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OZOLNIEKU
2. lpp.
NOVADA SKOLĒNIEM  
IZCILI PANĀKUMI 
PRIEKŠMETU OLIMPIĀDĒS

4. lpp.
OZOLNIEKU NOVADA 
IEDZĪVOTĀJI TRIUMFĒ 
SPORTĀ

5. lpp.
NOTIEK NOVADA 
TERITORIJAS 
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI

6. lpp.
ATVĒRTAS JAUNAS TELPAS 
JAUNIEŠU BRĪVĀ LAIKA 
PAVADĪŠANAI

27. augustā domes sēdē pieņemts lēmums, sākot no 1. septem-
bra, paaugstināt Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestā-
žu (turpmāk PII) pedagoģisko darbinieku atalgojumu. Papildus 
valdības lēmumam pedagogu minimālās algas likmes paaug-
stināt no 750 līdz 790 eiro Ozolnieku novada pašvaldība saviem 
PII pedagogiem līdzšinējo 850 eiro vietā nodrošinās 900 eiro lielu 
atalgojumu par vienu darba slodzi.

IZBŪVĒ GĀJĒJU CELIŅU RĪGAS IELĀ, PLĀNO - BRANKU CELIŅA 
TURPINĀJUMU UN ATPŪTAS IELAS REKONSTRUKCIJU ĀNĒ
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PEDAGOGIEM PALIELINA ATALGOJUMU

Mērķtiecību un 
aizrautību!

Cīņassparu, saskaroties 
ar izaicinājumiem!

Prieku, ik rītu dodoties uz 
skolu un atgriežoties mājās!

Sveicam Zinību dienā!
Īpaši novērtēt 
atkalsatikšanos!

Šīs pašas pārmaiņas attiecas arī uz PII sporta un 
mūzikas pedagogiem. Līdzšinējo 850 eiro vietā par 
vienu slodzi viņi saņems 900 eiro mēnesī.

Saistībā ar pedagogu minimālās algas likmes 
paaugstināšanu valstī darba samaksas pieaugumu 
izjutīs arī PII psihologi, jo saskaņā ar Ozolnieku 
novada PII pedagoģisko darbinieku mēnešalgas no-

teikšanas un darba slodžu sadales kārtību Ozolnie-
ku PII psihologa mēneša algas likme par vienu darba 
slodzi tiek noteikta par 50 eiro lielāka nekā līdz šim. 

Saskaņā ar  grozījumiem  Ministru kabineta 
noteikumos Nr.  445 speciālo pedagogu un lo-
gopēdu algas likme par vienu slodzi noteikta 
790 eiro apmērā. 
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Pagājušajā mācību gadā Sal-
gales Mūzikas un mākslas sko-
las audzēkņi ar ievērojamiem 
panākumiem startēja Zemgales 

reģiona sitaminstrumentu spēles  
konkursā, kura žūriju vadīja Lat-
vijā zināmais sitaminstrumentu 
spēles pedagogs Gundars Lintiņš, 

un valsts konkursa ģitāras spēles 
finālā, kur audzēkņu sniegumu 
vērtēja arī pazīstamais ģitārists 
Kaspars Zemītis.

Skolā šobrīd var apgūt klavieru, 
akordeona, ģitāras, flautas, sakso-
fona, trompetes, sitaminstrumen-
tu spēli un iepazīt vizuāli plastis-
kās mākslas pamatus. 

Šajā mācību gadā skola organi-
zēs IV  starptautisko gleznošanas 
konkursu “Vilnis Lielupē”, kurā 
aicināti piedalīties mākslas sko-
lu audzēkņi no visas Latvijas un 
kaimiņu valstīm. Nolikums atro-
dams LNKC mājaslapā. 

Salgales Mūzikas un mākslas 
skolas vadītāja Anda Silgaile 

SALGALES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAI 15!

Neskatoties uz pandēmijas 
radīto pārtraukumu ierasta-
jā mācību procesā, aizvadīta-
jā mācību gadā (2019./2020.) 
Ozolnieku novada izglītības 
iestāžu skolēni demonstrē-
juši spožu sniegumu mācību 
priekšmetu valsts olimpi-
ādēs. Novadnieki izcīnījuši 
10 pirmās, 10 otrās un 11 tre-
šās vietas. Izcilus rezultātus 
skolēni uzrādījuši gan valo-
du olimpiādēs, gan eksakto 
priekšmetu  – matemātikas, 
fizikas, ķīmijas u.c. – zināša-
nu sacensībās.
Novada skolēni veiksmīgi 
startējuši arī mācību priekš-
metu konkursos un interešu 
izglītības konkursos.

Mācību priekšmetu valsts olim-
piādēs Ozolnieku novada un sko-
lu gods tika aizstāvēts 108  reizes. 

Latviešu valodas olimpiādē izcī-
nītas gan pirmās, gan otrās vietas. 
Tikpat labi rezultāti arī latviešu 
valodas un literatūras olimpiādē. 
Visaugstāko sniegumu Ozolnieku 
novada bērni rādījuši arī svešvalo-
du zināšanās, angļu valodā izcīnot 
pirmo  vietu, bet krievu valodas 
prasmju sacensībās  – gan otrās, 
gan trešās vietas. Izcili panākumi 
bija arī eksakto zinātņu mācību 
priekšmetu olimpiādēs. Otrās un 
trešās vietas matemātikas olimpi-
ādē, viena pirmā, divas otrās un 

trīs trešās vietas bioloģijas zinību 
sacīkstēs, gan pirmās, gan trešās 
vietas arī fizikā un ķīmijā.

Augstu rezultātu novada skolē-
ni uzrādījuši arī reģionālās nozī-
mes mācību priekšmetu konkur-
sos. Astoto klašu sacensībās starp 
pašmāju un Jelgavas skolēniem 
izcīnīta pirmā vieta ģeogrāfijas un 
bioloģijas konkursā. Pirmā vieta 
arī angļu valodas konkursā cetur-
to klašu skolēniem. 

Ozolnieku novada pašvaldības  
Izglītības nodaļa

SKOLĒNI IZCĪNĪJUŠI DESMITIEM UZVARU 
MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀDĒS

Iesniegtos pieteikumus par sti-
pendiju piešķiršanu izskatīja Ozol-
nieku novada pašvaldības Izglītī-
bas nodaļas izveidotā izvērtēšanas 
komisija. Pieteikumus izvērtēja 
pēc jauniešu sasniegumiem mācī-
bu darbā, uzvedības, panākumiem 
mācību priekšmetu olimpiādēs, 
konkursos un sacensībās, arī pēc 
līdzdalības un aktivitātes skolas, 
novada un valsts līmeņa pasāku-
mos. Svarīgs bija arī jauniešu vei-
kums līderības jomā, vienaudžu 
ideju pārstāvniecībā, iniciatīvu 
virzīšanā un īstenošanā.

Vairāki stipendiju ieguvēji pau-
duši apņemšanos saņemto atbal-
stu izlietot, lai segtu pirmā studiju 
gada mācību maksu vai apmeklētu 
augstskolu piedāvātos sagatavoša-
nas kursus, tā palielinot iespējas 
iestāties viņiem vēlamā augstskolā 
un studiju programmā. 

Stipendijas tiek piešķirtas sa-
skaņā ar Ozolnieku novada do-
mes Izglītības nodaļas Iekšējiem 
noteikumiem “Ozolnieku novada 
izglītojamo apbalvošana”. Stipen-
dijai “Ozolnieku novada izglīto-
jamajiem, kas turpina mācības 

Ozolnieku vidusskolas 10.–12. kla-
sē, 75 eiro mēnesī apmērā” pietei-
cās 12  skolēnu, bet uz stipendiju 
“Ozolnieku vidusskolas absolven-
tam, kurš turpina studijas augst-
skolā, 150 eiro mēnesī apmērā” 
pretendēja pieci topošie studenti. 

Ozolnieku novada pašvaldības  
Izglītības nodaļa

Saistībā ar Covid-19 pandē-
mijas radīto pārtraukumu 
klātienes mācību procesā 
un pulcēšanās ierobežoju-
miem aizvadītā mācību gada 
2. semestrī Ozolnieku nova-
da skolās īstenota tikai daļa 
no plānotajām kultūrizglī-
tības  programmas  “Latvi-
jas skolas soma” iecerēm.

OZOLNIEKU VIDUSSKOLĀ
11. februārī 10. klase, bet 27. feb-

ruārī 3.a un 3.c klase devās uz 
Rīgu, lai apmeklētu “Laimas” šo-
kolādes muzeju, kur izzināja šoko-
lādes gatavošanas vēsturi Latvijā. 
Savukārt 2.a klase Latvijas Dabas 
muzejā iepazina mūsu valsts dzīv-
nieku daudzveidību. 17.  februārī 
vidusskolā viesojās Latvijas Na-
cionālā teātra aktieri Igors Šele-
govskis, Liene Sebre un Uldis Si-
liņš. Skatuves mākslinieki septīto 
un astoto klašu skolēnus iepazīs-
tināja ar savu profesiju nodarbībā 
“Kas ir teātris?”. Jau 18.  februārī 
piektajām klasēm bija iespēja iepa-
zīties ar kino mākslas iespējām un 
piedalīties filmas tapšanā. 3. martā 
vidusskolēni iesaistījās nodarbībā 
“Mana runa pārliecina”, kur ar 
improvizācijas teātra aktiera pa-
līdzību ieguva vērtīgus padomus 
publiskās uzstāšanās reizēm. Bet 
6.  martā visi 1.–3.  klašu skolēni 
devās uz Ozolnieku Tautas namu, 
kur noskatījās studijas F.O.R.M.A. 
spēlfilmu “Vecā dārza noslēpumi”.

Rūta Bergmane, Ozolnieku 
vidusskolas direktora  

vietniece izglītības jomā

SALGALES PAMATSKOLĀ
2.  semestrī programmas “Lat-

vijas skolas soma” ietvaros pagūts 
īstenot divas no plānotajām ak-
tivitātēm. 4.  martā 6. un 7.  klašu 
skolēni apmeklēja Tukuma pilsē-
tas vēstures muzeju “Pils tornis” 

un piedalījās muzejpedagoģiskajā 
nodarbībā “Kā top kino”, kurā 
skolēniem skaidroja, kā no idejas 
par filmu nonākt līdz pirmizrādei. 
Turpat varēja apskatīt un iepazīt 
senas filmu uzņemšanai lietotas 
iekārtas, apskatīt 20.  gs. aktieru 
portfolio mapes, filmu rekvizītus. 
Lielu skolēnu interesi raisīja filmas 
“Nameja gredzens” varoņu tērpi 
un kauju ieroči. Muzejā bija apska-
tāma arī izstāde “Vēstules uz bērza 
tāss”, kas apkopo uz Sibīriju depor-
tēto sūtītās vēstules  tuviniekiem 
dzimtenē vai citās nometnēs. Sa-
vukārt 1.–3. klašu skolēni 7. martā 
devās uz Rīgas Nacionālo teātri, 
kur izbaudīja krāšņo izrādi “Alise 
Brīnumzemē”. Izrādē varēja atpa-
zīt mūsdienu animācijas filmu un 
datorspēļu varoņus, kas skolēnos 
radīja īpašu iztēles piedzīvojumu. 

Ilze Šuca, Salgales  
pamatskolas skolotāja

TETELES PAMATSKOLĀ 
Februārī 1.b–4.b klases devās 

uz Latvijas Nacionālo operu, kur 
noskatījās Pētera Čaikovska ba-
letu “Riekstkodis”. Daļai bērnu 
šis bija pirmais operas apmek-
lējums. P.  Čaikovska mūzika, 
Ziemassvētku noskaņa un uz 
skatuves redzētais  bērnos  radī-
ja spilgtus iespaidus.

Inga Bērziņa, direktora vietniece 

GAROZAS PAMATSKOLĀ
12. martā Garozas pamatskolas 

6., 7., 8. un 9. klašu skolēni devās uz 
kinoteātri “Kino Citadele” Rīgā, 
kur noskatījās Viestura Kairiša 
mākslas filmu “Pilsēta pie upes”. 

Katrīna Galīte, Garozas 
pamatskolas skolotāja

Augustā 15  gadu jubileju svinēja Salgales Mūzikas un 
mākslas skola. Sākotnēji tikai kā mūzikas skola tā dibi-
nāta 2005.  gada 25.  augustā. Skolas pirmais direktors 
bija Gunārs Endzelis, vēlāk Dina Tauriņa. Viņas vadībā 
2013. gadā skola ieguva Mūzikas un mākslas skolas vārdu. 
No 2014. gada skolu vada Anda Silgaile. Aizvadīto 15 gadu 
laikā skolu absolvējuši 43 audzēkņi. 13 audzēkņu mākslas, 
30 – mūzikas programmās. Jaunos mūziķus un mākslinie-
kus sagatavo 12 pedagogu kolektīvs.

PAŠVALDĪBA SKOLĒNIEM UN TOPOŠAJIEM 
STUDENTIEM PIEŠĶĪRUSI STIPENDIJAS

PAGĀJUŠAJĀ MĀCĪBU GADĀ 
“LATVIJAS SKOLAS SOMAS” 
PASĀKUMI ĪSTENOTI DAĻĒJI

Atbalstot novada mērķtiecīgākos skolēnus un Ozolnieku 
vidusskolas 12. klases absolventus, Ozolnieku novada paš-
valdība šogad pieciem vidusskolēniem piešķīrusi ikmēneša 
stipendijas 75 eiro apmērā, ko stipendiāti saņems visa nā-
kamā (2020./2021.) mācību gada garumā. Savukārt 150 eiro 
lielu ikmēneša atbalstu jaunajā mācību gadā saņems divi 
novadnieki, kuri šogad uzsāks studijas kādā no augstskolām. 
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Pasākumi notika dažādās neti-
piskās vietās visā novadā. Piemē-
ram, Brankās  – autobusu pieturā, 
pie Teteles pamatskolas, daudzstā-
vu dzīvojamo māju pagalmā, LLU 
Zirgkopības mācību centrā “Muš-
ķi” un citviet. Šogad savējie dziedā-
ja, dejoja, sportoja, izglītojās, dis-
kutēja, gleznoja, mērojās spēkiem 
izveicības un prāta spēlēs, piedzī-
voja dažādus rituālus, laivoja, vizi-

nājās ar SUP dēļiem, devās novada 
apskatē, kā arī baudīja skatuves 
mākslinieku priekšnesumus nedē-
ļas garumā līdz pat noslēdzošajai 
uguņošanai sestdienas pusnaktī.  

Noslēdzot svētku pasākumu 
nedēļu, Ozolnieku centrā, viena 
galvenā notikuma vietā, apkārt vi-
sam Ozolnieku ezeram norisinājās 
“Lielā pastaiga”, kuras laikā varē-
ja izbaudīt 20  dažādu aktivitāšu. 

Šāds risinājums svētku rīkošanā 
ļāva arī ietaupīt finanses. Šoreiz, 
piemēram, nebūvējām lielas skatu-
ves, kuru darbības nodrošināšana 
visos svētkos bijusi būtiska izdevu-
mu pozīcija.

Iedzīvotāju pozitīvās atsauk- 
smes apliecina, ka šāda pieeja 
svētkiem novadniekiem ir pati-
kusi un svētki izdevās. Iedzīvo-
tāji aicināti sūtīt ieteikumus nā-
kamajiem svētkiem uz e-pastu: 
evita.poca@ozolnieki.lv.

Izsaku pateicību par izturību un 
operativitāti visiem svētku nedēļas 
“Savējie svin Ozolnieku novadā” 
rīkotājiem. 

Evita Poča,  
Kultūras nodaļas vadītāja 

“SAVĒJIE SVIN OZOLNIEKU NOVADĀ” 
PRIECĒJA IEDZĪVOTĀJUS VISĀ NOVADĀ 
Šā gada novada svētku nedēļa “Savējie svin Ozolnieku nova-
dā” krietni atšķīrās no citus gadus rūpīgi plānotajiem novada 
svētkiem. Ievērojot ar vīrusa Covid-19 izplatības ierobežoša-
nu saistītos pulcēšanās ierobežojumus un to straujo mainību, 
svētki tika sarīkoti ļoti īsā laikā, ieviešot jaunu konceptu. Svēt-
ku nedēļa aizritēja 15 dažādās vietās visā novadā ar daudziem 
dažādiem pasākumiem visām iedzīvotāju vecuma grupām. 

Centra izveides projekts īste-
nots gada laikā. Tā gaitā veikta 
ēkas pirmā stāva telpu vienkāršota 
atjaunošana, iegādātas mēbeles, 
telpu aprīkojums un nodarbī-
bu inventārs, kā arī silto smilšu 
terapijas iekārta WARMSAND-
BOX. Projekta kopējās izmaksas 
ir 139  112  eiro. Lielākā daļa  – 
118  245,20  eiro  – ir Eiropas Re-
ģionālās attīstības fonda līdzekļi, 

16  693,44  eiro pašvaldības finan-
sējums un 4173,36  eiro  – valsts 
finansējums.

Centra vadību uzņēmusies Ieva 
Briģe. Sveicēju vidū Ozolnieku no-
vada domes priekšsēdētājs Andris 
Ozoliņš, priekšsēdētāja vietnieks 
Pēteris Veļeckis, Jelgavas novada 
pašvaldības Sociālā dienesta vadī-
tāja Ilze Āna un Salgales pagasta 
pārvaldes sociālā darbiniece In-

guna Bergmane un sociālā aprū-
pētāja Sandra Zvejniece. 

Sabiedrisko attiecību un 
informācijas daļa

19. augustā Zemgales bibliote-
kāru seminārā Jelgavas novada 
Vircavā tika sumināti “Gada bib-
liotekārs Zemgalē 2020”. Neierasti, 
ka šogad nominantu vidū bija divi 
puiši – bibliotekāri. Viens no vi-
ņiem Ozolnieku novada Centrālās 
bibliotēkas bibliotekārs Jānis Arājs. 
Šoreiz balvu saņēma otrs vīriešu 

kārtas nominants  – Bauskas bib-
liotēkas darbinieks Jānis Balodis. 
Taču Ozolnieku novada Centrālās 
bibliotēkas kolektīvs izsaka lepnu-
mu par savu kolēģi. Bibliotekāres 
atzinīgi vērtē Jāņa Arāja veidotos 
vizuālos informatīvos materiālus, 
viņa darbspējas, aizrautību, at-
saucību, izpalīdzību un toleranci. 

Seniori Jāni cildina par profesio-
nāli un iejūtīgi vadītām senioru 
apmācībām darbā ar datoru un in-
ternetu. Jāni noteikti ievērojuši arī 
Ozolnieku bibliotēkas sociālo tīklu 
profilu apmeklētāji. 

ATKLĀTS DAUDZFUNKCIONĀLO 
PAKALPOJUMU CENTRS “ZĪLE”

20. augustā tika atklāts daudzfunkcionālo sociālo pakalpo-
jumu centrs “Zīle” (turpmāk – centrs “Zīle”), kas atrodas 
Celtnieku ielā  12 Ānē.  Tā darbības mērķis ir paplašināt 
novada iedzīvotājiem sniegto sociālo pakalpojumu klāstu 
un uzlabot esošo pakalpojumu kvalitāti. Speciālisti sniegs 
dienas aprūpes centra pakalpojumus pieaugušām perso-
nām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk GRT), silto 
smilšu nodarbību pakalpojumu, Marte Meo nodarbību pa-
kalpojumu, kā arī organizēs izglītojošas un pašpalīdzības 
grupas pieaugušajiem. 

Ģimenes ārste Maruta Seržante
turpmāk pieņem tikai Brankās, 
Parka ielā 4

Dr. Svetlanas Makļecovas pacientiem 
jāmeklē jauns ģimenes ārsts

Informējam, ka Nacionālais veselības dienests (turpmāk NVD), sākot 
no 2020. gada 1. augusta, izbeidzis līgumu ar ģimenes ārsti Svetlanu Mak- 
ļecovu. Pie ārsta reģistrētie pacienti ir atreģistrēti. 

Līdz jauna ģimenes ārsta nodrošināšanai Ozolnieku novada Cenu pa-
gasta Ānes teritorijā, atreģistrētie pacienti tiek aicināti vērsties pie citiem 
līgumattiecībās ar NVD esošajiem ģimenes ārstiem, kuriem ir līgums par 
primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu.

Ģimenes ārstu saraksts pieejams mājaslapas http://www.vmnvd.gov.lv/ 
sadaļā “Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām”. Jautājumu gadījumā aicinām 
sazināties ar Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļu, tālr. 63027249, 
e-pasta adrese: zemgale@vmnvd.gov.lv.

Informāciju sagatavoja Nacionālais veselības dienests

Darba laiks:
Pirmdienās  9.00–13.00
Otrdienās  14.00–19.00
Trešdienās  12.00–16.00
Ceturtdienās  9.00–13.00
Piektdienās  8.00–11.00

SVEICAM  
ZENTU UN IMANTU 

KREICBERGUS  
DIMANTA KĀZU JUBILEJĀ!

Jānis Arājs nominēts 
balvai “Gada bibliotekārs 
Zemgalē 2020”

OZOLNIEKU NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS 
PĀRCĒLIES UZ BRANKĀM

Sākot no 28. augusta, lielākā daļa Ozolnieku novada pašvaldības 
Sociālā dienesta darbinieku klientus pieņem Parka ielā 4 Brankās.

Izņēmumi – sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm ar bērniem 
Ozolniekos Karīna Ineta Kokina un darbiniece sociālās palīdzības 
jomā Ozolniekos Daina Ivulāne, kuras no 7.  septembra strādās 
Ozolnieku novada domes ēkā Stadiona ielā 10, 7. kabinetā.

Dienesta darbiniekiem saglabājas līdzšinējais pieņemšanas 
laiks. Pirmdienās plkst. 8.00–12.00 un 12.45–17.00, ceturtdienās  
plkst. 8.00–12.00 un 12.45–19.00. Tālrunis uzziņām – 66047859

Ozolnieku novada Sociālais dienests
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MOTOSPORTĀ
Augustā norisinājās Latvijas un 

Baltijas čempionāta divu dienu 
posms Enduro sprintā Igaunijā, 
Paikusē, kur piedalījās mūsu no-
vadnieki Artūrs Semjonovs, An- 
dris Grīnfelds, Alvis Lecis un 
Aleksandrs Čerņagins. Šī Artū-
ram Semjonovam ir debijas sezona 
Enduro sprintā, kas vainagojusies 
ar vērā ņemamu rezultātu. Endu-
ro sprinta C klasē kopvērtējumā  
A. Semjonovs kļuva par Baltijas 
čempionāta kopvērtējuma uzva-
rētāju. Priekšā vēl divi Latvijas 
čempionāta posmi, kur sportis-
tam ir lieliskas izredzes kļūt par 
Latvijas čempionu C4T klases 
kopvērtējumā. Savukārt Andris 
Grīnfelds 1. augustā sacensību 
posmā Madonā izcīnīja uzvaru  
E3 klasē, bet 8. augustā Baltijas 
čempionātā Paikusē E3 klasē iz-
cīnīja augsto otro vietu. Novada 
motosportisti Aleksandrs Čerņa-
gins kļuva par otro labāko Baltijā 
H2T klasē, sudrabs arī novadnie-
kam Alvim Lecim H4T klasē.

BMX
15. augustā novadnieks Klāvs 

Lisovskis kļuva par Latvijas čem-
pionu BMX braukšanā M17+ 
kategorijā. Latvijas čempionāts 
pulcēja teju 400 vadošos BMX 
sportistus no Latvijas visās vecu-
ma kategorijās.

VOLEJBOLĀ
22. augustā notikušajā Ozol-

nieku novada pludmales volejbo-
la turnīrā Tautas grupā piedalījās 
7 komandas. 1. vieta Edvardam 
Apsītim un Alvim Feldmanim,  
2. vieta Naurim Ločmelim un 
Mārim Caukam, 3. vieta Ivanam 
Zotovam un Kristeram Dēdelim.

Gints Kamols, Aigars Dīriķis un 
Ingus Marenis Ozolnieku novadu 
pārstāvēja Latvijas Sporta veterā-
nu – senioru savienības pludmales 

volejbola sacensībās Rojā. Novada 
sportisti K50 grupā astoņu koman-
du konkurencē izcīnīja 3. vietu. 

SKRIEŠANĀ 
Latvijas sporta veterānu sporta 

spēlēs vieglatlētikā Rojā pirmo rei-
zi piedalījās arī Ozolnieku novada 
sportisti – skrējēju kluba “Ozol-
nieki” komanda 7 cilvēku sastāvā. 
Novadnieki izcīnīja vienu 1. vietu, 
vienu 2. un divas 3. vietas. Kopu-
mā komanda ierindojās 28. vietā 
no 35 komandām.

BADMINTONĀ
Ozolnieku badmintona kluba 

vadītājs Olafs Krūzmētra piedalī-
jās 11. Starptautiskajā dubultspēļu 
turnīrā badmintonā Valkā, kur 
sacentās vairāk nekā 160 badmin-
tonistu no dažādām valstīm.

Vīru dubultspēlē savā grupā 
Olafs Krūzmētra pārī ar spēlē-
tāju no Indijas Pravīnedaserilu 
Fransisu ieguva 1. vietu, aiz se-
vis atstājot otrās un trešās vietas 
ieguvējus – badmintonistus no 
Igaunijas. 

SMAIĻOŠANĀ
Augustā Limbažos notika Lat-

vijas čempionāts smaiļošanā un 
kanoe airēšanā. Tajā piedalījās 
novadnieks Ervins  Vēveris, izcī-
not bronzas godalgu smaiļotāju 
četriniekā 200 m distancē.

BOULINGĀ
Rihards Kovaļenko Latvijas 

XXIII meistarsacīkstes boulingā 
Latvijas čempionātā junioru ie-
skaitē izcīnīja zelta medaļu, vīrie-
šu konkurencē – sudraba! 

NOVADNIEKI - ČEMPIONI MOTOSPORTĀ,  
BMX BRAUKŠANĀ, BOULINGĀ

Ozolnieku ezerā, Jāņa 
dīķī un Džammu dīķī 

peldēties atļauts

Novada motosportisti uz uzvarētāju pjedestāla

Klāvs Lisovskis uz uzvarētāja pjedestāla

Novada pludmales volejbola turnīra uzvarētāji

Novada skrējēji sacīkstēs Rojā Rihards Kovaļenko mirkli pirms sacīkstēm

E. Vēveris, saņemot apbalvojumu

Olafs Krūzmētra uz uzvarētāja pjedestāla

Novada volejbolisti sacīkstēs Rojā

13. augustā Ozolnieku novada pašvaldībā saņemti ik-
mēneša Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vi-
des zinātniskā institūta “BIOR” veikto analīžu rezultāti, 
kas apliecina, ka ūdens kvalitāte Ozolnieku ezerā, Jāņa 
dīķī Ānē un Džammu dīķī Brankās ir atbilstoša un pel-
dēties šajās ūdenstilpēs ir atļauts.
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NOTIEK VIRKNE NOVADA IESTĀŽU UN 
TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANAS DARBU

Turpinās darbi pie 3 volejbola laukumu, 2 basketbola 
laukumu, ieskaitot florbola laukumu ar gumijas segumu, 
tāllēkšanas bedres ar skrejceļu ierīkošanas un jaunu 
vingrošanas rīku uzstādīšanas

Ieklāts jauns mīkstā 
seguma skrejceļš 

Izbūvēts bruģēts celiņš virzienā 
no ieejas stadionā uz sporta 
laukumiem   

OZOLNIEKU VIDUSSKOLAS SPORTA LAUKUMĀ: TETELES PAMATSKOLAS SPORTA LAUKUMĀ:

Atjaunots futbola laukuma zāliensIeklāts jauns mīkstā seguma skrejceļš 
ar tāllēkšanas bedri   

Ieklāts jauns basketbola laukuma  
asfalta segums. Tiks uzstādīti jauni 
basketbola grozi

Atjaunots futbola laukuma 
zāliens un volejbola laukums

GAROZAS PAMATSKOLAS SPORTA LAUKUMĀ:

SPORTA SKOLAS STADIONĀ:

        
Nojauktas skatītāju tribīnes un tiesnešu ēka, kas bija kļuvušas bīstamas 

Atjaunots blietētas grants segums 
gājēju celiņam posmā no Mika 
ielas līdz Parka ielai

Ar Ozolnieku novada domes 27.08.2020. lēmumu “Par detālplāno-
juma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 
54660010905 sastāvā reģistrētai zemes vienībai ar kadastra apzī-
mējumu 54660010905 “Akmentiņi” Ozolniekos Ozolnieku pagastā 
Ozolnieku novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 54660010905. Detālplānojuma izstrādes 
mērķis – savrupmāju apbūve.

Ar Ozolnieku novada domes 27.08.2020. lēmumu “Par detālplāno-
juma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 
54660011343 “Dižozoliņi” sastāvā reģistrētai zemes vienībai ar ka-
dastra apzīmējumu 54660011316 Ozolnieku pagastā Ozolnieku no-
vadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 54660011316. Detālplānojuma izstrādes mērķis – sav-
rupmāju apbūve.

Ar Ozolnieku novada domes 27.08.2020. lēmumu “Par detālplāno-
juma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma ar kadastra numu-
ru  54440020192 sastāvā reģistrētai zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 54440020192 “Upes Stēgas” Cenās Cenu pagastā 
Ozolnieku novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 54440020192. Detālplānojuma izstrādes 
mērķis – savrupmāju apbūve.

Ar Ozolnieku novada domes 27.08.2020. lēmumu “Par detālplāno-
juma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam ar kadastra 
numuru 54440020112 “Upesvirši” un  nekustamam īpašumam ar 
kadastra numuru 54440020134 “Sīpoli” Cenu pagastā Ozolnieku no-
vadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumiem 54440020304, 54440020305 un 54440020134. De-
tālplānojuma izstrādes mērķis – savrupmāju apbūve.

Informācija par detālplānojumu izstrādi Ozolnieku novada pašval-
dības Attīstības un projektu daļā.

Gar autoceļu P93 kreisajā pusē izbūvēts 400 m garš blietētas 
grants gājēju celiņš

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku Parka ielas 1 un Skolas ielas 3 
zaļajā zonā atjaunots volejbola laukums

Tiek atjaunots gājēju celiņš  
Rīgas ielā

Gar Ānes dīķi izbūvēts blietētas grants 
gājēju celiņš 

CITI LABIEKĀRTOŠANAS DARBI:
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Atpūtas iela 6B, Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, kadastra 
Nr. 54440070403, kura sastāvā ir zemes vienība 0,1048 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 54440070401. Jaukta izsole ar augšupejošu soli. 
Izsoles dalībnieki piedāvājumu var iesniegt līdz 2020. gada 29. septembrim 

plkst.  10.00 Ozolnieku novada pašvaldības kancelejā  (2.  kabinetā) Stadiona 
ielā 10 Ozolniekos. Piedāvājumi tiks atvērti 2020. gada 29. septembrī plkst. 10.45 
Ozolnieku novada pašvaldības ēkas sēžu zālē. Nekustamā īpašuma sākumce-
na ir EUR 4200,00. Maksāšanas līdzekļi – 100% eiro. Izsoles dalībniekam pirms 
izsoles ir jāsamaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 
EUR 420,00  (četri simti divdesmit eiro) apmērā Ozolnieku novada domes kon-
tā Nr. LV72HABA0551001405027, A/S Swedbank, kods: HABALV22, ar norādi 
“Nodrošinājums nekustamā īpašuma Atpūtas iela 6B Ānē Cenu pagastā Ozolnieku 
novadā izsolei”. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.ozolnieki.lv. Kontakt-
persona: Iepirkumu un izsoļu komisijas priekšsēdētāja Svetlana Krūmiņa, tālr. 
63084708, e-pasts: svetlana.krumina@ozolnieki.lv. 

Atpūtas iela 6A, Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, kadastra  
Nr. 54440070402, kura sastāvā ir zemes vienība 0,1048 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 54440070400. Jaukta izsole ar augšupejošu soli. 
Izsoles dalībnieki piedāvājumu var iesniegt, sākot no 2020. gada 27. augus-

ta, līdz 2020. gada 29. septembrim plkst. 10.00 Ozolnieku novada pašvaldības 
kancelejā (2.  kabinetā) Stadiona ielā  10 Ozolniekos. Piedāvājumi tiks atvērti 
2020. gada 29. septembrī plkst. 10.05 Ozolnieku novada pašvaldības ēkas zālē. 
Nekustamā īpašuma sākumcena ir EUR 4300,00. Maksāšanas līdzekļi – 100% 
eiro. Izsoles dalībniekam pirms izsoles ir jāsamaksā nodrošinājums 10% apmē-
rā no izsoles sākumcenas, t.i., EUR 430,00 (četri simti trīsdesmit eiro) apmērā 
Ozolnieku novada domes kontā Nr. LV72HABA0551001405027, A/S Swedbank, 
kods: HABALV22, ar norādi “Nodrošinājums nekustamā īpašuma Atpūtas iela 6A 
Ānē Cenu pagastā Ozolnieku novadā izsolei”. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
www.ozolnieki.lv. Kontaktpersona: Iepirkumu un izsoļu komisijas priekšsēdētāja 
Svetlana Krūmiņa, tālr. 63084708, e-pasts: svetlana.krumina@ozolnieki.lv. 

Celtnieku iela 14B, Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, kadastra 
Nr. 54440070392, kura sastāvā ir zemes vienība 1,4957 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 54440070391. Jaukta izsole ar augšupejošu soli. 
Izsoles dalībnieki savu piedāvājumu var iesniegt, sākot no 2020. gada 27. au-

gusta, līdz 29. septembrim plkst. 10.00 Ozolnieku novada pašvaldības kancelejā 
(2.  kabinetā) Stadiona ielā  10 Ozolniekos. Piedāvājumi tiks atvērti 2020.  gada 
29. septembrī plkst. 11.15 Ozolnieku novada pašvaldības ēkas sēžu zālē. Nekus-
tamā īpašuma sākumcena ir EUR 49 000,00. Maksāšanas līdzekļi – 100% eiro. 
Izsoles dalībniekam pirms izsoles ir jāsamaksā nodrošinājums 10% apmērā no 
izsoles sākumcenas, t.i., EUR 4900,00 apmērā Ozolnieku novada domes kontā 
Nr. LV72HABA0551001405027, A/S Swedbank, kods: HABALV22, ar norādi “No-
drošinājums nekustamā īpašuma Celtnieku iela 14B Ānē Cenu pagastā Ozolnieku no-
vadā izsolei”. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tīmekļvietnē www.ozolnieki.lv.  
Kontaktpersona: Iepirkumu un izsoļu komisijas priekšsēdētāja Svetlana Krūmi-
ņa, tālr. 63084708, e-pasts: svetlana.krumina@ozolnieki.lv. 

Paziņojumi par izsolēm

Jauniešu centrs izveidots brīvā 
laika pavadīšanai, pildot mājas 
darbus, lasot grāmatas, spēlējot 
galda spēles, novusu, pingpongu. 
Centrā plānotas dažādas tikša-
nās, jauniešu sarunu vakari par 
dažādām jauniešus interesējošām 
tēmām. Piemēram, personīgā iz-

augsme, zerowaste, foto un video, 
uzņēmējdarbība, laika plānošana, 
kā uzsākt pieaugušo dzīvi u.c.

Lai apjaustu jauniešu interesi 
uzturēties centra telpās, sākot no 
septembra trešās nedēļas, tas būs 
atvērts no plkst. 12.00 līdz 20.00. 
Oktobrī centra darba laiks mainī-

sies. Jaunieši aicināti pievienoties 
organizatoru komandai un kļūt 
par Ozolnieku jauniešu iniciatī-
vas grupas biedriem. 

JAUNA TELPA  
JAUNIEŠIEM BRANKĀS 

Septembrī durvis ver arī jau-
nais biedrības “Tuvu” jauniešu 
centrs  (turpmāk TJC) Brankās 
(Saules iela 2). Tas izveidots, Ozol-
nieku novada pašvaldībai sadarbo-
joties ar biedrību “Tuvu”. Plānots, 
ka centrs būs atvērts jauniešiem 
katru darba dienu, taču darba laiks 
vēl tiks precizēts.

Arī šajā centrā veikti labiekār-
tošanas un plānošanas darbi, lai 
jaunieši tajā varētu jēgpilni pa-

vadīt brīvo 
laiku  – spēlēt galda spēles, lasīt 
grāmatas, radoši darboties ar 
pieejamajiem materiāliem, muzi-
cēt u.tml. Plānoti arī dažādi pasā-
kumi – radošās darbnīcas, sarunu 
vakari, muzikālie priekšnesumi 
un citi  –, kuru rīkošanā piedalī-
sies arī paši jaunieši. 

Septembrī katru otro sestdienu 
atsāksies arī jau zināmie jaunie-
šu vakari. TJC atklāšana notiks 
14.  septembrī plkst.  17.00, aici-

nāts ikviens Ozolnieku novada 
jaunietis. 

BŪVĒS JAUNIEŠU CENTRU  
NO KONTEINERIEM

Darbs turpinās arī pie “Projekta 
jauniešiem no A līdz Ž”, kas paredz 
alternatīvas telpas izveidi novada 
jauniešiem. Plānots, ka to būvēs no 
jūras pārvadājumu konteineriem 
pie Ozolnieku Tautas nama. Pro-

jekta mērķis ir iesaistīt jau-
niešus no projekta iz-
veides pirmsākumiem 
līdz atklāšanai. Jaunie-
ši, kas jau iesaistījušies 
projektā, mācās un lemj 

par konteineru būves eksterjeru un 
interjeru. Līdz šim tapusi centra 
skice un pieņemts lēmums, ka tā 
interjerā dominēs melnā krāsa, ko 
papildinās koka akcenti. 

TJC darbībai, aktualitātēm  
var sekot sociālajos tīklos: 

*“Instagram”: @tuvujauniesi, 
@ozolniekujauniesi; *“Facebook”: 
facebook.com/ozojauniesi. 

Ozolnieku novada pašvaldības 
Jaunatnes nodaļa

ATVĒRTAS DIVAS JAUNAS TELPAS JAUNIEŠU 
BRĪVĀ LAIKA SATURĪGAI PAVADĪŠANAI 

Šogad rudenī notiks ikgadē-
jās Nacionālo bruņoto spē-
ku  (turpmāk NBS) mācības 
“NAMEJS 2020”, kuru ietva-
ros notiks arī Sauszemes 
spēku Mehanizētās kājnieku 
brigādes lielākās mācības 
“Sudraba bulta 2020”. Šoru-
den mācību norise plānota 
Zemgales reģionā un Pierī-
gā, aptverot Ķekavas, Olai-
nes, Ozolnieku, Jelgavas, 
Bauskas, Iecavas, Baldones, 
Vecumnieku, Ķeguma, Run-
dāles novadus. Mācību ietva-
ros no 22. līdz 25.  septem-
brim bruņoto spēku pārstāvji 
uzturēsies arī Ozolnieku no-
vada teritorijā.

Mācību dalībnieki neveiks ak-
tīvus kaujas treniņus, bet gan iz-
lūkos apvidu, veidojot rīcības sce-
nārijus kaujas gadījumā. Brigādes 
galvenais uzdevums ir spēt opera-
tīvi reaģēt uz potenciāliem drau-
diem jebkurā Latvijas punktā un 
spēt tur nokļūt ar visiem nepiecie-
šamajiem ieročiem un tehniku. Tā-
pēc Mehanizētās kājnieku brigādes 
karavīri kopā ar sabiedrotajiem uz 
vairākām dienām atstās savu bāzes 
vietu Ādažu poligonā un kopā ar 
ekipējumu un kaujas tehniku do-
sies uz dažādām vietām Latvijā.

Militāro mācību cikla uzdevu-
mi tiks veikti uz iepriekš saska-
ņotiem valstij un pašvaldībām, 
kā arī juridiskām un privātām 
personām piederošas zemes īpa-

šumiem. Militārā sauszemes teh-
nika būs aprīkota ar speciālām 
gumijām, lai iespējami mazāk bo-
jātu ceļus. Ja bojājumi tomēr tiks 
radīti un mācību laikā tos nespēs 
novērst, aizsardzības nozarei ir 
kompensācijas mehānisms, kas 
risina jautājumus, kuros tomēr 
neizdodas panākt vienošanos. 

Militārajās mācībās “Sudraba 
bulta  2020” piedalās gan Meha-
nizētās kājnieku brigādes, gan 
Latvijā esošās NATO paplašinātās 
klātbūtnes kaujas grupas karavīri – 
kopumā ap 3000. Šo mācību mēr-
ķis ir trenēt Latvijas un sabiedroto 
bruņoto spēku sadarbību un savie-
tojamību. Tāpat mācību “Sudraba 
bulta” laikā parasti tiek sertificēts 
NATO kaujas grupas jaunās ro-
tācijas sastāvs, tādējādi apliecinot 
viņu kaujas gatavību un integritāti 
Nacionālo bruņoto spēku sastāvā.

Iedzīvotāji aicināti neuztrauk-
ties, redzot karavīru, zemessargu 
un bruņutehnikas pārvietošanos 
pa sauszemi un militāro gaisakuģu 

pārlidojumus. NBS iedzīvotājiem 
atvainojas par iespējamām neērtī-
bām un lūdz ar izpratni izturēties 
pret satiksmes kustības īslaicīgiem 
apgrūtinājumiem, kas var rasties 
saistībā ar pastiprinātu militārās 
tehnikas pārvietošanos. Militārās 
tehnikas kolonnas pavada Militārā 
policija vai Pārvietošanas koordi-
nācijas centrs. Tuvojoties militārās 
tehnikas kolonnai, bruņotie spēki 
aicina autovadītājus ievērot Ceļu 
satiksmes noteikumus un netrau-
cēt kolonnu kustību, piemēram, 
mēģinot to apdzīt.

Operatīvā informācija par 
Nacionālo bruņoto spēku un sa-
biedroto aktivitātēm ir pieejama 
bruņoto spēku “Twitter” profilā 
@Latvijas_armija, “Facebook” 
lapā @Latvijasarmija, kā arī re-
gulāro spēku un Zemessardzes 
vienību sociālo tīklu profilos.  In-
formatīvais  tālrunis  iedzīvotā-
jiem: + 371 28637064. 

Raksts tapis sadarbībā ar NBS un 
Latvijas Zemessardzi

NO RĪGAS IELAS 29 PĀRCEĻAS UZ SPORTA SKOLU

“Ozolnieku Bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs” no Rīgas ie-
las 29 pārcēlies uz speciāli centra vajadzībām izremontētām 
un labiekārtotām telpām Ozolnieku sporta skolā  (Stadiona 
iela 5), 3. stāvā. Jauniešu centra jauno telpu atklāšanas pa-
sākums plānots 11. septembrī plkst. 17.00. 

SEPTEMBRĪ NOVADA TERITORIJĀ NORISINĀSIES 
SAUSZEMES SPĒKU MILITĀRĀS MĀCĪBAS 
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Ozolnieku domes Iepirkumu un izsoļu komisija rīko nekustamā 
īpašuma – “Sūknīši”, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, kadastra 

Nr. 54440050048, kura sastāvā ir zemes vienība 1,32 ha platībā ar 
kadastra apzīmējumu 54440050484 – jauktu izsoli ar augšupejošu soli. 

Izsoles dalībnieki savus piedāvājumus var iesniegt, sākot no 2020. gada 13. au-
gusta, līdz 2020. gada 15. septembrim plkst. 10.00 Ozolnieku novada pašvaldības 
kancelejā (2. kabinetā) Stadiona ielā 10 Ozolniekos Ozolnieku novadā. Piedāvā-
jumi tiks atvērti 2020. gada 15. septembrī plkst. 10.05 Ozolnieku novada pašval-
dības ēkas zālē Stadiona ielā 10 Ozolniekos. Nekustamā īpašuma sākumcena 
ir EUR 21 000,00 (divdesmit viens tūkstotis eiro). Maksāšanas līdzekļi – 100% 
eiro. Izsoles dalībniekam pirms izsoles ir jāsamaksā nodrošinājums 10% apmērā 
no izsoles sākumcenas, t.i., EUR 2100,00 (divi tūkstoši viens simts eiro) apmē-
rā Ozolnieku novada domes kontā Nr.  LV72HABA0551001405027, A/S  Swed-
bank, kods: HABALV22, ar norādi “Nodrošinājums nekustamā īpašuma “Sūknīši”  
Cenu pagastā Ozolnieku novadā izsolei”.  Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
www.ozolnieki.lv, kā arī Ozolnieku novada pašvaldībā (Stadiona ielā 10 Ozolnie-
kos 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 personas ar pirmpirkuma tiesībām. 
Kontaktpersona: Iepirkumu un izsoļu komisijas priekšsēdētāja Svetlana Krūmi-
ņa, tālr. 63084708, e-pasts: svetlana.krumina@ozolnieki.lv. 

Ozolnieku novada domes Iepirkumu un izsoļu komisija rīko nekustamā 
īpašuma – Atpūtas iela 6, Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, 

kadastra Nr. 54440070069, kura sastāvā ir zemes vienība 0,1079 ha 
platībā ar kadastra apzīmējumu 54440070399 – jauktu izsoli ar 

augšupejošu soli. 
Izsoles dalībnieki savus piedāvājumus var iesniegt, sākot no 2020.  gada 

13. augusta, līdz 2020. gada 15. septembrim plkst. 10.00 Ozolnieku novada paš-
valdības kancelejā (2. kabinetā) Stadiona ielā 10 Ozolniekos Ozolnieku novadā. 
Piedāvājumi tiks atvērti 2020. gada 15. septembrī plkst. 10.30 Ozolnieku novada 
pašvaldības ēkas domes sēžu zālē Stadiona ielā 10 Ozolniekos. Nekustamā īpa-
šuma sākumcena ir EUR 4700,00 (četri tūkstoši septiņi simti eiro). Maksāšanas 
līdzekļi – 100% eiro. Izsoles dalībniekam pirms izsoles ir jāsamaksā nodrošinā-
jums 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., EUR 470,00 (četri simti septiņdes-
mit eiro) apmērā Ozolnieku novada domes kontā Nr. LV72HABA0551001405027, 
A/S Swedbank, kods: HABALV22, ar norādi “Nodrošinājums nekustamā īpašuma 
Atpūtas iela 6 Ānē Cenu pagastā Ozolnieku novadā izsolei”. 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 personas ar pirmpir-
kuma tiesībām. Kontaktpersona: Iepirkumu un izsoļu komisijas priekšsēdētāja 
Svetlana Krūmiņa, tālr. 63084708, e-pasts: svetlana.krumina@ozolnieki.lv. 

Ozolnieku novada domes Iepirkumu un izsoļu komisija rīko nekustamā 
īpašuma – Celtnieku iela 11B, Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, 
kadastra Nr. 54440070397 , kura sastāvā ir zemes vienība 0,7037 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 54440070202 – jauktu izsoli ar 
augšupejošu soli. 

Izsoles dalībnieki savus piedāvājumus var iesniegt, sākot no 2020.  gada 
13. augusta, līdz 2020. gada 15. septembrim plkst. 10.00 Ozolnieku novada paš-
valdības kancelejā (2. kabinetā) Stadiona ielā 10 Ozolniekos Ozolnieku novadā. 
Piedāvājumi tiks atvērti 2020. gada 15. septembrī plkst. 11.15 Ozolnieku novada 
pašvaldības ēkas zālē Stadiona ielā  10 Ozolniekos. Nekustamā īpašuma sā-
kumcena ir EUR 25 000,00 (divdesmit pieci tūkstoši eiro). Maksāšanas līdzek-
ļi – 100% eiro. Izsoles dalībniekam pirms izsoles ir jāsamaksā nodrošinājums 
10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., EUR 2500,00 (divi tūkstoši pieci simti 
eiro) apmērā Ozolnieku novada domes kontā Nr. LV72HABA0551001405027, A/S 
Swedbank, kods: HABALV22, ar norādi “Nodrošinājums nekustamā īpašuma Celt-
nieku iela 11B Ānē Cenu pagastā Ozolnieku novadā izsolei”. 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 personas ar pirmpir-
kuma tiesībām. Kontaktpersona: Iepirkumu un izsoļu komisijas priekšsēdētāja 
Svetlana Krūmiņa, tālr. 63084708, e-pasts: svetlana.krumina@ozolnieki.lv. 

Rīgas iela 24, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, kadastra
Nr. 54660010784, kura sastāvā ir zemes vienība 0,9426 ha platībā ar 
kadastra  apzīmējumu 54660011354.  Atkārtota rakstiska izsole ar 

augšupejošu soli.
Izsoles dalībnieki pieteikumu izsolei var iesniegt, sākot no 2020. gada 1. septem-

bra, līdz 2020. gada 2. oktobrim plkst. 10.00 Ozolnieku novada pašvaldības kance-
lejā (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 2. oktobrī plkst. 10.05 Ozolnieku novada pašvaldības ēkas zālē 
Stadiona ielā 10 Ozolniekos. Nekustamā īpašuma sākumcena (nosacītā cena) ir 
EUR 398 400,00. Izsoles dalībniekam pirms izsoles ir jāsamaksā nodrošinājums 10% 
apmērā no izsolāmās mantas nosacītās cenas, t.i., EUR 39 840,00. Nodrošinājuma 
samaksa veicama Ozolnieku novada domes kontā Nr. LV72HABA0551001405027, 
A/S Swedbank, kods: HABALV2X, ar atzīmi “Nekustamā īpašuma  – Rīgas iela 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 iz-
soles norises dienas, tās iemaksu veicot pašvaldības kontā. Kontaktpersona: 
Iepirkumu un izsoļu komisijas priekšsēdētāja Svetlana Krūmiņa, tālr. 63084708, 
e-pasts: svetlana.krumina@ozolnieki.lv. 

Paziņojumi par izsolēm

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr. 17/2020
APSTIPRINĀTI ar Ozolnieku novada domes 2020. gada 23. jūlija lēmumu Nr. 23 (prot. Nr. 14)

Grozījumi Ozolnieku novada domes 2019. gada 18. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 11/2019  
“Par Ozolnieku novada kapsētu uzturēšanu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 6. punktu

Izdarīt Ozolnieku novada pašvaldības 
2019.  gada 18.  aprīļa saistošajos noteiku-
mos Nr.  11/2019 “Par Ozolnieku novada 
kapsētu uzturēšanu” šādus grozījumus: 
1. Izteikt 39. punktu sekojošā redakcijā:

“39. Par kapsētu kārtības noteikumu, kas 
noteikti šo noteikumu II. nodaļā,  neievēro-
šanu kapa vietas lietotājam izsaka brīdinā-
jumu vai piemēro naudas sodu fiziskajām 
personām no 2  soda vienībām  (10  euro) 
līdz 14  soda vienībām  (70  euro), juridis-

kajām personām no 2 soda vienībām (10  
euro) līdz 90 soda vienībām (450 euro).”

2.  Izteikt 40. punktu sekojošā redakcijā:
“40. Par šo noteikumu 7.7.  apakšpunktā 
noteiktā aizlieguma neievērošanu kapa 
vietas nomniekam piemēro naudas 
sodu fiziskajām personām no 2  soda 
vienībām  (10  euro) līdz 14  soda vienī-
bām (70 euro), juridiskajām personām no 
2 soda vienībām (10 euro) līdz 280 soda 
vienībām (1400 euro).”

3.  Svītrot 41. punktu.
4.  Izteikt 42. punktu sekojošā redakcijā:

“5. Noteikumu izpildi atbilstoši savai 
kompetencei kontrolē un administratīvā 
pārkāpuma procesu līdz administratī-
vā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic 
Ozolnieku novada pašvaldības policijas 
amatpersonas. Administratīvo pārkā-
pumu lietas par noteikumu pārkāpšanu 
izskata Ozolnieku novada Administratīvā 
komisija.” 

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums
2020. gada 1. jūlijā stājās spēkā Administratīvās atbildības likums. Pašvaldības saistošie noteikumi ir 
daļa no administratīvās atbildības sistēmas, tādēļ nepieciešams nodrošināt noteikumu regulējuma sa-
skaņošanu ar Administratīvās atbildības likumā ietvertajām normām.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošo noteikumu grozījumiem soda apmērs par noteikumu pārkāpšanu izteikts arī soda vienībās, 
kā arī noteikta amatpersonu un institūciju kompetence administratīvā pārkāpuma procesa veikšanā. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai nav nepieciešamības veidot jaunas institūcijas vai darba vietas, 
papildu ietekmi uz budžetu tie neradīs.

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

Noteikumu grozījumiem nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām

Administratīvais process par noteikumu pārkāpšanu notiek atbilstoši Administratīvās atbildības 
likumā ietvertajām normām.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

    Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs  Andris Ozoliņš

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr. 16/2020
APSTIPRINĀTI ar Ozolnieku novada domes 2020. gada 23. jūlija lēmumu Nr. 22 (prot. Nr. 14)

Grozījumi Ozolnieku novada domes 2018. gada 15. novembra saistošajos noteikumos Nr. 13/2018  
“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Ozolnieku novadā”

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 5. punktu un Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija 
noteikumu Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6. punktu

Izdarīt Ozolnieku novada pašvaldības 
2018.  gada 15.  novembra saistošajos no-
teikumos Nr.  13/2018 “Par decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 
uzskaites kārtību Ozolnieku novadā” šādus 
grozījumus: 
1.  Izteikt 32. punktu sekojošā redakcijā:

“32. Saistošo noteikumu izpildi atbilstoši 
savai kompetencei kontrolē un adminis-

tratīvā pārkāpuma procesu līdz adminis-
tratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic:
32.1.  Ozolnieku novada pašvaldības po-

licijas amatpersonas;
32.2.  Ozolnieku novada pašvaldības 

būvvaldes amatpersonas.” 
2.  Izteikt 33. punktu sekojošā redakcijā:

“33. Par šo saistošo noteikumu VI. un VII. sa-
daļā noteikto prasību neievērošanu piemēro 

brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām 
personām no 2 soda vienībām (10 euro) līdz 
70 soda vienībām (350 euro), juridiskajām 
personām no 2 soda vienībām (10 euro) līdz 
280 soda vienībām (1400 euro).”

3.  Izteikt 34. punktu sekojošā redakcijā:
“34. Administratīvo pārkāpumu lietas par 
noteikumu pārkāpšanu izskata Ozolnieku 
novada Administratīvā komisija.” 

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 2020. gada 1.  jūlijā stājās spēkā Administratīvās atbildības likums. Pašvaldības saistošie 

noteikumi ir daļa no administratīvās atbildības sistēmas, tādēļ nepieciešams nodrošināt no-
teikumu regulējuma saskaņošanu ar Administratīvās atbildības likumā ietvertajām normām.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošo noteikumu grozījumiem soda apmērs par noteikumu pārkāpšanu izteikts 
arī soda vienībās, kā arī noteikta amatpersonu un institūciju kompetence administratī-
vā pārkāpuma procesa veikšanā. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai nav nepieciešamības veidot jaunas institūcijas vai 
darba vietas, papildus ietekmi uz budžetu tie neradīs.

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

Noteikumu grozījumiem nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par administratīvajām proce-
dūrām

Administratīvais process par noteikumu pārkāpšanu notiek atbilstoši Administratīvās 
atbildības likuma normām.

6. Informācija par konsultācijām ar privāt-
personām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr. 15/2020
APSTIPRINĀTI ar Ozolnieku novada domes 2020. gada 23. jūlija lēmumu Nr. 21 (prot. Nr. 14)

Grozījumi Ozolnieku novada domes 2018. gada 23. augusta saistošajos noteikumos Nr. 12/2018 “Sabiedrisko ūdens-
saimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ozolnieku novada teritorijā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 11. punktu un trešo daļu, 
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturto un piekto daļu

Izdarīt Ozolnieku novada pašvaldības 
2018.  gada 23.  augusta saistošajos notei-
kumos Nr.  12/2018 “Sabiedrisko ūdens-
saimniecības pakalpojumu sniegšanas un 
lietošanas kārtība Ozolnieku novada terito-
rijā” šādus grozījumus: 
1.  Izteikt 71. punktu sekojošā redakcijā:

“71. Par noteikumu 26., 33., 34., 36., 37., 
40. punktos minēto prasību neievērošanu 
piemēro naudas sodu fiziskajām perso-

nām no 2  soda vienībām (10  euro) līdz 
70 soda vienībām (350 euro), juridiskajām 
personām no 2 soda vienībām (10 euro) 
līdz 280 soda vienībām (1400 euro).”

2.  Izteikt 72. punktu sekojošā redakcijā:
“72. Par noteikumu 18.  punktā minēto 
prasību neievērošanu pakalpojuma lieto-
tājam piemēro naudas sodu fiziskajām 
personām no 2 soda vienībām (10 euro) 
līdz 4 soda vienībām (20 euro).” 

3.  Svītrot 73. punktu.
4.  Izteikt 74. punktu sekojošā redakcijā:

“74. Noteikumu izpildi atbilstoši savai kom-
petencei kontrolē un administratīvā pār-
kāpuma procesu līdz administratīvā pār-
kāpuma lietas izskatīšanai veic Ozolnieku 
novada pašvaldības policijas amatperso-
nas. Administratīvo pārkāpumu lietas par 
noteikumu pārkāpšanu izskata Ozolnieku 
novada Administratīvā komisija.” 

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums
2020. gada 1. jūlijā stājās spēkā Administratīvās atbildības likums. Pašvaldības saistošie noteikumi 
ir daļa no administratīvās atbildības sistēmas, tādēļ nepieciešams nodrošināt noteikumu regulēju-
ma saskaņošanu ar Administratīvās atbildības likumā ietvertajām normām.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošo noteikumu grozījumiem soda apmērs par noteikumu pārkāpšanu izteikts arī soda vienībās, kā 
arī noteikta amatpersonu un institūciju kompetence administratīvā pārkāpuma procesa veikšanā. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai nav nepieciešamības veidot jaunas institūcijas vai darba vietas, 
papildus ietekmi uz budžetu tie neradīs.

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

Noteikumu grozījumiem nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām

Administratīvais process par noteikumu pārkāpšanu notiek atbilstoši Administratīvās atbildības 
likuma normām.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
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MŪŽĪBĀ AIZSAUKTIE 

Alīda Putniņa 1928.
Lidija Borisova 1958.
Skaidrīte Nece 1924.
Edgars Dreimanis 1940.

KULTŪRAS NOTIKUMI 
SEPTEMBRĪ

OZOLNIEKU TAUTAS NAMĀ
10. septembrī “Dzejas vakars”
Plkst. 18.00 dzejnieku kluba “Pieskāriens” dzejas lasījumi.
Plkst. 19.00 dueta “Starp diviem poliem” koncerts. 

SALGALES PAGASTĀ, GAROZAS PC “EŽI”
7. septembrī plkst. 18.00
Dzejas dienu ieskaņas pasākums “Pie lielā ābolu groza”
Dzejas lasījumi, bērnu darbu izstāde, konkurss.
Tālr. informācijai – 29109265 

No 1. līdz 30. septembrim
Sarmītes Helvigas un Aijas Feldmanes kopizstāde 
“Pērļu mirdzums gleznās”.
Mākslinieka Alda Feldmaņa karikatūru izstāde.

JĀŅA ČAKSTES DZIMTAS MĀJĀS “AUČI”
14. septembrī plkst. 15.00 Latvijas Valsts prezidenta 161. jubilejai 
veltīts piemiņas pasākums, J. Čakstes stipendijas piešķiršana.

Ozolnieku novada Centrālā bibliotēka
Literatūras izstādes:
1.09.–16.09.  “Liktenis un līdumnieks Vladimirs Kaijaks.” Latviešu 

rakstniekam – 90.
10.09.–30.09.  “Viss pāriet dzīvē, viss paliek mūžībā.” Rainim – 155.
Aktivitātes:
Sestdien, 12., 19., 26.  septembrī, plkst.  10.00–13.00 Individuālas 
konsultācijas darbā ar datoru un internetu.

Ānes bibliotēka
Literatūras izstādes:
1.09.–20.09.  “Ar dzeju pa dzīvi.”
10.09.–30.09.  “Septembris – rudens rosības un sēņu mēnesis.”

Vainu bibliotēka 
Literatūras izstādes:
2.09.–10.09.  Latviešu rakstniekam, prozaiķim, scenāriju autoram 

Vladimiram Kaijakam 90! (1930–2013)
15.09.–30.09.  Detektīvromānu karalienei, angļu rakstniecei Agatai 

Kristi 130! (1890–1976)
Aktivitātes:
8.09. plkst. 11.00  Starptautiskā lasītprasmes diena. Pasākums PII 

“Bitīte” vecākās grupas bērniem.

OZOLNIEKU NOVADA  
PII “PŪCĪTE” AICINA DARBĀ:

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.

OZOLNIEKU NOVADA  
PII “ZĪLĪTE” AICINA DARBĀ:

OZOLNIEKU NOVADA  
PII “SAULĪTE” AICINA DARBĀ:

pirmsskolas izglītības 
skolotāju;
mūzikas skolotāju.

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

medicīnas māsu;
apkopēju;
skolotāja palīgu.

Dzīves aprakstu, izglītību apliecinošo dokumentu  kopijas sūtīt 
uz e-pastu: zilite@ozolnieki.lv  ar norādi “Medicīnas māsa” vai 
“Apkopējs”, vai “Skolotāja palīgs”. Uzziņas pa tālruni: 26656663.

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


