OzolniekuNovads

Ozolnieku-novads

2. lpp.

3. lpp.

TOP “PŪCĪTES” FILIĀLE
RĪGAS IELĀ 29

ATKLĀS SOCIĀLO
PAKALPOJUMU CENTRU
“ZĪLE”

avīze

OZOLNIEKU

2020. gada jūlija Nr. 07 (280)

4., 5. lpp.

.
NOVADA SVĒTKI
FOTOGRĀFIJĀS

11. lpp.
JAUNIEŠI VEIDOS
COFFEE SHOP NO JŪRAS
KONTEINERIEM

“Savējie svin” Ozolnieku novadā

Lielā svētku pastaiga apkārt Ozolnieku ezeram

IZBŪVĒ GĀJĒJU CELIŅU RĪGAS IELĀ, PLĀNO - BRANKU CELIŅA
TURPINĀJUMU UN ATPŪTAS IELAS REKONSTRUKCIJU ĀNĒ
Ozolnieku novada pašvaldība vairāku investīciju projektu īstenošanai guvusi Ministru kabineta atbalstu valsts aizdevuma saņemšanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai
un novēršanai pašvaldībās saistībā ar Covid-19 izplatību.
• Atbalstīto projektu vidū ir Atpūtas
• Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
“Ozolnieki” stāvlaukumu līdz celidrošinās iedzīvotāju drošu nokļūšanu
ielas posma izbūve Ānē, kā īstenošaiepirkuma procedūrai par Branku
ņam ap Ozolnieku ezeru, tā saviesabiedriskā transporta pieturvietā.
nai līdz 6. augustam norit iepirkuma
celiņa izbūves turpinājumu otrpus
nojot pērn izbūvēto Branku celiņu ar
• Šogad arī norisinās Sociālās aprūpes
procedūra. Atpūtas ielā plānots izbūautoceļam A8 līdz Branku ciemā
gājēju celiņu ap Ozolnieku ezeru.
centra “Zemgale” ēku energoefekvēta asfaltēta divvirzienu braucamā
esošajai ietvei ir noteikts 6. augusts.
• Ozolniekos, Rīgas ielā, uzsākta gātivitātes projekta noslēdzošais būvdaļa un gājēju celiņš. Darbi plānoti
Celiņa izbūve plānota šā gada laikā.
jēju celiņa pārbūve Rīgas ielas labajā
darbu posms. Tā gaitā aprūpes centrā
ielas posmā no Progresa līdz Bērzu
• Pašvaldībā tiek gatavots iepirkums
pusē.
tiks ierīkota ventilācija, lifts un veikielai. Plānots, ka darbi norisināsies
būvdarbiem, turpinot gājēju celiņu
• Gājēju celiņa izbūves darbi uzsākti
ta ēkas ārsienu siltināšana.
2020. un 2021. gadā.
no iebrauktuves uz dzelzceļa stacija
arī gar autoceļu P93 Tetelē, kas no-

2

LASI ARĪ WWW.OZOLNIEKI.LV

OZOLNIEKU AVĪZE
2020. gada jūlijs

BĒRNUDĀRZOS IEVIESTA ELEKTRONISKĀ RINDA.
“PŪCĪTE” UN “ZĪLĪTE” ATVER JAUNAS GRUPAS

2020. gada 1. maijā stājās spēkā Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.
3/2020 “Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ozolnieku novadā”, kuri paredz vienota pašvaldības izglītības iestāžu pieteiku-

mu reģistra izveidi. Kopš 1. maija, reģistrējot
bērnu elektroniskajā rindā, ir iespēja norādīt
vairākas vēlamās novada izglītības iestādes
prioritārā secībā un saņemt uzaicinājumu par
iestāšanos citā iestādē, ja prioritārajā iestādē
brīvu vietu nav.
To bērnu dati, kurus vecāki bija reģistrējuši rindā pirms 2020. gada 1. maija, automātiski
tiek pārcelti uz vienoto reģistru, kur vecāki,
autorizējoties vietnē www.epakalpojumi.lv, var
apskatīt un rediģēt (pievienot papildu iestādi)
savu pieteikumu.

pirmsskolas izglītības iestādi (PII) “Pūcīte”. Lai samazinātu izglītojamo skaitu vienā
grupā, tiks reorganizētas esošās grupas, un
plānots, ka 2020. gada 1. novembrī durvis
vērs bērnudārza filiāle Rīgas ielā 29. Plānotās pārmaiņas ļaus iestādē papildus uzņemt
140 bērnus, būtiski risinot noslogotās rindas
jautājumu Ozolnieku novadā. Paplašinātā PII
“Pūcīte” un vienotās rindas princips nodrošinās iespēju arī PII “Zīlīte” pretendentiem uzsākt pirmsskolas gaitas jau šajā mācību gadā,
PII “Pūcīte” paspārnē.

TOP “PŪCĪTES” FILIĀLE
RĪGAS IELĀ 29
Rūpējoties par kvalitatīvas pirmsskolas
izglītības pieejamību visiem Ozolnieku novada bērniem, pašvaldība plāno paplašināt

UZŅEMŠANA SĀKSIES AUGUSTĀ
Augustā ģimenēm tiks izsūtītas uzaicinājuma vēstules. Īpaši vērīgiem aicinām būt
2018. gadā dzimušo PII “Zīlīte” rindā pieteikto bērnu vecākus.

SALGALES PAMATSKOLA PAMAZĀM
KĻŪST PAR SĀKUMSKOLU
Izvērtējot dabiski noritošās un
nākotnē prognozējamās izmaiņas
skolu tīklā, Ozolnieku novada pašvaldībā pieņemts lēmumus mainīt
Salgales skolas izglītības slieksni.
Plānots, ka tuvāko trīs gadu laikā
Salgales pamatskola kļūs par sākumskolu.
Šībrīža 8. un 9. klase mācības
vēl pabeigs, bet turpmāk vairs netiks atvērta 7. klase. Tā vietā skolā
attīstīs un stiprinās sākumskolas
klasēs (no 1. līdz 6.) sniegtās izglītības kvalitātes līmeni, kas līdzās
valsts mērogā ieviestajām izmaiņām mācību saturā, paredz pielietot
arī Montesori pedagoģijas metodes. Savukārt, lai veicinātu vecāku
iesaisti mācību darbā un vecāku
izpratni par viņu atvašu izglītības
procesu, Salgales skolas mācībspēki 1., 3. un 6. klašu skolēnu vecākus
aicinās uz individuālām sarunām.
JAUNS DIENAS RITMS
Sākot no nākamā mācību gada

skolēnu ikdienas ritumā tiks ieviesti daudzi jauninājumi. Turpināsies
jau janvārī aizsāktā rīta vingrošana
pirms stundu sākuma un saruna ar
klases audzinātāju, kurā klases kolektīvs uzzina viens otra noskaņojumu un noskaņojas mācību darbam.
Tāpat turpināsies vecāko bērnudārza grupu bērnu līdzdarbošanās pēcpusdienas sporta nodarbībās kopā
ar skolēniem. Pusdienas noritēs
kopā ar klases audzinātāju. Maltītes
laikā bērni apgūs pašapkalpošanos,
un pusdienu starpbrīdis būs gana
ilgs, lai pēc ēšanas pagūtu iziet nelielā pastaigā.

JAUNI PULCIŅI
Līdztekus jau tradicionālajām
sporta nodarbībām un pulciņiem
skolā, jaunajā mācību gadā būs pieejamas jāšanas nodarbības Zirgu
draugu klubā, tautiskās dejas un
teātra pulciņš, radošas aktivitātes
pagarinātās dienas grupas laikā,
un, reizi nedēļā kopīga grāmatu la-

sīšanas stunda.

JAUNI DATORI UN
ERGONOMISKIE KRĒSLI
Vasaras brīvlaikā skolā izremontētas dušas telpas un labierīcības sporta zālē, atsvaidzināta
trenažieru telpa, skolas gaiteņi un
datorklase, kur tiks uzstādīti jauni
datori. Savukārt, klasēs visi līdzšinējie skolēnu krēsli nomainīti
pret ergonomiskiem. Iegādātas
jaunas mēbeles mācību virtuvē un
sākumskolas klasēs. Tiek labiekārtots pirmsskolas rotaļu laukums
– uzstādīta siltumnīca un rotaļu
rīki bērnu radošajām izpausmēm.
Plānotas arī šķēršļu trases. skolas
pagalmā skolēniem, bet rotaļlaukumā pirmsskolas audzēkņiem. Ja
ar vīrusa izplatību saistītie apstākļi
atļaus, 1. septembrī skolā ieiesim pa
jauniem ieejas vārtiem.

Bērnu uzņemšana jau ir notikusi papildus atvērtajā PII “Zīlīte” grupā, kas atrodas
Stadiona ielā 10, telpās, kur iepriekš atradās
Ozolnieku pasta nodaļa. Šobrīd telpās notiek
remontdarbi, lai ar 1. septembri tur varētu uzņemt 20 izglītojamos.
Palielinoties izglītojamo skaitam, iestādes
intensīvi piesaista jaunus kolēģus, joprojām
aktuālas ir pirmsskolas skolotāja, pirmsskolas
mūzikas skolotāja, pirmsskolas sporta skolotāja, medmāsas un psihologa vakances. Par
tām vairāk var uzzināt arī Ozolnieku novada
pašvaldības mājas lapā www.ozolnieki.lv vai
interesējoties pirmsskolas izglītības iestādēs.
Rota Greiškalne, Ozolnieku novada
pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājas
vietniece

SKOLĒNU VECĀKI VAR PIETEIKTIES
ATBALSTA SAŅEMŠANAI

Laikus gatavojoties jaunajam mācību gadam, novadā deklarētās
ģimenes var vērsties Ozolnieku novada pašvaldības Sociālajā dienestā
ar iesniegumu, lai saņemtu finansiālu un materiālu atbalstu mācību
piederumu iegādei skolēniem. Atbalsts tiek sniegts trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm.
Sākoties mācību gadam, trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu
atbalstam piešķir dāvanu karti 30 EUR kancelejas preču iegādei, ja
bērns apmeklē vispārizglītojošo izglītības iestādi. Trūcīgās ģimenes
var saņemt arī skolas somas vai mācību piederumu komplektu. Materiālo atbalstu skolas piederumu iegādei 30 EUR apmērā var saņemt
daudzbērnu ģimeņu vecāki.
Saskaņā ar Ozolnieku novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr. 8/2014 “Ozolnieku novada pašvaldības pabalsti”, lai saņemtu
pabalstu, pabalsta pieprasītājam Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums no kārtējā gada 1. jūlija līdz 30. septembrim.
Palīdzības saņemšanai lūgums vērsties pašvaldības Sociālajā
dienestā pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 un ceturtdienās no plkst.
8.00 līdz 19.00 pie sociālajiem darbiniekiem.

OZOLNIEKU SPORTA SKOLĀ ATVER
BADMINTONA PROGRAMMU

Salgales pamatskolas
direktore Irēna Pauloviča

Sākot ar 2020./2021. mācību gadu, Ozolnieku Sporta skolā
tiks uzsākta jauna profesionālās
ievirzes izglītības programma –
badmintons. Līdzās airēšanas
slalomam, florbolam, futbolam,
volejbolam un vieglatlētikas
profesionālās ievirzes programmām, augustā tiks uzsākta arī
grupu komplektācija badmintona sporta veidā.
Nodarbības plānotas gan
Ozolnieku Sporta skolā, gan arī citās Ozolnieku novada vispārizglītojošo skolu sporta zālēs.
Novadā badmintonam ir jau
savas tradīcijas. Aizvadītā gadsimta
astoņdesmitajos gados šeit darbojās
badmintona sekcija, kur valsts mērogā spēlēja Ainārs Zanders, Olafs
Krūzmētra, Una Tīliba, Uģis Gross,
bet jauno spēlētāju vidū daudzkārtējie Latvijas jaunatnes čempioni –
Pauls Eliass Rozenvalds un Lenija
Slivjuka. Ainārs Zanders un Māris

Avotiņš aizvadīto divu gadu laikā Ozolnieku novadu pārstāvējuši
Pasaules senioru čempionātā un
Eiropas senioru čempionātā. Šogad 11. jūlijā Una Tiliba un Olafs
Krūzmētra piedalījās “Megogo” 2.
senioru tūres posmā “Liepājas vasara”, izcīnot godalgas.
Ozolnieku Sporta skolā notikuši Latvijas badmintona reitinga
turnīri, Latvijas klubu komandu
čempionāta finālturnīrs un Latvijas
pirmais sieviešu komandu kauss.
Aktīvi badmintona treniņi notiek
arī Salgales un Teteles pamatskolu
sporta zālēs.
Ozolnieku sporta skola gaidīs jauno sportistu pieteikumus
badmintona programmā. Sīkāka
informācija tiks publicēta Ozolnieku Sporta skolas mājas lapā
www.ozolniekusportaskola.lv.
Kārlis Kalniņš, Ozolnieku Sporta
skolas direktors
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DURVIS VĒRS SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRS “ZĪLE”
Š. g. 20. augustā daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu
centrā “Zīle” (turpmāk – centrs
“Zīle”), kas atrodas Celtnieku
ielā 12, Ānē, notiks atvērto durvju diena.

(novada iedzīvotājiem) būs pieejams divas dienas nedēļā. Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros, deviņiem Ozolnieku novadā
dzīvojošiem klientiem izstrādāts
individuālais atbalsta plāns. Vi-

Centra “Zīle” darbības mērķis ir paplašināt novada iedzīvotājiem sniegto sociālo pakalpojumu klāstu un uzlabot esošo
pakalpojumu kvalitāti. Tās speciālisti sniegs dienas aprūpes centra pakalpojumus pieaugušajām
personām ar garīga rakstura
traucējumiem (turpmāk GRT),
silto smilšu nodarbību pakalpojumu, “Marte Meo” nodarbību
pakalpojumu, tāpat tiks organizētas izglītojošas un pašpalīdzības grupas pieaugušajiem.

ņiem pakalpojums būs pieejams ar
projekta “Atver sirdi Zemgalē” finansējumu. Pakalpojuma ietvaros
klienti centrā “Zīle” pavadīs visu
dienu, atbilstoši individuālajam
sociālās rehabilitācijas plānam
tiks nodrošināta uzraudzība, individuāls atbalsts, palīdzība pašaprūpē, sociālā darba speciālista un
citu speciālistu konsultācijas, tiks
organizētas dažādas nodarbības,
kā arī informēšanas, kultūras un
izglītojoši pasākumi.

DIENAS APRŪPES
CENTRA PAKALPOJUMS
PIEAUGUŠAJIEM AR GRT
Tiek plānots, ka pakalpojums
pieaugušām personām ar GRT

SILTO SMILŠU NODARBĪBU
PAKALPOJUMS
Deinstitucionalizācijas projektā ir iesaistīti 19 Ozolnieku
novadā dzīvojoši bērni ar funkcionāliem traucējumiem un noteik-

tu invaliditāti, kas varēs saņemt
projekta apmaksātu rehabilitācijas
pakalpojumu – silto smilšu nodarbības.
Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt sociālo rehabilitācijas procesu funkcionēšanas uzlabošanai
– ķermeņa un sīkās muskulatūras
stimulācijai, organisma pašregulācijas attīstīšanai, sasprindzinājuma,
pārāk lielas aktivitātes, nedrošības
un bailīguma mazināšanai, kognitīvo (izziņas) procesu un koncentrēšanās spēju sekmēšanai, jaunu
prasmju veidošanai un esošo nostiprināšanai.
Smiltīs bērns izbauda pasīvus un veic aktīvus vingrinājumus,
pilda uzdevumus, veido radošus
darbus.
MARTE MEO METODES
PAKALPOJUMS
Pakalpojuma mērķis ir palīdzēt pieaugušajiem pozitīvai attīstībai apgūt praktiskas prasmes un
iemaņas kontakta un saskarsmes
veidošanā ar bērniem ikdienas situācijās. Marte Meo metodes pamatā ir ideja, ka saskarsmi veido
darbības momenti, un, atbalstot
bērnu konkrētā darbības mirklī,
pieaugušais var palīdzēt bērnam
attīstīties. Lai varētu analizēt šos
darbības mirkļus, tiek uzņemtas
īsas (5–10 min) video filmiņas, pēc
tam analizēts tur redzamais. Dalība
programmā ļauj mainīt jau izveidojušos uzvedības modeļus pret

tādiem, kas palīdz attīstīties.
ATBALSTA UN
IZGLĪTOJOŠAS GRUPAS
PAKALPOJUMS
Šis pakalpojums ietver mērķtiecīgu grupas vadību, lai veicinātu
pozitīvu un labvēlīgu risinājumu
kādai grūtībai un/vai dzīves situācijai. Pakalpojums ir paredzēts dažādām klientu grupām atbilstoši viņu
vajadzībām un sociālo problēmu
cēloņiem.

duālas konsultācijas. Konsultācijas
sniegs kā ārpakalpojumā piesaistīti
speciālisti, tā Sociālā dienesta un
centra speciālisti.
Centrs “Zīle” pirmos klientus
sāks uzņemt augustā, kad novada
iedzīvotāji varēs saņemt pakalpojumus atbilstoši noteiktajai kārtībai, bet citu pašvaldību iedzīvotāji
pakalpojumus varēs saņemt par
maksu, iepriekš par to vienojoties.
Maksas pakalpojumu cenrādis ir

Pakalpojums nodrošina vairākas grupu nodarbības, kuras vada
profesionāls grupas vadītājs pēc
izstrādāta nodarbību plāna, kas ir
atbilstošs grupas dalībnieku vajadzībām vai saistīts ar grupas izglītojošajiem mērķiem.

pieejams Ozolnieku novada pašvaldības mājas lapas sadaļā Sabiedrība – Sociālais dienests – Sociālo
pakalpojumu centrs “Zīle”.
Sīkāka informācija, sazinoties
ar centra “Zīle” vadītāju Ievu Briģi,
tālrunis: 26330940, e-pasts: ieva.
brige@ozolnieki.lv

SPECIĀLISTU
KONSULTĀCIJAS
Speciālistu konsultācijām centrā ierīkots piemērots konsultāciju
kabinets, kur tiks sniegtas indivi-

Ieva Briģe, Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “Zīle” vadītāja

NOVADNIEKS IEGŪST AIZVADĪTI DRAUDZĪBAS TURNĪRI VOLEJBOLĀ
2. VIETU BURĀŠANĀ

18. un 19. jūlijā Ķīšezerā norisinājās Latvijas čempionāta kopvērtējuma ieskaites sacensības burāšanā “Ķīšezera Kauss 2020”. Dažādās klasēs
piedalījās 72 sportisti. Optimist B apakšgrupā, kurā piedalās braucēji, kas
jaunāki par 12 gadiem, “Sporta burāšanas akadēmijas”/Klubs360 audzēknis un novadnieks Artis Kristers Graudums izcīnīja 2. vietu!

Ozolnieku ezerā, Jāņa
dīķī un Džammu dīķī
peldēties atļauts

Ozolnieku novada pašvaldībā ir saņemti ikmēneša Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta
„BIOR” veikto analīžu rezultāti, kas apliecina, ka ūdens kvalitāte Ozolnieku ezerā, Ozolniekos, Jāņa dīķī, Ānē un Džammu dīķī,
Brankās ir atbilstoša un peldēties šajās ūdenstilpēs ir atļauts.

Jūlijā Ozolniekos aizvadīti
divi draudzības turnīri volejbolā,
kuros piedalījās sportisti no Ozolnieku Sporta skolas, Jelgavas novada sporta centra, Ingunas Minusas
volejbola skolas.
Turnīrā U15 līdz U18 vecuma
komandām uzvaru svinēja Ingunas
Minusas volejbola skolas audzēknes, aiz sevis atstājot divas Jelgavas
novada sporta centra komandas.
Puišu konkurencē uzvaru svinēja
Ozolnieku Sporta skolas sportisti,
bet sudrabs un bronza tika Ingunas
Minusas volejbola skolas audzēkņiem.
Turnīrā, kur pulcējās 2007.
gadā dzimušie un jaunāki volejbolisti, piedalījās deviņas meiteņu ko-

mandas un tikpat zēnu komandu no
Ozolnieku Sporta skolas, Jelgavas
novada sporta centra un Ingunas
Minusas volejbola skolas.
Meiteņu konkurencē 1. un 2.
vietu izcīnīja Jelgavas novada sporta centra sportistes, bet godpilno
trešo – Ozolnieku Sporta skolas

audzēknes. Zēnu konkurencē 1.
vieta puišiem no Inguna Minusas
volejbola skolas, bet 2. un 3. vieta
Jelgavas novada sporta centra audzēkņiem.

Kārlis Kalniņš, Ozolnieku Sporta
skolas direktors

NOVADA SPORTISTI SAŅEM GODALGAS ŪDENS
MOTOSPORTA SACĪKSTĒS

18. jūlijā, Stāmerienā, norisinājās Latvijas čempionāta sezonas
atklāšanas posms ūdens motocikliem, kur piedalījās teju 70 sportistu no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas
un Polijas.
Sportiski spēcīgākajā klasē,

GP1, uzvarēja vairākkārtējs pasaules čempions igaunis Martens
Manni, bet 2. vietu ieņēma novadniece, pasaules čempione ūdens
motociklu sportā dāmām – Krista
Uzare. 3. vieta – vairākkārtējam
junioru pasaules un Eiropas čem-

pionam igaunim Matiasam Reinam.
Ūdens motosports Latvijā
kļuvis par ģimeņu sporta veidu, tāpēc Latvijas čempionātā izveidota
īpaša balva – Ģimenes kauss, kur
par punktiem kopvērtējumā cīnās
vismaz divi vienas ģimenes locekļi. Stāmerienas posmā uz augstākā pjedestāla pirmo reizi kāpa
Lagzdiņu ģimene no Ozolniekiem,
kuriem sekoja Pozņaku un Uzaru
ģimenes.
Šā gada Latvijas sezonā paredzēti vēl 2–3 posmi, kas norisināsies Engurē, Liepājā un Saulkrastos.
Krista Uzare, ūdens motosportiste
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“SAVĒJIE SVIN” OZOLNIEKU NOVADĀ
20.07.–27.07.2020.

20.07. EMBURGĀ

“Agarska Triāla kluba” motošovs

Laivošana pa Lielupi ar airēšanas kluba
“Ozolaivas.lv” laivām

Jāšanas paraugdemonstrējumi
Salgales pamatskolas skolēnu izpildījumā

Naglu dzīšanas ātruma sacensības

Volejbola un futbola draudzības spēles Ānē

21.07. ĀNĒ UN BRANKĀS

13. autobusa galapunkta pieturvietas grafiti
apgleznošana

22.07. TETELĒ

Teatrāli priekšnesumi

Pāvela Fomkina koncerts Branku pasākuma apmeklētājiem

Ziepju burbuļu izklaides

Jaunsardzes sarūpēti līdzsvara
pārbaudījumi
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23.07. OZOLNIEKOS, MELIORĀCIJAS IELĀ 25

Dažādi lektori sniedz savu skatījumu par izglītības, un aktīva dzīves veida tēmām

Robijs Trankalis demonstrē burvju trikus

24. 07. SENIORI APCEĻO NOVADU, PASĀKUMI BRANKĀS, MUŠĶOS

Senioru ekskursija pa novada vēsturiski nozīmīgākajām vietām

LLU Zirgkopības centra “Mušķi” jātnieku
paraugdemonstrējumi un izjādes

Jauniešu diena Brankās. Sarunas, spēles un pašgatavoti burgeri

Mūzika un dejas kopā ar Normundu Rutuli

25.07. OZOLNIEKOS

Ziepju burbuļu izpriecas

Supošana un laivošana

Spēles bērniem un pieaugušajiem
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PĒC PUSOTRA GADA LIELĀKAJAI DAĻAI ĪPAŠUMU
LATVIJĀ PIEAUGS KADASTRĀLĀ VĒRTĪBA

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likumam Tieslietu ministrija
(TM) un Valsts zemes dienests (VZD) ir
izstrādājuši projektētās kadastrālās vērtības, kuras stāsies spēkā 2022. gada 1.
janvārī. Jaunās kadastrālās vērtības ir

noteiktas atbilstoši situācijai nekustamā
īpašuma tirgū uz 2019. gada 1. jūliju. TM
un VZD 15. jūlijā ir nodevusi projektētās
kadastrālās vērtības publiskai apspriešanai, aicinot pašvaldības un iedzīvotājus
iepazīties ar projektu un kadastrālo vērtī-

SVEICAM
MARIJU UN ZIEDONI BALTOS
DIMANTA KĀZU JUBILEJĀ!

bu pamatojošo informāciju VZD tīmekļa
vietnē www.kadastralavertiba.lv un VZD
datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā www.kadastrs.lv.
TM pilnveidojusi kadastrālo vērtību aprēķināšanas metodiku, lai panāktu, ka visiem
objektiem kadastrālās vērtības tiek aprēķinātas pēc vienādiem principiem. 2020. gada
sākumā šī metodika tika apstiprināta valdībā.
Ņemot vērā, ka kadastrālā vērtība ir
nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) aprēķinu pamatā, TM sagatavojusi grozījumus arī
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā
un likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”, kuri paredz NĪN atcelšanu primārajam
mājoklim vērtībā līdz 100 000 EUR. Tas
nozīmētu, ka, piemēram, primārajam mājoklim ar kadastrālo vērtību 80 000 EUR NĪN
maksājums būtu 0,00 EUR, bet mājoklim ar
kadastrālo vērtību 120 000 EUR NĪN tiktu
rēķināts no 20 000 EUR vērtības. Līdzīgs
princips tiktu attiecināts arī uz zemi, kas
atrodas zem primārā mājokļa, nosakot, ka
šajos gadījumos nodokļa aprēķinam izmanto

1/5 daļu no kadastrālās vērtības. Piemēram,
ja kadastrālā vērtība ir 10 000 EUR, tad šobrīd NĪN ir 150 EUR. Pēc TM piedāvājuma
ieviešanas tie būtu 30 EUR.
Aprēķinot projektētās kadastrālās vērtības, ņemti vērā arī tādi faktori kā ēkas nolietojums, materiāli, būvniecības periods un citi
ēkas raksturojošie rādītāji. Vērtības noteikšanai ir ņemts vērā īpašuma novietojums un
vides izmaiņas ap īpašumu – kā attīstījusies
vai gluži otrādi degradējusies apkārtējā vide,
infrastruktūra – jauni ceļi, publiskā infrastruktūra u. tml. rādītāji, jo tie tiek ietverti
zonējumā. Nosauktie rādītāji ir arī galvenie,
kas nosaka īpašuma tirgus vērtību.
Šobrīd spēkā esošās kadastrālās vērtības tiek aprēķinātas, izmantojot nekustamo
īpašumu darījumus par 2012. un 2013. gadu,
savukārt, jaunās projektētās kadastrālās
vērtības aprēķinātas atbilstoši situācijai NĪ
tirgū uz 2019. gada 1. jūliju.
Informāciju sagatavoja Tieslietu ministrija

Daudzdzīvokļu namu pagalmu
labiekārtošanai iesniegti
10 projekti
Noslēgusies projektu iesniegšana pašvaldības izsludinātajam projektu konkursam “Es
zinu, varu un daru 2020”. Konkursa mērķis
ir, piešķirot pašvaldības līdzfinansējumu, atbalstīt daudzdzīvokļu māju pagalmu sakopšanu un labiekārtošanu. Šogad iesniegti 10 projekta pieteikumi. Kopējās projektu izmaksas
paredzētas 25 002,37 EUR, pieprasītais pašvaldības finansējums – 7 178,41 EUR.
Līdzīgi kā pagājušajā gadā, aktīvākie iesniedzēji ir Cenu pagasta iedzīvotāji, kas iesnieguši
septiņus projektus. Ānes ciema iedzīvotāji iesnieguši sešus projektus un viens projekts iesniegts no
Branku ciema iedzīvotājiem. Ozolnieku pagasta
iedzīvotāji iesnieguši divus projektus, Salgales

pagasta Emburgas iedzīvotāji – vienu projektu.
Projektos paredzēti gan apjomīgi darbi – gājēju celiņu un stāvlaukumu izbūve, gan pagalmu
labiekārtošanas darbi – soliņu un atkritumu urnu
uzstādīšana, veļas žāvētavas izbūve. Izvērtējot
iesniegumus, komisija vienojusies par visu projektu atbalstīšanu un finansēšanas līgumu slēgšanu pēc visas nepieciešamās dokumentācijas
sakārtošanas. Projektu īstenošanas termiņš – šī
gada 30. novembris. Paldies iedzīvotājiem par iniciatīvu, un, veiksmi projektu īstenošanā!
Antra Pošeika. Attīstības un
projektu daļas vadītājas vietniece ES projektu
jautājumos

Paziņojums par izsoli
Ozolnieku novadā
jauns ģimenes ārsts

Nacionālais veselības dienests informē, ka ar 2020. gada 1. augustu
ģimenes ārste Regīna Šeine izbeidz līgumattiecības ar dienestu. Ārstes
pacientu sarakstā reģistrētās personas tiks pārreģistrētas pie ģimenes
ārstes Marutas Seržantes (tālr. 25449805), kas ir prakses darbības pamatteritorijas pārņēmēja.
Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums
ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Saraksts pieejams dienesta mājaslapas www.vmnvd.gov.lv sadaļā Veselības aprūpes pakalpojumi > Ģimenes ārsti > Ģimenes ārsti
atbilstoši teritorijām.
Jautājumu gadījumā sazinieties ar Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļu, tālr. 63027249, e-pasta adrese: zemgale@vmnvd.gov.lv.

Ozolnieku novada domes Iepirkumu un izsoļu komisija rīko nekustamā īpašuma Rīgas ielā
24, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku
novadā, kadastra Nr. 5466 001 0784, kura sastāvā
ir zemes vienība 0,9426 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5466 001 354 rakstisku izsoli ar augšupejošu soli.
Izsoles dalībnieki pieteikumu izsolei var iesniegt sākot no 2020. gada 13. jūlija līdz 2020. gada
14. augustam plkst.10.00 Ozolnieku novada pašvaldības kancelejā (2. kabinetā), Stadiona ielā 10,
Ozolniekos, Ozolnieku novadā, nosūtot pa pastu
vai kurjerpastu vai iesniedzot elektroniski uz e-pastu: ozolnieki@ozolnieki.lv. Izsole notiks 2020. gada
14. augustā plkst. 10.05, Ozolnieku novada pašvaldības ēkas zālē, Stadiona ielā 10, Ozolniekos.
Nekustamā īpašuma sākumcena (nosacītā
cena) ir 498 000 EUR (četri simti deviņdesmit astoņi tūkstoši eiro).
Izsoles dalībniekam pirms izsoles ir jāsamaksā
nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmās mantas
nosacītās cenas, t. i., 49 800 EUR (četrdesmit de-

viņi tūkstoši astoņi simti eiro). Nodrošinājuma
samaksa veicama Ozolnieku novada domes kontā
Nr. LV72HABA0551001405027, A/S Swedbank,
kods: HABALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma –
Rīgas ielā 24, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, izsoles nodrošinājums”. Izsoles uzvarētāja
iemaksātais nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma
summā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
www.ozolnieki.lv, kā arī Ozolnieku novada pašvaldībā (Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku
novadā) darba laikā. Izsoles uzvarētājam jāsamaksā
tā piedāvātā augstākā cena viena mēneša laikā no
izsoles norises dienas, tās iemaksu veicot pašvaldības kontā. Uz izsolāmo mantu nav personu ar
pirmpirkuma tiesībām.
Kontaktpersona: Iepirkumu un izsoļu komisijas priekšsēdētāja Svetlana Krūmiņa, tālr.
63084708, e-pasts: svetlana.krumina@ozolnieki.lv.
Iepirkumu un izsoļu komisija
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Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr. 12/2020
5.2.

“Grozījumi Ozolnieku novada domes 2009. gada 13. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 27/2009 „Ozolnieku novada pašvaldības nolikums” ”
Izdoti saskaņā
ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu
1.

Izdarīt Ozolnieku novada domes 2009. gada 13. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 27/2009 „Ozolnieku novada pašvaldības nolikums” grozījumu,
svītrojot 6.7. apakšpunktu.

2.

Grozījums stājas spēkā 2020. gada 1. jūlijā.

Saistošo noteikumu Nr. 12/2020
„Grozījumi Ozolnieku novada domes 2009. gada 13. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 27/2009 „Ozolnieku novada pašvaldības nolikums” paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1.

Projekta nepieciešamības
pamatojums

Ar Ozolnieku novada domes 2020. gada 28. maija lēmumu tika nolemts reorganizēt pašvaldības administrācijas
Iepirkumu un juridisko daļu, pārdalot darba pienākumus,
nodalot atsevišķi iepirkumu funkciju no juridiskā nodrošinājuma funkcijas, un likvidējot Iepirkuma un juridiskās
daļas vadītāja amatu.

2.

Īss projekta satura izklāsts

Ar grozījumiem nolikumā no pašvaldības administrācijas
sastāva izslēgta Iepirkumu un juridiskā daļa.

3.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Nav attiecināms

4.

Informācija par plānoto
Nav attiecināms
projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā

5.

Informācija par administratīvajām procedūrām

Nav attiecināms

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs 		

Andris Ozoliņš

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2020. gada 25. jūnija sēdes lēmumu Nr. 18
(protokols Nr. 12)

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr. 11/2020
„Par sociālajiem pakalpojumiem Ozolnieku novada pašvaldībā”

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 3. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr. 275
„Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma
izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6. punktu.
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pieciešams noteikta veida Pakalpojums;
citām normatīvajos aktos noteiktajām personām, ja tās nonākušas krīzes situācijā.
II. Pakalpojumu veidi un to saņemšanas vispārīgā kārtība

Ozolnieku novada pašvaldībā Pakalpojumu sniegšanu un organizēšanu veic
Ozolnieku novada Sociālais dienests (turpmāk – Dienests).
7. Dienests sniedz vai organizē šādus Pakalpojumus:
7.1. sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā:
7.1.1. ilgstošs sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām;
7.1.2. īslaicīgs sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām;
7.1.3. ilgstošs sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem;
7.1.4. īslaicīgs sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem;
7.2. sociālā darba pakalpojums;
7.3. dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga
rakstura traucējumiem;
7.4. psihologa pakalpojums;
7.5. ģimenes psihoterapeita pakalpojums;
7.6. ģimenes asistenta pakalpojums;
7.7. higiēnas pakalpojums;
7.8. transporta pakalpojums;
7.9. atbalsta un izglītojošās grupas pakalpojums;
7.10. uzvedības sociālās korekcijas programma;
7.11. silto smilšu nodarbību pakalpojums;
7.12. Marte Meo metodes pakalpojums;
7.13. asistenta pakalpojums;
7.14. sociālās rehabilitācijas pakalpojums personai;
7.15. aprūpe mājās.
8. Lai saņemtu Pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis pieprasa
Dienestā, bet, ja persona atrodas ārstniecības iestādē, vēršas pie ārstniecības
iestādes sociālā darbinieka. Ministru kabineta noteiktajos gadījumos persona
vēršas tieši pie Pakalpojuma sniedzēja.
9. Lai saņemtu Pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz
dokumentus saskaņā ar Ministru kabineta noteikto sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības saņemšanas kārtību.
10. Dienests pēc iesnieguma un dokumentu saņemšanas:
10.1. reģistrē personas iesniegumu;
10.2. apmeklē personu dzīvesvietā, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanā;
10.3. izvērtē personas vai tās ģimenes locekļu līdzdarbības iespējas un nepieciešamību noslēgt vienošanos par to;
10.4. novērtē personas vajadzības;
10.5. pieprasa no citiem speciālistiem nepieciešamo informāciju;
10.6. nepieciešamības gadījumā sastāda individuālo sociālās rehabilitācijas
plānu;
10.7. lemj par personai piemērotāko Pakalpojuma veidu, apjomu, ilgumu
un personas vai tās apgādnieka līdzfinansējuma apmēru;
10.8. mēneša laikā no personas iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas pieņem lēmumu par Pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt;
10.9. par pieņemto lēmumu informē Pakalpojuma pieprasītāju.
11. Pēc lēmuma pieņemšanas par Pakalpojuma piešķiršanu Dienests izsniedz
nosūtījumu Pakalpojuma saņemšanai vai noslēdz sadarbības līgumu ar Pakalpojuma sniedzēju par Pakalpojuma sniegšanu personai (ģimenei).
12. Dienesta sniegto Pakalpojumu cenas tiek noteiktas atbilstoši Ozolnieku novada pašvaldības maksas pakalpojumu izcenojumiem.
6.

I. Vispārīgie jautājumi
1.
2.
3.
4.
5.

Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Ozolnieku novada pašvaldībā nodrošināto sociālo pakalpojumu (turpmāk – Pakalpojumi) veidus, kā arī
to saņemšanas un samaksas kārtību.
Pakalpojumu sniegšanas mērķis ir uzlabot personas, ģimenes, personu grupas
un sabiedrības dzīves kvalitāti un uzlabot personu spējas sociāli funkcionēt un
iekļauties sabiedrībā.
Pakalpojumu uzdevumi ir nodrošināt personai tiesības dzīvot pēc iespējas neatkarīgi sev ierastajā vidē, sniegt sociālo atbalstu atbilstoši personas funkcionēšanas līmenim un veicināt personas atbildību par savu dzīvi.
Ozolnieku novada pašvaldība sniedz Pakalpojumus vai organizē to sniegšanu
personas dzīvesvietā, ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijās, vai pērk no cita Pakalpojuma sniedzēja.
Tiesības saņemt Pakalpojumus ir:
5.1. personai, kura savu pamata dzīvesvietu deklarējusi Ozolnieku novada
administratīvajā teritorijā un kurai, saskaņā ar sociālā darba speciālista
veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu, ir ne-

III. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā
13. Pakalpojuma “Ilgstošs sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgai personai” mērķis ir sniegt pastāvīgu sociālo
aprūpi un rehabilitāciju personai no 18 gadu vecuma, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt un sociālās aprūpes vai rehabilitācijas
pakalpojumi dzīvesvietā nav pietiekami vai neatbilst personas vajadzībām.
14. Tiesības saņemt pašvaldības finansētu noteikumu 13. punktā norādīto Pakalpojumu ir personai:
14.1. kurai nav likumīgo apgādnieku;
14.2. ja likumīgie apgādnieki, pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu, nav spējīgi nodrošināt samaksu par pakalpojumu;
14.3. kura nav noslēgusi testamentāru vienošanās līgumu u. c. līgumus,
kas paredz uztura devējam nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi
un sociālo rehabilitāciju, pamatvajadzības, apmaksāt izdevumus, kas
saistīti ar sociālo pakalpojumu sniegšanu personai;
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
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14.4. kurai nav materiālu resursu, kurus realizējot vai lietojot var nodrošināt sev aprūpi.
Lai saņemtu noteikumu 13. punktā norādīto Pakalpojumu, persona vēršas
Dienestā un iesniedz:
15.1. iesniegumu;
15.2. 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;
15.3. psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību
un piemērotāko pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem.
Pakalpojuma “Īslaicīgs sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgai personai” mērķis ir sniegt pastāvīgu sociālo
aprūpi un rehabilitāciju personai no 18 gadu vecuma, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt un sociālās aprūpes vai rehabilitācijas
pakalpojumi dzīvesvietā nav pietiekami vai neatbilst personas vajadzībām uz
laiku līdz 3 mēnešiem atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
Tiesības saņemt pašvaldības finansētu noteikumu 16. punktā norādīto Pakalpojumu ir personai:
17.1. kurai nav likumīgo apgādnieku;
17.2. ja likumīgie apgādnieki, pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu, nav spējīgi nodrošināt samaksu par pakalpojumu;
17.3. kura nav noslēgusi testamentāru vienošanās līgumu u. c. līgumus,
kas paredz uztura devējam nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi
un sociālo rehabilitāciju, pamatvajadzības, apmaksāt izdevumus, kas
saistīti ar sociālo pakalpojumu sniegšanu personai;
17.4. kurai nav materiālu resursu, kurus realizējot vai lietojot var nodrošināt sev aprūpi.
Lai saņemtu noteikumu 16. punktā norādīto Pakalpojumu, persona vēršas
Dienestā un iesniedz:
18.1. iesniegumu;
18.2. 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;
18.3. psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību
un piemērotāko pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem.
Pakalpojuma “Ilgstošs sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem” mērķis ir nodrošināt bērniem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pamatvajadzības, audzināšanu un personības attīstību, sniegt sociālo un medicīnisko aprūpi, ja bērna ārpusģimenes
aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa.
Tiesības saņemt pašvaldības finansētu 19. punktā norādīto Pakalpojumu ir:
20.1. bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, ja bērna ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa;
20.2. bērnam pēc vecāku lūguma, ja vecāki veselības stāvokļa dēļ nespēj
nodrošināt bērna aprūpi;
20.3. bērnam pēc vecāku lūguma, ja bērna veselības stāvokļa dēļ vecāki
nevar nodrošināt bērna aprūpi.
Pakalpojums “Īslaicīgs sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērnam” mērķis ir sniegt krīzes situācijā nonākušām ģimenēm un bērniem, kas cietuši no prettiesiskām darbībām, diennakts sociālo
rehabilitāciju un psiholoģisko palīdzību, lai atgūtu fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā.
Lai saņemtu 21. punktā norādīto Pakalpojumu:
22.1. bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis iesniedz Dienestam iesniegumu un dokumentus par pakalpojuma nepieciešamību;
22.2. ģimenes ārsta atzinumu par bērna veselības stāvokli un kontrindikāciju neesamību.
22.3. Dienests pēc dokumentu saņemšanas sagatavo:
22.3.1. lēmumu par pakalpojuma nodrošināšanu;
22.3.2. psihologa/sociālā darbinieka atzinumu par sociālās rehabilitācijas nepieciešamību, ja bērns cietis no prettiesiskām
darbībām;
22.3.3. sociālā gadījuma situācijas aprakstu par bērna ģimeni;
22.3.4. nosūtījumu par pakalpojuma saņemšanu;
22.3.5. līgumu ar pakalpojuma sniedzēju.
Īslaicīgs sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā
bērnam tās saņēmējiem ir valsts finansēts pakalpojums un to nodrošina atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.
IV. Sociālā darba pakalpojums

24. Sociālā darba pakalpojums ir profesionāla darbība, lai palīdzētu personai,
ģimenei, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu

25.

26.
27.

28.
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spēju sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī
veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās.
Dienests nodrošina sociālo darbu ar:
25.1. ģimenēm un bērniem;
25.2. sociālās atstumtībai pakļautām un krīzes situācijā nonākušām personām;
25.3. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecumam;
25.4. pensijas vecumu sasniegušām personām;
25.5. bērniem līdz 18 gadu vecumam ar mācīšanās un uzvedības grūtībām
izglītības iestādēs;
25.6. personām ar garīga rakstura traucējumiem;
25.7. personām ar funkcionāliem traucējumiem;
25.8. atkarīgām personām;
25.9. no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām personām;
25.10. nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem.
Sociālo darbu uzsāk pēc personas iesnieguma vai Dienestā saņemtas informācijas par sociālā darba pakalpojuma nepieciešamību.
Lai pieņemtu lēmumu par 24. punktā norādītā Pakalpojuma piešķiršanu,
Dienesta pienākums ir apsekot dzīvesvietā personas, kuras vērsušās pēc palīdzības, kā arī, ja informācija par sociālā darba pakalpojuma nepieciešamību
saņemta no institūcijas vai citas personas, kas pārstāv bērna, personas vai
ģimenes intereses.
Dienestam ir tiesības veikt apsekošanu, iepriekš par to nebrīdinot personu.

V. Dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga
rakstura traucējumiem
29. Pakalpojuma mērķis ir dienas laikā nodrošināt personai ar garīga rakstura
traucējumiem sociālo prasmju attīstīšanas, izglītošanas, brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī personas un viņu tuvinieku līdzdalību konkrētu sociālo
problēmu risināšanā.
30. Lai saņemtu 24. punktā norādīto Pakalpojumu, persona vai likumiskais pārstāvis vēršas Dienestā un iesniedz:
30.1. iesniegumu;
30.2. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli (veidlapa
Nr.027/u);
30.3. psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību
un piemērotāko pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem.
31. Tiesības saņemt pašvaldības finansētu Pakalpojumu ir personai, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Ozolnieku novada pašvaldībā.
VI. Psihologa pakalpojums
32. Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt psihologa konsultācijas atbilstoši Dienesta
klientu vajadzībām.
33. Tiesības saņemt pašvaldības finansētu psihologa pakalpojumu ir Dienesta
klientiem atbilstoši sociālā darbinieka atzinumam.
VII. Ģimenes psihoterapeita pakalpojums
34. Pakalpojuma mērķis ir sniegt atbalstu un uzlabot komunikāciju ģimenē, risināt attiecību grūtības, palīdzēt saprast un pieņemt sarežģītas dzīves situācijas, palīdzēt izprast bērnu un pusaudžu jautājumus, sniegt atbalstu ģimenei
funkcionalitātes veidošanā.
35. Tiesības saņemt pašvaldības finansētu ģimenes psihoterapeita pakalpojumu
ir personai (ģimenei) atbilstoši sociālā darbinieka atzinumam.
VIII. Ģimenes asistenta pakalpojums
36. Pakalpojuma mērķis nodrošināt ģimenei atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, bērnu aprūpē, audzināšanā un mājsaimniecības vadīšanā, atbilstoši individuāli izstrādātam sociālās rehabilitācijas plānam.
37. Tiesības saņemt pašvaldības finansētu ģimenes asistenta pakalpojumu ir
Dienesta klientiem atbilstoši sociālā darbinieka atzinumam un individuālajam rehabilitācijas plānam.
IX. Higiēnas pakalpojums
38. Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt dušas, veļas mazgāšanas un veļas žāvēšanas pakalpojumus.
39. Kārtību, kādā saņemams higiēnas pakalpojums, nosaka Dienests.
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40. Tiesības saņemt pašvaldības finansētu higiēnas pakalpojumu ir personai
(ģimenei), kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss un kurām, saskaņā ar sociālā darba speciālista atzinumu, nav
iespēju rūpēties par higiēnu savā dzīvesvietā.
X. Transporta pakalpojums
41. Pakalpojuma mērķis ir sniegt atbalsta pakalpojumu personai ar funkcionāliem traucējumiem un personai, kurai ir apgrūtināta pārvietošanās, vai
kurai sociālā darba mērķu sasniegšanai nepieciešams nokļūt konkrētā vietā.
42. Tiesības saņemt pašvaldības finansētu transporta pakalpojumu ir Dienesta
klientiem atbilstoši sociālā darba speciālista atzinumam.

no vardarbības cietušām pilngadīgām personām;
vardarbību veikušām pilngadīgām personām;
no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem;
no psihoaktīvām vielām atkarīgām pilngadīgām personām;
personām ar funkcionāliem traucējumiem, darbspējīgā vecumā vai pēc
darbspējīgā vecuma, kuras strādā;
55.7. personai, kura atbilst likuma “Par politiski represētās personas statusa
noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 2. un
4. pantā noteiktajām prasībām;
55.8. personai, kura atbilst Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā
cietušo personu sociālās aizsardzības likuma 15. pantā noteiktajām prasībām;
55.9. personai ar prognozējamo invaliditāti darbspējīgā vecumā un pēc darbspējīgā vecuma, kura strādā.
56. Pakalpojums ir valsts finansēts un to piešķir atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.
55.2.
55.3.
55.4.
55.5.
55.6.

XI. Atbalsta un izglītojošās grupas pakalpojums
43. Pakalpojuma mērķis ir veicināt personas problēmu, grūtību un/vai dzīves
situāciju pozitīvu un labvēlīgu risinājumu vai aktualizāciju mērķtiecīgi
organizētā personu grupā.
44. Tiesības saņemt pašvaldības finansētu atbalsta un izglītojošas grupas pakalpojumu ir personai, atbilstoši sociālā darbinieka atzinumam, vai vēršoties ar iesniegumu Dienestā.
XII. Uzvedības sociālās korekcijas programma
45. Pakalpojuma mērķis ir veikt psihosociālo darbu ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem, organizēt likumpārkāpumu profilakses darbu.
46. Pakalpojums tiek nodrošināts nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem, par
kuriem Dienests ir saņēmis informāciju no atbildīgajām institūcijām.
47. Programma tiek nodrošināta līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem un nepieciešamības gadījumā var tikt pagarināta.

XVII. Aprūpe mājās pakalpojums
57. Pakalpojums „Aprūpe mājās” tiek reglamentēts saskaņā ar Ozolnieku novada
2019. gada 30. maija saistošiem noteikumiem Nr. 14/2019 “Par aprūpes mājās
pakalpojuma organizēšanu Ozolnieku novadā”.
XVIII. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
58. Dienesta lēmumus par Pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un faktisko rīcību var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Ozolnieku novada domē, Administratīvo aktu strīdu komisijā, iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu iesniedzot Dienestā.
59. Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
XIX. Noslēguma jautājums

XIII. Silto smilšu nodarbību pakalpojums
48. Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt sociālās rehabilitācijas procesu funkcionēšanas uzlabošanai – ķermeņa un sīkās muskulatūras stimulācijai,
organisma pašregulācijas attīstīšanai, sasprindzinājuma, pārāk lielas aktivitātes, nedrošības un bailīguma mazināšanai, kognitīvo (izziņas) procesu
un koncentrēšanās spēju sekmēšanai, jaunu prasmju veidošanai un esošo
prasmju nostiprināšanai.
49. Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu ir personai, kuras
deklarētā dzīvesvieta ir Ozolnieku novadā.
XIV. Marte Meo metodes pakalpojums
50. Pakalpojuma mērķis ir sniegt psihosociālu atbalstu, veicinot praktisku
prasmju un iemaņu apgūšanu kontakta un saskarsmes veidošanā ikdienas
situācijās ģimenē un sabiedrībā.
51. Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu ir personai, kuras
deklarētā dzīvesvieta ir Ozolnieku novadā.
XV. Asistenta pakalpojums
52. Pakalpojuma mērķis ir novērst vai mazināt personas invaliditātes izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē, un, nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, palīdzot personai nokļūt uz darbu,
izglītības iestādi, dienas aprūpes centru, dienas centru, sociālās rehabilitācijas institūciju, dažādiem sociāliem un sabiedriskiem pasākumiem, ārstniecības iestādēm, pie ģimenes ārsta, saņemtu ārstniecības pakalpojumu,
uz brīvā laika pavadīšanas vietām, dažādām institūcijām un saņemtu citus
pakalpojumus.
53. Pakalpojums ir valsts finansēts un to piešķir atbilstoši Ministru kabineta
noteikumiem.
XVI. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums personai
54. Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt pasākumu kopumu, kas vērsts uz personas sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, un ietver
sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā un sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijā.
55. Tiesības saņemt šo Pakalpojumu ir:
55.1. dzīvesvietā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām;

60. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Ozolnieku novada pašvaldības 2011. gada 9. augusta saistošie noteikumi Nr. 14/2011 “Par Ozolnieku
pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību”.

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs			

Andris Ozoliņš

Saistošo noteikumu Nr. 11/2020
“Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu Ozolnieku novadā” paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamī- Pašvaldības pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus par sociālo pakalpojumu organizēšanu
bas pamatojums
izriet no sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 3. panta trešās daļas. Sakarā ar normatīvo
aktu maiņu, 2011. gada 9. augusta saistošie noteikumi Nr. 14/2011 “Par Ozolnieku novada pašvaldības
sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību” uzskatāmi par novecojušiem.
2. Īss projekta satura
Noteikumi nosaka Ozolnieku novada pašvaldībā noizklāsts
drošināto sociālo pakalpojumu veidus, to saņemšanas
un samaksas kārtību, kā arī lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projektu ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

2020. gada Sociālā dienesta budžetā ir ieplānoti
līdzekļi sociālo pakalpojumu apmaksai. Noteikumu
izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams paplašināt
esošo institūciju kompetenci.
Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta
tieša finansiāla ietekme uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par admin- Institūcija, kurā personai jāvēršas sociālā pakalpoistratīvajām procedūrām juma saņemšanai, ir Ozolnieku novada Sociālais
dienests.
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs			

Andris Ozoliņš
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PIE DZELZCEĻA GĀJĒJU PĀREJĀM
IZVIETOTAS JAUNAS BRĪDINĀJUMA ZĪMES

ar brīdinājumu – “Neesi pārbrauktuve. Nopauzē!”, tostarp
arī Ozolniekos.
Šajā gadā ”Latvijas dzelzceļš” īsteno plašu sociālo kampaņu, kurā ar video klipu, audio ierakstu un citiem informatīvajiem
materiāliem aicina iedzīvotājus
uzmanīties un nepakļūt zem vilciena jeb nekļūt par vilciena pārbrauktuvi. Lai interneta vidē īpaši
uzrunātu arī jauniešus, kampaņā
piedalīsies tādas sociālajos tīklos
atpazīstamas personības kā Emīls
un Ieva jeb “Mēs ar brāli kolosāli”, Lauris Zalāns, Karmena Stepanova un Markus Riva.
Kļūt par vienu no vēstnešiem un atgādināt saviem draugiem nopauzēt pie sliedēm var
arī ikviens iedzīvotājs, uzņemot
fotogrāfiju pārbrauktuves instalācijā, kas atrodas Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā. Publiskojot
fotogrāfiju savā Instagram ar
tēmturi #DzirdiRedziDzīvo vai
#NeesiPārbrauktuve, dalībnieki
piedalīsies arī izlozē par vērtīgām
balvām no “Latvijas dzelzceļa”
un sadarbības partneriem.
Vairāk informācijas par drošību dzelzceļa tuvumā:
http://dzirdiredzidzivo.lv/.

Lai pievērstu iedzīvotāju uzmanību drošai dzelzceļa
šķērsošanai, tādējādi pasargājot savu veselību un dzīvību,

VAS “Latvijas dzelzceļš” ir
izveidojis 100 tumsā spīdošas
grafiskas zīmes pie dzelzceļa
gājēju pārejām visā Latvijā

Raksts tapis sadarbībā ar VAS
“Latvijas dzelzceļš”

INVAZĪVO AUGU UN KAILGLIEMEŽU
APKAROŠANAS METODES
Latvijā ieviesušās dažādas svešzemju sugas, turklāt
daļai no tām ir invazīvs un
agresīvs raksturs. Tās kaitīgi ietekmē vietējo bioloģisko
daudzveidību un rada citus
negatīvus apstākļus – apdraudējumu cilvēka veselībai, pārtikai un ekonomikai. Latvijā
ir sastopamas vairākas invazīvās svešzemju sugas (ISS),
ir zināmas to iezīmes un apkarošanas vai ierobežošanas
metodes.

Tomēr, ja apkarošana vairs nav
iespējama, tad jāveic ierobežošana un ilgstoša kontrole.
Kanādas zeltgalvītes izskaušanā visefektīvākā metode
ir pļaušana vismaz divas reizes
gadā.
Puķu spriganei vēlākais ierobežošanas brīdis ir tās ziedēšanas laikā – to iespējams pļaut,
izraut, izkaplēt. Visas novāktās
auga daļas jāaizved prom no apsaimniekotās teritorijas, darbi
jāatkārto katru gadu, līdz augs

Novēršana ir vislētākā un
efektīvākā metode cīņā ar ISS,
tā nozīmē stingrāku robežu kontroli un informācijas apmaiņu
reģionālā, valstu un starptautiskā līmenī.
Kā nākamā metode ir apkarošana. Ja ISS jau ir pielāgojušās
vietējiem apstākļiem, tad tās ir
jāiznīcina – jāpļauj vai jāmiglo.

pilnībā ierobežots vai apkarots.
Sosnovska latvāņa ierobežošanas metožu vidū ir mehāniskā – nogriezt ziedu čemurus,
izdurt centrālās rozetes, noklāt ar melnu plēvi vai mulču,
nopļaut un apstrādāt augsni.
Ķīmiskā – izmantot LR augu
aizsardzības līdzekļu reģistrā
iekļautos līdzekļus, kuru sastā-

vā ir glifosāts. Bioloģiskā – noganīšana vai ierobežošana ar
kultūraugiem, kombinētā – iepriekšminēto metožu apvienojums. Tomēr darbā ar Sosnovska
latvāni jāizmanto individuālie
darba aizsardzības līdzekļi –
aizsargtērps, sejas aizsargmaska
vai aizsargbrilles, aizsargcimdi
un zābaki.
Šogad Latvijā īpaši aktualizējusies Spānijas kailgliemeža izplatība. Kā profilaktiskie
un mehāniskie pasākumi tiek
minēti: augsnes irdināšana, nosusināšana, aizsargjoslu veidošana, speciālu sētiņu un slazdu
izvietošana, nezāļu likvidēšana,
ūdenstrauku un citu ēsmu izvietošana dārzos. Spānijas kailgliemezis ir alus cienītājs, tāpēc
tā pievilināšanai var izmantot
slazdus ar “miestiņu”, kam pievienots sāls, lai pēc mielošanās
gliemezis nespētu aizbēgt. Spānijas kailgliemezis ir nakts dzīvnieks, tāpēc agri no rīta, pievakarē vai pēc lietus tos var salasīt
un pēcāk iznīcināt.
Raksts tapis projekta “INVALIS”, līdzfinansē Interreg Europe
programma 2014.–2020. gadam
ietvaros un sadarbībā ar Zemgales
Plānošanas reģionu
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ZINĪBU DIENAS
PASĀKUMI
PAŠVALDĪBAS SKOLĀS
UN BĒRNUDĀRZOS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

DATUMS

LAIKS

Ozolnieku vidusskola

1.09.2020.

9.00

Teteles pamatskola

1.09.2020.

9.00

Garozas pamatskola

1.09.2020.

10.00

Salgales pamatskola

1.09.2020.

10.00

Ozolnieku Sporta skola

4.09.2020.

18.00

Ozolnieku Mūzikas skola

1.09.2020.

14.00

Salgales Mūzikas un mākslas
skola

1.09.2020.

16.00

PII “Zīlīte”

31.08.2020.

10.00

PII “Pūcīte”

31.08.2020.

16.00

PII “Saulīte”

2.09.2020.

10.00

PII “Bitīte”

1.09.2020.

17.00
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“SAVĒJIE SVIN” OZOLNIEKU NOVADĀ No konteineriem veidos
jauniešu centra
SPORTA PASĀKUMU REZULTĀTI
COFEE SHOP
25. jūlijā sporta pasākumi novada svētku
ietvaros “Savējie svin” aizsākās pie Ozolnieku
ezera ar jogas nodarbību un turpinājās līdz pat
vakaram Ozolnieku Sporta skolas stadionā un
slēgtajā Skolas ielas posmā.

FLORBOLS
U12 vecuma grupā pirmajā vietā ierindojās
“Jenoti”, otrajā – “Pērkons”, trešajā – “Karstie kartupeļi”.
U15 grupā pirmajā vietā ierindojās “Čuvaki”,
otrajā – “123. Man nav draugu”, trešajā – “Palika
pāri”.
Tautas grupā pirmajā vietā ierindojās komanda
“Čiuļi”, otrajā – “Oži”, trešajā – “Milagro sa Pasko”.
Elites grupā pirmajā vietā “Kas ir čiuļi?!”, otrajā – “Fāteri”, trešajā – “Fraijeri”.
3X3 STRĪTBOLS
Finālā pret Ozolnieku labāko komandu cīnījās,
iespējams, talantīgākie Jelgavas basketbolisti. Ar
rezultātu 11 pret 9 uzvarēja jelgavnieku komanda
“Svešinieki”. Trīspunktu konkursā uzvarēja Edgars
Rumpis, kurš sameta 14 tālmetienus.

Gabranovam, 2. vieta Artim Daniekam un Edgaram
Jusim, 3. vieta Mikum Podkalnam un Tomam Tālbergam.
MIX grupā 1. vieta Nilam Piebalgam un Artai
Pļaviņai, 2. vieta Jānim Valertam un Tīnai Valertei,
3. vieta Laurim Svaram un Laurai Freibergai.

EKSTRĒMIE SPORTA VEIDI
Ekstrēmo sporta veidu sacensības četrās disciplīnās – inline skrituļslidošanā, BMX, skeitbordā un
skrejriteņu sportā – pulcēja 20 dalībniekus no Ozolniekiem un tuvākās apkārtnes. Skeitbordā ar labāko
sniegumu izcēlās Juris Šantars, inline skrituļslidās
– Kristofers Rudzāts, BMX – Ģirts Dāboliņš, bet
scooter disciplīnā – Noa Jurgenovskis.
Par muzikālo noformējumu sporta norišu laikā rūpējās DJ Stigylicious, pasākumu vadītājs Edgars Bāliņš, sporta dienu iesildīja ielu vingrotāji no
“Street Warriors” un velošovs “Greentrials”.

PLUDMALES VOLEJBOLS
Pludmales volejbola turnīrs noritēja trīs grupās
– amatieru, PRO grupās vīriešiem un MIX grupā.
Amatieru grupā 1. vieta Kristapam Brikam
Dravniekam un Raivim Golubevam, 2. vieta Ingum
Marenim un Aigaram Dīriķim, 3. vieta Rolandam
Bergmanim un Mikum Fiļimonovam.
PRO grupā 1. vieta Edgaram Jusim un Jānim

Laureāti florbolā U12 grupā

Laureāti florbolā U15 grupā

Laureāti florbolā Tautas grupā

Laureāti florbolā Elitas grupā

Laureāti strītbolā

Laureāti volejbolā Amatieru grupā

Laureāti volejbolā PRO grupā

Ozolnieku novada jauniešu dome uzsākusi “Projektu
jauniešiem no A līdz Ž”. Tā rezultātā iecerēts no jūras pārvadājumu konteineriem izveidot
alternatīvu jauniešu centru un
kafejnīcu – coffee shop. Projekta mērķis ir iesaistīt jauniešus
no projekta izveides pirmsākumiem līdz pat atklāšanai, vēlāk
arī vadīšanai un apsaimniekošanai.
Jauniešiem būs iespējams apgūt jaunas un līdz šim nezināmas
prasmes pagaidu ēkas koncepcijas
izveidē, vietas izvēlē, tāmēšanā,
projekta izstrādē un citās darbībās, kas nepieciešamas idejas īstenošanai. Pēc projekta izstrādes
un apstiprināšanas jauniešiem būs
iespēja veidot konteineru interjeru
un eksterjeru, jo jaunieši šos konteinerus veidos pēc savām vēlmēm
un gaumes.
Konteineru telpas tiks dalītas
divās daļās – jauniešu kafejnīca un
jauniešu centrs. Kafejnīcai plānots
izveidot nelielu bāra leti, kur jaunieši varēs gatavot un pārdot kafiju
un citus dzērienu. Bez dzērienu
gatavošanas jauniešiem būs iespēja apgūt arī konditorejas pamatus, tāpēc tam tiks veidota neliela
virtuve, kas kalpos kā konditorejas meistarklašu telpa un virtuve
kafejnīcai. Atlikušajā konteineru
platībā izvietos galdiņus kafijas
baudīšanai, dīvānus un mīkstus
krēslus brīvbrīžu pavadīšanai. Šo

telpu plānots iekārtot tā, lai tajā
varētu veidot un vadīt neformālās
izglītības meistarklases, seminārus un nodarbības jauniešiem,
tādēļ konteineru interjers būs pārveidojams, lai to varētu pielāgot
attiecīgām jauniešu piedāvātajām
aktivitātēm.
Pirmā tikšanās par “Projektu
no A līdz Ž” norisinājās jau 14. jūlijā, kurā kopumā piedalījās 30 novada jauniešu. Tikšanās tēma bija
konteineru izkārtojums, pirmais
dizains un vietas izvēle. Pēc divām
produktīvām stundām jaunieši
bija izveidojuši piecus konteineru
izvietojumu plānojumus un demokrātiskā balsošanā izvēlējušies
vietu. Tas apliecina, ka Ozolnieku
jaunieši ir gatavi ieguldīt savu brīvo laiku un mācīties jaunas lietas,
lai rezultātā izveidotu vietu, kas
radīta tieši viņiem.
Ikvienam Ozolnieku novada
iedzīvotājam ir iespēja iesaistīties
šā projekta plānošanā un īstenošanā. Nākamā tikšanās norisināsies
jau 28. jūlijā, kurā kopīgi plānots
sastādīt tāmi, aprēķināt izmaksas
par būvniecību, veidot interjeru,
māksliniecisku ārējo izskatu un
noformējumu.
Vairāk informācijas par “Projekta jauniešiem no A līdz Ž” tikšanās reizēm var meklēt Ozolnieku
novada jauniešu sociālajos tīklos.
Laura Kristiāna Jureviča,
Ozolnieku novada jauniešu domes
pārstāve

LIKVIDĒS DALĪTO ATKRITUMU
KONTEINERU PUNKTU
BRANKĀS
Saistībā ar regulāriem atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumiem, no 1. septembra tiks
likvidēts dalīto atkritumu konteineru punkts Spartaka ielā 1, Brankās. Novada privātmāju un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iemītnieki aicināti izmantot bezmaksas konteinerus dalītajiem atkritumiem,
pasūtot šo pakalpojumu SIA “Clean R”.

Laureāti volejbolā Mix grupā

Laureāti ekstrēmajos sporta veidos
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OZOLNIEKU VIDUSSKOLA
AICINA DARBĀ:
latviešu valodas un
literatūras skolotāju;
angļu valodas skolotāju.
Uzziņas pa tālruni: 26668086, pieteikties
pa e-pastu ozolniekuvsk@ozolniekuvsk.lv.

OZOLNIEKU NOVADA
PII “PŪCĪTE” AICINA DARBĀ:

OZOLNIEKU AVĪZE
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OZOLNIEKU NOVADA
PII "SAULĪTE" AICINA DARBĀ:

mūzikas skolotāju;

mūzikas skolotāju;
pirmsskolas izglītības
skolotāju;

sporta skolotāju;
pirmsskolas izglītības
skolotājus.
Dzīves aprakstu un motivācijas vēstuli iesniegt
Stadiona ielā 2, Ozolniekos vai sūtīt uz e-pastu:
pucite@ozolnieki.lv ar norādi “Mūzikas skolotājs” vai
“Sporta skolotājs” vai “Pirmsskolas izglītības
skolotājs”. Uzziņas pa tālruni: 26312820.

Pašvaldības informatīvais izdevums “Ozolnieku avīze”
Metiens Metiens 4200 eksemplāru. Iznāk vienu reizi mēnesī.
Reģistrācijas nr. 00702098
Izdevējs: Ozolnieku novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa
Tālr. 63084702, e-pasts: avize@ozolnieki.lv
Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018
Iespiests: SIA "Poligrāfijas grupa MŪKUSALA"
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz “Ozolnieku avīzi” obligāta.
Par rakstos minētajiem faktiem atbild to autori.

apkopēju.
Dzīves aprakstu sūtīt uz e-pastu: saulite@ozolnieki.lv.
Uzziņas pa tālruni: 25611832.

AIZSAULĒ
AIZGĀJUŠI

Austra Dandena		
Dzidra Krauze		
Gaļina Beļājeva		
Ināra Baldujeva		
Juris Babčuks		
Marta Liepniece		
Mārtiņš Bušmeisters
Nikolajs Lisovskis		
Olimpijada Rodčenkova
Valentīna Risa		
Verners Joma		

1927.
1932.
1949.
1960.
1951.
1950.
1984.
1953.
1934.
1950.
1963.

