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Ozolnieku novada sportisti izcīna godalgas No 16.augusta notiks publiskā apspriešana par administratīvi teritoriālo reformu.
PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS NORISES GRAFIKS
No 16.augusta līdz 15.sepVIII Latvijas Jaunatnes olimpiādē!
tembrim Ozolnieku novadā

No 5.-7. jūlijam norisinājās VIII
Latvijas Jaunatnes olimpiāde
(LJO), kur kopumā piedalījās
ap 3000 jauno sportistu no
visas Latvijas. Starp viņiem
arī 16 Ozolnieku novada jaunie
sportisti, startējot sekojošās
disciplīnās – karatē, boksā,
pludmales volejbolā, skvošā
un jātnieku sportā.
Lepojamies ar Ozolnieku novada nelielo, bet spēcīgo sportistu delegāciju, kas olimpiādē
ir parādījusi labu sniegumu, izcīnot sešas godalgotas medaļas – vienu sudraba un piecas
bronzas medaļas!

Karatē treneris Sergejs Fomenko vērtē aizvadīto olimpiādi: ”Prieks censties un esmu
gandarīts par abu audzēkņu
- Radiona Seljanina un Igora
Fomenko sniegumu! Šosezon
LJO bija viens no svarīgākiem
mērķiem un izaicinājumiem. Jo
augstākas prasības no sportista, jo lielākam atbalstam jābūt,
gan no trenera, gan no citu jomu
speciālistiem. To visu es centos
sniegt Igoram un Radionam
pirms startiem olimpiādē. LJO
gatavojāmies ar ļoti lielu atbildības sajūtu un Igoram uzticētais
gods nest Ozolnieku novada karogu tikai dubultoja šo sajūtu. No
gada sākuma mēs centāmies
pieradīt, ka vēlamies piedalīties
Olimpiādē un, esam konkurēt
spējīgi, gatavi cīnīties par godalgotam vietām un iekļūšanu Latvijas karatē Federācijas sastāvā.
Treneris gatavs strādāt, bērni
gatavi trenēties, vecāki gatavi
atbalstīt un, mēs gaidām ciešāku sadarbību ar savu novadu.”

LJO atgriezās ar divām bronzas
medaļām: ”Godalgas izcīnījuši
mani audzēkņi - Aleksandrs
Smoļuks un Vladislavs Golikovs, kuri trenēties sāka salīdzinoši nesen - pirms pusotra
gada. Lepojos ar Ozolnieku novada bokseru gūtajiem rezultātiem, jo puiši prata parādīt cīņas
sparu, raksturu un par uzvarām
spēcīgā konkurencē cīnījās, cik
bija viņu spēkos. Abiem tā ir
pirmās lielās sportiskās uzvaras. Godalgas un jaunās formas
bokseriem devušas jaunu pašapziņu un cīņas sparu. Šobrīd
bokseri atpūšas, bet augustā
atsāksies treniņi un septembrī
jaunie bokseri startēs Latvijas
čempionātā”.
Latvijas Jaunatnes olimpiādē
novadniecēm 2. un 3. vieta jātnieku sportā turnīrā, kas 6. jūlijā
norisinājās Jātnieku sporta klubā
“Princis” Ozolnieku novadā. Jāšanas sporta kluba „Reiteri”
trenere Sanita Dombrovska
dalās sajūtās: ”Mums vislielāko prieku un neaizmirstamas
emocijas dāvāja LJO atklāšanas
ceremonija, kas sportistiem
sniedza lepnumu par iespēju
pārstāvēt Ozolnieku novadu un
cēla pašapziņu. Iejādē 2. un 3.
vietā mūsu novadnieces - Alise Grēta Baranovska ar zirgu
Rhadamanthus un Sintija Elizabete Apsīte ar zirgu Doloresa. Meitenes rūpīgi gatavojās
šīm sacīkstēm, kur bija spēcīga
konkurence. Ļoti svarīga ir arī
saskaņota jātnieka un zirga mijiedarbība. Esmu ļoti priecīga, ka
abām jātniecēm izdevās izcīnīt
olimpiskās medaļas, jo nebija
viegli veikt sacensību maršrutu.
Uzskatu, ka sports arvien mudina jauniešus arī dzīvē sasniegt
vairāk.”

Latvijas Jātnieku federācijas
prezidents Agris Blaus: “Pateicamies sporta klubam “Princis”, kura Pētersonu ģimene ar
saviem palīgiem prata sarīkot
Latvijas Jaunatnes olimpiādes
turnīru jāšanas sportā konkūrā
un iejādē augstā līmenī!”
Ozolnieku novada boksa kluba treneris Aleksandrs Knohs
kopā ar saviem audzēkņiem no

Raksts tapis sadarbībā ar
Kārli Trankali, Veselīga dzīvesveida
un sporta nodaļas vadītāju

notiks publiskā apspriešana par Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības
ministrijas (VARAM) virzīto
administratīvi teritoriālo reformu (ATR), kuras ietvaros
18 gadus sasniegušie Ozolnieku novada iedzīvotāji un
tie, kam Ozolnieku novadā ir
nekustamais īpašums, aicināti izteikt savu viedokli par
iespējamo Ozolnieku novada
teritorijas apvienošanu ar
Jelgavas novadu un Jelgavas
pilsētu. Publiskās apspriešanas laikā tiks nodrošināta iespēja izteikt viedokli klātienē,
vairākos izbraukumos, iedzīvotāju sapulcē 5.septembrī,
kā arī attālināti interneta
vietnē www.latvija.lv.
Publiskās apspriešanas laikā
aicinām Ozolnieku novada iedzīvotājus izteikt savu viedokli
par ATR piedāvāto risinājumu
– Ozolnieku novada, Jelgavas
novada un Jelgavas pilsētas
teritoriju apvienošanu, atbildot
uz jautājumu: “Vai jūs atbalstāt
Ozolnieku novada iespējamo
apvienošanu ar Jelgavas novada un Jelgavas pilsētas administratīvajām teritorijām?”.
Aizpildot apspriešanas zīmes,
jāatzīmē vienas atbilžu variants
JĀ vai NĒ. Ja iedzīvotājs vēlēsies, apspriešanas zīmē varēs
izteikt arī plašāku viedokli vai
argumentus savas izvēles pamatošanai.
Apspriešanas sapulce, uz
kuru aicināti arī VARAM pārstāvji diskusijai ar Ozolnieku
novada iedzīvotājiem, notiks
5.septembrī Ozolnieku Tautas nama zālē plkst. 19.00.
Visu apspriešanas laiku viedokļus varēs izteikt Ozolnieku
novada pašvaldības kancelejā,
Salgales pagasta pārvaldē,
kā arī Vainu, Ānes un Garozas
bibliotēkās to darba laikos. Papildus darba laikiem apspriešanas anketas iepriekš minētajā
vietās varēs aizpildīt arī 7.septembrī un 14.septembrī laikā no
10.00-13.00, kā arī 12.septembrī
laikā līdz 21.00. Tiks organizētas
izbraukuma apspriešanas Tetelē (17.augustā laikā no 10.00 –
13.00), Cenās (24.augustā laikā
no 10.00 – 13.00) un Dalbē (31.
augustā laikā no 10.00 – 13.00).
Paralēli jebkurā laikā viedokļa
izteikšana būs iespējama interneta vietnē www.latvija.lv.
Ierodoties uz publisko apspriešanu, lūdzam ņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu (ID
vai pasi).

NORISES VIETAS

NORISES LAIKS

IEDZĪVOTĀJU SAPULCE
Ozolnieku Tautas namā,
zālē, Rīgas ielā 23, Ozolniekos

2019.gada 5.semtebrī plkst. 19.00

IESPĒJA IZTEIKT VIEDOKLI KLĀTIENĒ
Ozolnieku novada domes
kancelejā, 1.stāvā, 2.kabinetā,
Stadiona ielā 10, Ozolniekos

Pašvaldības darba laikā:
Pirmdienās 8.00 – 17.00
Otrdienās
8.00 – 17.00
Trešdienās
8.00 – 17.00
Ceturtdienās 8.00 – 19.00
Piektdienās 8.00 – 13.00
Papildus:
07.09.2019. 10.00 – 13.00
12.09.2019. 8.00 – 21.00
14.09.2019. 10.00 – 13.00

Salgales pagasta pārvaldē,
“Vīgriezes”, Emburgā, Salgales
pagastā

Pašvaldības darba laikā:
Pirmdienās 8.00 – 17.00
Otrdienās
8.00 – 17.00
Trešdienās
8.00 – 17.00
Ceturtdienās 8.00 – 19.00
Piektdienās 8.00 – 13.00
Papildus:
07.09.2019. 10.00 – 13.00
12.09.2019. 8.00 – 21.00
14.09.2019. 10.00 – 13.00

Vainu bibliotēkā, Parka ielā 4,
Brankās, Cenu pagastā

Bibliotēkas darba laikā:
Pirmdienās 8.00 – 17.00
Otrdienās
8.00 – 17.00
Trešdienās
Ceturtdienās 8.00 – 19.00
Piektdienās 8.00 – 13.00
Papildus:
07.09.2019. 10.00 – 13.00
12.09.2019.
8.00 – 21.00
14.09.2019. 10.00 – 13.00

Ānes bibliotēkā, Celtnieku ielā
12b, Ānē, Cenu pagastā

Bibliotēkas darba laikā:
Pirmdienās 8.00 – 17.00
Otrdienās
8.00 – 17.00
Trešdienās Ceturtdienās 8.00 – 19.00
Piektdienās 8.00 – 13.00
Papildus:
07.09.2019. 10.00 – 13.00
12.09.2019.
8.00 – 21.00
14.09.2019.
10.00 – 13.00

Garozas bibliotēkā, “Eži” p/n
Garoza, Salgales pagasts

Bibliotēkas darba laikā:
Pirmdienās 10.00 – 19.00
Otrdienās
9.00 – 17.00
Trešdienās
Ceturtdienās 9.00 – 17.00
Piektdienās 9.00 – 16.00
Papildus:
07.09.2019. 10.00 – 13.00
12.09.2019.
8.00 – 21.00
14.09.2019.
10.00 – 13.00

IZBRAUKUMI
Tetelē, Pie Teteles pamatskolas,
Skolas ielā 10, Tetelē

2019.gada 17.augustā laika posmā no
10.00 – 13.00

Cenās, Pie daudzdzīvokļu mājas
“Vētras”, Cenās

2019.gada 24.augustā laika posmā no
10.00 – 13.00

Dalbē, Pie ziņojumu dēļa Ozolu
ielā, Dalbē

2019.gada 31.augustā laika posmā no
10.00 – 13.00

IESPĒJA IZTEIKT VIEDOKLI ATTĀLINĀTI
Interneta vietnē www.latvija.lv Laika posmā no 16.augusta līdz 15.septembrim

Publiskās apspriešanas norises kārtība publicēta Ozolnieku novada pašvaldības mājas lapā www.ozolnieki.lv. Ar
ATR ieceri sīkāk iespējams iepazīties VARAM mājas lapā: http://www.varam.gov.lv/lat/administrativi_teritoriala_reforma/ vai zvanot uz VARAM īpaši ATR skaidrošanai izveidotu zvanu centru pa tālruni 68 806 999. Papildus
informatīvs materiāls no “Neatkarīgās Rīta Avīzes” par ATR pārpublicēts “Ozolnieku Avīzes” šī numura 4. un 5.lpp.
Sabiedrisko attiecību un informācijas daļa
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Valdības lēmumi bremzē Ozolnieku novada attīstību

OZOLNIEKU AVĪZE / PĀRVALDE

Gājēju celiņa uz Brankām izbūve

Finanšu ministrijas lēmums
pārtraukt Valsts kases aizdevumu izsniegšanu pašvaldībām to infrastruktūras
projektu finansēšanas atbalstam, izraisījis neskaitāmu projektu iesaldēšanu vai
atcelšanu lielākajā daļā Latvijas pašvaldību. Šobrīd apturēti arī vairāki Ozolnieku
novada attīstības projekti,
kuru izstrādē un sagatavošanā jau bija investēti ievērojami finanšu resursi.
Katru gadu Ozolnieku novada
pašvaldība rēķinājās ar iespēju
aizņemties finanšu resursus

infrastruktūras projektu attīstībai Valsts kasē. Diemžēl Finanšu ministrija, pašvaldības
iepriekš nebrīdinot, ir liegusi
jebkāda veida pašvaldību aizņēmumus no Valsts kases un
komercbankām, tādā veidā
paralizējot infrastruktūras attīstības projektu realizāciju un
radot pašvaldībām milzīgus
zaudējumus. Ozolnieku novada pašvaldībai tikai par iecerētās pirmsskolas izglītības
iestādes projektēšanu vien
izveidojušies ap 150 tūkst. eiro
lieli zaudējumi.
Jau šobrīd ir skaidrs, ka tikai ar

Ozolnieku novada pašvaldības
budžeta resursiem nebūs iespējams realizēt tādus iepriekš
iecerētus Ozolnieku novada
infrastruktūras attīstības projektus, kā:
•jaunas pirmsskolas izglītības
iestādes būvniecība Ozolnieku ciemā,
•ūdens apgādes un sadzīves
notekūdeņu kanalizācijas sistēmas izbūve, ielu apgaismojuma un seguma rekonstrukcija Ozolnieku ciemā,
•centralizētās dzeramā ūdens
apgādes sistēmas un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas
sistēmas izbūve Garozas ciemā,
•Ozolnieku Sporta skolas infrastruktūras pilnveidošana, tai
skaitā sporta zāles pārbūve
par baseinu, jaunas sporta
zāles būvniecība un esošā
stadiona rekonstrukcija,
•jauna tilta būvniecība pār Iecavas upi, Cenu un Dalbes
ciemu sasaistei ar Ozolnieku
ciemu novada sociālās un
tehniskās infrastruktūras pieejamības nodrošināšanai,
•jaunas aktu zāles izbūve un
esošā skolas stadiona pilnvei-

Sakārtota Ozolnieku centra teritorija
Realizējot noslēgto līgumu
par nekustamā īpašuma
“Krogzemji” apbūves tiesībām starp Ozolnieku novada
domi un veikalu tīkla “TOP”
partneri SIA “Mārksmens”
jauna veikala būvniecībai,
līdztekus pavērās iespējas
arī sakārtot Ozolnieku centru - jaunbūvei piegulošās
teritorijas.

drīz divas reizes - līdz 127 automašīnu novietošanai. Pirms
tam auto stāvvietas ietilpība
bija līdz 70 automašīnām.
Ieeja veikalā izbūvēta no stāvlaukuma un Stadiona ielas puses. Veikalā darbosies arī neliela kafejnīca, bankomāts, kā
arī rastas jaunas telpas ”Latvijas Pasta” vajadzībām. Būvprojekta realizācijā ir investēti

Jaunbūve ir nodota ekspluatācijā un ēkas apjoms ir izvietots
gareniski gar Skolas ielu, maksimāli saglabājot vietu auto
stāvvietai, kura šobrīd ir skaisti
sakārtota un atvērta lietošanai.
Tās ietilpība ir palielināta gan-

vairāk nekā viens miljonu eiro. jiem soliņiem, plānots izveidot
Ozolnieku iedzīvotāji jau no arī skaisti ziedošas puķu do26. jūlija var iepirkties jaunajā bes.
veikalā.
Arvīds Račinskis,
Domājot par novada iedzīvoOzolnieku novada Būvvaldes
vadītājs
tājiem ērtu, sakoptu un patīkamu dzīves vidi, laukumā starp

Ozolnieku novada pašvaldības
ēku un jauno veikalu “TOP” ir
pabeigti labiekārtošanas darbi
esošo gājēju celiņu papildināšanai ar atzaru uz veikalu.
Labiekārtošanas darbu laikā ir
nobruģēti celiņi, izveidoti koka
soliņi, uzstādītas atkritumu
tvertnes, veikti zemes un apzaļumošanas darbi. Nākotnē
atpūtas vietā, blakus jauna-

Turpināsies Veselības takas teritorijas labiekārtošana
Ir apstiprināti 2 pašvaldības iesniegtie projekti „Lauku partnerības „Lielupe” izsludinātajā
LEADER programmas projektu konkursā, kura
mērķis ir publiskas infrastruktūras sakārtošana. Projektu ietvaros paredzēts turpināt labiekārtot Veselības taku un tai piegulošo teritoriju.
Projekta Nr.2019/AL03/97/A019.22.01/09 „Ozolnieku Veselības takas labiekārtošana” ietvaros
paredzēts izveidot un aprīkot 2 aktivitāšu zonas –
fizisko aktivitāšu un bērnu atpūtas zonu, uzstādot
tajās dažāda veida āra vingrošanas rīkus un bērnu rotaļu laukumu aprīkojumu. Projekta Nr.2019/
AL03/97/A119.22.01/10 „Ozolnieku Veselības takai

piegulošās teritorijas labiekārtošana” ietvaros
paredzēts uzstādīt apgaismojumu Veselības
takai piegulošajā teritorijā – gar Spartaka ielu
un Jāņu pļavas teritorijā, tādējādi uzlabojot teritorijas pārredzamību un drošību un paplašinot
tās izmantošanas iespējas. Projektu kopējā
summa paredzēta nepilni 50 tūkst. EUR, no kuriem Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums – 44 827,70 EUR. Projektus
paredzēts īstenot līdz 2020. gada vidum.
Antra Pošeika, Attīstības un projektu daļas
vietniece ES projektu jautājumos

došana Ozolnieku vidusskolas teritorijā,
•sporta zāles un stadiona izbūve Teteles pamatskolā,
•u.c.

līdzekļiem. Tāpat notiek stadiona labiekārtošanas darbi
Salgales pamatskolā, veikti
sagatavošanas darbi apgaismojuma izbūvei Ozolniekos

Pie Salgales pamatskolas top sporta laukums

Vienlaikus tiek meklēti un
rasti risinājumi, pārplānojot
budžetu un meklējot alternatīvas projektu realizācijas
iespējas, lai Ozolnieku novada attīstība turpinātos.
Jau šobrīd ir pārplānotas finanses un rasts risinājums,
lai pabeigtu gājēju celiņa
ar apgaismojumu izbūvi no
Ozolnieku dzelzceļa stacijas
līdz Valsts autoceļam A8 tikai par pašvaldības budžeta

Rīgas ielā un Dalbes ciemā.
Šogad augustā tiks uzsākta Jaunatnes ielas pārbūve
Ānes ciemā.
Atsevišķu projektu realizācijai
tiek piesaistīts Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums
– Veselības takas labiekārtošanai, Spartaka ielas apgaismojuma ierīkošanai u.c.
Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa

Ozolnieku pasta nodaļa no
2019.gada 1.augusta jaunās telpās!
No 2019. gada 1. augusta no plkst. 8.00 līdz 10.00, bet
Ozolnieku novada Ozolnie- sūtījumu izsniegšana šajā
ku pasta nodaļa sāks darbu datumā tiks nodrošināta
jauna tirdzniecības centra no plkst. 10.00 līdz 16.00 un
telpās Skolas ielā 1b. Jaunā 31. jūlijā no plkst. 10.00 līdz
pasta nodaļa atrodas netālu 13.00. Jaunajās telpās 1. auno līdzšinējām nodaļas tel- gustā nodaļa durvis apmekpām Stadiona ielā 10 un būs lētājiem vērs plkst. 13.00.
ērti pieejamas visiem pasta Nodaļā arī pēc telpu maiņas
pakalpojumu saņēmējiem. tiks nodrošināti visi līdz šim pieOzolnieku pasta nodaļa jauna- ejamie pasta pakalpojumi un
jās telpās tirdzniecības centrā citi pakalpojumi, kurus piedāvā
Skolas ielā 1b būs komfor- Latvijas Pasts.
tablāka gan apmeklētājiem, Pasta nodaļas darbalaiks jaugan pasta darbiniekiem un ērti najās telpās saglabāsies nepieejama visiem klientiem, arī mainīgs – katru darbdienu no
vecākiem ar bērnu ratiņiem un plkst. 7.30 līdz 17.00 un sestdiecilvēkiem ar kustību traucēju- nās no plkst. 9.00 līdz 12.00.
miem.
30. jūlijā Ozolnieku pasta nodaļa esošajās telpās Stadioa”Latvijas Pasts”
na ielā 10 klientus apkalpos

INFORMĀCIJA SIA "ĀNE EP" KLIENTIEM
Sākot ar 2019.gada 15. jūliju SIA “ĀNE EP” klientus apkalpos
klātienē veikala VESKO telpās (Celtnieku ielā 8, Ānē, Cenu
pagastā, Ozolnieku novadā):
Pirmdienās: 13:00-19:00;
Trešdienās: 13:00-17:00;
Piektdienās: 08:00-14:00 (bez pusdienas pārtraukuma).
Pārējās darba dienās klientu apkalpošana notiks attālināti, zvanot
pa tālruni 23884353 vai rakstot uz e-pastu: ane_ep@inbox.lv .
Valdes locekle Jeļena Baranovska klientus pieņem ceturtdienās
plkst. 10:00- 12:00.
SIA “ĀNE EP” administrācija
«Ozolnieku Avīze»; Metiens – 4200 eks. Iznāk reizi mēnesī.
Reģistrācijas Nr. 00702098
Izdevējs: Ozolnieku novada dome, adrese: Stadiona iela 10,
Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018
Redaktore: Solvita Cukere
Tālr. 29448482, e-pasts: avize@ozolnieki.lv
Iespiests: SIA “IBC Print Baltic”
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Ozolnieku Avīzi» obligāta.
Par rakstos minētajiem faktiem atbild autors.
Avīzē publicējamie materiāli jāiesūta līdz katra mēneša 10. datumam. Ja Tu 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!

Lai pilnveidotu sadarbības iespējas starp Sociālā dienesta
darbiniekiem, viņu klientiem
un ģimenes ārstiem, tika organizēta Ozolnieku sociālā dienesta darbinieku tikšanās ar
Rīgas Stradiņa universitātes
Ģimenes medicīnas katedras
docētāju un ģimenes ārstu,
internistu Aini Dzalbu, kurš
praktizē arī Ozolnieku novada
Salgales pagastā.
Tikšanas laikā dakteris Dzalbs
klātesošos sociālos darbiniekus
iepazīstināja ar jaunumiem ģimenes ārstu praksēs un aicināja
mudināt iedzīvotājos savlaicīgi
veikt profilaktiskās pārbaudes.
„Nereti pie ģimenes ārsta vai
cita speciālista dodamies vien
tad, kad slimības simptomi jau
liek par sevi manīt, tomēr, lai
varētu labi justies un pilnvērtīgi baudīt dzīvi, vēlams veikt arī

profilaktiskos pasākumus. Cilvēki aizbildinās, ka medicīnas
pakalpojumi ir par maksu, taču
ne visi no tiem prasa ieguldīt

laicīgas atklāšanas programmu,
imūnprofilaksi atbilstoši vakcinācijas kalendāram un zarnu
vēža profilaktisko pārbaudi. Lai

personiskās finanses, jo vairākas
profilaktiskās veselības pārbaudes apmaksā valsts. Par valsts
līdzekļiem ir iespējams apmeklēt
ģimenes ārstu, veikt vēža sav-

veiktu profilaktisko veselības
apskati, ikviens var vērsties pie
sava ģimenes ārsta, pirms tam
saskaņojot vizītes laiku viena
kalendārā gada laikā,” aicina Ai-

Turpinās darbs ar NĪN parādniekiem
2019.gada pirmajā pusgadā
(līdz 01.07.2019) nekustamā
īpašuma nodoklis (NĪN) ir iekasēts 692 074 EUR apmērā, vai
84,12% no 2019.gada budžetā
apstiprinātā, bet ir arī 125 929
EUR liels šī nodokļa parāds par
iepriekšējiem gadiem.
NĪN parādu veido nodokļu maksātāju 20 noslēgtās Vienošanās
par NĪN parāda un nokavējuma
naudas bezstrīda samaksu pēc
Saistību raksta, gan ierosinātās
Zvērinātu tiesu izpildītāju 36
lietas par NĪN parāda piespiedu
piedziņu, gan citi NĪN parādnieki, kuri nav veikuši nekustamā
īpašuma nodokļa savlaicīgu samaksu.
Daudzi nekustamā īpašuma
īpašnieki nav veikuši 2019.
gada pirmo divu ceturkšņu
(31.03. un 15.05.) maksājumus. Arī tas ir parāds un par
kavētiem nodokļa samaksas
termiņiem, par ko tiek veikts
kavējuma naudas aprēķins.
Paldies visiem NĪN maksātājiem,
kuri maksājumus veikuši par visu
2019.gada NĪN aprēķinu.
Pašvaldībā turpinās nepārtraukts darbs ar nekustamā
īpašuma nodokļa parādniekiem,
tiek sūtīti Brīdinājumi elektroniski
SMS veidā, gan izmantojot pasta
pakalpojumu, aicinot nomaksāt
parādu vai slēgt Vienošanos ar
pašvaldību par NĪN parāda nomaksu pa daļām, ja nav iespējams parādu samaksāt uzreiz.
Elektroniski Brīdinājumi un Atgādinājumi uz reģistrētajām e-pasta adresēm no datu bāzes tiek
sūtīti automātiskajā režīmā.
Aktivitāte no parādnieku puses

2019.gadā ir uzlabojusies, taču
joprojām ir zema un pašvaldība
veic NĪN parāda piedziņu bezstrīda kārtībā, piesaistot Zvērinātus Tiesu izpildītājus (ZTI), līdz ar
to, parādnieku izdevumi krietni
palielinās, jo jāsedz ZTI pakalpojuma izmaksas.
Visa veida informāciju par NĪN
un tā samaksas kārtību var saņemt Ānes, Branku, Garozas
pakalpojumu centros, Salgales
pagasta pārvaldē un Ozolnieku novada pašvaldībā.
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 lidija.zukovska@
ozolnieki.lv, lai maksāšanas paziņojumu saņemtu ātri, personīgi
un samaksu veiktu likumā noteiktajos termiņos līdz 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, un paziņojumi lielā
daudzumā, tiek nesti atpakaļ uz
pašvaldību.
Neskaidrību gadījumos, lūdzu
zvanīt: 63057762, 63085680.
Lidija Žukovska,
Nodokļu administratore

IEDZĪVOTĀJI VAR SAZINĀTIES AR PAŠVALDĪBAS POLICIJAS
DARBINIEKIEM

Pašvaldības policijas iecirkņa tālruņa Nr. 20029099

Pāvels Mozaļevs, Pašvaldības policijas vecākais inspektors,
tālr.27000850.
Māris Cimdars, Pašvaldības policijas inspektors Salgales pagastā, tālr.
20380507.
Juris Antonovs, Pašvaldības policijas inspektors Brankās, tālr. 29397365.
Edgars Rečs, Pašvaldības policijas inspektors Ozolniekos, tālr. 27034189.

nis Dzalbs. Par šo pārbaudi nav
jāveic pacienta iemaksa.
Ģimenes ārsts uzsver, ka profilaksei ir jāpievērš vairāk uzmanības, īpaša riska grupa ir vīrieši.
Sabiedrībā valda aizspriedumi,
kas jāpārvar, mācoties novērtēt
profilaksi, apzinoties, ka jāiegulda rūpes veselībā. Tas ir ilgtermiņa pasākums, kur rezultāts
uzreiz nav redzams. Bet infarktu
un insultu risku, savlaicīgi lietojot medikamentus, varam samazināt par 40 %. Pacientiem
virs 65 gadu vecuma, ģimenes
ārsts aicina ikdienā domāt par
veselīgu dzīvesveidu un uzturu,
sekojot asinsspiedienam, holesterīna un cukura līmenim asinīs,
ķermeņa svara normalizēšanai,
kas kompleksā veido priekšnoteikumus ilgstošai dzīvei. Plānveida palīdzību ģimenes ārsti
sniedz 5 darba dienu laikā. Ar

jautājumiem iedzīvotāji var vērsties pie ārsta palīgiem, kuri veic
pacientu pierakstu pie ģimenes
ārsta, kā arī sniedz ātrus un
kvalitatīvus medicīniskos pakalpojumus.
Tika pārrunātas arī problēmas un
risinājumi iedzīvotāju medicīniskajā aprūpē, ikdienas darbā cieši
sadarbojoties ģimenes ārstiem
ar Ozolnieku novada Sociālo dienestu, jo abas puses ir ieinteresētas pacientu ilgtermiņa veselības
saglabāšanā, nodrošinot dzīves
kvalitāti. ”Mums šo gadu laikā ir
izveidojusies ļoti laba sadarbība ar
Ozolnieku novada Sociālo dienestu, kur strādā atsaucīgas un izpalīdzīgas darbinieces. Kopīgā darbā
daudz laba izdevies paveikt iedzīvotāju labā,” vērtē Ainis Dzalbs.
Raksts tapis sadarbībā ar
Ozolnieku novada Sociālo dienestu

Stājies spēkā bērna adopcijas pabalsts
No 2019. gada 1. jūlija tiek ieviests jauns pabalsta veids
– bērna adopcijas pabalsts.
Jauno atbalsta veidu adoptētājiem pēc tiesas sprieduma
par adopcijas apstiprināšanas spēkā stāšanos paredz
Saeimā pieņemtie grozījumi
“Valsts sociālo pabalstu likumā” un Ministru kabineta noteikumi “Kārtība, kādā piešķir
un izmaksā bērna adopcijas
pabalstu”.

Pabalsta apmērs mēnesī būs atkarīgs no bērna vecuma. Katram
bērnam no viņa piedzimšanas
līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai tas būs 25 % apmērā no
valdības noteiktās minimālās
mēneša darba algas.
Kamēr minimālā alga valstī ir
430 eiro, šis pabalsts būs 107,50
eiro mēnesī. Katram bērnam no
7 gadu vecuma sasniegšanas
līdz 18 gadu vecumam pabalsts
būs 30 % apmērā no valdības

noteiktās minimālās mēneša darba algas - 129 eiro mēnesī.
Bērna adopcijas pabalstu piešķirs
un izmaksās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA)
uz personas iesnieguma pamata.
Adopcijas pabalsta piešķiršanu
un izmaksu par periodu no 2019.
gada 1. jūlija VSAA uzsāks ne vēlāk
kā no 2019. gada 1. oktobra.
Raksts tapis sadarbībā
ar Labklājības ministriju

Par tūrisma un atpūtas iespējām Pierīgā
Ar mērķi sadarboties un vienotās mārketinga aktivitātēs
popularizēt kopēju atpūtas piedāvājumu, projektā “Tūrisms
kopā” apvienojušies seši Pierīgas novadi. Projektu īsteno vietējās rīcības grupas — biedrība
“Pierīgas partnerība”, “Lauku
partnerība “Lielupe”” un “Partnerība “Daugavkrasts”” — kopā
ar to pārstāvēto novadu pašvaldībām — Olaines, Ozolnieku,
Jelgavas, Ķekavas, Babītes un
Mārupes novadiem. Projekts
tiek īstenots Lauku attīstības
programmas 2014.—2020. gadam pasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”.
Lai popularizētu tūrisma iespējas Pierīgā, projekta ietvaros ir
izstrādāta tūrisma attīstības stratēģija, izveidota interaktīva karte,

kur ērti atrodama informācija
gan par dažāda veida tūrisma
objektiem, aktīvās atpūtas,
nakšņošanas, ēdināšanas, u.c.
iespējām gan mūsu, gan šajos
sešos novados. Karte pieejama
pašvaldības mājas lapā, saitē
https://ozolnieki.lv/karte.
Kā viena no projekta aktivitātēm ir arī pieredzes apmaiņas braucieni, kur tiek aicināti
piedalīties šo novadu tūrisma
pakalpojumu sniedzēji, gidi un
citi tūrisma jomas interesenti.
Kopā paredzēti 6 braucieni, no
kuriem ir notikuši jau 4 – pa
Olaines, Ozolnieku, Mārupes un
Ķekavas novadu interesantākajām apskates vietām. Braucienu laikā ir iespēja iepazīties
ar vietējiem tūrisma uzņēmējiem, klātienē apmeklēt intere-

santākās novadu apskates vietas
un dalīties pieredzē ar kaimiņu novadu tūrisma jomas pārstāvjiem.
Tā brauciena pa mūsu novadu
laikā, gides Inas Jurģes pavadībā,
interesenti viesojās valsts pirmā
prezidenta Jāņa Čakstes dzimtas
mājās „Auči”, stādu audzētavā
„Bētras”, lauku sētā „Caunītes”, kā
arī iepazinās ar SIA „5 masti” piedāvātajām aktīvās atpūtas iespējām Ozolnieku ezerā.
Brauciens pa Babītes novadu paredzēts 15.augustā, pa Jelgavas
novadu – 26.septembrī. Informācija
par jau notikušajiem un turpmākajiem braucieniem pieejama saitē
https://www.facebook.

Antra Pošeika, Attīstības un projektu
daļas vietniece ES projektu jautā jumos

AICINĀM NOVADNIEKUS UZ VESELĪGĀM AKTIVITĀTĒM!

Augustā Ozolnieku novada iedzīvotāji laipni aicināti piedalīties bezmaksas
atklātajās rīta vingrošanas "Mosties dienai", jogas, zumbas u.c. nodarbībās
profesionālu treneru vadībā.
Informācija par nodarbībām, laikiem un vietām vēl tiks precizēta. Aicinām sekot
informācijai Ozolnieku novada mājas lapā www.ozolnieki.lv, facebook lapai, kā arī
informatīvajos stendos.
Pasākuma aktivitātes tiek līdzfinansētas no Eiropas Sociālā fonda,
projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/066 “Slimību profilakses un veselību
veicināšanas pasākumi Ozolnieku novadā” ietvaros.
Vita Rozenfelde,
Attīstības un projektu daļas projektu vadītāja
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Pūces teritoriālā reforma atjauno

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija turpina reklamēt
administratīvi teritoriālās
reformas iespējamos ieguvumus. Publiskai vērtēšanai ir nodots ziņojums Par
sabiedriskai apspriešanai
izvirzāmo administratīvi
teritoriālā iedalījuma modeli. Šo dokumentu ir parakstījis vides aizsardzības
un reģionālās attīstības
ministrs Juris Pūce.
Pūces administratīvi teritoriālās reformas piedāvājums
ir daudz vieglāk saprotams,
ja to aplūko, savietojot jauno novadu robežas nevis ar
pašreizējo administratīvi teritoriālā iedalījuma novadu
karti, bet gan ar veco – rajonu teritoriāli administratīvā
iedalījuma karti, kas bija spēkā no 1967. gada līdz 2008.
gadam, jo Pūces reforma,
ja neskaita vairākas nelielas
kosmētiskas korekcijas, būtībā ir atgriešanās pie kādreizējā Latvijas iedalījuma
rajonos, tos pārdēvējot par
novadiem. Rīga un Jūrmala
pēc reformas īstenošanas
paliktu kā republikas pilsētas. Kādreizējās robežās
(pirms 2009. gada) tiktu atjaunoti Talsu, Tukuma, Kuldīgas, Saldus, Dobeles, Ogres,
Gulbenes, Madonas, Jēkabpils, Balvu un Ludzas rajoni.
Nemainītā veidā, vienīgi pievienojot republikas pilsētu kā
nākamā novada centru, tiktu
atjaunoti Jelgavas, Ventspils,
Liepājas, Rēzeknes un Daugavpils rajoni.
No 26 rajoniem 16 tiktu restaurēti pilnībā – kādreizējās robežās vai pievienojot
tiem republikas pilsētu, kas
atrodas rajona centrā. Vēl
pieciem bijušajiem rajoniem
(Aizkraukles, Cēsu, Bauskas,
Limbažu un Krāslavas) tiktu
mainīta viena līdz triju pagastu piederība. Kādreizējā
Aizkraukles rajona Valles un
Kurmenes pagastus ir plānots pievienot reformētajam Bauskas novadam. No
kādreizējā Limbažu rajona
tiktu «nogriezts» Lēdurgas
pagasts, kuru pievienotu Siguldas novadam u.c.
Vērā ņemamas izmaiņas
skartu tikai piecus no kādreizējiem 26 rajoniem. Tiek
piedāvāts trīs 1967.–2008.
g. rajonus – Rīgas, Valkas un
Preiļu – sadalīt mazākos novados.
No kādreizējā Rīgas rajona
plānots izveidot sešus novadus. Pilnībā tiktu sadalīti
Valkas un Preiļu rajoni. Preiļu
rajons tiktu pārdalīts divos
novados – Līvānu novadā
un Preiļu novadā. Līvānu

novada robežas paliktu tieši
tādas, kādas tās ir pašlaik,
bet pie Preiļu novada tiktu
pievienoti tie kādreizējā Krāslavas rajona pagasti, kas
savulaik pievienojās Aglonas
novadam (Šķeltovas, Grāveru un Kastuļinas pagasts).
Kādreizējo Valkas rajonu plānots sadalīt divās daļās – Valkas un Smiltenes novadā. No
kādreizējā Alūksnes rajona
plānots atdalīt Apes novadu,
kas tiktu pievienots lielajam
reformētajam Smiltenes no-

teritoriālo iedalījumu, ieguva
valsts finansējumu – vairākus
simtus tūkstošu eiro!
Mazie novadiņi kā klucīši tika
atbīdīti atpakaļ vecajā rajonu
iekārtā. Vienīgās izmaiņas,
kad tiktu mainītas novadu
robežas, ir paredzētas starp
Olaines un Ķekavas novadiem. Olaines novads no
Ķekavas novada saņemtu
Misas upes kreiso krastu, bet
Ķekavas novadam teritorijas
zaudējums tiktu kompensēts,
«uzdāvinot» tam Baldones

daudz lielāks prognozētais
iedzīvotāju skaita samazinājums līdz 2030. gadam.»
(ziņojuma 11. lpp.)
Lai pārbaudītu šo «likumsakarību», izmantosim tieši tos datus, kuri ir iekļauti
ziņojumā Par sabiedriskai
apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli. No ziņojuma
otrās tabulas paņemsim
datus par iedzīvotāju skaitu 2000. un 2018. gadā un
aprēķināsim šo gadu laikā

kumentu parakstīja Juris Pūce,
viņam arī būtu jāspēj loģiski un
matemātiski pamatot šo t. s.
likumsakarību. Apgalvojums,
ka, «vērtējot pašvaldības pēc
administratīvajiem
izdevumiem, ir identificējama likumsakarība – pašvaldībās ar augstākiem
administratīvajiem
izdevumiem ir daudz lielāks
prognozētais iedzīvotāju skaita samazinājums», ir meli, ja
to attiecina uz visām Latvijas
pašvaldībām. Noteiktas tendences varētu būt vērojamas,

vadam. No kādreizēja Cēsu
rajona tiktu atdalīts Raunas
novads (Raunas un Drustu
pagasts), kas arī tiktu pievienots lielajam reformētajam
Smiltenes novadam. Plānots
radikāli mainīt robežu starp
kādreizējiem Valmieras un
Valkas rajoniem. Valmieras
novadam paliktu tie kādreizējā Valkas rajona pagasti,
kuri 2009. gada reformas
periodā pievienojās Valmierai tuvākajiem novadiem
(Trikātas pagasts Beverīnas
novadam un Ēveles pagasts
– Burtnieku novadam). Lai,
atdalot Smilteni, reformētais
Valkas novads pilnībā neizzustu, no kādreizējā Valmieras rajona Valkas novadam
plānots pievienot Rūjienas
un Naukšēnu novadu. Tieši
šīs izmaiņas ir radījušas gan
neizpratni, gan kritiku, un ir
ļaudis, kas šos priekšlikumus
saista ar VARAM vadības un
šo novadu līderu personīgo
rēķinu kārtošanu. Personas,
kas uzdevās par «ekspertiem», nokopēja padomju
laikā izstrādāto 1967.–2008.
g. rajonu sistēmu, to viegli pielaboja un, uzdodot to
par «jaunu» administratīvi

novadu. Lai veiktu šīs izmaiņas, nekādi «zinātniskie pētījumi» nebija vajadzīgi. Olaines novadam ir divi teritoriāli
nodalīti apgabali, un starp šīm
teritorijām ir Ķekavas novada
«koridors», kuru tad arī plānots atdot Olaines novadam,
lai likvidētu šī novada sadalījumu divās teritoriālajās vienībās.
Protams, tā vienkārši atzīt, ka
«jaunā» administratīvi teritoriālā reforma ir viegli modificēts padomju laikā izveidotais
administratīvi
teritoriālais
rajonu iedalījums, kas bija
spēkā no 1967. līdz 2008. gadam, vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs
neatļāvās, tāpēc ziņojumā
Par sabiedriskai apspriešanai
izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli ir
iekļauts safabricēts pamatojums par atklātajām «likumsakarībām», kuru dēļ notiek
reforma. Viens piemērs: «Vērtējot pašvaldības pēc administratīvajiem izdevumiem, ir
identificējama likumsakarība
(sk. 10. attēlu) – pašvaldībās
ar augstākiem administratīvajiem izdevumiem ir arī
mazākas darba iespējas un

radušās iedzīvotāju skaita
izmaiņas procentos (šādas
izmaiņas iekļaujamas jebkuras prognozes pamatā).
Savukārt dati par pašvaldību
indikatīvajiem administratīvajiem izdevumiem – eiro uz
vienu iedzīvotāju gadā (vidēji
2014.–2017. g.) – ir iekļauti
ziņojuma 6. pielikumā. Regresijas analīze starp iedzīvotāju skaita samazinājumu
2000.-2018. g un pašvaldību
administratīvajiem izdevumiem (eiro uz iedzīvotāju)
liecina, ka determinācijas
koeficients starp šiem diviem lielumiem ir 0,03. Pārtulkojot no matemātiskās
statistikas
terminoloģijas
plaši saprotamā formā, tas
nozīmē, ka apgalvojums par
pašvaldību administratīvo
izdevumu tiešo ietekmi uz
cilvēku skaita samazinājuma
tendencēm Latvijas pašvaldībās attiecas tikai uz 3% no
kopējo novērojumu apjoma.
Vai «likumsakarību», kas
darbojas tikai 3% gadījumu,
bet nepiepildās 97% gadījumu, var dēvēt par likumsakarību? Apgalvot, ka tā ir
likumsakarība, nozīmē bezkaunīgi melot. Tā kā šo do-

aplūkojot tikai īpašas pašvaldību grupas, piemēram, Pierīgu,
bet arī šajā gadījumā ciešuma
rādītāji nav ļoti pārliecinoši.
Vispārināt šādu apgalvojumu
un uz tā balstīt administratīvi
teritoriālās reformas nepieciešamību nozīmē kompromitēt
reformu kā uz falsificēta pamatojuma balstītu projektu.
Diemžēl ziņojumā nebija iekļauti skaitliskie dati par «iedzīvotāju īpatsvaru, kam ir
darba iespējas savā pašvaldībā». Līdz ar to matemātiski
nebija iespējams pārbaudīt, vai
ir identificējama likumsakarība, ka «pašvaldībās ar augstākiem
administratīvajiem
izdevumiem ir arī mazākas
darba iespējas». Tomēr zināmu priekšstatu par iedzīvotāju
īpatsvaru, kam ir darba iespējas savā pašvaldībā, sniedz
ziņojuma 3. attēls (ziņojuma
7. lpp.). Tajā ir redzams, ka vislabākie rādītāji – vairāk nekā
50% no visiem nodarbinātajiem strādā savā pašvaldībā –
ir vairākās lielajās pašvaldībās,
tostarp arī Rīgā, un… Riebiņu
novadā. Taču vienlaikus Rīgā ir
viszemākie pašvaldību administratīvie izdevumi starp Latvijas pašvaldībām – vidēji 15,1

riālā reforma ietekmēs tieši,
bet kuras neskars.
Šāda analīze ir nepieciešama, lai saprastu, kā interpretēt dažādas nacionāla
līmeņa aptaujas par cilvēku
attieksmi pret administratīvi
teritoriālo reformu.
Vispirms var nošķirt pašvaldības, kuras administratīvi
teritoriālā reforma vispār neietekmēs – tām nemainīsies
nedz platība, nedz iedzīvotāju skaits (Rīga un Jūrmala,

skaita īpatsvars apvienotajā
novadā būs starp 40 un 66%
(Jelgavas, Jēkabpils un Valmieras pilsētas, Balvu, Bauskas, Cēsu, Limbažu, Ludzas,
Mārupes, Ogres, Preiļu, Salaspils, Siguldas, Smiltenes,
Tukuma un Valkas novadi).
Šīs grupas pašvaldībās kopā
dzīvo 17% no visiem Latvijas
iedzīvotājiem. Šo pašvaldību
vadītāju vairākums administratīvi teritoriālajā reformā
saskata iespēju palielināt

Brocēnu, Cesvaines, Dagdas,
Daugavpils, Dundagas, Durbes, Ērgļu, Grobiņas, Ilūkstes,
Lubānas, Mērsraga, Nīcas,
Pāvilostas, Priekules, Rojas,
Rucavas, Skrundas, Tērvetes, Vaiņodes, Varakļānu un
Ventspils novadi). Šīs grupas
pašvaldībās kopā dzīvo 6,4%
no visiem Latvijas iedzīvotājiem. Šajā grupā attieksme
pret reformu ir visai atšķirīga, ir novadi, kuros vairums
saprot reālos labumus, ko

ar viszemākajiem pašvaldību
administratīvajiem izdevumiem, tad tas noteikti neliecina par «likumsakarību».
Riebiņu novada un Rīgas
piemēri ļauj stingri apšaubīt
apgalvojumu, ka «pašvaldībās ar augstākiem administratīvajiem izdevumiem ir arī
mazākas darba iespējas».
Līdz ar to var secināt, ka
ziņojums Par sabiedriskai
apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli satur falsificētus apgalvojumus, kuri nav
stingras zinātniskas kritikas
vērti. Tā vietā, lai vienkārši pateiktu, ka kādreizējais
rajonu iedalījuma modelis
Latvijā bija spēkā 40 gadu,
ir atstājis ietekmi gan uz
transporta
infrastruktūru,
gan ekonomikas un iedzīvotāju izvietojuma teritoriālo
struktūru, tika sacerētas falsificētas pasaciņas. Vairākās
jomās vecā rajonu sistēma
taču joprojām ir saglabājusies (zemākā līmeņa tiesu
instances), tā joprojām tiek
izmantota, plānojot autoceļu
uzturēšanu u.c. Izanalizēsim,
kuras Latvijas iedzīvotāju
grupas administratīvi terito-

Alūksnes, Gulbenes un Līvānu novadi), zināmā mērā
arī Olaines novads, kuram
robežu izmaiņas iedzīvotāju
skaitu ietekmētu nenozīmīgi. Šīs grupas pašvaldībās
kopā dzīvo 39,3% no visiem
Latvijas iedzīvotājiem. Otru
grupu veido lielās pašvaldības (Daugavpils, Liepājas un
Ventspils pilsētas, Dobeles,
Krāslavas, Kuldīgas, Ķekavas, Madonas, Saldus un
Talsu novadi), kurām jaunajā
administratīvajā iedalījumā
plānots pievienot par tām
ievērojami mazāku novadu
vai novadus, kas kopumā
neveidos vairāk par trešdaļu
no kopējā iedzīvotāju skaita
reformētajā novadā. Šajās
pašvaldības kopā dzīvo 17,7%
no visiem Latvijas iedzīvotājiem. Šīm divām grupām,
kurās dzīvo 57% no visiem
Latvijas iedzīvotājiem, administratīvi teritoriālā reforma
nemainīs praktiski neko. Ja
lielai pašvaldībai pievienos
ievērojami mazāku novadu,
tad lielās pašvaldības iedzīvotāji to neizjutīs kā lielu
slogu vai īpašu apgrūtinājumu. Trešā grupa ir vidējās
pašvaldības, kuru iedzīvotāju

savu varas mērogu jeb politisko ietekmi, jo apvienotajā
pašvaldībā būs lielāki budžeta apjomi utt. Lai gan daudzi
vidējo pašvaldību iedzīvotāji
pamatoti uztraucas, ka, viņu
pašvaldībai pievienojot vairākus nabadzīgus novadus,
dzīves kvalitāte pasliktināsies, tomēr jebkuras iedzīvotāju bažas šajā grupā var
saskarties ar vietējo līderu
alkatību palielināt sava novada teritoriju. Kopumā 64%
no Latvijas iedzīvotājiem
dzīvo pašvaldībās, kurās nemainīsies nekas vai arī kuras
plānots saglabāt, pievienojot
tām mazākus novadus. Lielā mērā tas arī ir reformas
plānotāju iecerētais atbalsts
– Latvijas iedzīvotāju vairākumam nav liela pamata
protestēt pret Pūces eksperimentu.
Kas ir svaru kausu pretējā
pusē?
Ceturtajā grupā var iedalīt
mazas vai vidējas pašvaldības, kuras «aprīs» kāda liela
pašvaldība, un mazā novada
iedzīvotāju skaita īpatsvars
lielajā un reformētajā novadā
nepārsniegs 33% (Aizputes,
Alsungas, Auces, Baldones,

dos pievienošanās bagātākai pašvaldībai (īpaši tie, kas
atceras laikus, kad visi, kurus
tagad plāno atkal apvienot,
labi sadzīvoja vienā rajonā).
Taču šajā grupā ir arī pašpietiekami novadi, kuru iedzīvotāju vairākums nevēlas zaudēt novada savdabību.
Vietējā vara mazajos un iznīcībai nolemtajos novados lielākoties ir pret Pūces
reformu. Viņus var saprast.
Pašlaik vietējie līderi(-es) ir
saimnieki(-ces) savā mazajā
novadā. Apvienotajā novadā labākajā gadījumā viņus
paņems darbā par durvju
vērējiem apvienotā novada
kungiem un dāmām.
Piektajā grupā ir nelielās
un vidējās pašvaldības,
kuras ir iecerēts pievienot
nedaudz lielākai – vidējai
pašvaldībai, kad lielākās
pašvaldībās
iedzīvotāju
skaits reformētajā novadā būs starp 40 un 66%
(Aglonas, Aknīstes, Alojas,
Amatas, Apes, Babītes, Baltinavas, Beverīnas, Burtnieku, Ciblas, Engures, Iecavas,
Ikšķiles, Inčukalna, Jaunpiebalgas, Jaunpils, Jelgavas, Jēkabpils, Kandavas, Kārsavas,

Kocēnu, Krimuldas, Krustpils,
Ķeguma, Lielvārdes, Līgatnes,
Mazsalacas, Mālpils, Naukšēnu, Ozolnieku, Pārgaujas,
Priekuļu, Raunas, Riebiņu,
Ropažu, Rugāju, Rundāles,
Rūjienas, Salacgrīvas, Salas,
Stopiņu, Strenču, Vārkavas,
Vecpiebalgas, Vecumnieku,
Viesītes, Viļakas, un Zilupes
novadi). Šīs grupas pašvaldībās kopā dzīvo 13,1% no
visiem Latvijas iedzīvotājiem. Tieši šīs grupas vietējie ļaudis ir ar visradikālāko
attieksmi. Šajā grupā ir novadi, kuros dzīves kvalitāte
ir augstāka nekā novadā,
kuram tos grasās pievienot.
Te arī ir redzama vislielākā
pretdarbība Pūces iecerēm
likvidēt pašpietiekamos novadus. Tieši šajā grupā vietējā vara un novada ļaužu
vairākums visbiežāk ir vienoti pretoties Pūces reformām.
Pēdējā pašvaldību grupā var
iekļaut pašvaldības, kuras
skartu līdzīga izmēra novadu
apvienošana. Reformējot Rēzeknes novadu, ir plānots apvienot pēc iedzīvotāju skaita
visai līdzīgās pašvaldības (Rēzeknes pilsētu un Rēzeknes
novadu), tām pievienojot nelielo Viļānu novadu. Divos novados – Aizkraukles un Ādažu
– nevienam novadam iedzīvotāju skaits jaunajā veidojumā nebūtu lielāks par 40%
no reformētā novada kopējā
iedzīvotāju skaita. Šīs grupas
novados kopā dzīvo 6,4% no
visiem Latvijas iedzīvotajiem.
No šīs novadu grupas jaunie
Rēzeknes un Aizkraukles novadi vienkārši būtu atjaunotie
vecie 1967.–2008. g. rajoni.
Savukārt Ādažu novads ir iecerēts kā pašpietiekamu un
atšķirīgas specializācijas Pierīgas novadu konglomerāts,
kur apvienošanas centieni jau
atduras gan pret vietējo līderu ambīcijām, gan pret vietējo
iedzīvotāju nevēlēšanos ļaut
novadam «nomirt» pēc Pūces
pavēles.
No tā visa izriet, ka Pūces reforma ir viegli pārbaudāmos
izdomājumos balstīta 1967.–
2008. g. rajonu sistēmas atjaunošana. Lielākajai daļai
Latvijas iedzīvotāju reforma
neko nemainīs, tāpēc tās vajadzība un steidzamība rada
lielas šaubas. Taču ļoti neapmierināto 10–20% Latvijas iedzīvotāju aktīva un skaļa pretdarbība komplektā ar ministra
autoritārajiem izgājieniem turpinās audzēt negatīvu noskaņojumu gan pret Juri Pūci, gan
pret viņa partiju, gan arī pret
visu valdību kopumā.
Juris Paiders

Jūlijs 2019

eiro uz vienu cilvēku gadā
(ziņojuma 6. pielikums, 39.
lpp.), bet vieni no visaugstākajiem pašvaldību administratīvajiem izdevumiem uz
vienu iedzīvotāju (trešā vieta
starp visām Latvijas pašvaldībām) ir… Riebiņu novadam
– 185,9 eiro uz vienu cilvēku
gadā. Ja visaugstākais iedzīvotāju īpatsvars, kam ir darba iespējas savā pašvaldībā,
ir vienlaikus gan pašvaldībā
ar visaugstākajiem, gan arī
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Ozolnieku novada iedzīvotājiem jāpārslēdz līgumi ar "Clean R"

Uzvarot Ozolnieku novada
pašvaldības iepirkumu konkursā, vides pakalpojumu uzņēmums "Clean R" turpinās
nodrošināt atkritumu apsaimniekošanu novadā nākamos
septiņus gadus.
"Clean R" aicina Ozolnieku
novada iedzīvotājus noslēgt
jaunus līgumus par atkritumu
apsaimniekošanu.
Ņemot vērā, ka "Clean R" sniegs
pakalpojumus uz jauna iepirkuma līguma pamata, kas noslēgts
ar pašvaldību, jauni līgumi ir jāslēdz arī visiem iedzīvotājiem un
uzņēmējiem.
Lai nodrošinātu nepārtrauktu
pakalpojumu sniegšanu, "Clean
R", sākot ar 22. jūliju, aicina
noslēgt jauno pakalpojuma
līgumu. Iepriekš noslēgtie
līgumi būs spēkā tikai līdz
2019. gada 30. septembrim.
Ja līgums netiks noslēgts līdz noteiktajam termiņam, atkritumu
izvešana netiks nodrošināta līdz
tas tiks paveikts.
No š.g. 1. oktobra Ozolnieku
novadā maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs
EUR 15.30 bez PVN 21% (kopā
ar PVN – EUR 18.51). Dalīti vākto jeb šķiroto atkritumu izvešana un lielgabarīta atkritumu
apsaimniekošana tiks nodrošināta bez papildu maksas.
Kā noslēgt jauno līgumu?
Visvienkāršāk līgumu ir
noslēgt “Clean R" mājaslapas
www.cleanr.lv, sadaļā "E-pakalpojumi", kas aizņems tikai
dažas minūtes. Līgumu tāpat
var noslēgt attālināti, sazinoties ar “Clean R” Klientu apkalpošanas centru pa tālruni:
67111001 (darba dienās plkst.
8.00 –17.00) vai sūtot e-pastu:
kc@cleanr.lv.
Dalīti vākto atkritumu izvešana
Ņemot vērā, ka turpmākajos gados palielināsies Dabas resursu
nodoklis, pieaugs arī maksa par
nešķirotu sadzīves atkritumu
izvešanu. 2019. gadā minētais
nodoklis ir EUR 43,00, bet 2020.
gadā tas sasniegs EUR 50,00
par tonnu nešķirotu sadzīves
atkritumu. “Clean R” visiem ie-

dzīvotājiem nodrošinās iespēju
šķirot sadzīves atkritumus. Cītīgi
un pareizi šķirojot, tas palīdzēs
samazināt kopējo atkritumu
daudzumu un ietaupīt uz atkri-

tumu apsaimniekošanas rēķina.
"Clean R" aicina visus Ozolnieku novada iedzīvotājus aktīvi
iesaistīties atkritumu šķirošanā,
jo lielāko daļu no nešķiroto sadzīves atkritumu apjoma veido
otrreiz izmantojamie materiāli,
piemēram, plastmasa, papīrs un
stikls. Atkritumu šķirošana nav
sarežģīts process, taču ir jāievēro
daži nosacījumi. Pats svarīgākais
– šķirot pareizi!
Ozolnieku novada iedzīvotājiem būs divas iespējas, kā
atbrīvoties no šķirotajiem atkritumiem:
1.Jau šobrīd pašvaldībā ir izveidoti un tiek apkalpoti 22 publiski
pieejamie dalīti vākto atkritumu punkti. Šajos punktos
iedzīvotājiem ir iespēja atbrīvoties no sašķirotajiem atkritumiem. Publiski pieejamos
atkritumu šķirošanas punktos
ir novietoti šķirošanas konteineri ar uzlīmēm. Uz tām ir
norādīti atkritumu veidi, kurus
drīkst ievietot katrā no konteineriem. Šajos konteineros tiek
nodrošināta dalīta vākšana
plastmasai, papīram, stiklam,

metālam. Iedzīvotājiem ir nesaplēsta stikla, porcelāna un
pieciešams sašķirot ikdienas
keramikas traukus, spoguļstiksadzīves atkritumus un ievielu un logu stiklu.
tot sašķiroto atbilstošajā atkri- Lai iedzīvotājiem būtu ērtāk šķitumu konteinerā.
rot, “Clean R” līdz š.g. 1. oktob-

Rūpējoties par pareizu šķirošanu, ielāgo!
•Kartona kastes pirms izmešanas ir jāsaplacina. Nedrīkst
izmest slapju un netīru papīru
vai kartonu, ar pārtikas atliekām piesārņotu iepakojumu,
kā arī nesaplacinātas kartona
kastes. Tetrapakas ir jāizmet
pie sadzīves atkritumiem.
Plastmasas un papīra iepakojumam paredzētajos konteineros drīkst mest plastmasas
iepakojums, PET pudeles, iepakojuma plēves un maisiņus,
kā arī izmazgātu plastmasas
taru, piemēram, jogurta, krējuma, salātu u.c. iepakojumu.
Dzērienu pudeles nav jāmazgā, tās var būt arī ar korķiem
un etiķetēm. Pudeles noteikti
ir jāsaplacina. Konteineros nedrīkst mest netīru, ar pārtikas
atliekām piesārņotu plastmasas taru, sadzīves preces,
rotaļlietas, kā arī vienreizējās
lietošanas traukus.
•Stiklam paredzētajos konteineros atļauts mest tikai stikla
iepakojumu – tīras pudeles un
burkas. Tajos nedrīkst mest no

rim visos dalīti vākto atkritumu
punktos apmainīs atkritumu
konteinerus. Turpmāk novadā
būs pieejami divu veidu šķiroto
atkritumu konteineri – zaļā un
dzeltenā krāsā. Zaļās krāsas
konteineri paredzēti stikla pudelēm un burkām, bet dzeltenie
– jauktajam iepakojumam (papīram un kartonam, plastmasai,
metālam).
2.Klientu ērtībai sākot ar š.g.
1. oktobri "Clean R" piedāvā
uzņēmumiem un privātpersonām šķiroto atkritumu apsaimniekošanu un konteineru
izvietošanu klienta adresē.
Noslēdzot atsevišķu līgumu
par šķiroto atkritumu apsaimniekošanu, atkritumi bez
maksas tiks izvesti atbilstoši
līgumā noteiktajam grafikam.
Minimālais izvešanas biežums
gan uzņēmumiem, gan privātpersonām stikla konteineram
ir vienu reizi 2 mēnešos, bet
jauktajam iepakojumam – reizi
mēnesī. Izvešanas dienā dalīti
vākto atkritumu konteineriem
jāatrodas pie klienta sadzīves
atkritumu konteineriem.

Jāuzsver, ka klientam pašam ir
jārūpējas par dalīti vākto atkritumu konteineru satura kvalitāti.
Ja konteinerā tiks ievietots neatbilstošs sastāvs, piemēram, sadzīves atkritumi, izvešana netiks
veikta. Konstatējot faktu, “Clean
R” informēs klientu un pēc klienta pieteikuma dalīti vākto atkritumu konteiners tiks iztukšots
kopā ar sadzīves atkritumiem.
Par to tiks piestādīta samaksa
atbilstoši sadzīves atkritumu tarifam.
Lielgabarīta atkritumu izvešana
Visiem novada iedzīvotājiem
"Clean R" nodrošinās lielgabarīta atkritumu izvešanu bez
papildu maksas. Lielgabarīta
atkritumu izvešana notiks pēc
iepriekšējā pieteikuma individuāli vienojoties par izvešanas kārtību. Izvešanas biežums
• no daudzdzīvokļu mājām – vienu reizi divās nedēļās;
• no privātpersonām – vienu reizi
mēnesī.
Ielāgo!
Lielgabarīta atkritumi ir liela
izmēra sadzīves atkritumi, kurus
nevar ievietot sadzīves atkritumu konteinerā. Piemēram, nolietotas mēbeles, skapīši, gultas,
krēsli, matrači un citas mēbeļu
daļas u.tml.
Jāuzsver, ka par lielgabarīta atkritumiem nav uzskatāmas autoriepas, būvgruži, jeb celtniecības
atkritumi, krāsas, un to izstrādājumi, kā arī citi bīstamie atkritumi, piemēram, šīferis, akumulatori, baterijas un elektrotehnika.
Iedzīvotāju ērtībai, par atsevišķu samaksu “Clean R” nodrošinās sekojošo atkritumu
veidu apsaimniekošanu:
• būvgružu atkritumu izvešanu
ar lielgabarīta konteineriem;
• bīstamo atkritumu apsaimniekošanu;
• nolietoto automašīnu riepu apsaimniekošanu;
• pārtikas atkritumu apsaimniekošanu;
• trešās kategorijas (dzīvnieku
izcelsmes blakusproduktu) atkritumu apsaimniekošanu;
• asenizācijas pakalpojumus.
Raksts tapis sadarbībā ar "Clean R"

Ozolniekos turpinās centralizētās siltumapgādes sistēmu remontdarbi Lielgabarīta atkritumu savākšanas
grafiks 2019. gada augustā

Ar mērķi veicināt energoefektivitāti Ozolnieku centralizētajā
siltumapgādes pārvades un
sadales sistēmā, projekta ietvaros maijā un jūnijā tika veikti
maģistrālo siltumapgādes inženiertīklu pārbūves darbi posmā - Kastaņu un Parka ielas (no
ievada dzīvojamā ēkā Kastaņu

ielā 4 līdz dzīvojamai ēkai Parka
ielā 1). Būvuzņēmējs SIA “Siltumbūve” maijā un jūnijā darbus
izpildīja 37% apjomā no kopējā
būvdarbu apjoma, kas atbilst
plānotajam darbu izpildes laika
grafikam.
Jūlijā darbi turpinājas Meliorācijas
ielas posmā no ievada dzīvoja-

mā ēkā Meliorācijas ielā 21 līdz
ievadam dzīvojamā ēkā Meliorācijas ielā 25.
Ar š.g.1.augustu tiks uzsākti
būvdarbi Meliorācijas ielas posmā no krustojuma ar Kastaņu
ielu līdz krustojumam ar Stadiona ielu. Saskaņā ar darbu izpildes grafiku no 12.augusta līdz
18.augustam tiks pārtraukta
karstā ūdens padeve sekojošās
adresēs:
• Meliorācijas ielā 15, Meliorācijas ielā 17;
• Stadiona ielā 12;
• Rīgas ielā 16, Rīgas ielā 18,
Saules ielā 9 un Saules ielā 11.
Izbūvētajos posmos labiekārtošanas darbus plānots uzsākt
5.augustā.

SIA ”OKSDU”

Ozolniekos – 7. augustā
Adreses:
* Skolas iela 11;
* Rīgas iela 18;
* Parka ielas iekšpagalmā;
* Kastaņu iela (pie garāžām);
* Aizupes rajons (Aizupes 4).
Cenu pagastā, Brankās 7. augustā
Adreses:
*Saules iela 7b
(pie garāžām);
*Spartaka iela
(pretī ūdenstornim).
Ānē un Tetelē – 21. augustā
Adreses Ānē:
* Celtnieku iela 2;
* Pie Celtnieku ielas 14;
* Jaunatnes iela 5;
* Celtnieku iela 9
(pie Sporta ielas).
Adreses Tetelē:
* Skolas ielā 11;
* Bērzu ielā 5.

Garozā: Iecavas iela 9 (pie
mikrorajona) 21. augustā.
Emburgā: 1. maija iela
5 atkritumus izvedīs 21.
augustā.
Dalbē un Jaunpēterniekos
- pēc nepieciešamības un
informācijas no iedzīvotājiem,
tiks iekļauts Ozolnieku
maršrutā.
Privātmāju iedzīvotāji
lielgabarīta atkritumu
izvešanu var pieteikt SIA
"Ozolnieku KSDU" darba
dienās no plkst. 8.00
līdz 17.00, zvanot pa tālr.
25957171 vai rakstot uz
e-pastu: info@oksdu.lv
un norādot ielu, mājas
numuru, kā arī lielgabarīta
atkritumu apjomu.
SIA „Ozolnieku KSDU”

”Salgales Atbalsta biedrībai”, sadarbībā ar draugu
organizāciju Vācijā, rīko
skolēnu pieredzes apmaiņas
braucienus dažādās Eiropas
valstīs. Šovasar jauniešu
projekts We are Europe savu
starpkultūru izglītības nometni laikā no 6. - 13.jūlijam
organizēja Tiroles reģionā
Itālijā.

Eiropas Savienības programma ERASMUS + ir Eiropas
Savienības programma izglītības, mācību, jaunatnes un
sporta jomā, kurā jauniešiem
vecumā no 13 līdz 30, ir iespēja
iegūt jaunas kompetences un
pieredzi. Programmas Erasmus+ projekti tiek īstenoti, izmantojot neformālās izglītības
metodes.
Salgales atbalsta biedrība šogad atkal atbalstīja starptautiskās jauniešu apmaiņas projekta We are Europe aktivitāti
- piecu valstu jauniešu grupu
vasaras nometni, kas tika organizēta San Lugano ciematā,
Dienvidtirolē, Itālijā. Bolcāno
autonomā province jeb Dienvi-

dtirole ir viena no divām Itālijas
autonomajam provincēm. Lielākā daļa iedzīvotāju šeit runā
vācu valodā. Tomēr tas nebija
šķērslis 15-17 gadus veciem
jauniešiem no Maķedonijas,
Latvijas, Vācijas, Spānijas un
Itālijas izmantot saziņai angļu
valodu projekta programmas
īstenošanā. Latvija, kā pilntiesīga Eiropas Savienības valsts,

jau daudzu gadus var izmantot jaunatnes atbalsta programmas resursus, paaugstinot
jauniešu prasmju līmeni, kā arī
veicinot līdzdalību demokrātiskajā dzīvē Eiropā un darba
tirgū, aktīvu pilsoniskumu,
starpkultūru dialogu, sociālo
iekļaušanu un solidaritāti.
Neaizmirstamu pieredzi un
atmiņas par dialogu veidošanas tiltiem un akačiem nometnes radošajās darbnīcās
guva biedrības jaunieši, no
Ozolnieku novada. Jaunieši
sadarbojās, lai veidotu valsts
prezentāciju, plānotu interesantu latviešu valodas alfabēta nodarbību. Eiropas valstu
jauniešu sadarbības projekts

We are Europe, kas tiek sekmīgi īstenots jau trešo reizi, 2019.
gadā programmas aktivitātēs
uzsvaru lika uz racionālu enerģijas izmantošanu, taupīgu

vulkāniskais porfīrs.
Latvijas puiši - Mihails un Rolands, lēkājot pa akmeņiem
strautu ielejās Bletterbahas
ģeoloģiskajā parkā, centās

pārtikas resursu izmantošanu
un atkritumu un izmešu samazināšanu. Daudziem jauniešiem tas bija pietiekami liels
izaicinājums, jo pašiem bija
gan jāgatavo maltītes, jākopj
virtuve un visas telpas, jāšķiro atkritumi, jāplāno brokastu
un vakariņu produktu apjoms.
Dzīvošana bija ciemata jauniešu centrā, kas izveidots kādreizējā dzelzceļa stacijā, bet
guļamtelpas radoši iekārtotas
pārbūvētos vilciena vagonos,
kas atrodas uz sliedēm sen
nestrādājošā stacijā.
Neaizmirstami iespaidi tika
gūti kalnu pārgājienos - dabas parkā Monte Corno, kā arī
Bletterbah kanjonā, kas ir īsts
Eiropas ģeoloģiskās vēstures
paraugs. Kopā ar gidu iepazīti
mūsu kontinenta aizvēsturiskie veidošanās slāņi un kritumi
aizās un stāvajās klintīs. Vietējā muzejā varējām aptaustīt un
saprast, kā veidojies ģipsis un

atrast mūsu tālo dzīvnieku
sugu priekšteču nospiedumus.
Tam netraucēja saules tveice
un ēnas trūkums stāvo klinšu
pakājē, jo ik brīdi varēja veldzēt
dzidrā straume, kas burbuļodama traucās lejup. Mūsu jauniešus ļoti aizrāva dabas parka
gida interesantais stāstījums.
Latviju pārstāvošo jauniešu
komanda vadīja nodarbību,
kas prasīja katra no gandrīz
40 klātesošo līdzdalību – izspēlēt teatralizētā uzvedumā
stāstu par skaistās meitenes
Eiropas nolaupīšanu un tālāko
likteni, ko noteica Olimpa dievi - Zevs, Poseidons, Hēra un
citi. Katram nometnes dalībniekam tika piešķirta loma, kas
jāizspēlē nelielā teātrī. Mūsu

Ozolnieku Mūzikas skola
uzņem audzēkņus mācībām
2019./2020. mācību gadā
7 - 9 gadu vecumā
VIJOLES,
ČELLA SPĒLE

Edgars Jānis Paulovičs, Projekta
We are Europe vadītājs Latvijā

Jauniešu Dome viesojas Cēsīs

Ozolnieku Jauniešu dome 6.
jūlijā viesojās pie Cēsu Jauniešu domes. Aizvadīta jauniem iespaidiem un jautriem
piedzīvojumiem bagāta diena.
Pieredzes apmaiņas braucieni vienmēr ir interesanti un
vērtīgi, neraugoties uz to, vai
tie norisinās Latvijā vai ārpus
mūsu valsts robežām.
Tiekoties Cēsu Jauniešu domes jaunieši prezentēja savu

ikdienas darbu un pasākumus,
kas tiek organizēti visa gada
garumā. Tikšanās viennozīmīgi iedvesmoja un mudināja arī
Ozolnieku novada jauniešus domāt un sapņot plašāk. Nākamā
novada jauniešu brauciena pietura- Jūrmalas Jauniešu dome.
Milana Pivovara,
Ozolnieku Jauniešu centra vadītāja

Gardēži apgūst svešvalodas, gatavojot

8-12 gadu vecumā
AKORDEONA, TROMPETES, SAKSOFONA,
FLAUTAS un SITAMINSTRUMENTU SPĒLE

UZŅEMŠANA 30.augustā plkst. 16.00 – 18.00
INFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS pa tālr. 29229482

jauniešiem Amālijai un Mihailam, Marijai, Annikai, Kristeram
un Rolandam, bija ko nopūlēties
radoši un organizatoriski, lai
uzvedums visus vienotu kopīgā
izpratnē par Eiropas leģendas
un kontinenta rašanos, tās attīstību.
Mūsu vienotās Eiropas izpratnes veicināšanas nometnes
septiņas dienas aizritēja gandrīz
tikpat lielā virpulī, kā viesulis,
kas pirms mūsu ierašanās bija
nolauzis plašas koku audzes
Itālijas Dolomītu kalnu rajonos
un ko vērojām, kāpdami stāvajās ģipša un dolomīta iežu nogāzēs.
Ikdienas vētras ar lietus gāzēm,
karstais klimats ielejas pilsētās
Bolcāno provincē, draudzīgie
tirolieši gleznainajās pilsētiņās
un mūsu projekta dalībnieku
sirsnīgās attiecības paliks šī
gada atmiņās.
Nedēļa kopā ar partneriem
no Vācijas, Spānijas, Ziemeļu
Maķedonijas un Itālijas aizritēja, gan parādot savas valsts
tradīcijas, gan apzinot kopīgās
Eiropas Savienības vērtības.
Šāda radošā nometne ārzemēs Ozolnieku novada 9.klašu
absolventiem bija interesanta
un vērtīga pieredze, ko jaunieši
varēs izmantot, rudenī atsākot
skolas gaitas.

Noslēgušās ikgadējās Ānes
Jauniešu centra Gardēžu klubiņa nodarbības, kur jauniešiem
bija iespējas radoši izpausties
atvērtajā jauniešu centra virtuvē un katru nedēļu gatavot
dažādus našķus un nopietnas
uzkodas. Šogad ,,Gardēdis’’

tika apvienots arī ar angļu valodas nodarbībām, kur teorētiskās
angļu valodas zināšanas tika
pielietotas sadzīves situācijās,
tostarp, arī darbojoties virtuvē.
Angļu valodu jauniešiem mācīja Austrijas jaunieši no Jelgavas
NVO centra. Katru nodarbību
apmeklēja vidēji 10 līdz 15 bērni
un jaunieši. Kopā darbojoties,
mācījāmies gatavot gan pankūkas, gan kēksiņus, vafeles un
citus našķus. Arī nākamgad
bērniem un jauniešiem būs iespēja apmeklēt pavārmākslas
un svešvalodas nodarbības. Secinājām, ka vislabāk ir mācāmies
- darot!
Milana Pivovara,
Ozolnieku Jauniešu centra vadītāja

OZOLNIEKU AVĪZE / JAUNIEŠU AKTIVITĀTES

No Lielupes krasta – uz Alpiem

Jūlijs 2019
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AIZVADĪTI SAULAINĀM EMOCIJĀM PIE

20. jūlijā vairāki tūkstoši Ozolnieku novada iedzīvotāju
visai ģimenei Jāņu pļavā meža ielokā, kā arī piedalīties d

Svētku vakara programmu atklāja novada amatiermākslas kolektīvu koncerts.

Jauktais koris LĪGA
Senioru deju kopa "Ozolnieki"

Sieviešu vokālais ansamblis MADARA

Folkloras kopa KNIPATI

Bērnu muzikālais teātris "Nianse"

Eiropas deju kolektīvs Čaukstenes

Pasākuma dienas daļa priecēja ar plašu un interesantu aktivitāšu piedāvājumu bērniem un jauniešiem.

Mazos svētku dalībniekus aizrāva piepūšamās atrakcijas, ziepju burbuļu šovs, kopīga darbošanās ar
Fejām un iespēja samīļot dzīvnieciņus.

Austrumu deju kolektīvs

Ar humora pilniem un zināmiem skaņdarbiem svētku apmeklētājus priecēja Dailes teātra dziedošo aktieru ansamblis "ILGA"

Dziedošo aktieru ansamblis ILGA

Gaidītākie svētku viesi bija noskaņu mūzikas grupa “Autobuss debesīs”.
Pēc krāšņās svētku uguņošanas varēja dejot un izklaidēties ar pašmāju grupu “Dziļi violets”.

Grupa AUTOBUSS DEBESĪS

Svētku uguņošana

Grupa DZIĻI VIOLETS

9

PILDĪTI OZOLNIEKU NOVADA SVĒTKI!
un viesu varēja baudīt bagātīgu kultūras programmu
audzveidīgās sporta aktivitātēs Sporta skolas stadionā.
Sporta spēles atklāja bundzinieks Kristers Hartmanis.

Ikvienam bija iespēja doties uz bezmaksas
pārbaudēm Veselības teltī.

Bungu šovs

Veselibas_parbaudes

Pārsteiguma mirkļus, atklājot
cilvēka ķermeņa lokanību,
svētku dalībniekiem sagādāja
“Cilvēka Iguāna” priekšnesums.

Veselibas telts

Puišu uzmanību piesaistīja RC Drifta
izklaide – radio vadāmo mobilu trase.

Ar elpu aizraujošu šovu priecēja Greentrials
velo komanda.

Radio vadāmie auto

Green Trial

Cilvēks IGUĀNA

Skeitparkā norisinājās sacensības ar
skeitbordiem, inline skrituļslidām, skūteriem un BMX velosipēdiem.

Skeitparks

Uz vairākiem laukumiem vienlaikus norisinājās spraigas spēles un cīņas par medaļām strītbolā, pludmales volejbolā un florbolā.

Florbols

Pludmales volejbols

Strītbols

Ģimenes ar bērniem varēja spēlēt disku golfu, badmintonu un balansēt uz līdzsvara dēļiem.

Badmintons

Disku golfs

Līdzsvara dēļi

Medaļas

Rītu uzsākām ar jogas
nodarbību.

Joga

Liels paldies par skaistajiem Ozolnieku novada svētkiem visiem svētku organizatoriem, pasākuma atbalstītājiem un dalībniekiem - māksliniekiem, sportistiem, tiesnešiem, ēdinātājiem un atspirdzinātājiem, pašvaldības policijas, apsardzes un zemessardzes bataljona kārtības nodrošinātājiem, svētku apmeklētājiem un viesiem, ka spējām viens otram dāvāt patīkamām emocijām piepildītu kopā būšanas laiku!

OZOLNIEKU AVĪZE / IZGLĪTĪBA

Jūlijs 2019
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Ozolnieku Sporta skola augustā uzsāks izglītojamo uzņemšanu 2019./2020. mācību gadam
1. septembrī Ozolnieku Sporta
skolā sāksies jaunais mācību
gads. Treniņu process turpināsies jau esošajām mācību treniņu grupām un tiks komplektētas arī jaunas.
Treniņu process turpināsies sekojošās grupās:
• Vieglatlētikā Mācību treniņu
grupa 4 (izglītojamo vecums 11
līdz 14 g.);
• Vieglatlētikā Mācību Treniņu
grupa 1 (izglītojamo vecums 8
līdz 11 g.);
• Florbolā Mācību treniņu grupa
4 (izglītojamo vecums 9 līdz 12
g.);
• Florbolā Mācību treniņu grupa
2 (izglītojamo vecums 8 līdz 11
g.);
• Florbolā Mācību treniņu grupa
1 (izglītojamo vecums 7 līdz 10
g.);
• Volejbolā Mācību treniņu grupa
2 (izglītojamo vecums 9 līdz 11
g.);
• Airēšanas slalomā Mācību treniņu grupa 1 (izglītojamo vecums 9 līdz 12 g.);
• Futbolā Mācību treniņu grupa 3
(izglītojamo vecums 9 līdz 11 g.);
• Futbolā Mācību treniņu grupa 1
(izglītojamo vecums 7 līdz 9 g.).
Šīs grupas ir jau esošajiem izglītojamajiem, kuriem ir noslēgti līgumi
ar Ozolnieku Sporta skolu 2018.
gadā. Grupas var tikt papildinātas
ar jauniem izglītojamajiem.
Jaunas mācību treniņu grupas tiks
komplektētas:
• Vieglatlētikā Sākuma sagatavošanas grupa (izglītojamo
vecums 7 līdz 10 g.);
• Vieglatlētikā Vispārējās fiziskās
sagatavotības grupa (interešu
izglītība) (izglītojamo vecums 5
līdz 6 g.);
• Florbolā Sākuma sagatavošanas grupa (izglītojamo vecums
7 līdz 9 g.);

• Volejbolā (Pludmales volejbolā) Sākuma sagatavošanas
grupa (izglītojamo vecums 7
līdz 9 g.);
• Airēšanas slalomā Sākuma
sagatavošanas grupa (izglītojamo vecums 7 līdz 11 g.).
Šīs grupas tiek komplektētas no
jauna.
Vecākiem, kuri vēlas, lai bērni tiktu uzņemti Ozolnieku
Sporta skolā. ir jāveic sekojošas darbības:
• Jāaizpilda iesniegums, par to,
kādā sporta veidā bērns nodarbosies;
• Jāslēdz līgums par līdzfinansējumu;
• Jāparaksta piekrišana par
izglītojamā personas datu
publiskošanu;
• Jāņem vērā, ka bērniem noteikti būs jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa par bērna
veselības stāvokli, atbilstoši
Ministru kabineta noteikumiem “Sportistu un bērnu ar
paaugstinātu fizisko slodzi
veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība”.
Nodarbības (treniņi) līdzīgi kā
2018/2019 mācību gadā futbolam, vieglatlētikai, airēšanas
slalomam tiek plānotas Ozolnieku Sporta skolā, savukārt
florbols un volejbols Ozolnieku
vidusskolas sporta zālē. Iespējamas arī nodarbības Sporta
kompleksā “Mālzeme”.
Kontaktinformācija: Kārlis
Kalniņš - 26520497, sportaskola@ozolnieki.lv .
Gaidīsim Jūsu ieteikumus, lai
kopīgi veidotu pamatus sporta
attīstībai Ozolnieku novadā!

Kārlis Kalniņš,
Ozolnieku Sporta skolas direktors

Skolās veicina izpratni par karjeras veidošanu
2018./2019. m. g. laikā
Ozolnieku novada skolu
9. klašu skolēniem bija iespēja pārrunāt savas karjeras ieceres ar karjeras
konsultēšanas speciālistu.

vai to, kas šķiet interesants.
Kā pozitīvo aspektu var
minēt, ka skolēni apzinās
savas intereses, bet kā mīnuss šādai karjeras izvēles
taktikai ir skolēnu piere-

Iespēju divas reizes apmeklēt individuālās karjeras konsultācijas izmantoja 46 Ozolnieku novada
9. klašu skolēni. Karjeras
konsultāciju mērķis bija
apzināt skolēnu turpmākās izglītības un karjeras
ieceres un veicināt izpratni par karjeras veidošanas
principiem un resursiem.
Ozolnieku vidusskolā individuālo karjeras konsultāciju apmeklēja 35 devīto
klašu skolēni. Katrs skolēns
ir individuāla persona un
personība, tāpēc viena noteikta modeļa konsultācijām
nebija. Individuālā sarunā
katram skolēnam tika izmantota cita karjeras konsultēšanas metode.
Skolēni visbiežāk savu karjeras izvēli veic pēc savas
brīvas iniciatīvas, t.i., izvēlas
to, kas patiešām interesē

dzes un zināšanu trūkums
konkrētajā jomā, jo skolēni
īsti neapzinās vai viņu intereses ir ekvivalents ar viņu
individuālajām spējām un
dotumiem. Skolēnu karjeras
izvēli ietekmē arī ģimenes
iniciatīva un vienaudžu un
draugu viedoklis. Pozitīvi
vērtējama ir ģimenes iesaiste skolēnu nākotnes nodomu attīstīšanā.
Lielākā daļa Ozolnieku novada pamatskolu absolventu savu karjeras izvēli vēlas
pilnveidot profesionālajās
vidusskolās un tehnikumos.
Puiši vairāk izvēlas auto un
celtniecības nozares profesijas, bet meitenes dod
priekšroku friziera, pavārmākslas un mediju novirziena profesijas izvēlei. Neliela
daļa jauniešu izvēlas turpināt mācības vispārizglītojošā vidusskolā. Šāda izvēle

tiek saistīta ar nopietniem
nākotnes plāniem un vēlmi
studēt augstskolā.
Ozolnieku vidusskolas lielākā daļa skolēnu izvēlas
turpināt mācības vidusskolā, jo tāpat kā novada pamatskolu skolēniem viņiem
ir nopietni plāni nākotnē
studēt augstskolā. Skolēni,
kuri izvēlas mācīties profesionālajās vidusskolās, izvēli
veic par labu meža un IT nozares profesijām. Kopumā
Ozolnieku novada 9. klašu
absolventiem,
neatkarīgi
no izdarītās izvēles, visvairāk interesē darbs medijos
(fotografēšana, filmēšana),
medicīna (fizioterapija, pediatrija, sporta medicīna) un
IT nozare (programmēšana,
mājas lapu veidošana).
Skolēnu karjeras izvēli ietekmē skolēna ģimene, sociālie apstākļi, finansiālais
stāvoklis, vide, kurā dzīvo,
dzīvesvietas – skolas ģeogrāfiskais novietojums, klasesbiedri un draugi. Daudzi
no iepriekš minētajiem faktoriem var gan pozitīvi, gan
negatīvi ietekmēt skolēnu
nākotni, tāpēc jauniešiem
nepieciešams nepārtraukts
karjeras atbalsts no skolas
pedagoģiskā personāla un
visvairāk no klases audzinātāja, jo ģimeni un skolēna
ikdienas vidi ir grūti mainīt
vai ietekmēt.
Līga Patupa,
Pedagogs karjeras konsultants

Rakstu sērijā “UZŅĒMĒJI
OZOLNIEKOS” šoreiz stāstam par novada būvuzņēmumu SIA “BILDBERG”.
1. Kā uzsākāt uzņēmējdarbību un kādi īsumā ir interesantākie fakti uzņēmuma vēsturē?
SIA “BILDBERG” ir viens no
vadošajiem
būvuzņēmumiem Zemgales reģionā,
kurš dibināts jau 1994.gadā,
kā viena no SIA “Uzars”
daudznozaru
uzņēmuma
daļām. 2007.gadā būvniecības atzars maina nosaukumu uz “Uzars celtniecība”,
taču desmit gadus vēlāk
nonācām pie pašreizējā nosaukuma.
2.Pastāstiet par savu uzņēmumu kopumā, kādi ir
nozares un jūsu uzņēmuma izaicinājumi?
Galvenie uzņēmuma darbības virzieni ir publisko ēku
būvniecība vai pārbūve,
rūpniecisko ražošanas ēku

būvniecība, kā arī energoefektivitātes uzlabošanas
pasākumu īstenošana. Uz
šo brīdi uzņēmuma pasūtījumu portfelis sastāv no
40% valsts pašvaldību pasūtījumiem un 60% juridisko
personu līgumiem. Pielāgojoties patērētāju prasībām,
mēs piedāvājam pilnu pakalpojumu ciklu – sākot ar
skici un beidzot ar kvalitatīvu un ilgtspējīgu rezultātu.
Pārsvarā darbojamies Zemgales reģionā, taču ir vairāki lieli objekti Rīgā un citos
Latvijas novados. Pie pēdējo
gadu lielākajiem un nozīmīgākajiem mūsu realizētajiem
projektiem varam minēt “Siguldas sporta kompleksu”,
kas līdz šim ir bijis mūsu lie-

lākais izaicinājums. “Dobeles novada dienesta viesnīca
un mācību auditoriju jaunbūve” ir objekts, kas paliks
atmiņā ar ļoti estētisku fasādi, kā arī iemaņām, ko guvām būvējot zema enerģijas

patēriņa ēku. Atzinību guvusi arī “Līvbērzes kultūras
nama pārbūve”. Jāpiebilst, ka
šis objekts mums ir sanācis
vispatriotiskākais, fasādes
vizuālā noformējuma dēļ.
Darbojamies arī lauksaimniecības ražošanas attīstībā,

būvējot graudu novietnes,
angārus, remonta darbnīcas un kūtis. Mūsu būvēto
kompleksu “Jaunlopu kūtis
“Tērces”” Tērvetē, novērtēja
ne tikai Pasūtītājs, bet arī
Latvijas būvnozares speciālisti un šis objekts ieguva
atzinību vienā no lielākajiem
un prestižākajiem nozares
konkursiem “Gada balva
būvniecībā 2018”. Mums
izveidojusies lieliska sadarbība ar AS “Tērvete alus”,
kur darbojamies ražošanas
infrastruktūras attīstībā ar
visai vērienīgu darbu pie AS
“Tērvetes alus” darītavas
produkcijas ražotnes” būvniecības, pārbūves, kā arī
labiekārtošanas darbiem. Arī
tik svarīga būvniecības no-

zare, kā energoefektiviātes
paaugstināšana, mums nav
sveša un daudz esam darījuši arī šai jomā.
Katru objektu un darbus
pie tā uztveram ar lielu
atbildību, vienlaikus kā

izaicinājumu, jo reizēm
termiņi un finanšu iespējas liek rast risinājumu
nestandarta situācijām.
Mūsu uzņēmuma galvenā
bagātība ir darbinieku zināšanas, paveikto darbu
augstā kvalitāte, pieredze
un elastīga attieksme pret
katru mūsu klientu.
Uzņēmumā ieviestas ISO
14001 un ISO 9001 kvalitātes sistēmas vadības, esam
Latvijas Tirdzniecības un
Rūpniecības kameras biedri, darbojamies arī Ozolnieku uzņēmēju biedrībā. SIA
“BILDBERG” galvenie mērķi
- panākt stabilu vietu starp
labākajiem Latvijas būvniecības uzņēmumiem ar
visaugstākajiem kvalitātes,
vides aizsardzības un darba
drošības standartiem Latvijā.
Kāpēc uzsākāt darbību
tieši Ozolnieku novadā un
kāda ir saikne ar novadu?
Kā vērtējat sadarbību ar
pašvaldību? Ko novēlētu
citiem Ozolnieku novada
uzņēmējiem?
SIA “BILDBERG” jau no pašiem tā pirmsākumiem bāzējas Ozolniekos, lielākā
daļa darbinieku ir vietējie iedzīvotāji, kas nozīmē, ka visi
nodokļi paliek tepat novadā,
kas ļauj dzīvot labāk un liek
mums vēl atbildīgāk izturēties pret saviem pienākumiem un darbavietu. Esam
devuši arī būtisku artavu,
palielinot Ozolnieku novada
dzīvojamo fondu, uzbūvējot
divas daudzdzīvokļu mājas
un vairāk nekā 120 privātmājas. Sadarbība ar pašvaldību ir pozitīva, novada
domē strādā ieinteresēti un
atsaucīgi speciālisti, kas ir
vērsti uz sadarbību un atbalstu novada uzņēmējiem.
Raksts tapis sadarbībā ar SIA
“BILDBERG”

CIENĪJAMO
OZOLNIEKU NOVADA
UZŅĒMĒJ!
Esam sākuši rakstu sēriju “UZŅĒMĒJI OZOLNIEKOS”,
kurā stāstam par novada jaunajiem un jau pieredzējušajiem uzņēmējiem.
Aicinām Jūs ar savu līdzdalību atbalstīt ”Ozolnieku Avīzes” jaunās sadaļas tapšanu, iesūtot informāciju par
savu uzņēmumu vai uzņēmējdarbību. Jaunās rubrikas
mērķis ir atbalstīt novada uzņēmīgos iedzīvotājus, pastāstot plašāk par uzņēmējdarbības vides dažādību un
informējot par novadā pieejamajām iespējām.
Lai piedalītos rubrikas “UZŅĒMĒJI OZOLNIEKOS”
tapšanā un pastāstītu par savu nodarbošanos plašāk, sūtiet uz e-pastu: avize@ozolnieki.lv atbildes
uz sekojošiem jautājumiem:
1. Kā uzsākāt uzņēmējdarbību un kādi īsumā ir interesantākie fakti uzņēmuma vēsturē?
2. Pastāstiet par sava uzņēmumu kopumā, kādi ir
nozares un jūsu uzņēmuma izaicinājumi?
3. Kāpēc uzsākāt darbību tieši Ozolnieku novadā
un kāda ir saikne ar novadu? Kā vērtējat sadarbību ar pašvaldību? Ko novēlētu citiem Ozolnieku novada uzņēmējiem?
Aprakstam (kas nepārsniedz 2500 rakstu zīmes) lūgums pievienot 2-3 fotogrāfijas, kas atspoguļo jūsu uzņēmējdarbību.
Lūgums norādīt uzņēmuma nosaukumu, darbības veidu un
kontaktus, lai varam ar Jums sazināties. Sīkāka informācija pa
tālr. 29448482.
Iesniegtie pieteikumi tiks izskatīti un publikācijas veidotas,
ievērojot to iesniegšanas secību.

Iespēja piedalīties saimniecību un
mežu apmeklējumos
Pirmo reizi Latvijā lauksaimniekiem un mežsaimniekiem
ar ES atbalstu tiek piedāvāts
apmeklēt saimniecības un
mežus, lai gūtu praktisku
pieredzi un dalītos tajā ar
citiem – gan Latvijā, gan ārzemēs.
Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrs (LLKC) ir
uzsācis saimniecību un mežu
apmeklējumu nodrošināšanu
Lauku attīstības programmas
(LAP) investīciju pasākumu
2014.–2020. gadam ietvaros,
kas turpināsies līdz 2020.
gada 1. oktobrim.
Pasākuma mērķis ir nodrošināt saimniecību un mežu
apmeklējumus saistībā ar
konkrētām ilgtspējīgas saimniekošanas metodēm vai tehnoloģijām, saimniekošanas
veida dažādošanu, dalību īsās
piegādes ķēdēs, jaunu darījumu darbību un jaunu tehnolo-

ģiju izstrādi, izmantošanu, meža
noturības uzlabošanu un citiem
lauksaimniecības vai mežsaimniecības jautājumiem. Tiek piedāvāti 30 dažādu tēmu apmeklējumi gan Latvijā, gan ārzemēs.
Lai varētu piedalīties apmeklējumos, dalībniekiem ir jāpierāda
iesaiste minētajās nozarēs, kā
arī jārēķinās ar līdzmaksājumu.
Vairāk informācijas: http://new.
llkc.lv/lv/nozares/talakizglitiba/
Apmeklējumi tiek nodrošināti
Lauku attīstības programmas
(LAP) investīciju pasākuma
2014.-2020.gadam “Zināšanu
pārneses un informācijas pasākumi” apakš pasākuma “Atbalsts saimniecību un mežu
apmeklējumiem” ietvaros.
Pasākumus Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta
dienests.
Raksts tapis sadarbībā ar LLKC
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Novadnieks Jānis Uzars triumfē Eiropas čempionātā “Ielūdz Ozolnieki” pulcē skrējējus
Apsveicam novadnieku Jāni
Uzaru ar izcīnīto UIM Eiropas
čempiona titulu ūdens motociklu sacensībās Ski GP Veterānu klasē!

Pēc uzvarētās Eirotūres Jānis
Uzars dalās piedzīvotajās sajūtās: ”Man šogad bija plāns trīs
Eiropas čempionāta posmos
startēt kopā ar meitu Kristu, bet
nedēļu pirms pirmā posma viņa
guva traumu, kas šogad viņai
neļāva piedalīties sacensībās.
Kristas ūdensmocis jau iepriekš
bija aizsūtīts uz sacensībām, un
kādu brīdi mani pat māca šaubas, vai vispār braukt un pieda-

līties čempionātā. Bet Krista
arī šoreiz mani atbalstīja un
iedrošināja, sakot - braucam!
Meita ceļoja ar kruķiem, un tā
vismaz lidostās tikām pa zaļo

koridoru, bet apņēmība mums
abiem bija liela.”
”Visi trīs sacensību posmi
šogad norisinājās iekšzemes ūdeņos. Žēl, ka neviens
no tiem nebija jūrā. Pirmais
posms Portugālē, iespējams,
bija vislabākais, jo sacensību
norises vieta bija salīdzinoši
laba. Ungārijas posms jau bija
zemāka līmeņa, jo vieta sliktāka - krastā daudz putekļi, trase

vienkārša un netehniska. Horvātijas posms priecēja ar tīro
ūdeni, bet sacensību trase arī
netehniska un paralēlās trases nevienādas. Manuprāt, arī
konkurence starp dalībniekiem
varēja būt spēcīgāka, lai gan
dažos posmos bija sabraukuši
gandrīz visi zināmie, stiprākie
veterāni. Varbūt mans treneris
un cīņu biedrs- Krista mani par
daudz bija satrenējusi? „ stāsta Jānis Uzars, kuram izdevās
uzvarēt visos 9 braucienos.
”Ungārijā kvalifikācijā, kas ir
pēc viena apļa ātrākā laika,
biju otrais. Vienā no deviņiem
braucieniem startā biju arī trešais. Pārējos braucienos startus uzvarēju. Paldies visiem,
kuri mani atbalstīja un juta līdz.
Un prieks, ka meita Krista Uzare jau ir par 90 % atpakaļ trasē! Gatavosim viņu Pasaules
čempionāta 3. posmam, kas
šoreiz norisināsies Ķīnā!” sacensībās piedzīvotajā un nākotnes plānos dalās sportists.
Lepojamies ar mūsu novadnieka sasniegumiem!
Sovita Cukere

Ozolnieku pludmales volejbola turnīrs

Jūnija izskaņā pludmales volejbola turnīrā šogad iesaistījās
16 spēlētāju komandas, bet par
aktīviem līdzjutējiem kļuva novadnieki, kuri atpūtās Ozolnieku Sporta skolas stadionā.
Turnīra dalībnieku komandas tika
sadalītas četrās apakšgrupās, kur
komandas izspēlēja savstarpējas
cīņas. Apakšgrupu spēlēs par
divu setu uzvaru komanda saņēma 3 punktus. Ja komanda guva
uzvaru 3 setos, tad saņēma 2
punktus, bet par zaudējumu trijos
setos - 1 punktu.

Ozolnieku puišu starpā. Kad
bija noskaidroti fināla pāri,
norisinājās spēle par 3. vietu,
kur pārāki izrādījās Mārtiņš
Liniņš ar Miku Podkalnu no
VK “Ozolnieki”, pārspējot
puišus no Valgundes.
Lai noskaidrotu turnīra spēcīgāko pāri, finālā tikās Raimonds
Liniņš/ Armands Tartilovs ar
Edgaru Jusi/Arti Danieku. Fināla spēlē pirmo setu uzvarēja
Raimonds ar Armandu (15:12),
bet Edgars ar Arti negrasījās
tik viegli padoties, tāpēc 2. setā

Turnīrs izvērtās par kārtīgu pludmales volejbola svētku dienu
Ozolniekos. Līdz vakaram norisinājās spēles, lai noskaidrotu
spēcīgākos pludmales volejbola
pārus. Kā vienīgais MIX pāris piedalījās Gints ar meitu Tīnu, nebaidoties no spēcīgās kungu konkurences. MIX pāris turējās godam
un nepadevās nevienā cīņā,
tāpēc vienīgajam pārim, kurā
startēja meitene, tika pasniegtas
veicināšanas balvas.
Neviena no komandām nebija gatava piekāpties, lai atdotu
uzvaru pretiniekiem. Jauki, ka
pirmās trīs vietas tika sadalītas

ņēma virsroku un izcīnīja seta
uzvaru (16:14). Spēcīgākais
pāris noskaidrojās 3. setā līdz
11 punktiem. Raimonds ar Armandu bija veiksmīgi uzlauzuši
pretinieku aizsardzību un rezultātā izcīnīja uzvaru 3. setā (11:5).
Par turnīra 2. vietas ieguvējiem tika apbalvoti Edgars
Jusis un Artis Danieks, bet
Ozolnieku novada rīkotajā
pirmajā vasaras turnīrā 1.
vietu izcīnīja Raimonds Liniņš un Armands Tartilovs.
Uzvarētāji saņēma balvas no
Ozolnieku novada domes un
vietējiem ražotājiem - "Iecēnu

delikatese" (SIA "Bairons LBC")
un SIA “Miķeļa alus darītava”.
Pludmales volejbola turnīru rīkoja Kārlis Trankalis, Raimonds
Liniņš ar komandu - Lindu,
Mārtiņu un Lieni, kuriem pateicamies par aktīvo līdzdalību
pasākuma rīkošanā un norisē.
Kārlis Trankalis, Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļas vadītājs

Jūnija un arī jūlija izskaņā
vasarīgos
laikapstākļos
aizritēja skrējienu seriāla
“Ielūdz Ozolnieki” 3. un 4.
kārta. 3.kārtā piedalījās 51
dalībnieks, bet 4. kārtā par 3
skrējējiem vairāk.

Skrējieni notiek apkārt Ozolnieku ezeram. Sacensībās skrējēji
veic dažāda garuma distances
- 2 km (1 aplis apkārt ezeram),
6 km (3 apļi), 10 km (5 apļi) un
skrējiens bērniem līdz 7 g. v. 300 m bez laika kontroles.
3. kārtā 300 m bērnu skrējienā piedalījās 8 bērni. 2 km
distancē startēja 10 dalībnieki,
no tiem 2 puiši. Ātrākie šoreiz
bija Gustavs Lapiņš no Ozolniekiem, Elīna Vahere - Abražūne
no Rīgas un Šarlote Cunska no
Brankām.
Visvairāk dalībnieku - 21 skrējējs pieveica 6 km distanci.
Šajā kārtā ātrākie bija Oskars
Stāmers (SK Ozolnieki), Uģis
Kronbergs (Jaunmārupe) un
Alēns Jukšinskis (Mārupe),
savukārt starp dāmām Inga
Kronberga (Jaunmārupe), Dace
Kovaļevska (SK Ozolnieki) un
Margita Lagzdiņa (Rīga).
12 izturīgākie skrējēji, no tiem 5
dāmas pieveica 10 km distanci.
Ātrākie bija Mihails Seļivanovs
(Rīga, LSC), Gundars Pētersons

(Jūrmala) un Andrejs Priedītis
(Rīga, LSC), bet starp dāmām
Madara Gelsberga - Sokolova
(Rīga), Iveta Freiberga (Jelgava)
un Zane Gruberte (Rīga).
4. kārtā ātrākie no zēniem bija
Ernests Limbergs (Bauskas
Sporta skola), Artūrs Brasavs
(Jelgava) un Gustavs Lapiņš
(Ozolnieku Sporta skola), bet
no meitenēm Selīna Balakāne
(Bauskas Sporta skola, bija arī
2. absolūti ātrākā), Kate Daģe
(Ozolnieki) un Elīna Vahere Abražūne (Rīga).
6 km distanci skrēja 26 dalībnieki. Ātrākie bija Oskars
Stāmers un Salvis Brasavs
(abi pārstāvēja SK Ozolnieki),
3. vietā Uģis Kronbergs (Jaunmārupe). Savukārt no dāmām
ātrākās bija Inga Kronberga
(Jaunmārupe), Ilona Daģe
(Ozolnieki) un Dace Kovaļevska
(SK Ozolnieki).
10 km distanci skrēja 11 dalībnieki. Uzvarētāji gandrīz tie
paši, kas 3. kārtā: Mihails Seļivanovs (Rīga), Gundars Pētersons (Jūrmala) un Jānis Sondors
(SK Ozolnieki), bet no dāmām
Madara Gelsberga - Sokolova
(Rīga), Zane Gruberte (Rīga) un
Iveta Freimane (Jelgava, 5F).
Nākamā "Ielūdz Ozolnieki"
kārta notiks 25. augustā.
Pieteikšanās un sīkāka informācija:
https://skozolnieki.
wordpress.com/ieludz-ozolnieki/.
Sezonas noslēgumā tiks apbalvoti skrējēji, kuri būs vismaz
4 kārtās finišējuši vienā un tajā
pašā distancē.
Ilze Pelēce, SK "Ozolnieki"

Ģimeņu sporta spēlēs Garozā uzvar draudzība
Jūnija izskaņā Garozas pamatskolas sporta laukumā
valdīja jautras bērnu čalas un
aizraujoša sacensību gaisotne, kur novadnieku ģimenes
ar bērniem un jauniešiem aizvadīja brīnišķīgu, aktivitātēm
piepildītu brīvdienu netradicionālās sporta spēlēs.

spēja izmēģināt veiksmi 10 netradicionālās disciplīnās, kas no
dalībniekiem, prasīja gan spēku, gan veiklību, gan acumēru,
precizitāti un koncentrēšanās
spējas,” stāsta pasākumu organizatori un tiesneši – Kārlis Trankalis, Raivis Duplinskis, Rimants
Štopis un Juris Jevsins.

”Organizējām Garozas un Emburgas sporta spēles ar mērķi,
lai ģimenes ar bērniem aktīvi
izmanto šo lielisko izdevību,
sportojot kopā un jautri pavadot laiku. Ceram, ka tā vecāki
ar savu piemēru radīs bērnos
interesi par fizisko aktivitāšu
nepieciešamību. Katram bija ie-

Sacensību dalībnieki vecumā
no 2 līdz 60 + gadiem rādīja
katrs, ko māk, neatlaidīgi cīnoties par punktiem savai komandai. Ģimenes, viena otru
uzmundrinot, sacentās vairākās
sacensību disciplīnās: bumbas
ripināšanā pa reni, disku mešanā grozā, T- kreklu vilkšanas

stafetē, slapja dvieļa mešanā
tālumā, basketbola soda metienos, riņķu mešanā mērķī,
bumbiņas mešanā pa pāriem,
acumēra pārbaudījumā, florbola
bumbas soda sitienos vārtos un
virves vilkšanā. Sacensību diena
noslēdzas ar kopīgu cienastu un
apbalvošanu, kur uzvarētāji balvās saņēma diplomus, puzzles,
sporta maisiņus, pildspalvas un
atslēgu piekariņus ar novada
logo, kā arī gardas un veselīgas
sukādes.
Sporta svētki ģimenēm nodrošināja patīkamu, sportiski - izglītojošu un savstarpēji atbalstošu
pasākuma gaisotni, iedrošinot
ikvienu dalībnieku parādīt savas
labākās spējas un apgūt jaunas
prasmes. Sacensību organizatori bija parūpējušies, lai sacensībās varētu piedalītos visi, un
uzdevumi būtu pa spēkam katram - mazam vai lielam, visiem
bija ko darīt.
Uzvarētāji Sporta spēlēs bija visi,
kuri šajā brīvdienā nepalika mājās un labi pavadīja laiku, aktīvi
izkustoties svaigā gaisā.
Sovita Cukere
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_________________________________________________________
Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2019.gada 30.maija sēdes lēmumu Nr.16
(protokols Nr.6)
Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.14/2019
„ Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu Ozolnieku novadā”

Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta trešo daļu
I.
Vispārīgie jautājumi
1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka Ozolnieku novada
pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) aprūpējamās personas aprūpes mājās
pamatvajadzību nodrošināšanas pakalpojuma (turpmāk - Pakalpojums) saturu
un apjomu, tā piešķiršanas un pārtraukšanas, saņemšanas un samaksas kārtību,
Pakalpojuma veidus, līmeņus, kā arī lēmumu par Pakalpojuma piešķiršanu vai
atteikumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
1.2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. sociālās aprūpes pakalpojums – pasākumu kopums, kas vērsts uz to
personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt
sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ un ietver sevī pakalpojumus
personas dzīvesvietā;
2.2. aprūpe mājās – sociālās aprūpes pakalpojumi mājās pamatvajadzību
apmierināšanai personai, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt
(turpmāk - Pakalpojums);
2.3. Personas aprūpes līmenis – personas pašaprūpes spēju iztrūkuma pakāpi
raksturojoša skaitliski izteikta vērtība, kura nosaka sociālā darba speciālista
piesaistīta multidisciplināra speciālistu komanda, pamatojoties uz personas
funkcionālo traucējumu smaguma pakāpes un vajadzību, kā arī sociālās
aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai veicamo darbību un piesaistāmo
resursu apjoma novērtējumu;
2.4. aprūpētājs – persona, kurai ir prasmes un zināšanas veikt aprūpi mājās
un ar kuru Ozolnieku novada Sociālais dienests (turpmāk - Dienests) ir
noslēdzis līgumu par aprūpes pakalpojuma sniegšanu;
2.5. aprūpējamā persona – persona, kura saņem sociālo pakalpojumu –
aprūpi mājās (turpmāk – Persona);
2.6. likumīgais apgādnieks – personai kurai saskaņā ar likumu vai tiesas
nolēmumu ir pienākums rūpēties par savu laulāto, bērniem vai vecākiem.
1.3. Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt sociālās aprūpes pakalpojumu aprūpe
mājās Ozolnieku novada iedzīvotājiem, kuriem ir objektīvas grūtības aprūpēt
sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ.
1.4. Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt Ozolnieku novadā dzīves vietu deklarējušas
un faktiski dzīvojošas personas, kuras vecuma, veselības stāvokļa vai citu
objektīvu iemeslu dēļ nespēj sev nodrošināt aprūpes pamatvajadzības.
II. Pakalpojuma veidi un līmeņi
2.1. Pakalpojuma veidi var būt:
2.1.1. pastāvīga aprūpe - tiek sniegta personām, kuras vecuma un
funkcionālo traucējumu dēļ nespēj sevi aprūpēt;
2.1.2. pagaidu aprūpe - tiek sniegta personām, kuras slimības vai
atveseļošanās periodā nespēj sevi aprūpēt;
2.1.3. pakalpojums “Drošības poga” - nodrošina nepārtrauktas saziņas
iespējas, informatīvo atbalstu un palīdzību 24 stundas diennaktī
Personām, kurām tiek nodrošināts Pakalpojums un kurām vecuma vai
funkcionālo traucējumu dēļ pastāv risks nonākt bezpalīdzības stāvoklī.
2.2. Pakalpojuma komplekss ir sadalīts četros aprūpes līmeņos (Pielikumā).
Līmeņi tiek noteikti individuāli, izvērtējot Personas vajadzības saskaņā ar šo
noteikumu 3.3.2. punktu.
III.

Pakalpojuma piešķiršanas, saņemšanas un pārtraukšanas
kārtība

3.1 Pakalpojuma saņemšanai Persona Dienestā iesniedz sekojošus dokumentus:
3.1.1.iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
3.1.2.sadarbībā ar sociālo darbinieku, sagatavo Pašvaldības informācijas
sistēmā iztikas līdzekļu deklarāciju;
3.1.3.ģimenes ārsta izziņu par Personas veselības stāvokli ar atzinumu
par aprūpes mājās nepieciešamību. Izziņā norāda medicīnisko
kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas
slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību;
3.1.4.psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju
neesamību un piemērotāko Pakalpojuma veidu Personai ar garīga
rakstura traucējumiem;
3.1.5.dokumentus, kas apliecina, ka likumīgie apgādnieki nespēj
nodrošināt nepieciešamo aprūpi vecuma, veselības stāvokļa vai citu
objektīvu apstākļu dēļ uzskatāmi:

3.1.5.1.apgādnieka slimības laiks;
3.1.5.2.apgādnieka atrašanās medicīniskās vai sociālās
rehabilitācijas institūcijā;
3.1.5.3.apgādnieks ir pensijas vecuma persona ar garīga vai
fiziska rakstura traucējumi, kurš šo ierobežojumu dēļ nevar
veikt aprūpi, ko apstiprina ģimenes ārsta izziņa vai Valsts darba
ekspertīzes ārstu komisijas lēmums;
3.1.5.4.apgādnieka nodarbinātības, ienākumu un materiālo
stāvokli apliecinošas izziņas par vidējo izpeļņu pēdējos trīs
mēnešos;
3.1.5.5.apgādnieka dzīvesvietas attālums.
3.2. Dienesta sociālais darbinieks izvērtē un pieņem lēmumu par likumīgo
apgādnieku nespēju nodrošināt nepieciešamo aprūpi Personai.
3.3. Pakalpojuma piešķiršanai Dienests 30 darba dienu laikā pēc šo noteikuma
punkta minēto dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas veic šādas darbības:
3.3.1. apmeklē Personu dzīvesvietā vai medicīnas iestādē, sastāda dzīvēs
vietas apsekošanas aktu, ja tas nepieciešams lēmumu pieņemšanai;
3.3.2. izvērtē Personas vajadzības un nosaka aprūpes līmeni, atbilstoši
2019. gada 02. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 138 “Noteikumi
par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu”;
3.3.3. Dienests pieņem lēmumu par Pakalpojuma piešķiršanu/atteikumu
to piešķirt, par ko informē Pakalpojuma pieprasītāju;
3.3.4. pozitīva lēmuma gadījumā Dienests noslēdz aprūpes uzņēmuma
līgumu ar aprūpētāju (pirmajam, otrajam un trešajam aprūpes līmenim)
vai vienošanos par pirmā aprūpes līmeņa nodrošināšanu no Dienesta
resursiem, pēc Dienesta sociālā darbinieka izvērtējuma;
3.3.5. gadījumos, kad Personai nepieciešami ceturtajā aprūpes līmenī
noteiktie pakalpojumi un, ja Personai nav likumīgo apgādnieku, Dienests
risina jautājumu par Personas ievietošanu īslaicīgās vai ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
3.4. Pakalpojums tiek organizēts un sniegts atbilstoši Dienesta un aprūpētāja
sagatavotajam aprūpes plānam.
3.4.1. Pakalpojuma pirmo līmeni sniedz Dienesta aprūpētājs, bet otro un
trešo aprūpes līmeņa Pakalpojumu nodrošina uz līguma pamata piesaistītā
fiziskā vai juridiskā persona.
3.4.2. Dienests nenodrošina diennakts aprūpi.
3.4.3. Dienests pārskata sniegtā Pakalpojuma nepieciešamību un saturu
– vienu reizi gadā pastāvīgās aprūpes gadījumā, un reizi trijos mēnešos
pagaidu aprūpes gadījumā.
3.4.4. Pēc noteiktā aprūpes laika perioda beigām Persona pēc
nepieciešamības atkārtoti pieprasa Pakalpojumu šajos noteikumos
noteiktajā kārtībā.
3.4.5. Pakalpojumu organizē, pārzina un kontrolē Dienests un vienu
reizi gadā, kā arī Pakalpojuma pārtraukšanas gadījumā, veic sniegtā
Pakalpojuma kvalitātes novērtēšanu.
3.5. Pakalpojums tiek pārtraukts, ja:
3.5.1. Persona atgūst pašaprūpes spējas,
3.5.2. izbeidzas objektīvie apstākļi, kuru dēļ likumīgie apgādnieki nespēja
nodrošināt Personas aprūpi un uzraudzību,
3.5.3. Personai nepieciešama diennakts aprūpe un pastāvīga uzraudzība
vai tā tiek ievietota ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā,
3.5.4. Persona izbraukusi uz patstāvīgu dzīvi citas pašvaldības teritorijā
vai ārpus Latvijas,
3.5.5. Persona gada laikā vairāk kā divas reizes pieprasījusi mainīt
aprūpētāju vai arī vairāk kā divi aprūpētāji ir atteikušies sniegt aprūpi
Personai.
IV. Pakalpojuma samaksas kārtība
4.1. Pakalpojums var tikt finansēts:
4.1.1. no Dienesta budžeta līdzekļiem pilnā vai daļējā apmērā;
4.1.2. no Personas vai tās likumīgo apgādnieku līdzekļiem.
4.2.Pakalpojuma maksa aprūpētājam tiek noteikta pēc veicamo darba
uzdevumu līmeņiem, kas noteikti, veicot novērtēšanu un aprūpes līmeņa
noteikšanu:
4.2.1. par pirmo aprūpes līmeni - 50,00 euro mēnesī (ja Pakalpojumu
nesniedz Dienesta darbinieks);
4.2.2. par otro aprūpes līmeni – 125,00 euro mēnesī;
4.2.3. par trešo aprūpes līmeni – 175,00 euro mēnesī.
4.3. No Dienesta budžeta līdzekļiem pilnībā apmaksātu Pakalpojumu piešķir
Personai, kura atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu un kurai nav likumīgu
apgādnieku.
4.4. Ja Personas ienākumi pirms Pakalpojuma samaksas ir augstāki par valstī
noteikto trūcīgas personas ienākumu līmeni, bet Persona nevar samaksāt pilnu
Pakalpojuma maksu, Persona maksā daļu no Pakalpojuma maksas - starpību
starp viņa ienākumu līmeni un valstī noteikto trūcīgas personas ienākumu
līmeni. Pārējo Pakalpojuma samaksas daļu līdz pilnai Pakalpojuma samaksai
sedz no likumīgā apgādnieka līdzekļiem.
4.5. Līdzekļi, kas pēc Pakalpojuma samaksas paliek likumīgā apgādnieka
ģimenes rīcībā, nedrīkst būt mazāki par summu, kura aprēķināta, reizinot valstī
noteikto minimālo algu ar šādu koeficientu:
4.5.1. par vienas personas ģimeni — 1,0;
4.5.2. par katru nākamo ģimenes locekli — 0,5.

OZOLNIEKU AVĪZE / SAISTOŠIE NOTEIKUMI

LATVIJAS REPUBLIKA
OZOLNIEKU NOVADS

Jūlijs 2019

13

Jūlijs 2019

14

4.7. Ja Persona ir noslēgusi uztura līgumu ar trešo personu, kuru izvērtējot,
secināms, ka saskaņā ar uztura līgumu Persona saņem to pašu pakalpojumu, ko
nodrošinātu Pakalpojums, Pakalpojuma maksa netiek segta no Dienesta budžeta
līdzekļiem.
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apmeklēšanā iestādēs ne biežāk kā 2 reizes mēnesī,
4.7. telpu uzkopšana 1 reizi nedēļā,
4.8. atkritumu iznešana,
4.9. veļas nomaiņa, veļas nodošana mazgātavā un saņemšana,
4.10. komunālo, kā arī citu maksājumu kārtošana,
4.11. ūdens piegāde,
4.12. kurināmā piegāde telpās, krāsns kurināšana,
4.13. personiskā aprūpe (mazgāšanās, nagu griešana, skūšanās, palīdzība
ēdienu gatavošanā, trauku mazgāšana),
4.14. fizisko aktivitāšu veicināšana.

4.6. Ja likumīgā apgādnieka ģimenes rīcībā esošie līdzekļi pārsniedz šo
noteikumu 4.5.apakšpunktā noteikto līmeni, bet apgādnieks nevar samaksāt
pilnu Pakalpojuma maksu, likumīgais apgādnieks maksā daļu no pakalpojuma
maksas — starpību starp viņa ienākumu līmeni un šo noteikumu 4.5.apakšpunktā
noteiktajā kārtībā aprēķināto summu, kura paliek tās rīcībā. Pārējo Pakalpojuma
samaksas daļu līdz pilnai Pakalpojuma samaksai sedz no Dienesta budžeta.

5.

Ceturtā līmeņa aprūpe ietver:
5.1. pārrunas par nepieciešamo aprūpi, sabiedrībā notiekošajiem
procesiem,
5.2. ārsta un citu medicīnas darbinieku izsaukšana,
5.3. medikamentu, rūpniecības preču un pārtikas produktu iegāde,
5.4. veļas mazgāšana,
5.5. komunālo, kā arī citu maksājumu kārtošana,
5.6. pavadoņa pakalpojumi personai valsts un pašvaldību iestāžu
apmeklēšanā iestādēs ne biežāk kā 2 reizes mēnesī,
5.7. telpu uzkopšana 1 reizi nedēļā,
5.8. atkritumu iznešana,
5.9. veļas nomaiņa, veļas nodošana mazgātavā un saņemšana,
5.10. komunālo, kā arī citu maksājumu kārtošana,
5.11. ūdens piegāde,
5.12. kurināmā piegāde telpās, krāsns kurināšana,
5.13. personiskā aprūpe (mazgāšanās, nagu griešana, skūšanās, palīdzība
ēdienu gatavošanā, trauku mazgāšana),
5.14. fizisko aktivitāšu veicināšana.
5.15. ēdiena pagatavošana un klienta barošana,
5.16. izkļūšanas un iekļūšana gultā,
5.17. tualetes apmeklēšana,
5.18. apģērbšana, noģērbšana,
5.19. nespēja kontrolēt izvadi un veikt pašaprūpi.

6.

Gadījumos, kad klientam nepieciešama Ceturtā līmeņa aprūpe, sociālais
dienests koordinē klienta ievietošanu īslaicīgās vai ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

4.8. Dienestam ir tiesības pieņemt pamatotu lēmumu par Pakalpojuma
nepieciešamību un citu samaksas kārtību, ja Personai ir radušās īpašas grūtības
pašaprūpes veikšanā un tās situācija neatbilst šajos noteikumos minētajiem
Pakalpojuma saņemšanas kritērijiem.
V. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
5.1. Dienesta pieņemtos lēmumus par Pakalpojuma piešķiršanu, atteikumu to
piešķirt vai Pakalpojuma pārtraukšanu var apstrīdēt Pašvaldības administratīvo
aktu strīdu komisijā Stadiona ielā 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku
novadā, LV-3018, iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu iesniedzot
Dienestā.
5.2. Pašvaldības administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumus var
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV-3001,
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
VI. Noslēguma jautājumi
6.1. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Ozolnieku
novada pašvaldības domes 2011.gada 9.augusta saistošos noteikumus Nr.
15/2011 “Par aprūpi mājās”.
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Pielikums
Ozolnieku novada domes
2019.gada 30.maija
saistošajiem noteikumiem Nr.14/2019

Aprūpe mājās pakalpojuma līmeņi
1.

Pirmā līmeņa aprūpe tiek nodrošināta 4 h nedēļā un ietver šādus
pakalpojumus:
1.1. pārrunas par nepieciešamo aprūpi, sabiedrībā notiekošajiem
procesiem,
1.2. ārsta un citu medicīnas darbinieku izsaukšana,
1.3. medikamentu, rūpniecības preču un pārtikas produktu iegāde,
1.4. veļas mazgāšana,
1.5. komunālo, kā arī citu maksājumu kārtošana,
1.6. pavadoņa pakalpojumi personai valsts un pašvaldību iestāžu
apmeklēšanā iestādēs ne biežāk kā 2 reizes mēnesī.

2.

Pirmā līmeņa aprūpi var nodrošināt sociāla dienesta aprūpētājs.

3.

Otrā līmeņa aprūpe tiek nodrošināta 10 stundas nedēļā, to sniedz fiziska vai
juridiska persona un ietver šādus pakalpojumus:
3.1. pārrunas par nepieciešamo aprūpi, sabiedrībā notiekošajiem
procesiem,
3.2. ārsta un citu medicīnas darbinieku izsaukšana,
3.3. medikamentu, rūpniecības preču un pārtikas produktu iegāde,
3.4. veļas mazgāšana,
3.5. komunālo, kā arī citu maksājumu kārtošana,
3.6. pavadoņa pakalpojumi personai valsts un pašvaldību iestāžu
apmeklēšanā iestādēs ne biežāk kā 2 reizes mēnesī.
3.7. telpu uzkopšana 1 reizi nedēļā,
3.8. atkritumu iznešana,
3.9. veļas nomaiņa, veļas nodošana mazgātavā un saņemšana,
3.10. komunālo, kā arī citu maksājumu kārtošana,
3.11. ūdens piegāde,
3.12. kurināmā piegāde telpās, krāsns kurināšana,
3.13. personiskā aprūpe (mazgāšanās, nagu griešana, skūšanās, palīdzība
ēdienu gatavošanā, trauku mazgāšana).

4.

Trešā līmeņa aprūpe tiek nodrošināta 14 stundas nedēļā, to sniedz fiziska
vai juridiska persona un ietver šādus pakalpojumus:
4.1. pārrunas par nepieciešamo aprūpi, sabiedrībā notiekošajiem
procesiem,
4.2. ārsta un citu medicīnas darbinieku izsaukšana,
4.3. medikamentu, rūpniecības preču un pārtikas produktu iegāde,
4.4. veļas mazgāšana,
4.5. komunālo, kā arī citu maksājumu kārtošana,
4.6. pavadoņa pakalpojumi personai valsts un pašvaldību iestāžu
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Saistošo noteikumu Nr. 14/2019
“Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu Ozolnieku novadā”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1.Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Pašvaldības pilnvarojums izstrādāt saistošos
noteikumus par sociālā pakalpojuma organizēšanu
izriet no sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 3.panta trešās daļas. Sakarā
ar normatīvo aktu maiņu, 2011.gada 9.augusta
saistošie noteikumi Nr.15/2011 “Par aprūpi
mājās” uzskatāmi par novecojušiem.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Noteikumi nosaka sociālās aprūpes pakalpojuma
“aprūpe mājās” saturu un apjomu, tā piešķiršanas
un pārtraukšanas, saņemšanas un samaksas
kārtību, pakalpojuma veidus, līmeņus, kā arī
lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai
atteikumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

2019.gada Sociālā dienesta budžetā ir ieplānoti
līdzekļi
sociālās
aprūpes
pakalpojuma
“aprūpe mājās” apmaksai. Noteikumu izpildes
nodrošināšanai nav nepieciešams paplašināt esošo
institūciju kompetenci.

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

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta
tieša finansiāla ietekme uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Institūcija, kurā privātpersonai jāvēršas
sociālās aprūpes pakalpojuma “aprūpe mājās”
saņemšanai, ir Ozolnieku novada Sociālais
dienests.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
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Ozolnieku novada domes Administratīvajā komisijā jūnijā izskatītas
trīspadsmit administratīvo pārkāpumu lietas, pārkāpējiem piemērojot
brīdinājumus, audzinoša rakstura piespiedu līdzekli nepilngadīgajam
un naudas sodus par kopējo summu EUR 1095,00.

OZOLNIEKU NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90001623310, Stadiona iela 10, Ozolnieku novads, Ozolnieku pagasts, LV 3018
Tālr.63028876, tālr./fakss 63050241, e-pasts:ozolnieki@ozolnieki.lv, www.ozolnieki.lv

____________________________________________________________
Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2019.gada 30.maija lēmumu Nr.23(protokols Nr.6)
Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.13/2019
„Par neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas apmēru Ozolnieku novadā”
Izdoti saskaņā ar
Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350
”Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”
31.punktu
1. Saistošie noteikumi nosaka Ozolnieku novada pašvaldībai piederoša vai
piekrītoša neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru.
2. Zemesgabala nomas maksu nosaka šādā apmērā:
2.1. zemesgabalam vai tā daļai, kas tiek izmantots personisko
palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma „Par zemes
reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7.pantam, tai skaitā
mazdārziņu vai sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai, ar nosacījumu,
ka nomnieks tajā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas
nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam
kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, - EUR 0,05 par 1 m2
gadā, bet ne mazāk kā EUR 10,00 gadā.
2.2. zemesgabalam vai tā daļai (tostarp zemesgabalam ielu
sarkanajās līnijās), kas nav iznomājams patstāvīgai izmantošanai
un tiek iznomāts tikai piegulošā nekustamā īpašuma īpašniekam vai
lietotājam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā
neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas
piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā
komercdarbības atbalsts, - EUR 1,00 par 1 m2 gadā, bet ne mazāk
kā EUR 28,00 gadā;

3. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē 2013.gada 13.augusta
Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.7/2013 “Par neapbūvētu
zemes gabalu iznomāšanas kārtību bez apbūves tiesībām un nomas maksas
apmēru Ozolnieku novadā”.
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs 		

Dainis Liepiņš

Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu Nr. 13/2019
“Par neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas apmēru Ozolnieku novadā”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1.Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projektu ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi Nr. 13/2019 “Par neapbūvētu
zemesgabalu nomas maksas apmēru Ozolnieku novadā”
ir izstrādāti, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada
19.jūnija noteikumu Nr.350 ”Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi” 31.punktu, kurā
noteikts, ka pašvaldībai savos saistošajos noteikumos
ir tiesības noteikt lielāku nomas maksu par pašvaldības
neapbūvētajiem zemesgabaliem, nekā minēts šo noteikumu
30.1. un 30.2.apakšpunktos.
Ar saistošajiem noteikumiem ir noteikta lielāka nomas
maksa par zemesgabaliem, kas tiek izmantoti personisko
palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma „Par
zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos”
7.pantam vai kas nav iznomājami patstāvīgai izmantošanai
un tiek iznomāti tikai piegulošā nekustamā īpašuma
īpašniekam vai lietotājam, ar nosacījumu, ka nomnieks
neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību,
kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā
atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības
atbalsts.
Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta pozitīva
finansiāla ietekme uz pašvaldības budžeta ieņēmumu
sadaļu, bet tās lielumu nav iespējams prognozēt.
Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša
finansiāla ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā.
Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma
sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs 		

Dainis Liepiņš

Konstatētie pārkāpumi:
• par fizisku un emocionālu vardarbību pret bērnu (LAPK 172.2 pants);
• par būves patvaļīgu būvniecību (LAPK 152.panta otrā daļa);
• par policijas, neatliekamās medicīniskās palīdzības vai citu speciālo dienestu apzināti nepamatotu izsaukšanu (LAPK 202.panta pirmā daļa);
• par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu, vai atrašanos
alkoholisko dzērienu, vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais (LAPK 171.1 panta pirmā daļa);
• par dzīvesvietas nedeklarēšanu (LAPK 186.panta otrā daļa);
• par zāles nepļaušanu (Saistošo noteikumu Nr.7/2018 “Ozolnieku novada
teritorijas uzturēšana un kopšana” 4.1.punkts).
Jana Vilciņa, Administratīvās komisijas priekšsēdētāja

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLI

Ozolnieku novada domes Iepirkumu un izsoļu komisija rīko nekustamā īpašuma Progresa ielā 10E, Tetelē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, kadastra Nr.
54440070257, kura sastāvā ir zemes vienība 0,407 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54440070257 atsavināšanu rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsoles dalībnieki savus piedāvājumus var iesniegt līdz 2019. gada 26. augustam,
plkst. 10:00 Ozolnieku novada pašvaldības kancelejā, Stadiona ielā 10, Ozolniekos,
Ozolnieku novadā. Piedāvājumi tiks atvērti 2019.gada 26.augustā, plkst.10:05, Ozolnieku novada pašvaldības zālē, Stadiona ielā 10, Ozolniekos.
Izsoles sākumcena ir EUR 9 698,00 (deviņi tūkstoši seši simti deviņdesmit astoņi
eiro). Izsoles dalībniekam pirms izsoles ir jāsamaksā nodrošinājums EUR 968,00
(deviņi simti sešdesmit astoņi eiro) apmērā Ozolnieku novada domes kontā Nr.LV72HABA0551001405027, A/S Swedbank, kods: HABALV22, ar atzīmi „Nekustamā
īpašuma „Progresa ielā 10E, Tetelē” izsoles nodrošinājums”. Īpašums ir publiski pieejams. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.ozolnieki.lv, sadaļā „Sabiedrība”,
kā arī Ozolnieku novada pašvaldībā (Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku novadā)
darba laikā. Izsoles uzvarētājam jāsamaksā tā piedāvātā augstākā cena viena mēneša laikā no izsoles dienas, saskaņā ar izsoles noteikumiem, tās iemaksu veicot
Pašvaldības kontā. Uz izsolāmo mantu nav personas ar pirmpirkuma tiesībām.
Papildus informācija pa tālr. 63084708, e-pasts: svetlana.krumina@ozolnieki.lv

Policijas vecāko inspektoru Georgiju Lukjānovu mūžībā pavadot
(1954-2019)
Mūžībā aizsaukts
Ozolnieku novada
ilggadējais Pašvaldības policijas
vecākais inspektors Georgijs Lukjānovs, kurš darbam policijā veltījis
savu darba mūžu.
Georgijs policijā
godam nostrādājis 15 ar pus gadus, sākotnēji Cenu pagastā un pēc tam Ozolnieku novadā.
Pēc dienesta Valsts policijā, 2004.gada
janvārī Georgijs sākotnēji uzsāka darbu kā
kārtībnieks Cenu pagastā, pēc tam, nodibinot Ozolnieku novada Pašvaldības policiju,
iecelts par Pašvaldības policijas inspektoru,
bet 2016.gada 1.martā ar rīkojumu tika iecelts par Pašvaldības policijas vecāko inspektoru.
Vidmants Rinkuns, Pašvaldības policijas
priekšnieks: ”Georgijs bija zinošs, atsaucīgs,
atbildīgs un atklāts kolēģis, kurš vienmēr
rūpējās par mūsu cilvēkiem. Viņam darbs
policijā bija misija, ko pats mūža garumā
bija izvēlējies. Pateicībā par godprātīgi
paveikto darbu un sirsnīgo attieksmi pret
saviem kolēģiem, godbijībā zemu noliecam
galvas, Georgiju pavadot pēdējā gaitā.”

AIZSAULĒ
AIZGĀJUŠI

Raivo Bērzkalējs
Gunta Nezine
Irina Kijanova
Marija Rīgerte
Georgijs Lukjānovs

Anita Bībere: ”Georgiju atceros kā ilggadēju kaimiņu un kolēģi, kurš sevi pilnībā
atdeva darbam, neraugoties ne uz kādām grūtībām un dzīves pārbaudījumiem.”
Antra Plotņikova: ”Georgiju atceros no
tiem laikiem, kad viņš dzīvoja Brankās
un uzsāka darbu Cenu pagastā. Es viņu
raksturotu, kā cilvēku, kurš bija uzticams
izvēlētajai profesijai, prata sarunāties un
atrast kopīgu valodu ar dažādiem cilvēkiem. Cilvēki Georgiju cienīja un respektēja.”
Sarmīte un Aivars Strodi: ”Ar Georgiju kopīgā darbā aizvadīti daudzi gadi. Viņš bija
ļoti atbildīgs savā attieksmē pret uzticētajiem darba pienākumiem un izpalīdzīgs
kā cilvēks. Mēs vienmēr pie viņa varējām
griezties pēc padoma darba jautājumos,
jo viņš personīgi pazina savā iecirknī
ikvienu. Georgijs cieši strādāja kopā ar
novada Sociālo dienestu un rūpējās par
cilvēkiem.”
Kolēģi pašvaldībā un novada iedzīvotāji
Georgiju Lukjānovu glabās gaišā piemiņā, kā cilvēku, kurš izcēlās ar godprātīgu
dienesta pienākumu pildīšanu, sasniegtajiem darba rezultātiem un nesavtīgu
kalpošanu apkārtējiem cilvēkiem.
Solvita Cukere

1971
1961
1933
1933
1954

Rasa Vītola
Aivars Daugulis
Aleksejs Rodkins
Dzidra Stinka
Zenta Veide

1946
1943
1948
1941
1954
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Taureņu uzlidojums

9.jūlijā Salgales pagastā Garozas pakalpojumu centrā
“Eži” bērniem bija iespēja
kopā ar māmiņām un vecmāmiņām radoši padarboties,
mācoties izgatavot krāšņus
taureņus.
Vispirms bija jāizvēlas uz papīra izprintētu taurenīti, uz
kura uzlika atbilstoša lieluma
plastmasas plāksni un ar akrila
krāsām izkrāsoja.
Tas no radošās darbnīcas dalībniekiem prasīja lielu rūpību
un uzmanību, lai precīzi izkrā-

sotu taureņu skaistos spārnu
rakstus un izgriežot, tauriņš
nepaliktu bez ūsiņām. Ikviens varēja izvēlēties taurenīti piestiprināt uz stieplītes vai skaisti ielīmēt koka
rāmītī.
Klātesošie bērni atzinās, ka
gatavoja tauriņus kā dāvanu
vecākiem jubilejā vai arī mājās ar tiem izgreznos puķu
dobi.
Anda Plikša,
kultūras darba organizatore
Salgales pagastā

Novadnieki apgūst pasteļa glezniecību

1.jūlijā visiem interesentiem
mākslinieces Initas Vilks vadībā bija iespēja iemācīties
gleznot ar sausajiem pasteļiem vai sausajiem krītiņiem.
Atsaucība pasākumam bija
liela - ieradās 19 mākslas mīļotāji ar dažādām iemaņām
gleznošanā.
Māksliniece
klātesošos iepazīstināja ar
pasteļglezniecības rašanās
vēsturi un šīs tehnikas specifiku glezniecībā.

”Pasteļa pirmsākumi meklējami Itālijas 16. gadsimta mākslā,
kad pirmo reizi tika minēts
termins „pastelis”, bet 17. gadsimta Nīderlandes mākslinieks
Valeriāns Vaijāns pirmais apliecināja, ka gleznošana ar
pasteli jeb sausajām krāsām

ir līdzvērtīga eļļas glezniecībai.
Eiropā par pasteļa uzvaras gājiena sākumu uzskatāms 18.
gadsimts, baroka un rokoko
laikmets, kad veidojās pasteļglezniecības tradīcijas, tēmu
loks un specifiskie līdzekli.
Tas ir itāļu gleznotājas Rozalbas Karjeras laikmets. Tas ir
arī franču pasteļglezniecības
laiks, kad franču māksla sev
ieguva jaunu organisku glezniecības valodu un radīja neatkārtojamu pasteļglezniecības
skolu. Tā pastelis pamazām no
vienkārša tehniska paņēmiena
izveidojās par garīguma, poēzijas un intimitāte paudēju.
Pastelis nevar pretendēt uz
„mūžīgo skaistumu”, jo tam
ir piešķirta trausla un samērā
neizturīga tehnika, jo pasteļkrīta slānis vāji saistās ar papīra vai audekla pamatni un
pie mazāka satricinājuma no
tā birst. Pasteli var nostiprināt,

daudzveidīgus garīgos impulsus. Tie 19. un 20. gadsimtu
mijā nāca caur Pēterburgas
mākslas dzīvi – ar akadēmisku
nopietnību, reālistiskās glezniecības demokrātismu un
tautiskumu.

Arī Rīga 19.gadsimta beigās
sajuta Rietumeiropas mākslas
tiešas ietekmes un pastelis
pamazām iemantoja latviešu
mākslinieku simpātijas. Pastelim pievērsušies mūsu klasiķi
- Jānis Rozentāls un Vilhelms
Purvītis un viņu laikabiedri. Vēlāk arī gleznotāji Jānis Liepiņš,
Ģederts Eliass, Konrāds Ubāns
un Uga Skulme u.c. Latviešu
glezniecībā pasteļa saknes
cieši savijušās ar profesionālās
mākslas veidošanas procesu.
Pēc dziļa ieskata mākslas
vēsturē, nodarbības dalībnieki ķērās pie daiļrades. Vairāki
gleznoja līdzi atnestos ziedu
pušķus, kurus māksliniece
skaisti noformēja vāzē.
Radošajā pēcpusdienā tapušos darbiņus mākslinieki
skaisti ierāmēja un izveidolietojot fiksatīvus, bet tad zūd ja izstādi“ Visapkārt zeme
gleznojuma specifiskā virsmas zied… “, kuru no 10.jūlija var
samtainība un krāsu toņu dzi- aplūkot Garozas pakalpojumu centrā “ Eži”.
ļums,” skaidro māksliniece.
Latviešu glezniecībā pastelis
Anda Plikša,
nav nejaušs viesis, jo mūsu
kultūras darba organizatore
māksla, veidojoties Eiropas
Salgales pagastā
ģeogrāfiskajā perifērijā, guvusi

Svētki dejai bagātina vasaras iespaidus

Ozolnieku novada Salgales
pagasta deju kolektīva "Garrozes" un Ānes kultūras nama
deju kolektīva "Čaukstenes"
dejotājām šī ir koncertiem bagāta vasara.
8. jūnijā bija iespēja piedalīties
vienā no šī gada krāšņākajiem
koncertiem “Sens tik sens ir tas
stāsts”, kas norisinājās Olaines
Mežaparka estrādē, kur vien-

kop pulcējās 43 senioru deju
kolektīvi no visiem Latvijas
novadiem. Lielkoncerta nosaukums ”Sens tik sens ir tas
stāsts” vēsta, ka pasākuma
programma bija veidota, kā
"atmiņu stāsts" par to, kādas
ballītes bija dāmu jaunības laikos - kādi tērpi bija modē, kā
un ko dejoja. Stāstījumi mijās
ar 30 deju priekšnesumiem.

Pasākumu organizēja Olaines
Kultūras centrs un deju kopa
“Veldze” Regīnas Grebežnieces vadībā. Pasākumu atraktīvi vadīja aktieris Juris Hiršs.

Latviešu biedrības Deju kopas
“Rudens roze” dejotājas un vadītājs Ilgvars Pauniņš. Šis kolektīva šogad svinēja 15 gadu
pastāvēšanas jubileju. Nova-

15. jūnijā Starptautiskajā Senioru deju festivālā “Baltijas
dejas rožu vainagā” Jelgavas
kultūras namā piedalījās 11
deju kolektīvi. Šo krāšņo pasākumu organizēja Jelgavas

da dejotājiem ir izveidojusies
sadraudzība arī ar vairākiem
senioru deju kolektīviem no
Latvijas, Igaunijas un Lietuvas.
Savukārt, 29. jūnijā "Garrozes"
piedalījās Pirmajā senioru deju

festivālā “Pēterdienas danči“
Iecavas brīvdabas estrādē.
Pasākumā piedalījās arī deju
kolektīvi no Iecavas, Tukuma,
Auces, Vecumniekiem, Bauskas un Lietuvas, sniedzot iespēju priecāties un novērtēt
citu kolektīvu sniegumu. Šo
pasākumu organizēja Iecavas
senioru deju kolektīvs “Kamenes” Ineses Smilškalnes vadībā un Iecavas Kultūras nama
darba grupa.
11.jūlijā dejotājas uzstājās
SARC ”Staļģenes Aprūpes
centra” atklāšanas pasākumā,
bet pēc Novada svētkiem - 27.
jūlijā abi kolektīvi piedalīsies
senioru deju festivālu “ Annas
danči “ Bauskas brīvdabas estrādē.
Anda Plikša,
kultūras darba organizatore
Salgales pagastā

