienestu par studiju pārtraukšanu.
14. Lai veicinātu Personas integrēšanos sabiedrībā, Dienests, izvērtējot Personas sociālos,
emocionālos un materiālos resursus un piesaistot ārējos un iekšējos resursus, nodrošina Personai
nepieciešamo psihosociālo atbalstu: sociālā darbinieka, psihologa, veselības veicināšanas
speciālista u.c. konsultācijas, ģimenes asistentu, sociālo rehabilitāciju, izglītojošas nodarbības
jaunajām māmiņām u.tml.
15. Papildu materiālais atbalsts Personām tiek piešķirts, ievērojot ārējos normatīvos aktus par
sociālo palīdzību, ja, izvērtējot Personas ienākumus un materiālo stāvokli, tā ir atzīstama par trūcīgu
vai maznodrošinātu personu.
IV. Noslēguma jautājums
16. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. martā.
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Saistošo noteikumu Nr. 25/2019
„ Par Ozolnieku novada pašvaldības sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas” paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Ievērojot LR tiesībsarga aicinājumu, no saistošajiem
noteikumiem par pašvaldības sociālajiem pabalstiem,
kurus piešķir, izvērtējot materiālo situāciju, ir izdalītas
pašvaldības sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas,
sagatavojot atsevišķus saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošajos noteikumos noteikti Ozolnieku novada
pašvaldības sociālo garantiju veidi (turpmāk – Pašvaldības
atbalsts) pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam, kā arī to piešķiršanas kārtība,
nemainot iepriekš noteikto pabalstu apmēru.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projektā paredzēto sociālo garantiju
nodrošināšanai nav nepieciešami papildus budžeta līdzekļi.

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

Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Nav organizētas.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Ozolnieku novada
Sociālais dienests. Administratīvajām procedūrām tiek
pakļauta lēmuma pieņemšana, izpildes administrēšana un
pārsūdzēšana.
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Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2019. gada 21. novembra sēdes lēmumu Nr. 17 ( protokols Nr. 13)
Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr. 26/2019
„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un
sociālās palīdzības pabalstiem Ozolnieku novadā”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto
un piekto daļu,
Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 550 ”Kārtība, kādā aprēķināms,
piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un
slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 15. punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka Ozolnieku novada pašvaldības (turpmāk Pašvaldības) sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk - Pabalsti) veidus un apmēru, piešķiršanas
kārtību un personu grupas, kuras ir tiesīgas saņemt pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus, kā arī
kārtību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai.
2. Noteikumu mērķis ir sniegt materiālu palīdzību Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā
deklarētām trūcīgām, maznodrošinātām un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm vai atsevišķi
dzīvojošām personām, lai nodrošinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu
līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.
3. Pabalsti, izņemot vienreizējo pabalstu krīzes situācijā, tiek piešķirti, pamatojoties uz personas
materiālo resursu - ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katras personas
līdzdarbību.
4. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
4.1. ģimene – laulātie, bērni un personas, kurām ir kopīgi izdevumi pamatvajadzību
nodrošināšanai un kuras mitinās vienā mājoklī;
4.2. sociālā palīdzība – naudas vai mantiskais pabalsts, pamatojoties uz personas materiālo
resursu - ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katras personas līdzdarbību;
4.3. sociālā rehabilitācija - pasākumu komplekss personas sociālās funkcionēšanas spēju
atjaunošanai vai uzlabošanai, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos
sabiedrībā;
4.4. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai - pabalsts, ko piešķir
ģimenei (personai), kura atzīta par trūcīgu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu, lai sniegtu materiālu atbalstu krīzes situācijā
nonākušām ģimenēm (personām) un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas sociālās
situācijas uzlabošanā;
4.5. trūcīgas ģimenes (personas) statuss – noteikts ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis,
kuru nepārsniedzot ģimene (persona) tiek atzīta par trūcīgu, un kārtību, kādā ģimene (persona)
tiek atzīta par trūcīgu;
4.6. maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss – ģimene (persona), kuras ienākumi un
materiālais stāvoklis nepārsniedz Pašvaldības domes noteikto līmeni;
4.7. krīzes situācija - krīzes situācija - situācija, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no
ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt
savas pamatvajadzības un, tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība;
4.8. līdzdarbības pienākumi - personas darbība ar mērķi atjaunot un attīstīt sociālo problēmu
risināšanas prasmes, lai uzlabotu patstāvīgas funkcionēšanas spējas un veicinātu personas
iekļaušanos sabiedrībā.
II. Materiālās situācijas izvērtēšanas un trūcīgas ģimenes (personas)
vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanas kārtība
5. Lai saņemtu pašvaldības sociālo palīdzību, personai jāvēršas Ozolnieku novada Sociālajā dienestā
(turpmāk –Dienestā) ar iesniegumu izvērtēt atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusam.
6. Lai novērtētu personas ienākumu un materiālā stāvokļa līmeņa atbilstību, persona deklarē savus
ienākumus un citus materiālos resursus iztikas līdzekļu deklarācijā, kuru pašvaldības informācijas
sistēmā elektroniski sagatavo persona sadarbībā ar Dienesta sociālā darba speciālistu.
7. Dienests pirms lēmuma pieņemšanas pārbauda deklarācijā iekļauto ziņu patiesumu, apsekojot
ģimeni (personu) dzīvesvietā, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai.
8. Atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam tiek izvērtēta un noteikta atbilstoši

III. Pašvaldības Pabalstu veidi un to piešķiršanas kārtība
12. Personai tiek nodrošināti šādi Pašvaldības Pabalstu veidi:
12.1. pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai;
12.2. mājokļa (dzīvokļa) pabalsts;
12.3. pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai;
12.4. pabalsts izglītības ieguves atbalstam;
12.5. pabalsts veselības aprūpei;
12.6. pabalsts krīzes situācijā.
13. Lai izvērtētu ģimenes (personas) vajadzību pēc sociālās palīdzības (izņemot pabalstu
krīzes situācijās), personai Dienestā ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:
13.1. iesniegums, kuru parakstot, persona sniedz Dienestam atļauju izmantot pašvaldības
un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par sevi un ģimenes locekļiem;
13.2. iztikas līdzekļu deklarācija;
13.3. ienākumus apliecinoši dokumenti (izraksts no katra personas kredītiestādes vai pasta
norēķinu sistēmas konta par pēdējo trīs kalendāro mēnešu ienākumiem);
13.4. pieprasot pabalstu veselības aprūpei - ārstēšanās izdevumu apliecinoši dokumenti
ar maksātāju identificējošiem datiem, izrakstīto medikamentu recepšu kopijas vai
ģimenes ārsta izdotu izziņu par medikamentu nepieciešamību, kura atjaunojama ik pēc 6
mēnešiem;
13.5. pieprasot mājokļa (dzīvokļa) pabalstu – izdevumus par kurināmā iegādi apliecinoši
dokumenti ar maksātāju identificējošiem datiem.
14. Persona, kura saņem Pabalstu, apņemas pildīt līdzdarbības pienākumus. Līdzdarbības
pienākumu mērķis ir attīstīt personas problēmu risināšanas prasmes, lai uzlabotu patstāvīgas
funkcionēšanas spējas un veicinātu personas iekļaušanos sabiedrībā. Līdzdarbības pienākumi
tiek noteikti, Dienesta sociālā darba speciālistam savstarpēji vienojoties ar klientu.
Vienošanos par līdzdarbības pienākumu pildīšanu paraksta abas puses.
15. Ja ģimene (persona) ir atteikusies no līdzdarbības pienākumu pildīšanas, vai apzināti
izvairās no noslēgtās vienošanās par līdzdarbību vai individuālā rehabilitācijas plānā
noteikto uzdevumu pildīšanas, Sociālais dienests lemj par Pabalsta izmaksas atteikšanu vai
pārtraukšanu.
16. Ja ģimenes (personas) materiālajā situācijā un ģimenes sastāvā ir radušās izmaiņas
vai beidzies piešķirtais trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, Pabalstu
saņemšanai ģimenei (personai) ienākumus jādeklarē atkārtoti.
17. Personas iesniegumu un tam pievienotos dokumentus Dienests izskata mēneša laikā un
pieņem lēmumu par attiecīgā Pašvaldības Pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un
paziņo atbilstoši personas iesniegumā norādītajam paziņošanas veidam.
18. Dienesta lēmumus par Pašvaldības Pabalsta piešķiršanu, atteikumu to piešķirt vai par
Pašvaldības Pabalsta pārtraukšanu persona var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas Ozolnieku novada domē, Administratīvo aktu strīdu komisijā, iesniegumu par
administratīvā akta apstrīdēšanu iesniedzot Dienestā.
19. Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
20. Ja Pašvaldības Pabalsts saņemts nepamatoti personas vainas dēļ, personas pienākums
ir nekavējoties pēc pašvaldības pieprasījuma labprātīgi atmaksāt nepamatoti saņemtos
naudas līdzekļus.
IV. Pašvaldības Pabalstu apmērs un tā saņemšanas nosacījumi
21. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (GMI) tiek piešķirts
personai, kura atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā un apmērā, izmaksājot reizi mēnesī periodā, kurā piešķirts trūcīgas ģimenes
(personas) statuss, sākot no mēneša, kad pieņemts lēmums par GMI piešķiršanu un ar
darbspējīgām personām noslēgta rakstveida vienošanās par līdzdarbības pienākumu
veikšanu.
22. Mājokļa (dzīvokļa) pabalsts tiek piešķirts naudas līdzekļu veidā EUR 214,00 apmērā
kalendārajā gadā personai, kura atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusam, par pabalsta pieprasītāja faktisko dzīvesvietu, kas atrodas Ozolnieku novada
administratīvajā teritorijā.
23. Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai tiek piešķirts, lai novērstu vai
mazinātu invaliditātes, darbnespējas, brīvības atņemšanas, soda izciešanas, atkarības
vai vardarbības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē,
nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā. Dienesta speciālists, pēc
personas individuālo vajadzību un sociālās situācijas izvērtēšanas, lemj par individuālā
sociālā rehabilitācijas plāna izveidošanu un sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai
nepieciešamā pabalsta apmēru, iesniedzot Dienestā atzinumu ar rekomendāciju.
24. Pabalsts izglītības ieguves atbalstam var tikt piešķirts katram izglītojamam no trūcīgas vai
maznodrošinātas ģimenes, kurš mācās pamatizglītības vai vidējās izglītības mācību iestādē:
24.1. ikgadējs pabalsts mācību līdzekļu iegādei EUR 30,00 vērtas dāvanu kartes veidā,
kuru var izmantot iegādājoties mācību līdzekļus konkrētā kancelejas preču veikalā, ja
iesniegums pabalsta pieprasīšanai iesniegts laikā no 1. augusta līdz 30. oktobrim;
24.2. ikmēneša pabalsts izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma segšanai, kas pēc rēķina
iesniegšanas tiek pārskaitīts attiecīgās izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojumu
sniedzējam līdz mācību semestra beigām sekojošā apmērā:
24.2.1. izglītojamiem no trūcīgām ģimenēm - 100% apmērā no ēdināšanas
izdevumu apmēra;
24.2.2. izglītojamiem no maznodrošinātām ģimenēm pabalsts - 100% apmērā no
ēdināšanas izdevumu apmēra;
25. Pabalsts veselības aprūpei var tikt piešķirts personām no trūcīgām vai maznodrošinātām
ģimenēm sekojošā apmērā:

25.1. pabalsts par ārstēšanos stacionārā un recepšu medikamentu iegādi par pēdējiem 3
kalendārajiem mēnešiem – līdz EUR 210,00 gadā;
25.2. pabalsts zobu protezēšanas izdevumu segšanai – līdz EUR 100,00 gadā;
25.3. pabalsts zobu ārstēšanas izdevumu segšanai - līdz EUR 60,00 gadā;
25.4. pabalsts briļļu/ kontaktlēcu iegādei bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm
- līdz EUR 60,00 gadā.
26. Pabalsts krīzes situācijā tiek piešķirts līdz EUR 400,00 vienai ģimenei (personai), neizvērtējot
ģimenes (personas) materiālo stāvokli, dabas katastrofu, cilvēku izraisītās katastrofas gadījumā un
citu no personas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ:
26.1. iesniegums pabalsta pieprasīšanai Dienestā ir jāiesniedz ne vēlāk kā viena mēneša laikā
no krīzes situācijas rašanās, norādot nepieciešamo pabalsta summu;
26.2. pabalsta apmērs katrā gadījumā tiek izvērtēts individuāli, vadoties pēc iesniegtajiem
dokumentiem, kas apliecina krīzes situācijas faktu, un Dienesta speciālista atzinuma.
V. Noslēguma jautājumi
27. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. martā.
28. Ar saistošo noteikumu stāšanās dienu spēku zaudē Ozolnieku novada pašvaldības 2012. gada 11.
decembra saistošie noteikumi Nr. 14/2012 “Par Ozolnieku pašvaldības sociālajiem pabalstiem”.
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Saistošo noteikumu Nr. 25/2019
„ Par Ozolnieku novada pašvaldības sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas” paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Ievērojot LR tiesībsarga aicinājumu, no līdzšinējiem
saistošajiem noteikumiem par pašvaldības sociālajiem
pabalstiem ir izdalīti pabalsti bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem
un aizgādņiem. Ievērojot 2009. gada 3. februāra Ministru
kabineta noteikumu 108 “Normatīvo aktu projektu
sagatavošanas noteikumi” 140. pantu, ir sagatavoti jauni
saistošie noteikumi, pamatā nemainot iepriekš noteikto
sociālās palīdzības pabalstu apmēru.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošajos noteikumos noteikti Ozolnieku novada
pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidi un apmērs,
piešķiršanas kārtība un personu grupas, kuras ir tiesīgas
saņemt pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus, kā
arī kārtība, kādā notiek personas materiālās situācijas
izvērtēšana un trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusa piešķiršana. Palielināts pabalsts
veselības aprūpei, nosakot, ka tas piešķirams katrai personai
no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projektā paredzēto pabalstu izmaksai
būs nepieciešami papildus budžeta līdzekļi aptuveni EUR
16`500,00 apmērā.

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

Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Nav organizētas.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Ozolnieku novada
Sociālais dienests. Administratīvajām procedūrām tiek
pakļauta lēmuma pieņemšana, izpildes administrēšana un
pārsūdzēšana.

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs					

Dainis Liepiņš

Ozolnieku novada domes Administratīvajā komisijā janvārī izskatītas 10 administratīvo pārkāpumu lietas, pārkāpējiem piemērojot brīdinājumus un naudas
sodus par kopējo summu 980,00 eiro.
Konstatētie pārkāpumi:
•Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu (LAPK 75.
panta pirmā daļa);
• Par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības
organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā (LAPK 75. panta otrā daļa);
• Par dzīvnieku turēšanas prasību pārkāpšanu (LAPK 106. panta pirmā daļa);
• Par būves patvaļīgu būvniecību (LAPK 152. panta otrā daļa);
• Par teritorijas piegružošanu (Saistošo noteikumu Nr.7/2018 “Ozolnieku novada teritorijas uzturēšana un kopšana” 4.4. punkts).
Jana Vilciņa, Administratīvās komisijas priekšsēdētāja

AIZSAULĒ
AIZGĀJUŠI

Ļubova Ohotņika

1947

Arvīds Blūms

1939

Tālis Vīksna

1944

Edgars Vītols

1981

Vēsma Olga Puriņa 1932

Gaļina Pučinska

1929

Ženija Miškovska

Imants Leimanis

1943

1911

OZOLNIEKU AVĪZE / SAISTOŠIE NOTEIKUMI

normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu,
nosakot šo statusu uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem, sākot ar to mēnesi, kurā pieņemts
lēmums par trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu.
9. Ja persona atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam, Dienests izsniedz rakstisku izziņu
par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.
10. Persona atbilst maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, ja katra ģimenes locekļa
vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 70% no valstī noteiktās minimālās
mēneša darba algas, un katra ģimenes locekļa materiālais stāvoklis nepārsniedz trūcīgas
personas materiālā stāvokļa līmeni.
11. Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam Dienests izvērtē un nosaka
analoģiski normatīvajos aktos paredzētajai kārtībai par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu, nosakot šo statusu uz trīs mēnešiem ģimenei, kurā ir
darbspējīgas personas, un uz sešiem mēnešiem ģimenei, kurā nav darbspējīgu personu,
sākot ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
piešķiršanu.
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22. februārī deju kopa “Garrozes” piedalījās ikgadējā Sadancī “Sniegpārslu putenī”.

Februārī Garozas pakalpojumu centrā “Eži” norisinājās sveču liešanas un dekupāžas
meistardarbnīcas.

21. februārī, sagaidot pavasari, novadnieku ģimenes ar rotaļām, dziesmām, mīklu
minēšanu, radošām darbnīcām, pankūku cepšanu pakalpojumu centrā „Eži”
atzīmēja Meteņdienu.

PII “Zīlīte” grupā “Saulītes” notika improvizēta bērnu modes skate.

Ānes Jauniešu iniciatīvu centram 30. janvārī apritēja 7 gadi kopš tā atvēršanas
dienas. Šogad centra jubileja tika svinēta ar dažādām aktivitātēm un diskotēku.

PII ”Zīlīte” Meteņu dienā no ziemas atvadījās, sportojot Ozolnieku slēpošanas trasē,
kur skandēja dziesmas un piedalījās aktīvās rotaļās.

14. februārī grupas „Džentlmeņu Špagats” muzikālajā pavadījumā Ozolnieku Tautas
namā aizritējusi Valentīna dienas balle.

12. februāra vakarā Biedrības "Tuvu" telpās, Brankās aizritēja tikšanās ar sporta
žurnālistu, uzņēmēju un grāmatu autoru Armandu Puči.

