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OZOLNIEKU

Turpinot tradīciju, 28. sep-
tembrī Ozolnieku novada 
dome svinīgā pasākumā svei-
ca ģimenes, kuras no 2018. 
gada nogales līdz 2019. gada 
1. jūlijam piedzīvojušas pieau-
gumu. Šajā laikā novads kļu-
vis par 58 mazuļiem - 31 zēnu 
un 27 meitenēm - bagātāks. 
Viņu vidū arī viens dvīņu pā-
ris. Bērnu vecāki saņēma zie-
dus un tradicionālās sudraba 

Sveicam jaundzimušo
novadnieku ģimenes

karotītes ar Ozolnieku novada 
simboliku.
Pēdējos gados Ozolnieku nova-
dā pieaudzis to ģimeņu skaits, 
kur pasaulē nāk jau otrā un 
trešā atvase. Turklāt aizvien 
vairāk bērnu dzimst reģistrē-
tā laulībā. Piemēram, no nule 
sveiktajiem Ozolnieku novadā 
dzimušajiem un šeit dekla-
rētajiem mazuļiem, 39 bērni 
dzimuši dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrētā laulībā. 
Populārākie zēnu vārdi šogad 
novadā ir Markus un Olivers. 
Savukārt, Ozolnieku novadā 
dzimušo meiteņu vecāki vis-
biežāk izvēlējušies savām 
meitām dot vārdus Amēlija un 
Jasmīna.   
Jaundzimušo sveikšanas pasā-
kumi notiek divas reizes gadā. 
Nākamais plānots 2020. gada 
sākumā. Ģimenes, kuras netika 

Darbu sāk jauna 
Sabiedrisko attiecību 
un informācijas daļas 

vadītāja

Atsaucoties pašvaldības izsludinā-
tajam konkursam uz Ozolnieku no-
vada domes Sabiedrisko attiecību 
un informācijas daļas vadītāja ama-
tu, pieteicās 16 kandidāti, no kuriem 
vērtēšanas komisija (D. Liepiņš, A. 
Židkovs un I. Grundmane) par pie-
mērotāko izraudzījās Madaras Ābel-
tiņas kandidatūru. Jaunā Sabiedris-
ko attiecību un informācijas daļas 
vadītāja darbu uzsāka 1. oktobrī.
Madara studējusi Latvijas Kultūras 
akadēmijā, ieguvusi Humanitāro 
zinātņu bakalaura grādu mākslās. 
Tomēr vairāk nekā 15 darba gadus 
aizvadījusi žurnālistikā. Strādājusi 
Latvijas vadošajos televīzijas kanā-
los, pildot gan žurnālista, gan produ-
centa, redaktora, gan arī raidījumu 
vadītāja pienākumus. Līdzšinējais 
darbs noticis ciešā sazobē ar mediju 
pārstāvjiem un sabiedrisko attiecību 
speciālistiem, tā labi iepazīstot abu 
darbu specifikas. Tāpēc jaunā noda-
ļas vadītāja cer uz veiksmīgu darba 
ritējumu Ozolnieku novada domē.

Solvita Cukere

uz jaundzimušo sveikšanas pa-
sākumu, ir  gaidītas Ozolnieku 
novada domes Kancelejā, kur 
var saņemt piemiņas karotītes.
Ozolnieku novada domes 
priekšsēdētājs Dainis Liepiņš 
ar kundzi Daci, vēl mazuļiem 
augt stipriem un veseliem, bet 
viņu vecākiem gudrību un pa-
cietību.

Solvita Cukere

AICINĀM APMEKLĒT IEDZĪVOTĀJU SAPULCES
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vecumam. Tenisa kortu. Betona skeitparku, kas būtu lielāks par šobrīd Ozolniekos 
esošo. Pie meža ļoti nepieciešama lapene, kur sportotājiem pārģērbties. 

2. Vai vēlētos, lai Ozolnieku Mežaparkā norisinātos sabiedriski pasā-
kumi? Piemēram, koncerti, kino vakari, sacensības un citi izklaides 
pasākumi bērniem un pieaugušajiem?
Jā   234 85.1%
Nē   31 11.3%
Man ir labāka ideja!  10 3.6%
Iesniegto atbilžu summa 275 

Citas atbildes: Varētu ierīkot brīvdabas koncertzāli, kur vasaras sezonās notiktu 
dažadi koncerti un filmu vakari. 
Varētu vienīgi kādu piknika vietu uztaisīt, kur skolēni varētu no skolas aiziet de-
sas pacept. Jāņem vērā kukaiņu klātbūtne.

3. Vai atbalstāt sezonālas āra kafejnīcas izveidi Ozolnieku Mežapar-
kā?
Jā   194 70.5%
Nē   74 26.9%
Man ir labāka ideja!  7 2.5%
Iesniegto atbilžu summa 275 

Citas atbildes: Pietiktu ar sezonālajām pārvietojamajām tirgotavām, piemēram, 
saldējuma kioskiem, kā tas ir Rīgas Zoodārzā. 
Ozolnieku Mežaparkā kafejnīcu neatbalstu, jo Ozolniekos ir “Meka”, “Ozo Ledus 
halle”, “Agate”, “Pieci masti” u.c.

Atgādināsim, ka labiekārtotas publiskās ārtelpas izveidei paredzētas 
attēlā redzamās zonas A un C. Tajās pieļaujama apbūve, ko veido labie-
kārtoti sporta laukumi, marķēti pastaigu laukumi, trases u.c. veselības 
veicināšanas infrastruktūra, kā arī apjumtas vasaras estrādes, izklaides 
un atpūtas nodrošināšanai nepieciešamie sezonas rakstura objekti un 
infrastruktūra. Tikai zonā C atļauti sezonas rakstura tirdzniecības vai pa-
kalpojumu objekti 2. Savukārt B zona paliks neskarta. Tur Dabas aizsardzī-
bas pārvaldes apsekošanā konstatēti vērtīgi biotopi, aizsargājami augi 
kā arī bioloģiski veci un saudzējami koki. 
Apkopotie aptaujas rezultāti tiks prezentēti Ozolnieku novada domei, lai 
lemtu par Mežaparka tālāko attīstību. 

Inese Baumane,
Ozolnieku pašvaldības Attīstības un projektu daļas vadītāja. 

Ir noslēgusies 2019. gada pašval-
dības līdzfinansētajam projektu 
konkursam „Es zinu, varu un daru” 
iesniegto projektu īstenošana. 
Realizēti visi septiņi iesniegtie pro-
jekti par kopējo summu 23 480.53 
eiro, no kā 10 218.16 eiro ir pašvaldī-
bas līdzfinansējums. Četri projekti 
īstenoti Cenu pagastā, Ānes ciemā, 
trīs Ozolnieku pagastā. 
Ānē  izbūvēts bruģa segums un at-
jaunots gājēju celiņš gar Celtnieku 
ielas 7 un 7a daudzdzīvokļu mājām. 
Šo divi projektu kopējās izmaksas 
bija
 9 483.14 eiro, no tā 4 741.57 eiro 
pašvaldības līdzfinansējums. Tāpat 
Ānē izbūvēts auto stāvlaukums pie 
mājas Jaunatnes ielā 3. Projekta ko-
pējās izmakas bija 2 277.31 eiro, paš-
valdības līdzfinansējums – 1 138.66 
eiro. Stāvlaukums izbūvēts arī pie 
Branku ciema daudzdzīvokļu mājas 
Spartaka ielā 14. Tas kopumā izmak-
sāja 7016.28 eiro. 3 508.14 eiro no šīs 
summas līdzfinansēja pašvaldība. 
Projektu konkursa “Es zinu, varu 
un daru 2019” ietvaros Ozolnieku 
pagastā pie daudzdzīvokļu mājām 
Meliorācijas ielā 23 un Saules ielā 9 
atjaunotas veļas žāvētavas, un la-
biekārtota teritorija pie mājas Rīgas 
ielā 19.  Šo projektu kopējās izmak-
sas bija 2 198.84 eiro. Pašvaldības O
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Konkursa „Es zinu, varu un daru 2019’” projekti īstenoti
līdzfinansējums – 829.79 eiro. 
Šī gada konkursa mērķis bija, piešķi-
rot līdzfinansējumu, veicināt daudz-
dzīvokļu māju pagalmu sakopšanu 
un labiekārtošanu novada teritori-
jā. Saskaņā ar konkursa nolikumu 
ietvju, stāvlaukumu ierīkošanai vai 
atjaunošanai tika paredzēts pašval-
dības līdzfinansējums 50% apmērā, 
bet ne mazāk kā 1000 eiro, citiem 
teritorijas labiekārtošanas darbiem 
– 50% apmērā, bet ne vairāk kā 500 
eiro. 
Paldies iedzīvotājiem par atsaucību 

Gājēju celiņš Celtnieku iela 7,7a, Āne

Stāvlaukums Jaunatnes iela 3, Āne 

Stāvlaukums, Spartaka 14, Brankas

un projektu īstenošanu! Labiekārto-
jot teritoriju, rezultātā ieguvēji ir gan 
konkrēto daudzdzīvokļu māju iedzī-
votāji, gan novads kopumā. Jauna 
projektu konkursa izsludināšanu 
plānojam arī nākamā gada pavasarī 
- aicinām iedzīvotājus sekot infor-
mācijai „Ozolnieku Avīzē”, pašvaldī-
bas mājas lapā un sociālajos tīklos, 
kā arī konsultēties pašvaldības At-
tīstības un projektu daļā.

Antra Pošeika, Attīstības un projektu daļas 
vadītāja vietniece ES projektu jautājumos

Aptauja: Iedzīvotāji Ozolnieku Mežaparkā vēlas fiziskas aktivitātes, koncertus un kafejnīcu 

21. oktobrī noslēdzās Mežaparka ieceres Ozolniekos publiskā apsprie-
šana. 8. oktobrī novada iedzīvotāji bija gaidīti Mežaparka ieceres pub-
liskās apspriešanas sanāksmē Ozolnieku novada domes ēkā, Stadiona 
ielā 10. 
Skaidrojot Mežaparka kopējās teritorijas platības – 69,3989 ha – sada-
lījumu, sanāksmes dalībnieku vidū vislielākās diskusijas raisīja zona, 
kas attēlā atzīmēta kā A zona. Daļa sanāksmes dalībnieku rosināja šajā 
teritorijā labiekārtot kalna apkārtni un A zonu veltīt aktīvai atpūtai ar 
atbilstoši nodrošinātu kārtības uzraudzību. Citi - aicināja aktivitātes, kas 
varētu radīt papildu troksni, ierīkot iespējami tālāk no teritorijas tuvumā 
esošajām dzīvojamajām mājām. Lai gūtu plašāku priekšstatu par iedzīvo-
tāju vēlmēm Mežaparkam paredzētajā teritorijā,  Ozolnieku novada paš-
valdība, publiskās aptaujas ietvaros, izveidoja iedzīvotāju aptauju portālā 
www.visidati.lv. Tajā piedalījās 275 respondenti - 231 sieviete un 44 vīrieši. 
Vidējais aptaujas dalībnieka vecums – 37.7 gadi. 
REZULTĀTU KOPSAVILKUMS:

1. Kādas atpūtas iespējas un vides objektus jūs vēlētos izmantot 
Ozolnieku Mežaparkā, kas kartē atzīmēta kā C zona, bet dabā atrodas 
mežā aiz Ozolnieku kalna? (vairākas atbildes iespējamas)
BMX trasi   26 4.8%
"Mežakaķim" līdzīgas atrakcijas 148 27.6%
Āra trenažierus  123 22.9%
Dzīvžoga labirintu  77 14.3%
Visu augstāk minēto  70 13%
Pietiktu ar soliņiem un 57 10.6%
pastaigu takām  
Neko no šeit minētā  6 1.1%
Man ir labāka ideja!  30 5.6%
Iesniegto atbilžu summa 537 

Citas atbildes: Piknika vietas. Atpūtas zonas ar soliņiem un vides objektiem, 
apgaismojums un kameras. Bērnu laukumiņu kā Olaines Mežparkā. Ko līdzīgu 
Tērvetes parkam. Atstāt mežu tādu, kāds ir. Suņu pastaigu parku. Nepieciešams 
saglabāt un uzlabot Ozolnieku kalnu. Laukumiņu mazākiem bērniem, līdz 5 gadu 

Ozolnieku novada dome 2019. gada 
17. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu 
“Par Ozolnieku novada Attīstības 
programmas 2019. - 2025. gadam 
1. redakcijas nodošanu publiskajai 
apspriešanai un atzinumu saņem-
šanai”.
Attīstības programma ir vidēja ter-
miņa plānošanas dokuments, kurā 
noteiktas Ozolnieku novada attīstības 
prioritātes un rīcības virzieni turpmā-
kajiem 7 gadiem.
Attīstības programmas publiskās ap-
spriešanas termiņš noteikts no 2019. 
gada 28. oktobra līdz 25. novembrim.
Ar Ozolnieku novada Attīstības prog-
rammas 1. redakcijas materiāliem var 
iepazīties Ozolnieku novada Attīstības 
un projektu daļā Stadiona ielā 10, Ozol-
niekos, Ozolnieku pagastā, kā arī paš-
valdības mājas lapā www.ozolnieki.lv. 
Publiskās apspriešanas sanāksme 
notiks 2019. gada 12. novembrī plkst. 
17.00 Ozolnieku novada pašvaldības 
telpās Stadiona ielā 10, 2. stāva zālē.
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt:
• Ierodoties klātienē novada domē, 
Stadiona ielā 10, 2. kabinetā;
• Sūtot pa pastu uz adresi Stadiona 
iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku novads, 
LV – 3018;
• Elektroniski uz e-pasta adresi: ozol-
nieki@ozolnieki.lv vai inese.bauma-
ne@ozolnieki.lv .

Attīstības un projektu daļa

Veļas žāvētava Meliorācijas 23, Ozolnieki

Veļas žāvētava Saules 9, Ozolnieki

Paziņojums par 
Ozolnieku novada 

Attīstības programmas 
2019. - 2025. gadam

1. redakcijas nodošanu 
publiskajai apspriešanai
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«Ozolnieku Avīze»; Metiens – 4200 eks. Iznāk reizi mēnesī.
Reģistrācijas Nr. 00702098
Izdevējs: Ozolnieku novada dome, adrese: Stadiona iela 10,
Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018
Redaktore: Solvita Cukere
Tālr. 29448482, e-pasts: avize@ozolnieki.lv
Iespiests: SIA “IBC Print Baltic” 
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Ozolnieku Avīzi» obligāta. 
Par rakstos minētajiem faktiem atbild autors. 

Avīzē publicējamie materiāli jāiesūta līdz katra mēneša 10. datumam. 

Noslēdzas remontdarbi Ānē,
Jaunatnes ielā 

Turpinās darbs pie jaunā bērnudārza Ozolniekos 

Branku celiņš nodots ekspluatācijā BŪVNIECĪBAS
DOKUMENTĀCIJA  BŪS
JĀIESNIEDZ ELEKTRONISKI

1. novembrī noslēgsies remon-
tdarbi Jaunatnes ielā, Ānē, kas 
paredz ūdensapgādes tīklu izbū-
vi, atsevišķa posma kanalizācijas 
tīkla izbūvi, gājēju celiņa izbūvi, 
kas savienosies ar gājēju celiņu 
gar P93 ceļu, kā arī tiks veikti ie-
las braucamās daļas izbūves dar-
bi ar jaunu ielas apgaismojumu. 
Pārbūves projekts paredz brauk-
tuves paplašināšanu divvirzienu 
kustībai.

Ozolnieku novada iedzīvotāju ēr-
tībām un, uzlabojot dzīves vides 
kvalitāti, noslēgusies projekta 
“Gājēju celiņš ar apgaismojumu 
no Ozolnieku dzelzceļa stacijas 
līdz Brankām” 1. kārta. Celiņš 
izbūvēts līdz Valsts galvenajam 
autoceļam A8 Rīga – Jelgava – 
Lietuvas robeža. 
Izstrādājot un realizējot jaunā 

Sākot no 2020. gada 1. jan-
vāra visā valstī, tostarp arī 
Ozolnieku novadā, būvniecī-
bas procesa administrēšana 
notiks elektroniskā formātā 
nule izveidotajā būvniecības 
informācijas sistēmā, turpmāk 
tekstā - BIS (www.bis.gov.lv).
Līdz ar būvniecības likuma gro-
zījumu apstiprināšanu, visa ar 
būvniecību saistīta dokumentu 
aprite - visu veidu iesniegumi 
būvvaldei - ieceres, apliecinā-
jumi, būvprojekti, no nākamā 
gada būs jāiesniedz elektroniski 
Arī būvvaldes atbildes, lēmumi 
un akcepti tiks veikti tikai šajā 
sistēmā un iesniedzējam izsūtīti 
elektroniski. Sistēmas galvenās 
priekšrocības ir ātra dokumentu 
aprite, kas atbrīvo no iestāžu ap-
meklēšanas klātienē vai pasta 
sūtījumu veikšanas.
Izņēmumi būs tikai tie būvnie-
cības procesi, kuri jau iesākti 

Projekts finansēts no Ozolnieku 
novada pašvaldības budžeta. 
Būvdarbu līguma izmaksas ir 
507267,58 eiro, tajā skaitā PVN 
21%.
Jaunatnes ielas pārbūvi Ānē, Cenu 
pagastā, Ozolnieku novadā veica 
SIA “Ceļu būvniecības sabiedrību 
“IGATE””. 

Aļona Virviča,
Attīstības un projektu daļa

celiņa ieceri, ir atrisināta arī 
dzelzceļa šķērsošanu gājējiem, 
turpinot celiņu gar Eglaines 
ielu līdz iebrauktuvei uz stacijas 
stāvvietu un celiņa savienojumu 
ar peronu. Projekta realizācijā 
ir atrisināts arī jautājums par 
autostāvvietu paplašināšanu, 
izbūvējot jaunas stāvvietas pie 
Ozolnieku stacijas abās dzelzce-

papīra formātā. To norisi varēs 
pabeigt iesāktajā veidā bez 
termiņa ierobežojuma.
BIS sistēmas ieviešanai ir gan 
atbalstītāji, gan pretinieki, par 
to bijis daudz diskusiju, tomēr 
elektronisko dokumentu aprite 
būvniecībā ir neizbēgama.
Apzināmies, ka ne visi iedzīvotā-
ji ir gatavi šādai komunikācijai. 
Kamēr būvniecības speciālis-
tiem regulāri notiek apmācī-
bas, tikmēr iedzīvotājiem BIS 
sistēmas izmantošana varētu 
sagādāt neērtības. Tāpēc ierosi-
nām iedzīvotājiem lūgt maksas 
pakalpojumus no būvniecības 
speciālistiem. Tāpat Ozolnieku 
novada pašvaldība izvērtēs 
iespēju izveidot novada iedzī-
votājiem atsevišķu pakalpoju-
mu vienkāršākai iesniegumu 
iesniegšanai BIS sistēmā. 

Arvīds Račinskis,
Ozolnieku novada būvvaldes vadītājs

Ja Tu katra mēneša sākumā nesaņem savā pastkastītē kārtējo “Ozolnieku Avīzes” numuru, vai to saņem vēlāk par kārtējā mēneša 10. datumu, vai arī Tavā pastkas-
tītē tiek iemests vairāk nekā 1 avīzes eksemplārs, lūdzu, par to ziņot uz e-pastu: avize@ozolnieki.lv. Katru šādu gadījumu pārrunājam ar izdevuma piegādātāju.

ļa pusēs. Gājēju un arī braucēju 
drošībai celiņš no braucamās 
daļas ir norobežots ar barjeru. 
Būvniecības darbi tika uzsākti 
maijā un pabeigti jau augustā. 
Būvdarbus veica SIA “Baltijas 
Būve”, pasūtītājs – Ozolnieku 
novada pašvaldība. Kopējais paš-
valdības budžeta finansējums 
šim projektam - 684 623.73 eiro 
(ar PVN).
Valsts nozīmes A8 ceļa īpašnieka 
– Latvijas Valsts ceļu (LVC) pārzi-
ņā palicis jautājums, kā gājējiem 
tikt pāri A8 šosejai? Tas, iespē-
jams, tiks sakārtots, izbūvējot 
rotācijas apli A8 un Branku ceļa 
krustojumā V- 1068, par ko ar LVC 
ir panākts kopējs konceptuāls 
viedoklis un turpmāk realizējama 
projekta 2. kārta, izbūvējot celiņa 
turpinājumu no A8 līdz Brankām.

Arvīds Račinskis, Ozolnieku novada 
Būvvaldes vadītājs

Ozolnieku novada pašvaldībā ir 
iesniegts jaunās pirmsskolas iz-
glītības iestādes (PII) jaunbūves 
būvprojekts. Tā izstrādē un ek-
spertīzes atzinuma saņemšanā 
aizritēja gads. Bērnudārza ēka 
iecerēta divos stāvos ar kopējo 
telpu platību gandrīz 2300 m2 
un tā varēs uzņemt 250 bērnus. 
Jaunbūves risinājums ir lako-
nisks, ar pievilcīgu ārējo un 
iekštelpu apdari, funkcionālu 
plānojumu, neizvirzot prasības 
sarežģītiem apjomiem un eks-
kluzīvi dārgiem apdares mate-
riāliem. Ēkas novietojums un 
plānojums ir rūpīgi pārdomāti. 
Kā plašākā, ērtākā un izdevīgākā 
vieta tika izvēlēta brīvā Ozolnie-
ku pašvaldībai piederošā teri-
torija aiz Ozolnieku vidusskolas 
sporta zāles starp Alejas ielu un 
esošo skolas stadionu gandrīz 
viena hektāra platībā. 
Šis ir jau labi apdzīvots, zaļojošs 
Ozolnieku ciema rajons ar esošu 
infrastruktūru, kur var atrisināt 

nepieciešamo inženiertīklu no-
drošinājumu un satiksmi. Pie 
Ozolnieku vidusskolas jau dar-
bojas PII “Zīlīte” filiāle, kuras au-
dzēkņi pēc jaunbūves pabeigša-
nas tiktu pārvietoti uz jauno ēku, 
bet atbrīvotajā ēkā varētu ērti 
izvietot Ozolnieku Mūzikas skolu. 
Satiksmes uzlabošanai paredzēts 
pārbūvēt Alejas ielu posmā no 
Jelgavas līdz Ceriņu ielai 370 m 
garumā, veidojot apļveida kus-
tību krustojumā ar Ceriņu ielu, 
izbūvējot jaunu gājēju celiņu, gā-
jēju pārejas un stāvvietas 70 au-
tomašīnām šajā posmā. Blakus 
jaunbūvei teritorijā atradīsies 
divas atsevišķas auto stāvvietas 
bērnu vecākiem un darbinie-
kiem. Bet bērnudārza aizmugu-
rējo pagalma teritoriju paredzēts 
norobežot un tajā izvietot rotaļu 
zonu. 
Kopējā apgūstamā projekta teri-
torija, ieskaitot satiksmes sadaļu 
ir 1,6 ha, bet visa būvprojekta ap-
tuvenās prognozētās izmaksas ir 

4 000 000 eiro (bez PVN). Līdzši-
nējā projektēšanā Ozolnieku no-
vada pašvaldība jau ieguldījusi 
ap 110 000 eiro.
Ņemot vērā to, ka šobrīd novadā 
pretendentu rinda uz vietu bērnu 
dārzā pārsniedz 350, projekta 
realizācija būtu liels ieguldījums 
Ozolnieku novada attīstībā un 
nākotnē. 
Neraugoties uz Finanšu minis-
trijas lēmumu pārtraukt Valsts 
kases aizdevumu izsniegšanu 
pašvaldībām to infrastruktūras 
projektu finansēšanas atbals-
tam, Ozolnieku novada pašvaldī-
bā turpinās darbs pie pirmskolas 
izglītības iestādes jaunbūves 
realizācijas. 
Izvirzot jaunā bērnu dārza pro-
jektu pašvaldības prioritāšu 
saraksta augšgalā, šogad nācies 
apturēt vairāku citu nozīmīgu 
Ozolnieku novada attīstības 
projektu tālāku īstenošanu. Arī 
to izstrādē pašvaldība jau ir in-
vestējusi ievērojamus finanšu 
resursus. Tāpēc, lai attīstība no-
vadā neapstātos, pašvaldībā tiek 
meklētas citas uzsākto projektu 
finansēšanas alternatīvas.

Arvīds Račinskis,
Ozolnieku novada Būvvaldes vadītājs
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Jaunais tūrisma maršruts "Uz-
zini, kā top!" aicina tos, kuriem 
interesē ikdienā pielietojamu 
lietu un pārtikas produktu sa-
stāvs un tapšanas process. 
Maršrutā, kur iekļauti uzņēmēji 
no Jelgavas, Dobeles, Ozolnieku, 
Auces, Rundāles, Bauskas un 
Vecumnieku novadiem, varēs 
uzzināt, kā top konfektes, siers, 
bišu strops, sveces, trauki un 
citi sadzīvē nereti sastopami 
priekšmeti.   
Īpaši aizraujošs šis maršruts būs 
visa vecuma skolēniem un ģi-
menēm ar bērniem, jo iesaistītie 
uzņēmēji aicina ciemiņus iesais-
tīties un pašiem piedzīvot lietu 
tapšanas procesu. 
Veselīgu konfekti varēs paga-
tavot “ABRA” gardumu ražotnē, 
Ozolniekos, miltu un putraimu 
tapšanā varēs piedalīties “Bērzes 
ūdensdzirnavās”, Bērzes pagastā. 
Siera gatavošanu mācīs zemnie-
ku saimniecībā “Celmi”, Codes 
pagastā, bet audumu darināša-
nu demonstrēs tautas lietišķās 
mākslas studija “Auce”, Auces 

Labklājības ministrijā zināms, 
ka bērniem ar ļoti smagu inva-
liditāti, sasniedzot pilngadības 
vecumu, nereti veidojas pārrā-
vums invaliditātes statusā un 
sociālo pabalstu un pakalpoju-
mu saņemšanā. 
Saskaņā ar Ministru kabineta 
2014. gada 23. decembra notei-
kumiem Nr. 805 “Noteikumi par 
prognozējamas invaliditātes, 
invaliditātes un darbspēju zau-
dējuma noteikšanas kritērijiem, 
termiņiem un kārtību” maksimā-
lais termiņš, līdz kuram bērnam 
var tikt noteikta invaliditāte, ir 
uz periodu līdz 18 gadu vecuma 
sasniegšanai (bez iedalījuma in-
validitātes grupās). Gadījumā, ja 
veselības stāvoklis un funkcionā-
lie traucējumi varētu būt par pa-
matu arī turpmākai invaliditātes 
noteikšanai, pilngadīgajai perso-
nai ar iesniegumu ir jāvēršas Ve-
selības un darbspēju ekspertīzes 
ārstu valsts komisijā (turpmāk 
– Valsts komisija), lūdzot veikt 
invaliditātes ekspertīzi. 
Personai pēc pilngadības sa-
sniegšanas, atkarībā no funkcio-
nēšanas ierobežojuma pakāpes, 
tiek noteikta I, II vai III invaliditā-
tes grupa. Ja personai ar Valsts 
komisijas lēmumu ir noteikta 
invaliditāte, tai ir tiesības vērsties 
kompetentajās iestādēs (Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentū-
rā, pašvaldībā u.c.) un saņemt at-
bilstošus sociālos pabalstus, pen-
sijas un sociālos pakalpojumus. 
Jāņem vērā, ka, sasniedzot piln-
gadību, persona automātiski 
kļūst rīcībspējīga (t.i., personai ir 
tiesības personīgi vērsties valsts 
un pašvaldību iestādēs). Bērna 

Nacionālais veselības die-
nests informē, ka vairākiem 
valsts kompensējamo zāļu 
sarakstā iekļautajiem medi-
kamentiem no 2 % līdz 51 % 
samazināta cena, kuru valsts 
maksā, lai nodrošinātu zāles 
kompensācijas sistēmas ie-
tvaros. Tāpēc kompensēja-
mās zāles tagad var saņemt 
vairāk pacientu, kā arī daļai 
medikamentu samazinās pa-
cientu līdzmaksājums. 
Kompensējamo zāļu sarakstā 
ir iekļautas jaunas zāles aknu 
vēža, vairogdziedzera vēža un 
krūts vēža ārstēšanai. Noteik-
tus medikamentus no valsts 
budžeta līdzekļiem kompensē 
75 % vai 100 % apmērā, atkarī-
bā no diagnozes. No 2019. gada 
1. augusta Kompensējamo zāļu 

INVALIDITĀTES STATUSA NEPĀRTRAUKTA
SAGLABĀŠANA PĒC PILNGADĪBAS SASNIEGŠANAS

Izveidots jauns, izzinošs tūrisma maršruts "Uzzini, kā top!"
novadā. Bišu stropus gatavos 
uzņēmumā SIA “ML koks”, Vilces 
pagastā, savukārt, grāmatu vā-
kus - ādas apstrādes darbnīcā 
pie Saivas Drupas, Jaunsvirlaukas 

pagastā.  Keramikas trauku vei-
došanas nianses atklās “Laima 
Ceramics darbnīcā”, Rundāles 
pagastā. Arī sveču liešana no-
tiks Pilsrundālē - “Kristell sveču 
darbnīcā”. Maršruts piedāvā arī 
sejas krēma radīšanas meistaru 
padomus kosmētikas ražotnē 
SIA “Gusto”, Bauskā, bet rotaslietu 
vēršanas noslēpumus atklās Lidi-
jas Reinbergas rotaslietu darbnī-
cā, Vecumniekos.
Ar maršrutu var iepazīties šeit 
http://ejuz.lv/uzzinikatop.

Šajā projektā ir izstrādāti vēl divi 
tūrisma maršruti: “Zemgales saim-
nieces aicina ciemos” un “Zemga-
les saimnieki aicina ciemos”, kas 
īpaši cer uzrunāt gardēžus.  Marš-
rutos vēdera priekam varēs baudīt 
Zemgales saimnieču gatavotos 
ēdienus un degustēt Zemgales 
saimnieku izlolotos produktus. Ar 
maršrutiem var iepazīties Bauskas, 
Dobeles un Jelgavas lauku partne-
rību mājas lapās un šo teritoriju 
reģionālajos tūrisma informācijas 
centros.
Tūrisma maršruts "Uzzini, kā 
top!" izstrādāts Leader sadar-
bības projekta “Vietējo ražotāju 
konkurētspējas, sadarbības un 
atpazīstamības veicināšana”, Nr.17-
00-A019.332-000003 un Latvijas 
Lauku attīstības programmas 2014.-
2020. gada pasākumam "Starpteri-
toriālā sadarbība" ietvaros. 

Videga Strautniece,
Biedrība Lauku partnerība “Lielupe”, 

Projekta vadītāja

Palielina  minimālo ienākumu līmeni

sarakstā ir iekļauts 1691 medi-
kaments un 265 medicīniskās 
ierīces. 
NVD vērš uzmanību, ka 50%, 75% 
vai 100% apmērā, atkarībā no 
kompensācijas apmēra konkrē-
tai diagnozei, valsts kompensē 
lētākās zāles ar līdzvērtīgu efek-
tivitāti.  Ja pacientam izrakstītas 
dārgākas zāles, starpība starp 
lētākajām un dārgākām zālēm 
pacientam ir jāsedz pašam. Tā-
pēc pacienti aicināti pārrunāt ar 
ārstu un farmaceitu lētāku zāļu 
lietošanas iespēju, lai ārstētos 
nepārmaksājot. Aktīvā viela, kas 
ārstē konkrēto slimību, līdzvērtī-
gas efektivitātes zālēm ir viena 
un tā pati. 

Raksts tapis sadarbībā
ar Nacionālo veselības dienestu

No nākamā gada 1. janvāra garantēto minimālo ienākumu lī-
meni (GMI) plānots paaugstināt no līdzšinējiem 53 eiro līdz 64 
eiro mēnesī uz vienu personu mājsaimniecībā. 
To paredz 1. oktobrī valdības sēdē pieņemtais grozījums Ministru 
kabineta noteikumos “Noteikumi par garantēto minimālo ienā-
kumu līmeni”.
Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai ir galvenais atbalsts ienāku-
ma veidā trūcīgām personām. Šis ir zemākais ienākuma atbalsta 
veids cilvēkiem, kuriem nav nekādu ienākumu vai tie ir ļoti zemi. 
GMI pabalsta apmēru trūcīgai ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai 
personai aprēķina kā starpību starp noteikto GMI līmeni katram 
ģimenes loceklim un ģimenes (personas) kopējiem ienāku-
miem.
2020. gadā GMI pabalstu varētu saņemt aptuveni 24 000 cilvēku. 
Pērn to saņēma 20 878 personas, jeb 1,1% no kopējā valsts iedzī-
votāju skaita.

Raksts tapis sadarbībā ar Labklājības ministriju

vecāks vai aizbildnis turpmāk 
vairs nav tiesīgs bērna vietā pa-
rakstīt iesniegumus iestādēm. 
Taču gadījumos, kad cilvēkam ir 
smagi veselības traucējumi (īpa-
ši garīga rakstura traucējumi) un 
persona nespēj parakstīt doku-
mentus, viņa ģimenes loceklim 
jānokārto juridiskā pārstāvība, 
kas dod tiesības pārstāvēt piln-
gadīgo personu ar smagiem 
funkcionēšanas ierobežojumiem. 
PASTĀV ŠĀDI IESPĒJAMIE RĪCĪBAS 
SCENĀRIJI:

1. Vērsties pie notāra vai bā-
riņtiesā, lai noformētu piln-
varu.
Tas piemērots gadījumiem, 
kad cilvēks vismaz vienkāršā 
valodā var notāram paust 
savu gribu, spēj parakstīties, 
ir neliela izpratne par naudas 
vērtību u.c. Uz pilnvaras pama-
ta dokumentus iestādēm var 
parakstīt attiecīgi pilnvarotais 
ģimenes loceklis. Ja novadā 
nav zvērināta notāra, pilnvaru 
var noformēt arī bāriņtiesa. 
Pilnvaru noformēšana norit 
ātri, turklāt, notāru un bāriņ-
tiesu var uzaicināt arī uz mā-
jām. 
2. Vērsties tiesā ar prasības 
pieteikumu par rīcībspējas 
ierobežošanu. 

Tiesa nolēmumu par rīcībspējas 
ierobežošanu nosūta bāriņtiesai, 
kas ieceļ aizgādni, kurš turpmāk 
ir tiesīgs parakstīt iesniegumus 
un saņemt sociālos maksāju-
mus personas vietā. Tiesvedības 
ietvaros prasītājs var lūgt tiesu 
nodibināt arī pagaidu aizgādnību, 
kas darbotos līdz laikam, kamēr 
tiesa izskata rīcībspējas lietu un 

pieņem gala lēmumu. Jāpiebilst, 
ka rīcībspējas ierobežošana pieļau-
jama tikai tad, ja tas ir personas ar 
invaliditāti interesēs un tas ir vienī-
gais veids, kā tās aizsargāt. 
Civilprocesa likums paredz, ka rīcīb-
spējas ierobežošana pieļaujama 
maksājumu izdarīšanai un saņem-
šanai, darījumu slēgšanai, rīcībai ar 
mantu un tās pārvaldību (it īpaši 
nekustamā īpašuma atsavināša-
nai, ieķīlāšanai un apgrūtināšanai 
ar lietu tiesībām). Tāpat komerc-
darbības un saimnieciskās darbī-
bas veikšana. 

Lai nerastos pārtraukums 
invaliditātes statusā, Labklājības 

ministrija aicina nepieciešamos 
dokumentus invaliditātes no-

teikšanai Valsts komisijā iesniegt 
vismaz mēnesi pirms bērna 

pilngadības sasniegšanas. 
Šādā gadījumā dokumentus ie-
sniedz bērna likumiskais pārstāvis, 
bet lēmumu par invaliditātes no-
teikšanu Valsts komisija izsniegs 
pašai personai vai tās juridiskajam 
pārstāvim, ja pārstāvība jau būs 
noformēta. 
Ozolnieku novada bāriņtiesa atro-
das Ozolnieku novada domē, 
Stadiona ielā 10. 
Darba laiks:
Pirmdiena    8.00 - 17.00           
Otrdiena     8.00 - 17.00
Trešdiena     8.00 - 17.00       
Ceturtdiena  8.00 - 19.00 
Piektdiena    8.00 - 13.00
Pusdienas pārtraukums
12.00 - 12.45
Tālruņa numuri -
63084714, 66047860

Raksts tapis sadarbībā
ar LR Labklājības ministriju

Papildināts valsts kompensējamo 
zāļu klāsts un mazinātas zāļu cenas

Atgādinām, ka 2019. gada pēdējais šo nodokļu samaksas 
termiņš ir 15. novembris. 
Ir vairāk nekā 250 nekustamā īpašuma īpašnieki, kuriem NĪ 
nodokļa parāds ir lielāks par 250.00 eiro un vēl apmēram 300 
īpašniekiem un zemes nomniekiem šie parādi ir no 1.00 eiro 
līdz 250.00 eiro.
Šī gada sākumā visiem ir nosūtīti Maksāšanas paziņojumi 
ar aprēķinātu NĪN un parādiem, ja tādi ir no iepriekšējiem 
gadiem. Parādniekiem, kuru parāds ir lielāks nekā 250.00 
eiro, sūtām Atgādinājumus un Brīdinājumus gan pa pastu, 
gan elektroniski, gan uz tālruņiem, gan e-pastiem, kuri tos ir 
reģistrējuši datu bāzē.
Aicinām NĪN maksātājus apmaksāt parādus līdz noteiktajam 
termiņam, vai, vienojoties, sadalīt savu parādsummu svairā-
kos maksājumos. Tā līdz šī gada beigām varēsiet nomaksāt 
visu un neveidosies parādi, nokavējuma naudas un ZTI pie-
dziņas. 
Galējais līdzeklis, ko varam pielietot ir zvērinātu tiesu izpildī-
tāju (ZTI) piesaiste , kas jau esošajai NĪ nodokļu parāda sum-
mai pieskaitīs samaksu par savu darbu un valsts nodevu. NĪ 
nodokļa parāda piedziņa tiek vērsta uz naudas līdzekļiem, 
kustamu un nekustamu mantu - dzīvokli, māju, automašīnu 
u.c.
Informāciju par NĪ nodokļa aprēķinu, parāda lielumu varat 
noskaidrot telefoniski vai personīgi Ozolnieku novada paš-
valdībā Stadiona ielā 10, kasē vai kancelejā, Ānes, Branku pa-
kalojumu centros un Salgales pagasta pārvaldē, pašvaldības 
darba laikā.

Lidija Žukovska, NĪ nodokļa administratore (Tālr. 63057762)

Informācija nekustamā īpašuma un 
zemes nomas nodokļa maksātājiem!
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Sākoties apkures sezonai, aici-
nām iedzīvotājus pārbaudīt dū-
mvadu  un apkures ierīču gata-
vību ziemas sezonai un uzstādīt 
dūmu detektorus!

Pērn neiztīrītu skursteņu vai bo-
jātuapkures sistēmu dēļ notika 
472 ugunsgrēki, liecina Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta apkopotā informācija.   
Sadegot jebkuram cietajam ku-
rināmajam, uz skursteņa iekšējās 
virsmas veidojas kvēpu, sodrēju 
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Jāsakopj īpašumi, lai pavasarī nedegtu kūla! 

Lielgabarīta atkritumus izved katru otro pirmdienu!

Jaunie noteikumi uzsākot apkures sezonu

Pat, ja nešķirojat atkritumus, 
ir vairāki atkritumu veidi, kas 
neiederas ikdienas sadzīves at-
kritumu saimniecībā un tiem ir 
jānodrošina atbilstoša apsaim-
niekošana. Tie ir bīstamie atkri-
tumi un liela izmēra sadzīves 
atkritumi. 
Nolietotas mēbeles, paklāji, bēr-
nu rati, plastmasas kastes u.c. 
lietas, kas nav bīstamas, bet sava 
nestandarta izmēra dēļ neietilpst 
atkritumu konteinerā, atkritumu 
apsaimniekošanā tiek uzskatītas 
par lielgabarīta atkritumiem. 
Ozolniekos no tādiem bez mak-
sas varēs atbrīvoties katru otro 
pirmdienu. 
Vides pakalpojumu uzņēmums 
SIA “Clean R” sadarbībā ar Ozolnie-
ku novada pašvaldību sākot no 
2019.  gada 1. oktobra nodrošina 
bezmaksas lielgabarīta atkritu-
mu savākšanu no iedzīvotājiem, 
kuri ir noslēguši līgumu par sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanu.
Kā tas notiks? 
• Pakalpojumu “Clean R” nodroši-

nās katru otro pirmdienu.

• Pakalpojumam jāpiesakās trīs 
darba dienas iepriekš rakstot 
elektroniski kc@cleanr.lv vai pa 
tālruni 67111001 darba dienās no 
plkst. 8.00 - 17.00. 

• Piesakot izvešanu jānosauc ad-
rese un aptuvenais atkritumu 
apjoms.

• Izvešanas dienā lielgabarīta at-
kritumi jāizvieto pie sava sadzī-
ves atkritumu konteinera līdz 
plkst. 8.00. Dienas laikā tie tiks 
aizvesti.

• Atkritumi jānovieto tā, lai tiem 
varētu piekļūt ar speciālo trans-
portu. 

• Daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji 
lielgabarīta atkritumus novieto 
pie sadzīves atkritumu kontei-
neriem.

Aicinām tos iedzīvotājus, kuri 
vēl nav noslēguši atkritumu 
apsaimniekošanas līgumus ar 
SIA “Clean R”, nekavējoties to iz-
darīt! Pakalpojumu var saņemt 
tikai tie iedzīvotāji un juridiskas 
personas, kuras ir noslēgušas 
līgumu par sadzīves atkritumu 
apkalpošanu ar “Clean R”.

Līgumu iespējams noslēgt inter-
neta vietnes www.cleanr.lv sada-
ļā "e-pakalpojumi", autorizējoties 
ar internetbankas starpniecību. 
Ar jautājumiem aicinām vērsties 
“Clean R” Klientu apkalpošanas 
centrā, rakstot uz e-pasta adresi 
kc@cleanr.lv, kā arī darba dienās 
no plkst. 8.00 - 17.00, zvanot uz 
Klientu centra tālruni 67111001. 
Konsultācijas var saņemt un lī-
gumu var noslēgt klātienē, darba 
laikā uzņēmuma birojā Vietalvas 
ielā 5, Rīgā.
Brīdinām, ka Ozolnieku novada 
Pašvaldības policija drīzumā 
sāks atkritumu apsaimniekoša-
nas līgumu kontroli. Saskaņā ar 
Latvijas Administratīvo pārkāpu-
mu kodeksu sods par sadzīves 
atkritumu radītāja vai īpašnieka 
nepiedalīšanos pašvaldības or-
ganizētajā sadzīves atkritumu sa-
vākšanā ir no 70 līdz 700 eiro. Po-
licija uzraudzīs, lai pie dalīti vākto 
atkritumu konteineriem netiktu 
izmesti sadzīves atkritumu u.tml.

Raksts tapis sadarbībā
ar SIA “Clean R”

Šogad tika reģistrēts pēdējos 
četros gados lielākais kūlas 
ugunsgrēku skaits – 2769 deg-
šanas gadījumi. To laikā iznīci-
nātas 130 ēkas, kas ir par 100 
šādiem gadījumiem vairāk nekā 

iepriekš. Tāpēc, lai mazinātu 
dabai, cilvēkam, un viņa īpašu-
mam bīstamo kūlas ugunsgrēku 
skaitu, Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests (VUGD) aici-
na sakopt sev piederošās terito-
rijas jau rudenī! 
Kūlas degšananas iemesls ir 
pirms snigšanas  nesakopti lauki, 
piemāju teritorijās un ceļmalās 
nenopļauta zāle. 2016. gada 19. 
aprīļa Ministru kabineta “Uguns-
drošības noteikumi” Nr. 238  
nosaka, ka ikvienas personas 
pienākums ir nepieļaut uguns-

grēka izcelšanos vai darbības, 
kas var izraisīt ugunsgrēku. VUGD 
arī atgādina, ka saskaņā ar Lat-
vijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa 51. panta otro daļu, par 
zemes apsaimniekošanas pa-
sākumu neizpildīšanu un zāles 
nenopļaušanu, lai novērstu kūlas 
veidošanos, fiziskas personas var 
tikt sodītas ar 140 līdz 700 eiro lie-
lu naudas sodu.  Savukārt, juridis-
kas personas ar 700 līdz 2900 eiro 
lielu naudas sodu.

Raksts tapis sadarbībā ar VUGD

un darvas nosēdumi. Laikus ne-
notīrīti, tie labākajā gadījumā sa-
mazina apkures ierīces darbības 
efektivitāti, bet sliktākajā – var 
izraisīt intensīvu degšanu.
Līdz 1. novembrim jāiztīra skur-
steņi!
Tāpēc, pirms apkures sezonas 
sākuma, no dūmeņiem, krāšņu 
un pavardu dūmkanāliem jāiztīra 
sodrēji. To vislabāk pratīs izdarīt 
sertificēts skursteņslauķis. Ja 
esat drošs par savām zināšanām, 
to var paveikt arī pats mājas 
saimnieks.
Cietā kurināmā ierīces jātīra 2 rei-
zes sezonā. 
Savukārt ilgdedzes cietā kurinā-
mā ierīces un iekārtas dūmvadus 
jātīra vēl vienu papildu reizi apku-
res sezonas laikā (t.i. no 1. novem-
bra līdz nākamā gada 1. martam). 
Turklāt, reizi piecos gados jāveic 
arī visas apkures sistēmas teh-
niskā stāvokļa novērtējums, kas 
jāuztic sertificētam speciālistam. 
Gāzes apkures katli jāpārbauda 
reizi gadā

Gāzes apkures ierīču tīrīšanu, teh-
niskā stāvokļa pārbaudi un apko-
pi veic ne retāk kā reizi gadā, ja 
ražotājs nav noteicis citādi. Ja 
ierīce atslēgta ilgāk par sešiem 
mēnešiem, jāveic ārpuskārtas 

dūmgāzu novadīšanas un venti-
lācijas kanālu pārbaude. 
Jātīra ventilācijas sistēmas!
Ekspluatējot mehāniskās venti-
lācijas sistēmas, uz gaisa vadu 
iekšējām sienām notiek putekļu 
un tauku daļiņu nosēšanās. Šie 
nosēdumi traucē sistēmas dar-
bību, neļaujot caurplūst nepie-
ciešamajam gaisa daudzumam 
un rada aizdegšanās iespēju. 
Putekļu un tauku slānim aizde-
goties, kopā ar gaisa plūsmu 

uguns liesmas izplatās ātri. Tāpēc 
ventilācijas sistēmas, kas nosūc 
degtspējīgās gāzes, tvaikus vai 
putekļus, jāaprīko ar aizsargierī-
cēm un ekspluatācijas laikā jāat-
tīra ne retāk kā reizi piecos gados. 

Jebkurš degošs materiāls jātur 
drošā attālumā no dūmeņa.
Ja pirms apkures sezonas mājoklī 
veikti remontdarbi, nodrošiniet, 
lai jebkurš degtspējīgs materiāls 
atrastos ne mazāk kā 10 cm attā-
lumā no dūmeņa ārējās virsmas, 
savukārt attālums no dūmvada 
nav mazāks par 30 cm, bet no 
dūmeņa tīrīšanas lūkas – nav ma-
zāks par 20 cm.
Jāatjauno arī malkas plītis
Ja lietojat malkas plīti, jāatceras, 

ka tai var izdegt cepeškrāsns 
metāla apšuvums un plīts virsmā 
parādīties spraugas, caur kurām 
ieplūst dūmgāzes. Arī šādām 
plītīm periodiski nepieciešama 
atjaunošana, rūpīgi aizdarinot 
radušās plaisas un nostiprinot 
durtiņas. 
Līdz Jaunajam gadam jāuzstāda 
dūmu detektori! 
Sākot no 2020. gada 1. janvāra, 
stāsies spēkā nozīmīgas Uguns-
drošības noteikumu prasības 
– visos mājokļos (gan privāt-
mājās, gan dzīvokļos) būs jābūt 
uzstādītiem autonomiem uguns-
grēka detektoriem, kas reaģē uz 
dūmiem.  Privātmājas papildus 
jānodrošina arī ar ugunsdzēsības 
aparātu. Aicinām neatlikt rūpes 
par savu un līdzcilvēku drošību 
un dūmu detektorus uzstādīt jau 
laikus! 
Plašāk par dūmu detektoriem un 
to uzstādīšanu lasīt: www.vugd.
gov.lv/lat/drosibas_padomi/

Raksts tapis sadarbībā VUGD 
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Piešķirtas Vītolu fonda stipendijas 
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Jau par tradīciju kļuvis jauno mācību 
gadu Ozolnieku vidusskolā sākt ar Vītolu 
fonda stipendijas piešķiršanu uzcītīgāka-
jiem skolēniem. 
Iepriekšējā mācību gada noslēgumā 
Ozolnieku vidusskolas 9. - 11. klašu skolēni 
varēja pieteikties un saņemt 300 eiro lielu 
stipendiju.  Vispārliecinošākās motivācijas 
vēstules uzrakstīja un stipendijas saņēma 
10. klases skolēnieks Kaspars Gržibovskis, 
11. klases skolēni - Megija Stepanova un 
Kristaps Briks-Dravnieks. Apsveicam un 
lepojamies ar stipendiātiem!
Ozolnieku vidusskolas kolektīvs pateicas 
Annai un Ilgvaram Lečiem par atbalstu un 
ticību mūsu izglītojamajiem! 
Jauna pieteikšanās stipendijai tiks izsludi-
nāta 2020. gada janvārī.

Inese Mičule,
Ozolnieku vidusskolas direktores vietniece

Īsi pirms Starptautiskās skolo-
tāju dienas, Ozolnieku novada 
pirmsskolas izglītības iestādē 
“Saulīte” viesojās aktrise, ska-
tuves mākslas un runas konsul-
tante Zane Daudziņa. Pasniedzē-
ja iestādes pedagogiem mācīja 

Kompetenču pieeja Vācijas izpildījumā
Erasmus+ KA1 projekts Ozolnieku vidusskolā

“Skolotāju lietpratības un mijiedarbības prasmju attīstīšana”
Projekta Nr. 2018-1-LV01-KA101-046874

Pedagogi izkopj runas mākslu pie Zanes Daudziņas

viņu ikdienas darba instrumen-
ta – balss – apzināšanos. 
Iestādes darbinieki tikšanās laikā 
mācījās atbrīvot ķermeni, mierīgi 
elpot, skaidri artikulēt un pārva-
rēt uztraukumu. Tāpat pedagogi 
apguva optimālu runas tempu, 

tembru un intonāciju.
Zane Daudziņa skaidroja, ka runā-
tāja sacītā nozīmi neveido tikai 
izteiktie vārdi. Runātājs pārraida 
dažādas zīmes un signālus, kas 
kā vesels informācijas kopums, 
caur neskaitāmiem kanāliem 
vienlaikus nonāk pie sarunu 
biedra. Vēstījuma daudzveidību 
rada arī runātāja personība, ķer-
meņa valoda, mīmika, dāmām 
grims, tāpat tērps un frizūra.
Saulītes pedagogi secinājuši, ka 
var kontrolēt gan savu noskaņo-
jumu, gan koncentrēšanos, gan 
enerģiju. Tāpat arī runas artiku-
lāciju, tempu, ritmu un skaļumu.  
Nepieciešams tikai ikdienas tre-
niņš.

Agnese Zeimane,
PII „Saulīte”

Interešu izglītībai mūsu novadā 
ir bagātas tradīcijas. Bērniem un 
jauniešiem tā nodrošina saturīgu 
brīvā laika pavadīšanu, radošu 
pašizteiksmi, talantu izkopša-
nu, pašattīstību, socializāciju un 
sniedz citus ieguvumus. Interešu 
izglītības nodarbības notiek gan 
pirmsskolas izglītības iestādēs, 
gan skolās, gan Jauniešu centros 
un kultūras namos. 
Ozolnieku vidusskola audzēkņiem 
pieejamas 24 interešu program-
mas. Ansamblis, koris, robotika, 
lietišķā māksla. Arī franču valodas, 
animācijas pamatu un folkloras 
nodarbības, kurās bērni un jau-
nieši apgūst un pilnveido prasmes 
uzstāties, izvērtēt panākumus un 
kļūdas, ievērot uzvedības etiķeti, 
sadarboties ar vienaudžiem. 
Jaunas aktivitātes ieviestas Ozol-

Latvijā pakāpeniski ievieš un īs-
teno kompetenču pieeju mācību 
saturā vispārējā vidējā izglītībā 
un nākamo četru gadu laikā 
pakāpeniski tiks ieviesta visās 
izglītības pakāpēs. Viena no Eras-
mus+ KA1 projekta aktivitātēm, 
ko izmanto projektā iesaistītās 
skolas, ir stundu vērošana kādas 
citas valsts skolā. 
Ozolnieku vidusskolai ir bijusi ie-
priekšēja pieredze Erasmus+ pro-
jektā (Erasmus+ KA2 projektā, kur 
galvenie projekta dalībnieki bija 
skolēni). Tāpēc skola ir izveidojusi 
ciešākus kontaktus ar partner-
skolām. Piemēram, ar Vācijas vi-
dusskolu/reālskolu (5. - 10. klases) 
Bobingenā, Bavārijā. Izmantojot 
šīs partnerattiecības, radās iespē-
ja vērot mācību stundas 2 Vācijas 
skolās - Bobingenas un Gerthofe-
nas vidusskolās - un gūt priekš-
statu par kompetencēs balstītu 
pieeju mācību saturam.
Stundas vērot devās Ozolnieku vi-
dusskolas vācu valodas skolotāja 
Irita Semane. Kopā tika novērotas 

PULCIŅI BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
nieku novada Jauniešu centros 
- angļu valoda, amatierteātra un 
sporta nodarbības. 
Izglītības likums nosaka, ka intere-
šu izglītība ir personas individuālo 
izglītības vajadzību un vēlmju īste-
nošana, neatkarīgi no vecuma un 
iepriekš iegūtās izglītības. Interešu 
izglītības programmas tiek īsteno-
tas pedagoga, kam ir atbilstoša 
izglītība un kvalifikācija, vadībā. 
Tāpat pedagogi rūpējas, lai izglīto-
jamiem būtu pieejama piemērota 
materiāli tehniskā bāze.
Visā Latvijā interešu izglītības 
programmās iesaistījušies vairāk 
nekā 250 tūkstoši bērnu un jau-
niešu. Izmantojiet iespēju atrast 
jaunus domubiedrus un draugus!

Anna Sloka,
Izglītības nodaļas vadītājas vietniece

16 mācību stundas. Galvenās pār-
steidzošās Vācijā gūtās pieredzes 
ir skolēnu patstāvība izziņas pro-
cesā, skolēnu atbildība par mērķu 
pārraudzīšanu un sasniegšanu, kā 
arī skolēnu attieksme un vērtību 
sistēma, kas izpaužas arī cieņpilnā 
attieksmē pret klasesbiedriem un 
pedagogu. Bieži pieminētā starp-
priekšmetu saikne Vācijā notiek 

veiksmīgāk Vācijas vidusskolas 
tipa skolās, jo tur skolotājs vien-
laikus māca vismaz 4 priekšme-
tus. Nākamais izaicinājums būs 
pavērot mācību stundas Vācijas 
ģimnāzijās, kur pedagogi līdzīgi 
kā Latvijā vispārizglītojošās skolās 

pamatskolā un vidusskolā māca 
ne vairāk par 2 priekšmetiem. 
Vācijā jaunās mācību metodes 
iedzīvinātas jau astoņus gadus, 
priekšplānā izvirzot ilgtermiņā 
iegūtas kompetences. Tās ir zinā-
šanas un prasmes, kas balstītas 
uz attieksmēm un vērtību sistē-
mu, uz bērnu un jauniešu izziņas 
procesiem, sakarību saskatīšanu 

un izvērtēšanu, savu mērķu izvir-
zīšanu un to īstenošanu, kā arī  
risinājumu rašanu daudzveidīgās 
mācību situācijās. 

Irita Semane,
projekta koordinatore 

Seniori apgūst datorprasmes
Oktobrī un novembrī Ozolnie-
ku novada Centrālā bibliotēka 
piedāvā datorprasmju nodar-
bības senioriem. Nodarbību 
programmu sagatavojis un 
vada bibliotekārs Jānis Arājs. 
Bibliotēka piedāvā nodarbību 
kursu iesācēju līmenim bez 
priekšzināšanām vai ar nelie-
lām zināšanām. 
Pirmās nodarbības dalībnieces 
apmācības sākumā iepazinās 
ar programmu saturu un izvēr-
tēja, kuras tēmas būtu piemē-
rotākās. Vairums dalībnieku 
datora un interneta apguvi uz-
sāka bez priekšzināšanām, bet 
ar vēlēšanos kļūt par patstāvī-
giem interneta lietotājiem, lai 
nebūtu atkarīgi no ģimenes 
locekļu iespējām palīdzēt da-
tora un interneta lietošanas 
jautājumos. 

Seniori apgūst
datorprasmes

Pirmajā nodarbībā seniori ie-
pazinās ar datoru veidiem un 
to izmantošanas iespējām, 
tastatūras un peles darbības 
funkcijām, drošību internetā 
un e-pasta lietošanu. Bibliotē-
kā arī ikdienā jūtams, ka senio-
ri ir gatavi izmantot datoru un 
internetu patstāvīgi. Trūkst ti-
kai iedrošinājuma un iemaņu. 
Tāpēc arī turpāk centīsimies to 
sniegt bibliotēkā.
Nākamās datorprasmju no-
darbībām notiks 6. un 20. no-
vembrī no plkst. 10.00 - 12.00. 
Tām var pieteikties bibliotē-
kā, Rīgas ielā 29, 3. stāvā vai 
zvanot pa tālruni 63050184. 
Ja jums mājās ir dators un vēla-
ties uzzināt, kā ar to darboties, 
bibliotēka organizē arī indivi-
duālas nodarbības. 

Jānis Arājs un Ingrīda Krieķe,
Ozolnieku Centrālā bibliotēka
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9. klasēm tikās ar Jelgavas Amatu 
vidusskolas audzēkņiem un pe-
dagogiem. Uzzināja par dažādām 
profesijām, darbavietām, tajās iz-
mantoto aprīkojumu, instrumen-
tiem un speciālo apģērbu.
Par karjeras nedēļu
Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasā-
kumu cikls, kura laikā jauniešiem 
ir iespēja iepazīt iespējamo no-
darbošanos nākotnē, tikties ar 
dažādu profesiju pārstāvjiem, 
apmeklēt uzņēmumus un kar-
jeras konsultācijas. Jaunieši var 
piedalīties dažādās diskusijās, 
radošajās darbnīcās, konkursos 
un citos izglītojošos pasākumos.  
Karjeras nedēļas pasākumus 
organizē 83 Latvijas pilsētas 
un novadi. Jau otro gadu Kar-
jeras nedēļa ir Eiropas Sociālā 
fonda finansētā projekta Nr. 
8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts 
vispārējās un profesionālās izglī-
tības iestādēs” aktivitāte un šo-
gad tajā piedalās teju visi projek-
tā iesaistītie partneri – 75 Latvijas 
pilsētu un novadu pašvaldības 
un pašvaldību apvienības un 17 
profesionālās izglītības kompe-
tences centri.

Ozolnieku novada pedagogi
karjeras konsultanti - Līga Veidemane un 

Nora Vilaua
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Karjeras nedēļas pasākumi Ozolnieku novada skolās 

Valsts un pašvaldības
finansējums skolām 1. semestrī

Mūzikas skolotāji sniedz spilgtu koncertu

2019. /2020. mācību gada I se-
mestrim Valsts mērķdotācija 
Ozolnieku novada vispāriz-
glītojošām skolām pedagogu 
darba samaksai un valsts soci-
ālas apdrošināšanas obligāta-
jām iemaksām ir 487 096 eiro.
Saskaņā ar finansēšanas prin-
cipu "nauda seko skolēnam", 
mērķdotācija pašvaldībām pe-
dagogu darba samaksai ir tie-
ši atbilstoša skolēnu skaitam 
konkrētajā administratīvajā 
teritorijā. Aprēķinot mērķdo-
tācijas pašvaldību vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības iestāžu pe-
dagogu darba samaksai, tiek 
ņemts vērā skolēnu skaits 
izglītības pakāpē attiecīgajā 
teritorijā un izglītības iestādē 
īstenotās mācību programmas.
Lai īstenotu licencētās izglītī-
bas programmas, katra skola 
veido nepieciešamo peda-
goģiskā personāla sarakstu. 
Bet, lai katram bērnam būtu 

No 14. līdz 18. oktobrim vairāk 
nekā 200 jauniešu Ozolnieku 
novadā piedalījās ikgadējās Kar-
jeras nedēļas pasākumos, kuri 
šogad veltīti nākotnes profesi-
jām un prasmēm, kas būs nepie-
ciešamas nākotnes darba tirgū. 
Karjeras nedēļu jau septīto gadu 
organizēja Valsts izglītības attīs-
tības aģentūra (VIAA) sadarbībā 
ar pašvaldībām.

Karjeras nedēļa šogad aizvadīta 
ar saukli “Ielogojies nākotnē!”, 
rosinot jauniešus apzināties 
straujās izmaiņas tehnoloģijās, 
sabiedrībā un vidē, kas nosaka 
nepieciešamību jau tagad attīstīt 
specifiskas prasmes un kompe-

nodrošināta viņa spējām un 
attīstības līmenim atbilstoša 
izglītība, ļoti svarīgs ir arī atbal-
sta personāls. Proti, psihologs, 
sociālais pedagogs, logopēds, 
bibliotekārs un pagarinātās 
dienas grupas skolotāji.
Ja skolēnu skaits izglītības ies-
tādē ir mazs, arī mērķdotācijas 
summa ir maza. Tādēļ skolās ar 
mazu skolēnu skaitu no Valsts 
mērķdotācijas netiek nodroši-
nāts atbalsta personāls, kurš 
tajās ir ļoti nepieciešams.
Ozolnieku novada pašvaldība 
vienmēr ir rūpējusies par kva-
litatīvas izglītības nodrošināša-
nu jebkuram novada bērnam, 
neatkarīgi no viņa dzīves vie-
tas. Tāpēc, kā ikgadu, ārī šajā 
mācību gadā atbalsta sistē-
mas nodrošināšanai pirmajā 
mācību semestrī pašvaldība 
piešķīrusi 72 160 eiro. 

Jeļena Žoide,
Izglītības nodaļas vadītāja

7. oktobra vakarā, Ozolnieku 
Tautas namā notika nu jau 
tradicionālais Ozolnieku Mū-
zikas skolas skolotāju kon-
certs ”Mana dziesma”. Tajā 
muzicēja gan jaunie, gan pie-
redzējušie mūzikas pedagogi.
Mūzikā devāmies cauri dažā-
diem stiliem, noskaņām, laik-
metiem un valstīm. Ozolnieku 
Mūzikas skolas direktore Edīte 
Brūniņa dalās izjūtās: „Pasaulē 
dziesmu ir tik daudz! Bet kat-

tences, lai veiksmīgi iekļautos 
nākotnes darba tirgū. 
Ozolnieku novada skolās notika 
dažādi ar karjeras izvēli un nākot-
nes profesijām saistīti pasākumi 
– diskusijas ar dažādu nozaru 
profesionāļu dalību, interaktīvas 
stundas, karjeras konsultācijas, 
kuru laikā jaunieši izzināja savus 
talantus un pilnveidojamās pu-
ses, “projektēja” savu nākotnes 
profesiju un dzīvesveidu.
Ozolnieku vidusskolā viesojās 
žurnāliste, kas vadīja diskusiju 
par medijpratību, tās būtību un 

kritisko domāšanu. Zemnieku 
saimniecības vadītāja vadībā 
noritēja diskusija par darbu 
saimniecībā un lauksamniecības 
nozares attīstību. Skaistumkop-
šanas speciālists iepazīstināja ar 
izaicinājumiem skaistumkopša-

nas nozarē. Ozolnieku vidussko-
las absolvents - programmētājs 
- iepazīstināja ar savu darba ik-
dienu un nākotnes tendencēm 
informācijas tehnoloģiju nozarē.
“Karjeras nedēļas aktivitātēs 
būtu jāpiedalās visiem skolē-
niem, bet svarīgāk ir piedalīties 

vecāko klašu skolēniem, kuriem 
nepieciešama daudzpusīga in-
formācijas pieredze, lai saprastu, 
kura nozare interesē, lai ieguldī-
tu tajā savus resursus un laiku” 
stāsta Ozolnieku vidusskolas 
pedagogs karjeras konsultants 
Līga Veidemane. 
Teteles pamatskolā pie 7. - 9. 
klašu skolēniem Teteles pamat-
skolā viesojās Nacionālo Bru-
ņoto Spēku (NBS) virsleitnants 
Artjoms Rekuņenko, Gaisa spēku 
štāba Personālsastāva un ad-

ministrēšanas daļas virsnieks. 
A. Rekuņenko vizītes laikā skolā 
prezentēja skolēniem darba ie-
spējas NBS. Stāstījumā tika vēr-
sta uzmanība būtiskākajam, kas 
sagaida ikvienu, kurš vēlas savu 
profesionālo darbību saistīt ar 
NBS. Savukārt, 1. - 4. klašu skolēni, 

darbojās sporta stundās, regbija 
kluba “Mītava” treneru vadībā, tā 
radot priekšstatu par sporta kar-
jeras iespējām. 
Karjeras nedēļas laikā Teteles, 
Garozas un Salgales pamatskolās 
notika dažādi karjeras veidošanai 
veltīti pasākumi -  diskusijas un 
karjeras
konsultācijas, kuru laikā jaunieši 
izzināja savus talantus un vēl 
attīstāmās īpašības, “projektēja” 
savu nākotnes profesiju un dzī-
vesveidu. Tāpat skolēni no 8. un 

ram ir sava īpašā, mīļākā dzies-
ma. Es domāju, tam noteikti ir 
saistība ar dažādiem dzīves 
notikumiem – gan priecīgiem, 
gan skumjiem, smeldzīgiem, 
apcerīgiem un tādiem, kas liek 
sajūsmā celties un skriet."
Jaunā mūzikas pedagoģe, 
pianiste Helga Gūtšmite: “Sa-
režģītu skaņdarbu apgūt nav 
viegli, bet, ja man skaņdarbs 
iepatīkas, tad grūtības jau ir 
otršķirīgas. Tāpēc Mūzikas sko-

las jauniešiem iesaku - nebai-
dīties riskēt, meklēt un atrast 
sevi mūzikā, lai atdotu kādam 
skaņdarbam sevi visu!”
Šobrīd Ozolnieku Mūzikas sko-
lā rit jauna muzikālā repertuā-
ra apgūšanas process un nā-
kamais nozīmīgais koncerts ir 
gaidāms Ziemassvētku laikā.

Solvita Cukere
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Ozolnieku jaunieši var bez mak-
sas apgūt foto, video veido-
šanas un apstrādes prasmes. 
Šobrīd iniciatīvu grupa “Jaunie-
šu TV” strādā pie jauna video 
filmēšanas un montēšanas, kas 
atspoguļos Ozolnieku novada 
jauniešu centru  piedāvātās brī-
vā laika pavadīšanas iespējas.

Sākot no 5. oktobra, katru otro 
sestdienu Brankās, Biedrības 
“TUVU” telpās, Saules ielā 2, 
Ozolnieku novada jaunieši gai-
dīti īpašos “Jauniešu vakaros”.  
Pirmā tikšanas reize pulcēja 
53 puišus un meitenes gan no 
Ozolnieku novada ciemiem, gan 
arī no Jelgavas un Olaines. Pasā-
kuma gaitā notika iepazīšanās 
spēles, jaunieši kopīgi gatavoja 
vakariņas uz grila, dziedāja un 
paši radīja iekšējās kārtības no-
teikumus nākamajiem jauniešu 
vakariem. Mājup visi devās ar 
mājas darbu. Motivēti ar īpa-
šiem apbalvojumiem “Jauniešu 
vakaru” bonusu sistēmā,  puiši 
un meitenes veic un fiksē savus 
labos darbus. Kāds palīdz saviem 
vecākiem, cits senioriem utml.
Pasākumu atraktīvi vadīja jau-
niešu darba vadītājs Valters 
Siksna, kurš nesen no Rīgas pār-
cēlies uz dzīvi Jelgavā: “Šobrīd 
jauniešiem visvairāk pietrūkst 
kopīgi pavadīts, kvalitatīvām no-
darbēm piepildīts laiks, sadrau-
dzējoties ar citiem jauniešiem, 
nevis laiku pavadot telefonā vai 
datorā. Centīsimies radīt mājīgu 
un interesantu vidi, kur jaunie-
šiem satikties, izpausties, daudz 

Jauniešu TV veido sižetus
par jauniešu dzīvi

Aicina uz “Jauniešu vakariem” 
Brankās

Ozolnieku vidusskola piedalās
“Laimes koka” akcijā

Ānes jauniešu iespējas jēgpilni pavadīt brīvo laiku 
Pirmdienās un piektdienās an-
gļu valoda un sports

Nodarbību apmeklētājiem nav 
vecuma ierobežojuma. Mācības 
vada Ānes jauniešu iniciatīvu 
centra jaunatnes darbiniece 
Agnese Faniji. Valodu šeit ap-

Nodarbības Ānes jauniešiem
Kas? Kur? Kad? Cikos?

Angļu valoda Ānes Jauniešu 
iniciatīvu centrs

Pirmdienās, piektdienās. 17.00 - 18.00

Intelektuālo galda 
spēļu klubs “Loģika”

Ānes Jauniešu 
iniciatīvu centrs

Otrdienās, ceturtdienās. 15.30 - 16.30

Ānes jauniešu teātris Ānes kultūras nams Trešdienās, ceturtdienās. (Jaunu 
dalībnieku uzņemšana 30. oktobrī, vai 
zvanot pa tālr 25996199)

16.00 - 18.00

Volejbols, futbols, 
tautas bumba u.c.

Sporta komplekss 
“Mālzeme”

Pirmdienās 15.00 - 17.00

Teniss Sporta komplekss 
“Mālzeme”

Piektdienās 17.00 - 19.00

gūst caur spēlēm un dažādām 
citām aktivitātēm. Tāpat nedēļu 
ievadām un aizvadām ar spor-
tiskām aktivitātēm. Volejbolu, 
futbolu, tautas bumbu un teni-
su spēlējam sporta kompleksā 
“Mālzeme”. 
Otrdienās un ceturtdienās tre-
nējam loģisko domāšanu
Galda spēļu klubā “Loģika” ak-
tīvi darbinām prātu, spēlējot 
spēles, kas attīsta startēģisko 
un loģisko domāšanu. 
Trešdienās un ceturtdienās 
spēlējam teātri 
Trešdienās un ceturtdienās 

Ānes kultūras namā norit jau-
niešu amatierteātra nodarbī-
bas. 30. oktobrī notiks jaunu 
dalībnieku uzņemšana. 
Ānes jauniešu iniciatīvas centrā 
regulāri notiek arī aktīva ēst 
gatavošana kulinārijas vaka-
ros “Gardēdis”. Savukārt, rado-
šās darbnīcās oktobra beigās 
meistarosim maskas Helovīnu 
ballītei. 

Nāc un darbojies arī Tu!
Mārīte Zigmunde,

Ānes Jauniešu iniciatīvu
centra vadītāja

jauna uzzināt un iemācīties.” 
Mārcis, Dāvids, Oskars un Emīls 
no Ozolniekiem: 
“Esam šeit pirmo reizi, bet ļoti 
patīk visas aktivitātes un nāksim 
vēl. Vēlamies pasākumā iedrau-
dzēties ar citiem jauniešiem. 
Vecākiem pastāstīsim, ka šeit ir 
nopietns pasākums, lai viņi ne-
baidās mūs laist.”
Anete, Henriete un Evelīna no 
Brankām un Olaines: 
“Mums šeit patīk cilvēki, kuri vada 
un tas, ka kopā tik daudz jaunie-
šu. Svarīgi būt kopā un arī gards 
ēdiens sagādā prieku. Arī vecāki 
mūs atbalsta, jo zina, ka „TUVU” 
rīkotajos pasākumos jaunieši ir 
drošībā un bez alkohola.”
Sofija un Zaiga no Brankām:
 ”Par pasākumu uzzinājām In-
stagram. Mums īpaši patika spēle 
“7 akmeņi” ārā, futbola laukumā. 
Patika kopā cept burgerus. Patīk, 
ka viss ir labi organizēts, drošā 
vidē un bez apreibinošām vielām. 
Mēs vēlētos informāciju saņemt 
Whatsapp.”
Nākamais Jauniešu vakars 
Brankās notiks 2. novembrī 
plkst.18.00.

Solvita Cukere

21. septembrī  kustība  „Lielā talka” aicināja Latvijas iedzīvotājus  pievienoties akcijai  „World Cleanup 
Day” jeb “Pasaules talka”.  Visa pasaule šajā dienā sakopa apkārtējo vidi, bet Latvijā notika koku sēša-
nas un stādīšanas akcija „Laimes koki”. Koki, kas  izaugs par nākotnes dižkokiem, kļūstot par Latvijas 
ieguldījumu pasaules ekosistēmas līdzsvara atjaunošanā.
Ozolnieku vidusskola arī šogad iesaistījās šajā akcijā un  10. klases skolēni ar audzinātāju Intu Vaškevicu 
skolas teritorijā šoreiz iestādīja hortenziju. 

Rūta Bergmane,
Ozolnieku vidusskolas direktores vietniece interešu izglītības jomā.

Ja esi aktīvs, radošs un interesē 
filmēšana, fotografēšana un vi-
deo montāža, tad Jauniešu TV ir 
tev! Nodarbības vada Edgars Po-
gožeļskis. Ar tehniku nodrošinām.
Gaidām tevi Ozolnieku Jauniešu 
centrā, Rīgas ielā  29, otrajā stāvā.

Milana Pivovara, Ozolnieku
Jauniešu centra vadītāja

Iesaisties “Labdarības nedēļā ”
Ozolnieku novada Jauniešu dome sadarbībā ar Biedrību „TUVU” 

no 4. - 15. novembrim organizē “Labdarības nedēļu”, kurā aicināts piedalīties 
ikviens novada iedzīvotājs.

Labdarības pasākumā lūdzam ziedot jaunas vai lietotus 
sadzīves priekšmetus un apģērbu, kas vēl ir labā stāvoklī 

un tīrs, bet paši tos vairs nelietojat. Būsim priecīgi par 
katru ziedojumu, īpaši apģērbu vīriešiem.

Ziedojumus pieņems Ozolnieku Jauniešu centrā, Rīgas 
ielā 29, 2. stāvā, kur tos sašķiros un tālāk nodos biedrībai 

„TUVU”, kas ir apzinājusi novadnieku ģimenes, kam nepie-
ciešams atbalsts.
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Pieredzes apmaiņas
seminārs speciālistiem
darbā ar jauniešiem

“Nordplus” projektā skolēni izzina mežu 

11. oktobrī Jelgavā norisinājās 
Zemgales reģiona skolēnu rek-
lāmas konkursa 5.- 12. klašu sko-
lēniem “Radošā Zemgale” ap-
balvošana. Konkursu organizē 
Zemgales Plānošanas reģions 
sadarbībā ar Zemgales pašval-
dībām un izglītības iestādēm,  
kā arī organizāciju “Junior Achie-
vement Latvija” (JA Latvia) un 
Zemgales reģiona uzņēmējiem, 
kuri skolēniem deva konkursa 
uzdevumus. 

Konkursa ideja radusies projek-
ta “Jauniešu uzņēmējdarbības 
izpratnes veicināšana, attīstot 

Oktobra sākumā Ikšķiles un 
Olaines novados seminārā 
“Sadarbība jaunatnes darbā 
kā izaicinājums vai ikdie-
na?!” tikās speciālisti darbā 
ar jaunatni. Tostarp pārstāvji 
no Ozolnieku novada pašval-
dības. Semināra mērķis bija 
iepazīt labos piemērus un iz-
pētīt veiksmīgas sadarbības 
priekšnoteikumus un izaici-
nājumus, veidojot sadarbību 
starp jauniešu vidi un citu 
nozaru pārstāvjiem.
Semināra dalībnieki piedalījās 
sadarbības meistarklasēs un 
izzināja sadarbības iespējas 
starpinstitucionālā līmenī, 
iztaujāja par darbu ar jaunie-

Oktobra sākumā,  projekta 
“Nordplus” ietvaros, Ozolnieku 
vidusskolā viesojās 30 skolēni 
un 6 skolotāji no Lietuvas, Zvied-

rijas un Dānijas. “Nordplus” ir 
Ziemeļu Ministru padomes vei-
dota programma, kas  uzlabo 
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu 
izglītības sistēmas un ievieš ta-
jās jauninājumus. Šoreiz projek-
tu uzņēma Ozolnieku vidusskola 
ar 27 novada skolēniem. Viņi arī 
savās mājās izmitināja vienau-
džus - projekta dalībniekus - no 
citām valstīm. 

Veicina vietējo uzņēmēju un jauniešu radošo sadarbību
kompetences, mācību metodes 
un uzņēmējdarbības vidi (E-CO-
OL)” iesaistīto pušu darba gru-
pā. Konkursa mērķis bija sniegt 
skolēniem praktiskas idejas par 
reklāmas veidošanas pamat-
principiem, veicināt pieredzes 
apmaiņu starp skolēniem un uz-
ņēmējiem, padziļināt priekšsta-
tu par uzņēmējdarbības vidi un 
ekonomikas pamatprincipiem, 
kas saistīti ar preces popularizē-
šanu un virzīšanu tirgū. Kopumā 

konkursā tika iesniegti 34 radošie 
darbi. 
Ozolnieku novadu konkursā pār-

stāvēja uzņēmums „Pieci Masti”, 
kas sadarbojās ar vairākām sko-
lām. “I. Gaiša Kokneses vidus-
skolas” un “Īslīces pamatskolas” 
komandas bija veidojušas uzņē-
muma prezentācijas plakātus, 
savukārt Elīza Cukere un Eva Orņi-
ka no “Jelgavas 4. vidusskolas” 12. 
klases sadarbībā ar firmu „Pieci 
Masti” izveidoja video reklāmas 
rullīti, kā arī reklāmas banneri un 
plakātu, kas atspoguļo uzņēmu-
ma sniegto pakalpojumu daudz-

veidību.
„Pieci Masti” vērtē sadarbību: 
“Uzņēmums ar jauniešiem aktīvi 

šiem atbildīgos Ikšķiles nova-
dā. Tāpat divu dienu semināra 
laikā dalībnieki apmeklēja “Ik-
šķiles Jauniešu telpu”, devās 
uz Olaines 1. vidusskolu, kas 
lepojas ar nesen rekonstruētu 
un jauniešiem simpātisku bib-
liotēku. 
Seminārs noslēdzas Olaines 
Jauniešu centrā “Popkorns”, 
kur Olaines pašvaldības speciā-
listi darbā ar jaunatni dalījās 
pieredzē par Olaines Jauniešu 
centra tapšanu un dalījās ar 
Jauniešu domes labās prakses 
piemēriem.

Milana Pivovara,
Jaunatnes

lietu nodaļas vadītāja

Jauniešu iepazīšanos atviegloja 
spēles, kopīgas ekskursijas pa 
Ozolnieku vidusskolu un muzeju, 
kā arī brauciens uz  Rīgu, kur, sa-

darbojoties grupās, skolēni orien-
tējās vecpilsētā.
Projekta galvenā tēma bija 
“Mežs”, tāpēc jaunieši devās ie-
pazīt dabas parku “Tērvete”, kur 
piedalījās mācību stundā par 
Latvijas mežiem. Izzināja Latvijā 
augošu koku daudzveidību un 
šejienes dzīvnieku sugas.
Ar AS “Latvijas Valsts meži” atbal-
stu, projekta dalībnieki arī iestā-

dīja mežā dažus simtus priedīšu. 
Atgriežoties skolā, katra dalīb-
valsts prezentēja sagatavoto mā-
jasdarbu par savas valsts mežiem 
un to resursu izmantošanu, kā arī 
salīdzināja projekta dalībvalstu 
mežos sastopamo floru un faunu. 
Kā piemiņas zīme no “Nordplus” 
projekta Ozolnieku vidusskolas 
priekšā turpmāk rudeņos sārto-
sies jauns pīlādžkoks, bet skolas 
iekšpagalmā augs nupat iestādīts 
ozols. 
Projekta noslēgumā tika izcelts 
aktīvākais skolēns no katras da-
lībvalsts. Par Ozolnieku vidussko-
las aktīvāko projekta dalībnieci 
tika izraudzīta Lea Kice no 10. 
klases.
Pateicamies skolēniem par iesais-
tīšanos projektā un ārvalstu viesu 
uzņemšanu savās mājās. Paldies 
arī iesaistītajam skolas personā-
lam. 

Laura Plota,
projekta vadītāja

sadarbojas arī vasaras periodā, 
kad sadarbībā ar NVA sniedzam 
skolēniem darba iespējas skolas 
brīvlaikā. Šim konkursam uzņē-

mums sagatavoja konkursa uz-
devumu un mērķi. Tā gaitā tikā-
mies ar jauniešiem un ievirzījām 
viņus praktiskā darba veikšanā. 
Konkursa rezultātā tapuši mate-
riāli, ko uzņēmums varēs piemē-
rot reklāmai nākamajā vasaras 
sezonā.”
Konkursa dalībniece Elīza: “Mani 
interesē viss, kas saistīts ar mūzi-
ku un mākslu, tāpēc piedalīšanās 
šajā konkursā bija jauna iespēja 
pilnveidoties. Bija interesanti 
kopā ar Evu Orņiku filmēt un 
montēt „Piecu Mastu” reklāmas 
video. Pēc konkursa secinām, ka 
šādu projektu izstrādē ir vairāk 
jākomunicē ar darba devēju un 
savas radošās idejas jāsaskaņo 
ar viņu vēlmēm un mērķiem.”
ZPR projekta vadītājs Edgars 
Paulovičs: “Šis projekts ir vērsts 
uz reģionālās attīstības politikas 
dokumentu pilnveidošanu, lai 

Zemgalē tiktu radīta jauniešiem 
draudzīgāka uzņēmējdarbības 
vide skolās no pēc iespējas agrī-
nāka vecuma.”

Projekts “E-COOL” jeb “Jauniešu 
uzņēmējdarbības izpratnes vei-
cināšana, attīstot kompetences, 
mācību metodes un uzņēmējdar-
bības vidi” (Nr. PGI05114) tiek īste-
nots Interreg Europe programmā 
2014.-2020. gadam. Tā vadošais 
partneris ir Seviļas Tirdzniecības 
un rūpniecības kamera, bet kopā 
projektā darbam apvienojušās in-
stitūcijas no deviņām valstīm - Če-
hijas, Grieķijas, Horvātijas, Itālijas, 
Latvijas, Lielbritānijas, Nīderlan-
des, Polijas un Rumānijas. Projek-
ta kopējais budžets ir 2 044 484 
EUR, tai skaitā ERAF finansējums 
1 737 811,40 EUR. ZPR budžets pro-
jekta trīs gadu ieviešanas perio-
dam - 169 840 EUR (programmas 
finansējums 85% - 144 364 EUR).

Solvita Cukere
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produktu pārstrādi, un ar to sais-
tītu iepakošanu un pirmapstrādi. 
Iesniegto projektu īstenošanas 
beigu datums, ja tiek ieguldītas 
investīcijas ražošanas pamatlī-
dzekļu iegādei - viens gads no LAD 
lēmuma pieņemšanas par projek-
ta iesnieguma apstiprināšanu, ja 
tiek veikta būvniecība, pārbūve, 
ierīkoti ilggadīgie stādījumi un 
iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi - 
divi gadi no LAD lēmuma pieņem-
šanas par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu.
Plašāka informācija par atbalsta 
saņemšanas nosacījumiem un 
prasībām pretendentiem pie-
ejama dienesta mājaslapā www.
lad.gov.lv. Projektu iesniegumi 
jāiesniedz, izmantojot LAD elek-
troniskās pieteikšanās sistēmu 
(EPS). 
Projektu iesniegumu pieņemša-
nu izsludināta Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai un Lauku attīstī-
bas programmas ietvaros.

Raksts tapis sadarbībā
ar Lauku atbalsta dienestu
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Ozolnieku novadā, Cenu pa-
gastā darbību uzsācis Lietuvas 
lauksaimniecības investīciju 
holdinga “Linas Agro Group” 
lauksaimniecības tirdzniecī-
bas un pakalpojumu centrs 
3300 kvadrātmetru platībā. 
Tajā investēti 4.2 miljoni eiro. 
Pakalpojumu centrā tirgos 
sēklas, mēslojums, ķimikālijas 

Rakstu sērijā ”UZŅĒMĒJI OZOL-
NIEKOS” šoreiz stāstam par no-
vada uzņēmumu “A&B”, kas 13 
darbības gados no maza SIA ir 
izaudzis par daudznozaru uzņē-
mumu.
Kā uzsākāt uzņēmējdarbību un 
kādi īsumā ir interesantākie fak-
ti uzņēmuma vēsturē?

Uzņēmuma “A&B” pirmsākumi 
meklējami 2006. gadā. Sākotnēji 
uzņēmums nodarbojās ar būv-
niecības darbiem un nodarbināja 
vien sešus cilvēkus. Birojs atradās 
Jelgavas centrā. Uzņēmumam 
attīstoties un paplašinoties, tika 
apgūtas un attīstītas arī citas dar-
bības jomas. 
Pastāstiet par sava uzņēmumu 
kopumā, kādi ir nozares un jūsu 
uzņēmuma izaicinājumi?
Uzņēmums darbojas vairākās 
nozarēs: būvniecība, kravu pārva-
dājumi, smagās tehnikas noma 

2019. gada 2. uzsaukumā Lat-
vijas Investīciju un attīstības 
aģentūras (LIAA) Jelgavas biz-
nesa inkubators uzņēmis 25 
jaunus biznesa ideju autorus. 
20 dalībnieki attīstīs savas 
biznesa idejas pirmsinkubā-
cijas programmā, savukārt 5 
uzņēmumi saņems inkubā-
cijas programmas atbalstu. 
Kopumā LIAA Jelgavas biznesa 
inkubators saņēmis 45 biznesa 
ideju pieteikumus.
Pirmsinkubācijas programmai 
savu pieteikumu iesniedza 31 
privātpersonas un uzņēmumi, 
savukārt inkubācijas atbalsta 
saņemšanai pieteicās 14 uzņē-
mumi. Uzņēmēji savas biznesa 
idejas aizstāvēja komisijas 
sēdēs, pēc kurām biznesa in-
kubators uzņēmis 20 jaunus 
dalībniekus pirmsinkubācijas 
programmā un 5 uzņēmumus 
inkubācijas programmai. 2019. 
gadā iesniegto pieteikumu 
skaits LIAA Jelgavas biznesa in-
kubatoram ir rekordliels – pava-
sara un rudens uzņemšanā ko-
pumā saņemti 100 pieteikumi. 
Šī gada 2. iesaukumā inkubāci-
jas atbalstam apstiprināti svai-
gās pastas ražotājs SIA “Pasta-
House”, uzņēmumu nelikvīdo 
preču izsoļu platformas izstrā-
dātājs SIA “Nemetara”, ķirbju 
miltu ražotājs SIA “RichBerry”, 
“attefall” moduļu māju izgata-
votājs SIA “Max Construction” 

Atklāts “Linas Agro Group”
pakalpojumu centrs

“A&B” attīstās un apgūst jaunas nozares

Iespējas uzņēmējiem
biznesa inkubatorā 

Var pieteikties atbalsta saņemšanai lauku 
saimniecībām un ieguldījumiem pārstrādē

(mums ir 15 dažādas specializē-
tas tehnikas vienības), ražoša-
nas telpu būvniecība un noma, 
CNC frēzēšana, lāzergriešana un 
gravēšana, griestu lampu un 
informatīvo zīmju ražošana. Dar-
bojamies visā Latvijā īstenojot 
gan pašvaldību, gan privātus pro-
jektus. Šobrīd kopā ar biedrību 

“Latvijas Samariešu apvienība”, 
strādājam pie liela un ļoti nozī-
mīga projekta Rīgā “Ēku pārbūve 
pansionātam”, kas mums šogad 
arī ir lielākais izaicinājums. Aktīvi 
piedalāmies arī Ozolnieku nova-
da labiekārtošanas projektos, 
tostarp arī "Es zinu, varu un daru 
2019". Nesen paplašinājām uzņē-
muma teritoriju, lai varētu reali-
zēt jaunus uzņēmuma attīstības 
projektus.
Viena no jaunajām nozarēm, 
ko šobrīd aktīvi attīstām, ir in-
formatīvo zīmju izgatavošana. 

Esam apguvuši eksporta tirgu un 
savu produkciju eksportējām uz, 
aptuveni, 50 valstīm, tostarp arī 
ASV, Kanādu, Austrāliju, Eiropas 
valstīm. Plānojam paplašināt 
produkcijas sortimentu ar jaunu 
produktu ieviešanu ražošanā.
Viena no mūsu svarīgākajām 
vērtībām ir augsta kvalitāte, ko 
mēs sniedzam ikvienam mūsu 
klientam un partnerim.
Kāpēc uzsākāt darbību tieši 
Ozolnieku novadā un kāda ir 
saikne ar novadu? Kā vērtējat 
sadarbību ar pašvaldību? Ko no-
vēlētu citiem Ozolnieku novada 
uzņēmējiem?
Uzņēmumam augot, sapratām, 
ka mums nepieciešamas pla-
šākas telpas un darbības teri-
torija. No visiem pieejamiem 
piedāvājumiem izlēmām par 
labu Ozolnieku novadam, jo atzi-
nīgi vērtējam pašvaldības darbu 
novada attīstībā. No 2015. gada 
mūsu uzņēmums atrodas Ānē un 
nodarbina ap 60 cilvēkus, tostarp 
arī Ozolnieku novada iedzīvotā-
jus. Ieguldījām daudz pūļu teri-
torijas sakārtošanā un labiekār-
tošanā, un turpinām to darīt arī 
šodien. Sadarbību ar pašvaldību 
vērtējam ļoti pozitīvi, jo ir prieks 
un gandarījums strādāt ar kom-
petentiem un pretimnākošiem 
pašvaldības speciālistiem. Citiem 
Ozolnieku novada uzņēmējiem 
novēlam nebaidīties realizēt sa-
vus sapņus un idejas!

un priežu čiekuru produktu ra-
žotājs SIA “Mītavas Čiekurs”.
LIAA Jelgavas biznesa inkuba-
torā šobrīd ir 55 dalībnieki, no 
tiem 35 ir uzņēmumi, kuri sa-
ņem inkubācijas atbalstu un 20 
biznesa ideju autori ir uzsākuši 
testēt savas idejas dzīvotspēju 
pirmsinkubācijas programmā. 
Septembrī pirmsinkubācijas 
programmu pabeidza 15 bizne-
sa ideju autori, no kuriem divi 
pretendēja inkubācijas atbal-
sta saņemšanai. LIAA Jelgavas 
biznesa inkubators jaunu da-
lībnieku uzsaukumus organizē 
divas reizes gadā - pavasarī un 
rudenī. 
Nākamā uzņemšana notiks 
martā, kad arī citi jaunie uz-
ņēmēji un biznesa ideju auto-
ri, kuru darbības teritorija ir 
Jelgava, Tērvete, Auce, Dobele, 
Ozolnieki un to novadi, aicināti 
pieteikties kādai no atbalsta 
programmām. 
LIAA Biznesa inkubatori ir finan-
sēti ERAF projekta "Reģionālie 
biznesa inkubatori un radošo 
industriju inkubators" ietvaros.
Vairāk par LIAA biznesa inkuba-
toriem: http://inkubatori.mag-
neticlatvia.lv
LIAA Jelgavas biznesa inkubato-
ra aktualitātes: https://www.
facebook.com/LIAAJelgava/

Renāte Bērnate,
LIAA Jelgavas biznesa inkubatora vecākā 

projektu vadītāja

No 2019.  gada 4. novembra līdz 4. 
decembrim var pieteikties atbal-
sta saņemšanai divos investīciju 
atbalsta pasākumos "Atbalsts 
ieguldījumiem lauku saimniecī-
bās" un "Atbalsts ieguldījumiem 
pārstrādē".
Pasākuma "Atbalsts ieguldīju-
miem lauku saimniecībās" mērķis 
ir atbalstīt lauku saimniecības, lai 
uzlabotu to ekonomiskās darbī-
bas rādītājus un konkurētspēju, 
kā arī veicināt kooperācijas attīs-
tību, nodrošinot dabas resursu 
ilgtspējīgu apsaimniekošanu un 
atbalstot pret klimata pārmaiņām 
noturīgu ekonomiku. 
Lauku saimniecībām finansējums 

sadalīts pēc reģionalizācijas prin-
cipa, sadalījumu var skatīt dienes-
ta mājaslapā. Projektu vērtēšana, 
ievērojot atbrīvoto publisko finan-
sējumu, notiks līdz 2021. gada 1. 
martam.
Pasākuma "Atbalsts ieguldī-
jumiem pārstrādē" mērķis ir 
paaugstināt lauksaimniecības 
produktu pārstrādes efektivitāti 
un palielināt produktu pievienoto 
vērtību, veicinot konkurētspējīgas 
kooperācijas attīstību un ilgtspējī-
gas lauksaimnieciskās ražošanas 
attīstību un inovāciju ieviešanu 
uzņēmumos. Apakšpasākuma ie-
tvaros tiek atbalstītas aktivitātes, 
kas saistītas ar lauksaimniecības 

un lauksaimniecības tehniku. 
Turpat arī būs pieejams teh-
nikas serviss un rezerves daļu 
noliktava. Šobrīd AB «Linas 
Agro Group» Lietuvā, Latvijā, 
Igaunijā un Dānijā pārvalda 
35 uzņēmumus un nodarbina 
20200 cilvēku. Jaunatklātajā 
pakalpojumu centrā Ozolnie-
kos šobrīd strādā 40 cilvēku.      
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Cienījamo Ozolnieku
novada uzņēmēj!

Esam sākuši rakstu sēriju “UZŅĒMĒJI OZOLNIEKOS”, kur stās-
tam par novada jaunajiem un jau pieredzējušajiem uzņēmē-
jiem. 
Aicinām Jūs ar savu līdzdalību atbalstīt ”Ozolnieku Avīzes” jau-
nās sadaļas tapšanu, iesūtot informāciju par savu uzņēmumu 
vai uzņēmējdarbību. Rubrikas mērķis ir atbalstīt novada aktī-
vākos iedzīvotājus, stāstot plašāk par uzņēmējdarbības vides 
dažādību un informējot par novadā pieejamajām iespējām. 
Lai piedalītos rubrikā “UZŅĒMĒJI OZOLNIEKOS” un pastāstītu 
par savu nodarbošanos, atbildiet uz sūtiet uz e-pastu: avi-
ze@ozolnieki.lv atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

1. Kā uzsākāt uzņēmējdarbību un kādi īsumā ir interesan-
tākie fakti uzņēmuma vēsturē?

2. Pastāstiet par sava uzņēmumu kopumā, kādi ir nozares 
un jūsu uzņēmuma izaicinājumi?

3. Kāpēc uzsākāt darbību tieši Ozolnieku novadā un kāda ir 
saikne ar novadu? Kā vērtējat sadarbību ar pašvaldību? 
Ko novēlētu citiem Ozolnieku novada uzņēmējiem?

Aprakstam (kas nepārsniedz 2500 rakstu zīmes) lūgums pievienot 
2 - 3 fotogrāfijas, kas atspoguļo jūsu uzņēmējdarbību.
Lūgums norādīt uzņēmuma nosaukumu, darbības veidu un kontak-
tus, lai varam ar Jums sazināties. Sīkāka informācija pa tālr. 29448482.
Iesniegtie pieteikumi tiks izskatīti un publikācijas veidotas, ievērojot 
to iesniegšanas secību.

Pasta bez konservantiem. Ražots Ozolniekos. 
Rakstu sērijā ”UZŅĒMĒJI OZOLNIE-
KOS” šoreiz stāstām par mūsu 
novadnieku Arno Polīti, kurš 8 
gadus strādājis par pavāru Lat-
vijas labāko restorānu virtuvēs, 
kur arī apguvis pastas pagatavo-

šanas pamatprincipus. Gūtās zi-
nāšanas un pieredze šobrīd Arno 
kalpo par pamatu, lai attīstītu 
pašam savu uzņēmējdarbību. 
Viņš Ozolniekos ražo krāsaino 
pastu “ColorPasta” bez konser-
vantiem. 
Kā uzsākāt uzņēmējdarbību un 
kādi, īsumā, ir interesantākie 
fakti uzņēmuma vēsturē?
Par uzņēmējdarbības ideju jāsa-
ka paldies meitai, kura kādu die-
nu pirms 8 mēnešiem ierosināja 
pusdienās pagatavot pelmeņus, 
bet doties uz veikalu man bija 
slinkums. Mājās bez pielietoju-
ma putekļus krāja ar roku grie-
žamā pastas mašīna. Kopīgi ķē-
rāmies pie darba un interesanti, 
ka pašam taisīt pelmeņus gan 
nebija slinkums. Darbojāmies 
kopā ar lielu prieku un interesi. 
Jau nākamajā dienā sākām ek-
sperimentēt ar dārzeņu sulām 
un biezeņiem dažādās propor-
cijās, līdz pēc mēneša jau bijām 
atraduši labāko receptūru mūsu 
produktam. 
Pastātiet par savu uzņēmumu 
kopumā, kādi ir nozares un jūsu 
uzņēmuma izaicinājumi?
Uzņēmums nodarbojas ar svai-
gās pastas, proti, makaronu 
ražošanu. To sastāvā ir izman-
toti svaigu dārzeņu sulas un 
biezeņi, kas pastai piešķir ne 
tikai neparastu krāsu, bet ir arī 
papildus vitamīnus, minerālvie-

Brīvprātīgā darba veicēju un 
organizētāju ērtībām izveido-
ta interneta platforma briv-
pratigie.lv. Tā ļauj brīvprātīgā 
darba organizatoriem admi-
nistrēt savas organizācijas 
brīvprātīgo piesaisti un koor-
dinēšanu. Piemēram, skola vai 
biedrība veido savu profilu, 
kuram seko konkrētajā lokā 
esošie brīvprātīgie. Organizā-
cija var veidot publiskas vai 
tikai saviem sekotājiem pare-
dzētas misijas, pieteikt un at-
teikt brīvprātīgos, sazināties 
ar pieteiktajiem elektroniski, 
pārvaldīt organizācijas brīv-
prātības statistiku par brīv-
prātībā pavadītajām stundām, 
veiktajiem darbiem, iegūta-
jām iemaņām, kā arī izmantot 
citas priekšrocības.

kā arī par savstarpējās atbilstības prasību ievērošanu.
Projekta ietvaros iespējams saņemt konsultācijas augkopībā, lopkopībā, mežsaimniecībā 
un ekonomikas nozarē. Lai saņemtu konsultācijas lauksaimniecībā, jāsazinās ar tuvāko 
LLKC biroju, savukārt par mežsaimniecības jautājumiem – ar Meža konsultāciju pakalpo-
jumu centru.
Eiropas apmaksātās konsultācijas būs pieejamas līdz 2019. gada nogalei, tāpēc aicinām 
lauksaimniekus un mežsaimniekus izmantot iespēju.
Katras konsultācijas vērtība ir 1500 eiro.

Raksts tapis sadarbībā ar LLKC Ekonomikas nodaļu

Jaunas iespējas brīvprātīgā
darba veicējiem

Platformā brivpratigie.lv tiek 
saglabāta iespēja pieteikt 
misijas, nekļūstot par sadarbī-
bas partneri, kā arī brīvprātīgo 
darbu drīkst organizēt biedrī-
bas, nodibinājumi, valsts un 
pašvaldību iestādes, politis-
kās partijas un to apvienības, 
sociālie uzņēmēji, saskaņā ar 
Brīvprātīgā darba likumu.
Platformā ir pieejama NVA 
izstrādātā Brīvprātīgā darba 
veicēju informācijas sistēma. 
Ar tās starpniecību tiek nodro-
šināta un koordinēta informā-
cijas apmaiņa starp brīvprātī-
gā darba organizētājiem un 
brīvprātīgā darba veicējiem.

Raksts tapis sadarbībā
ar NVA Jelgavas filiāli

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs atgādina, ka vēl tikai līdz šī 
gada nogalei pieejamas individuālas bezmaksas konsultācijas lauksaimnie-
kiem un mežsaimniekiem.
Iespēju individuāli saņemt profesionālu bezmaksas konsultāciju radījis Lauku 
attīstības plāna (LAP) 2014. - 2020. apakšpasākums “Atbalsts konsultāciju pakal-
pojumu izmantošanas veicināšanai”. Tas ir praktisks atbalsts
lauksaimniekiem ar mērķi veicināt individuālu konsultāciju saņemšanu par 
saimniecības, uzņēmuma vai ieguldījuma ekonomisko un ekoloģisko rādītāju
uzlabošanu, par nekaitīgumu klimatam un noturību pret klimata pārmaiņām, 

las un šķiedrvielas. Tam netiek 
pievienota ola vai papildus sāls, 
tā nesatur mākslīgās krāsvielas 
vai konservantus. Un tieši kon-
servatu neesamība produktā ir 
vislielākais izaicinājums, jo viss 

kas ir dabīgs un svaigs, mēdz 
ātri bojāties. Tādēļ izstrādāt tam 
piemērotu iepakojumu, bija liels 
izaicinājums. Kā vēl vienu no lie-
lākajiem izaicinājumiem varam 
minēt produkta mazo atpazīsta-
mību un tā pagatavošanas po-
tenciālo daudzveidību. Pirmkārt, 
ieejot tirgū ar jaunu produktu, 

neviens par to nezina, un bez in-
formatīvā fona cilvēki vienkārši 
neuzticas jauniem produktiem. 
Protams, kad sāk lasīt produkta 
sastāvu un arī ierauga, ka tas ir 
vietējais uzņēmums, tad sirdis 
atmaigst. Kopumā, tas ir liels 
izaicinājums reklamēt, populari-
zēt un izglītot cilvēkus par mūsu 
produktu un lielo daudzveidību 
tā pagatavošanā. Otrkārt jau, 
lielai daļai cilvēku makaroni aso-
ciējas ar vienkāršiem ēdieniem, 
piemēram, makaroni flotu gau-
mē, makaroni ar sieru un tomātu 

mērci. Lai gan to pagatavošanā 
var brīvi izmantot iztēli un sa-
kombinēt to ar visdažādākajiem 
produktiem, piemēram, zupās 
ar vistas gaļu vai dārzeņiem, ar 
jūrasveltēm, gaļu, vai vienkārši 
kādu vieglu mērci un salātiem. 
Svaigās pastas segmentā Latvi-
jā pagaidām esam vienīgie, kas 
piedāvā šādu produktu. Lai arī 
pasaulē ir uz vienas rokas pirk-
stiem saskaitāmi svaigās pastas 
ražošanas uzņēmumi, pieprasī-
jums pēc tās ar katru gadu pie-
aug un, manuprāt, ir jāspēj ātri 
reaģēt, stratēģiski izvirzīt prio-
ritātes un pieņemt racionālus 
lēmumus veiksmīga un konku-
rētspējīga uzņēmuma attīstībai.
Kāpēc uzsākāt darbību tieši 
Ozolnieku novadā un kāda ir 
saikne ar novadu? Ko novēlētu 
citiem novada uzņēmējiem? 
Par saimnieciskās darbības 
uzsākšanas vietu izvēlējāmies 
Ozolniekus tīrā (salīdzinoši) gai-
sa, apkārtējās dabas un kopumā 
to provinciālā šarma dēļ. Liela 
priekšrocība šādā vidēja izmēra 
pašvaldībā ir tā, ka novada dome 
ir ļoti pretimnākoša jaunajiem 
uzņēmējiem telpu meklēšanas 
jautājumos un cilvēkresursu 
apzināšanā. Zinu piemēru, kur 
Ozolnieku dome ir palīdzējusi 
uzņēmumam atrast telpas ra-

žotnes izveidei, kas ļāvusi pāriet 
no mājražotāja uz jau ražotnes 
statusu, tādējādi atvieglojot un 
paverot ceļu lielākai izaugsmei. 
Protams, jāskatās arī pēc jomām, 
kurās katrs uzņēmējs darbojas, 
tomēr atbalstu ir iespējams sa-
ņemt arī LLKC, Lauku atbalsta 
dienestā, u.c..

Ja mēs kaut ko ļoti vēlamies, 
tad noteikti atradīsim atbildes 
un risinājumus. Ir tikai jāuzdod 
pareizie jautājumi.

BEZMAKSAS KONSULTĀCIJAS LAUKSAIMNIEKIEM
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Turpinot pērn aizsākto Ozolnie-
ku novada sporta jomas izcilnie-
ku godināšanas tradīciju - balvu 
“Sporta laureāts” - aicinām jau 
laikus apbalvojumam pieteikt 
savu šī gada Ozolnieku novada 
favorītu sportā.  
Pretendentus balvai “Sporta lau-
reāts 2019” var pieteikt ikviens 
līdz šī gada 1. decembrim. Spor-
tisti un sporta entuziasti balvai 
drīkst pieteikt arī paši savu kan-
didatūru. Pieteikums jāiesniedz 
iesnieguma formā Ozolnieku 
novada domē (Stadiona ielā 10) 
2. stāvā, 1. kabinetā Izglītības, 
kultūras un sporta daļā. Tāpat 
jāiesniedz arī dokumenti, kas 
apliecina pretendenta sasniegu-
mus sportā vai sporta nozares 
attīstībā 2019. gadā. 
Balvai “Sporta laureāts 2019” 
kvalificējas:
- Fiziskās personas – individuālie 

sportisti un sporta komandu 
dalībnieki, kuru deklarētā dzī-
ves vieta vismaz vienu gadu ir 
Ozolnieku novada teritorijā; 

- Sporta komandas, kuru 50% da-
lībnieki deklarētā dzīves vieta 
vismaz vienu gadu ir Ozolnieku 
novada administratīvajā teri-
torijā; 

- Citas personas, kuras atbalstī-
jušas vai veicinājušas sporta 
nozares attīstību Ozolnieku 

2019. /2020. gada sezonā ko-
manda VK Ozolnieki pārstāv Ozol-
nieku novadu Latvijas Nacionāla-
jā Līgas čepionātā vīriešiem. 
Treneris Raimonds Liniņš ar cerī-
bām gaida jauno sezonu: “Koman-
da ir nokomplektēta. Šīs sezonas 
mērķis ir iekļūt labāko komandu 
četriniekā. 
Šogad turnīrā ir apvienota Nacio-
nālās Līgas 1. divīzija ar 2. divīziju. 
Līdz ar to komandu ir vairāk – ko-
pumā 13, kuras sadalītas divos re-
ģionos, kur spēlē 6 un 7 komandas. 
Spēles norit divos apļos. 3 labākās 
apļa komandas tiek izvirzītas un 
nākamo komandu sešinieku. God-
algoto vietu ieguvēji tiek noskaid-
roti izslēgšanas spēlēs.”
Pirmajā mājas spēlē, kas aizvadīta 
6. oktobrī Ozolnieku Sporta cen-
trā, mūsu volejbolistiem diemžēl 
nācās piekāpties VK Ventspils 
komandai ar rezultātu 2:3. Rezul-
tatīvākais mūsu rindās bija Emīls 
Elksnītis, kura kontā 24 punkti. 
Aizvadīta sīva un aizraujoša spēle, 
iegūts viens bet vērtīgs punkts 
turnīra tabulā.
Nākamā mājas spēle Ozolnieku 
Sporta centrā aizritēja 10. oktobrī, 
kur mūsu novada komanda spē-
les laukumā tikās ar SK RTU volej-
bolistiem un guva pārliecinošu 
uzvaru ar rezultātu 3:1 (25:21, 19:25, 
25:12, 27:25). Rezultatīvākie spē-
lētāji mūsu rindās bija Emīls Elk-
snītis - 19 punkti, Edgars Jusis - 19 
punkti, Jānis Gabranovs - 15 punkti, 
bet Mikus Podkalns savai punktu 
bagāžai pievienoja vēl 13.
19. oktobrī notika spēle pret pa-
gāšā gada 3. vietas ieguvējiem VK 
Aizpute. Pirmajā setā cietām zau-
dējumu. Otrajā  jau daudz labāk 

PIESAKI SAVU
“SPORTA LAUREĀTU 2019”

Aicinām uz spēlēm jaunajā volejbola sezonā!

Pašmāju pasaules čempione ūdens
motobraukšanā atgriežas sportā 

Ozolnieku pusmaratonā svin SK „Ozolnieki”  40. jubileju

novadā. 
Personas un sporta komandas 
var tikt godinātas: 
- pasniedzot pašvaldības goda 

rakstu vai pateicības simbolu; 
izmaksājot naudas balvu, at-

bilstoši kārtējā gada Nodaļas   
apstiprinātajam budžetam.

Pirmā Ozolnieku sporta balvas 
pasniegšana notika šī gada 16. 
februārī Ozolnieku tautas namā. 
Ar īpašām piemiņas zīmēm svei-
cām 2018. gada izcilākos un veik-
smīgākos sportistus, komandas, 
sporta veterānus, sporta dzīves 
atbalstītājus un organizatorus 
Ozolnieku novadā.
 “Sporta laureāts 2019” balvu pa-
sniegšana notiks nākamā gada 
8. februārī. 
Ar detalizētiem noteikumiem, 
kas nosaka kārtību, kādā Ozol-
nieku novada pašvaldība, sniedz 
atbalstu juridiskām, fiziskām per-
sonām un nevalstiskajām orga-
nizācijām, veicinot sporta aktivi-
tātes un sporta nozares attīstību 
Ozolnieku novadā var iepazīties 
2018.gada 17.maija domes lēmu-
mā Nr.5, protokols Nr.5 “Notei-
kumi par pašvaldības atbalstu 
sporta veicināšanai Ozolnieku 
novadā”.

Ozolnieku novada domes Izglītības, 
kultūras un sporta daļas

Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļas 
vadītājs Kārlis Trankalis

Mūsu novadniece, 24 gadus 
jaunā sportiste Krista Uzare, 
kura pērn  Latvijai atnesa pir-
mo pasaules čempiones titulu 
ar stāvus braucošajiem ūdens 
motocikliem, pēc gūtās traumas 
oktobrī atgriezās sportā.  Pirmās 
sacīkstes pēc pauzes Krista Uza-
re aizvadīja oktobrī, Ķīnā, sacen-
sībās UIM-ABP Aquabike “Grand 
Prix of Qingdao”. Tur satikās 
pasaules spēcīgākie ūdens mo-
tosportisti 4 kategorijās. 

servējām un spēlējām gan blokā, 
gan aizsardzībā, tāpēc setu no-
slēdzām uz pozitīvas nots. Trešais 
sets iesākās daudzsološi, kā arī 
komandas diagonāles spēlētājā 
Emīls Elksnītis guva daudz svarīgu 
punktu. Ceturtajā setā pie rezultā-
ta 2:9 spēlētāji, sajūtot pārākumu, 

pāragri atslāba un pēc dažām VK 
Aizputes izspēlēm, rezultāts izlīdzi-
nājās un vairs nespējām noslēgt 
spēli 4 setos. Piektajā setā izdevās 
izrauties nelielā vadībā un šīs pozī-
cijas nosargāt līdz spēles beigām. 
Šajā spēlē jāuzteic gan cēlājs, gan 

15 spēcīgu sportistu konkurencē, 
Latvijas godu Uzare aizstāvēja 
“Ski Ladies GP1” klasē kvalifikā-
cijas braucienā izcīnija godpilno 
2. vietu.  Tālāko sacensību norisi 
ietekmēja Japānu skārušais tai-
fūns, kas atnesa izaicinoši augs-
tus okeāna viļņus arī uz Ķīnas 
krastiem. Cīņā ar viļņiem spor-
tiste krita un tā rezultātā palika 
7. vietā. 
Tomēr sacensību beigu posmā, 
atlikšajos divos braucienos, spor-
tistei izdevās sasniegt 6. un pat 2. 
vietu. Kopvērtējumā Krista Uzare 
šajā sacensībās izcīnījusi 5. vietu. 
Krista Uzare: “Esmu apmierināta 
ar rezultātu, ņemot vērā garo 
pauzi, kamēr citas sportistes tre-
nējās. Man ir skaidri zināms, kas 
vēl nepieciešams, lai decembrī, 
pēdējās sacensībās Arābu Emirā-
tos, man veiktos vēl labāk.” 

Sacensību norisei var
sekot: www.aquabike.net 

Raksts tapis sadarbībā
ar Kristu Uzari

13. oktobrī aizvadīts Ozolnie-
ku skrējēju kluba organizētais 
gada lielākais pasākums. Pus-
maratons Ozolniekos notiek jau 
17. reizi, bet tagad tas ieguvis 
pērn mūžībā aizgājušā ilggadējā 
Skrējēju kluba (SK) „Ozolnieki” 
prezidenta Jura Bērziņa vārdu.

17. Ozolnieku pusmaratonā pieda-
lījās 110 dažāda vecuma skrējēji. 
Pamatdistancē - 21.1 km - startēja 
46 skrējēji. Viņu vidū arī  9 sievie-
tes. Ātrākie bija Guntis Grīnvalds 
no Ventspils, Dmitrijs Vecgailis no 

Foto materiāli no Aquabike.net un 
personīgā arhīva

Rīgas un Valdis Ņilovs no Ogres, 
bet starp dāmām - Zane Gruberte 
un Iveta Niedre no Rīgas.  3. ātrā-
kā  - Iveta Freimane no Jelgavas.
Tie, kuri nejutās gatavi pusmara-
tonam, varēja izvēlēties kādu no 
divām satelītskrējienu distan-
cēm. 7.5 km distancē startēja 31 

dalībnieks. Ātrākie bija Endijs Ti-
tomers no Jelgavas, SK „Ozolnieki” 
pārstāvis Oskars Stāmers un Krišs 
Jānis Mežiels no Ogres. Dāmu 
vidū ātrākās bija SK „Ozolnieki” 
sportiste Elizabete Knope, Emīlija 

2. tempa spēlētāji, kuri tika galā 
ar serves uzņemšanu un svarīgos 
momentos atsita svarīgas bum-
bas. Šie bija būtiski punkti turnīra 
tabulā, lai spētu iekļūt izslēgšanas 
spēlēs.
Nākamā spēle notiks svētdien, 27. 
oktobrī Talsos, kur spēlēsim pret 

Talsu komandu, kuri pērn spēlēja 
Nacionālās līgas otrajā divīzijā. 
Aicinām līdzjutējus klātienē vērot 
un atbalstīt novada komandu arī 
visās turpmākajās spēlēs! 

Kālis Trankalis,
Ozolnieku novada Sporta nodaļa

PASĀKUMS VIETA NORISES LAIKS

Latvijas Nacionālās līgas volejbola 
spēle

VK Ozolnieki – Jelgavas novads

Ozolnieku Sporta 
skola, Stadiona iela 5, 

Ozolnieki

9. novembrī
plkst. 15.00

Latvijas Nacionālās līgas volejbola 
spēle 

VK Ozolnieki – Kuldīgas Novada SS

Ozolnieku Sporta 
skola, Stadiona iela 5, 

Ozolnieki

17. novembrī
plkst. 14.00

Latvijas Nacionālās līgas volejbola 
spēle 

Jelgavas novads - VK Ozolnieki 

Jelgavas novada 
sporta centrs, 

Jelgava,
Aviācijas iela 8F

23. novembrī
plkst. 15.00

Latvijas Nacionālās līgas volejbola 
spēle 

VK Ozolnieki – Talsi

Ozolnieku Sporta 
skola, Stadiona iela 5, 

Ozolnieki

30. novembrī
plkst. 15.00

AICINĀM APMEKLĒT SPĒLES NOVEMBRĪ!

Vahere-Abražune no Rīgaas un 
vēl viens  SK „Ozolnieki” lepnums 
Sintija Akmane. 
3 km skrējienu izvēlējās 25 dalīb-
nieki. Šajā distancē ātrākie bija 
Jānis Ābols no Rīgas, Māris Straut-
nieks no Līvbērzes un SK „Ozol-
nieki” pārstāvis Dainis Upenieks. 
Starp dāmām - SK „Ozolnieki” 
skrējēja Dace Kovaļevska, Renāte 
Kubliņa-Ķemere no Aizputes un 
Milāna Bašlovska no Olaines.
Sportiskam izaicinājumam ļāvās 
arī pati jaunākā paaudze.  8 bērni 
vecumā līdz 7 gadiem skrēja 300 
m distanci bez laika kontroles. 
Visi finišējušie skrējēji saņēma 
piemiņas medaļu. Pēc finiša sa-
censību dalībnieki mielojās ar Ze-
messardzes 52. bataljona vārīto 
putru un baudīja vietējo ražotāju 
dāvāto karsto cidoniju dzērienu. 
Maltītei sekoja sacensību dalīb-
nieku apbalvošanas un skrējēju 
kluba “Ozolnieki” 40 gadu jubile-
jas svinības.  
Uz tikšanos Ozolnieku ziemas 
skrējienā 15. decembrī!

Ilze Pelēce,
SK „Ozolnieki” 
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Moto Triāla Skolas organizētajā 
Ozolnieku Kausā un BMA Minikausa 
5. posmā triālā, kas norisinājās Te-
telē, piedalījās rekordliels sportistu 
skaits – 61 dalībnieks! Sacensībās 
startēja visu trīs Baltijas valstu mo-
tosportisti, tostarp 37 bērni un jau-
nieši vecumā no 2 - 14 gadiem. Uz-
varētāju vidū ir 5 Ozolnieku novada 
motosportisti – Daniels Grīnfelds, 
Rainers Pīrāgs, Lauris Klēbahs, 
Artūrs Grīnfelds un Paula Vērniece. 
Sacensību rezultāti:
A/B grupa
1. Kristers Einass 
2. Niks Alksnis
3. Daniels Grīnfelds
C/D grupa

22. septembrī azartiskā gai-
sotnē Ozolnieku Sporta skolas 
stadionā norisinājās 7. posms 
"Ozolnieku novada sporta spē-
les 2019" Mini futbolā 6 pret 6. 

Lietusgāžu netraucēti futbola 
turnīra dalībnieki aizvadīja sīvas 
cīņas uz samazinātiem lauku-
miem. 

Jaunie airētāji sezonu noslēdz
ar sudraba medaļu 

Volejbola turnīrs “Ozolnieku novada sporta spēlēs 2019”

Rudens sacensības
disku golfā

Aizvadītas sīvas cīņas mini futbolā

Novada motosportistiem piecas medaļas Ozolnieku
Kausā un BMA Minikausa 5. posmā Triālā!

Ozolnieku Sporta skolas „sudra-
ba” meitene atkal uz pjedestāla 
- Jasmīne Petra Puriņa izcīna 2. 

1. vietu izcīnīja komanda “Krīti-
ņi”. Komandas sastāvā spēlēja 
Artis Rītelis, Artis Ozols, Viktors 
Veide, Kaspars Balodis, Kaspars 
Žeivots, Artis Putniņš un Aivis 
Salmiņš. 
2. vieta komandai “Āne”. 
3. vietā komanda “Ezermales”. 
Piemiņas balvas par piedalīša-
nos tika pasniegtas dāmām, bet 
turnīra labākā spēlētāja tituls - 
Turnīra MVP - piešķirts Veronikai 
Tihomirovai. 
Uz tikšanos nākamajā "Ozolnie-
ku novada sporta spēles 2019" 
volejbola turnīrā, kas norisinā-
sies SK "Mālzeme" 20. oktobrī 
plkst. 10.00.

Raksts tapis sadarbībā ar Veselīga dzī-
vesveida un sporta nodaļas vadītāju Kārli 
Trankali un sporta kompleksa “Mālzeme” 

direktoru Rimantu Štopi

1. Artūrs Grīnfelds
2. Ott Holger Ross
3. Rainers Pīrāgs
Hobby
1. Uģis Šalts
2. Igors Slahovs
3. Toms Beinerts
Free/Enduro
1. Kristaps Ķīlis (MT Skola)
2. Lauris Klēbahs
3. Arvis Alksnis
Mini A
1. Joel Rehe
2. Marten Aarma
3. Inguss Supe
Mini B
1. Pia Anete Rebane
2. Valters Seglenieks

20. oktobrī Ozolnieku novadā, 
Ānē sporta kompleksā “Mālze-
me” aizvadīts “Ozolnieku novada 
sporta spēļu 2019” 8. posms vo-
lejbolā. Zālē.

Volejbola turnīram bija pieteiku-
šās salīdzinoši maz komandas, bet 
tas neatturēja dalībniekus cīnīties 
par uzvarām. Turnīra formāts bija 
6 pret 6 dalībnieki un komandā 
bija jāpiedalās vismaz vienai sie-
vietei. 

 13. oktobrī Garozas veselības 
trasē norisinājās rudens disku 
golfa sacensības, kur piedalījās 
gan pieaugušie, gan mazie spē-
lētāji. 
Pastaigu takā ir izvietoti 5 stacio-
nārie disku golfa grozi, kā arī ir 3 
pārvietojamie. Spēlējot šo spēli, ir 
nepieciešami, kas ir līdzīgi lidojo-
šiem šķīvīšiem. Ar spēlei nepiecie-
šamo inventāru - diskiem - nodro-
šināja rīkotāji.  
Sacensībās piedalījās vairāk nekā 
trīsdesmit dalībnieku, kuri tika 
sadalīti trīs vecuma grupās.  Bērni 
vecumā līdz 14 gadiem, vīriešu un 
sieviešu grupas. Dalībnieku uzde-
vums bija ar pēc iespējas mazāku 
metienu skaitu trāpīt disku īpaši 
novietotā grozā. Visiem sacensī-
bu dalībniekiem bija jāveic trīs 
metienu apļi. Rezultātu apkopo-
šanas laikā visi dalībnieki tika cie-
nāti ar uz ugunskura vārītu zupu. 

Bērnu grupā 1. vietu izcīnīja Re-
inis Jevsins (64 p.), 2. vietā - Kris-
ters Līdaks (72 p.), 3. vietā - Dāvis 
Birkenfelds (81 p.). 
Sieviešu grupā uzvarēja Viktorija 
Valdmane (73 p.). Taču, lai no-
skaidrotu 2. un 3. vietu ieguvējas, 
bija nepieciešama pārspēle, jo 
tika iegūts vienāds punktu skaits. 
Pārspēlējot, 2. vietu ieguva Aivija 
Jansone, bet 3. - Evija Mozga.
Vīriešu grupā ar pārliecinošu 
triumfēja Sandis Blūms (72 p.). 
Arī kungu vidū par 2. un 3. vietu 
norisinājās pārspēle. Tajā pārāks 
izrādījās Ivars Mozga un godpilno 
3. vietu ieņēma Lauris Vecmanis.
Disku golfa trase ir pieejama ik-
vienam spēlētajam. Spēles inven-
tāru var saņemt, iepriekš sazino-
ties ar Garozas sporta pasākumu 
koordinatoru Juri Jevsinu. Tālr. nr. 
29257841
Raksts tapis sadarbība ar Sporta pasāku-

mu koordinatoru Garozā Juri Jevsinu

Bezmaksas slidošana
novada iedzīvotājiem

Novembrī Ozolnieku novada iedzīvotāji tiek aicināti uz 
bezmaksas publisko slidošanu ar instruktora atbalstu. 

Slidošana notiks 1., 8., 15., 22. un 29. novembrī
no plkst. 20.30 līdz 22.00 “OZO ledus hallē”.

Pasākumi tiek īstenoti ES fonda projekta „ Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Ozolnieku novadā” 
(Nr. 9.2.4.2/16/I/066) ietvaros. Dalība pasākumos ir bez maksas. Nodarbību laikā var tikt fotografēts un filmēts projekta 

publicitātes nodrošināšanai.
Vita Rozenfelde, Attīstības un projektu daļas projektu vadītāja

Šim formātam, gan atbilda tikai 
viena komanda - “OZO Sports” - , 
kuri turnīrā ieguva 3. vietu. 
2. vietu ieguva komanda “No Li-
mits”, kas bija vietējo Ānes jaunie-

šu veidota komanda, bet godpilno 
1. vietu izcīnīja komanda “Juristi”. 
Spēle par 2. vietu norisinājās 
saspringtā gaisotnē, jo abas ko-
mandas spēlēja vienlīdz labi un 
neviens nevēlējās piekāpties, bet 
beigās pārāki izrādījās Ānes jau-

nieši. 
Turnīrā pārliecinoši dominēja ko-
manda “Juristi”. Visas godalgotās 
vietas tika apbalvotas ar gardiem 
kliņģeriem kā arī ar balvām no 
Ozolnieku novada pašvaldības.
Paldies, visiem dalībniekiem un 
Rimantam Štopim no sporta kom-
pleksa “Mālzeme” par turnīra orga-
nizēšanu Ānē. 
Nākamais “Ozolnieku novada 
sporta spēļu 2019” 9. posms gal-
da tenisā norisināsies 24. novem-
brī sporta kompleksā “Mālzeme”, 
Ānē plkst. 10.00.
Gaidīsim visus sportistus un se-
kojiet līdzi aktuālajai informācijai 
pašvadības mājas lapā: www.
ozolnieki.lv un Ozolnieku novada 
Facebook kontā!
Uz tikšanos nākamajās sacensī-
bās!

Kārlis Trankalis, Veselīga dzīvesveida un 
sporta nodaļas vadītājs

vietu U12 vecuma grupā Rīgas 
Čempionātā airēšanas slalomā!
Tāpat arī apsveicam Ozolnieku 
Sporta skolas audzēkņus Leo-
nardu Pāvilsonu (U12) un Marku 
Cimermani (U14) ar A fināliem 
savās vecuma grupās, bet Lau-
rim Lukšam (U16) šoreiz 4. vieta 
B finālā. 
Ar šīm sacensībām airēšanas se-
zona oficiāli noslēgusies un sāku-
sies gatavošanās nākamajai.

Mārcis Laidiņš,
Ozolnieku Sporta skolas treneris

3. Sandra Ratassepp
Mini C
1. Matīss Prulis
2. Ahman Karl
3. Karlīna Kuļikova
Dip Dap
1. Paula Vērniece (MT Skola)
2. Nensija Alksne
3. Pauls Prulis
Kopumā mūsu novada klubu “MT 
Skola Ozolnieki” pārstāvēja 5 spor-
tisti:
1. Roberts Žilinskis (C/D grupa 4. 
vieta)
2. Guntis Vītoliņš (C/D grupa 8. vieta)
3. Kristaps Ķīlis (Free/ Enduro 1. vie-
ta)
4. Matīss Vērnieks (Mini C 12. vieta)
5. Paula Vērniece (Dip Dap 1. vieta)
Paldies kluba biedriem, kuri iesais-
tījās un palīdzēja sacensību orga-
nizēšanā, sacensību atbalstītājiem, 
Ozolnieku Novada domei un LAMSF.
“Prieks, ka pasākums izdevās, vi-
siem patika trases, jo ieguldījām lie-
lu darbu to pārveidošanā. Nākam-
gad noteikti turpināsim tradīcijas 
un atkal organizēsim sacensības”. 
Tā stāsta Kaspars Vērnieks.

Raksts tapis sadarbībā ar
Kasparu Vērnieku, “Moto triāla skola”
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Piesakies atbalstam kultūras
dzīves rosināšanai Ozolniekos!

Ozolnieku Tautas namā bagātīgs notikumu klāsts

Aicinām uz Valsts svētku
pasākumiem Ozolnieku novadā!

Ozolnieku novadā rasta iespē-
ja sniegt finansiālu atbalstu 
kultūras jomas attīstībai un 
pasākumu rīkošanai. Atbals-
tam var pieteikties gan fizis-
kās personas, gan kolektīvi, 
kuru dibinātājs nav Pašvaldī-
ba, bet kuri darbojas kādā no 
kultūras nozarēm un populari-
zē Ozolnieku novadu.
Fizisko personu deklarētajai 
dzīvesvietai ir jābūt Ozolnieku 
novadā. Kolektīviem, kuru dibi-
nātājs nav Pašvaldība, ir jābūt 
reģistrētiem Ozolnieku novada 
administratīvajā teritorijā, un 
vismaz 50% no dalībniekiem 

ir jābūt deklarētiem Ozolnieku 
novadā. 
Pieejams līdzfinansējums, in-
formatīvais un organizatoris-
kais atbalsts 
Pašvaldības atbalsts kultūras 
attīstības veicināšanai ir līdzfi-
nansējuma piešķiršana, mate-
riālo resursu nodrošināšana kā 
arī informatīvais un organiza-
toriskais atbalsts.
Pašvaldības līdzfinansējumu 
kultūras pasākumu rīkošanai 
tiek piešķirts citu personu 
organizētajiem pasākumiem, 
kuru mērķis atbilst Ozolnieku 
novada attīstības programmai 

5. oktobrī Ozolnieku Tautas 
namā atklāta jaunā kultūras 
sezona un nosvinēta Ozolnieku 
Tautas nama, kādreizējā Ozol-
nieku ciemata pagasta nama 
80 gadu jubileja. Ozolnieku no-
vada amatiermākslas kolektīvi 
savai mājvietai bija sarūpējuši 

koncertuzvedumu “Šī vecā sir-
mā māja ar kāpnēm platajām”. 
Režisore Dace Vilne.
Koncertuzvedumā Ozolnie-
ku novada amatierteātris un 
pārējie novada kolektīvi caur 
dziesmu un deju “atdzīvināja” 
nozīmīgākos notikumus un 

interesantākos faktus Tautas 
nama 80 gadu pastāvēšanas 
laikā. 
Tautas namā reiz bijuši iekārtoti 
vairāki dzīvokļi, tur atradies pa-
gasta vecākā kabinets, kance-
leja, sēžu zāle un bibliotēka. Arī 
seifa istaba, pat  aresta telpas, 

maizes ceplis un un skatu tor-
nis uz jumta. Ozolnieku tautas 
nams savulaik kalpojis arī kā 
Jelgavas rajona kultūras nams, 
Jelgavas meliorācijas mašīnu 
stacijas kantoris, Jelgavas PMK-
13 arodbiedrības kultūras nams 
un komunālā saimniecība. Tau-

11. novembrī
“Patriotu nedēļu” aizsāksim ar Lāčplēša dienai veltītiem pasāku-
miem, muzikāliem priekšnesumiem un svecīšu iedegšanu pie 
Vareļu pieminekļa un Skuju skolas Brīvības cīņu pieminekļa.

15. novembrī
notiks Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts 
svētku koncerts un balle Garozas pamatskolā, kurā piedalīsies 
vietējie amatiermākslas kolektīvi un pieaicinātie mākslinieki. 
Ballē spēlēs grupa “Klaidoņi”.

18. novembrī,
svētku kulminācijas dienā, pasākumi tiks organizēti vairākos 
novada centros. Rīts sāksies ar svētku dievkalpojumu Salgales 
evanģēliski luteriskajā baznīcā. Ānes kultūras namā būs skatāms 
koncertuzvedums, kurā piedalīsies Indra Burkovska, Valdis Zilve-
ris un Andris Daņiļenko. Savukārt Ozolnieku centrā tradicionāli 
tiks organizēts lāpu gājiens, kas bungu orķestra pavadībā dosies 
uz galveno svētku norises vietu pie Ozolnieku Tautas nama. Te 
varēs sasildīties pie ugunskura, baudīt karstu tēju un noklausī-
ties grupas “Otra puse” muzikālo priekšnesumu. Svētku izskaņā 
visiem par prieku un Latvijai par godu - svētku salūts.
Aicinām ikvienu novadnieku kopā ar ģimenēm sekot līdzi infor-
mācijai,  apmeklēt svētku pasākumus un būt kopā Latvijas 101. 
dzimšanas dienā!

un Nodaļas kultūrvides līdzsva-
rotības un ilgtspējīgas attīstī-
bas koncepcijas prioritātēm. 
Ar Noteikumiem par pašvaldī-
bas atbalstu kultūras attīstības 
veicināšanai Ozolnieku novadā 
var iepazīties Ozolnieku nova-
da mājas lapā www.ozolnieki.lv  
sadaļā “Kultūra”. 
Jautājumu gadījumā lūgums 
sazināties ar Kultūras nodaļas 
vadītāju Evitu Poču pa tālru-
ni 26563691, vai rakstot uz 
e-pastu: evita.poca@ozolnie-
ki.lv.

Ozolnieku novada Kultūras nodaļa

tas namā atradusies arī kafejnī-
ca un aptieka. 
Atskatoties uz šī nama 80 gadus 
seno pagātni, pārliecinājāmies, 
ka ēka visos laikos kalpojusi 
cilvēkiem – tautai. Tāpēc apzī-
mējums “Tautas nams”  ir vis-
precīzākais. 

Aicinām apmeklēt Ozolnieku 
Tautas namā notiekošos pasā-
kumus un iesaistieties amatier-
mākslas kolektīvos. Uz tikšanos 
Tautas namā! 

Madara Griba,
Ozolnieku Tautas nama direktore

Ānes kultūras namam 10!

Ānes kultūras nams šogad atzīmē savu pirmo desmitgadi. To at-
klājot, oktobrī namā varēja apskatīt aizvadītajos gados kultūras 
namā notikušo pasākumu afišu izstādi. Gaidot kultūras nama 10 
gadu jubilejas svinības, kas notiks “Ziemas ballē” decembrī, kul-
tūras nams turpina darbu un aicina uz vairākām amatierteātra 
izrādēm. 

Solvita Cukere

Evita Poča, Kultūras nodaļas vadītāja
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Vasilijs Žižkuns       1947
Dzidra Gruģe           1935
Jānis Bībers              1932
Jurijs Maksimovs   1952

Ozolnieku novada domes Administratīvajā komisijā septembrī  izskatītas sešpadsmit adminis-
tratīvo pārkāpumu lietas, pārkāpējiem piemērojot brīdinājumus un naudas sodus par kopējo 
summu 610.00 eiro. 
Konstatētie pārkāpumi:
• Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas vai pārvadāšanas prasību pārkāpšanu, ja to dēļ 

nodarīts fizisks vai materiāls zaudējums (LAPK 106. panta otrā daļa); 
• Par būves patvaļīgu būvniecību (LAPK 152. panta otrā daļa);
• Par dzīvesvietas nedeklarēšanu (LAPK 186. panta otrā daļa);
• Par zāles nepļaušanu (Saistošo noteikumu Nr. 7/2018 “Ozolnieku novada teritorijas uzturēšana un 

kopšana” 4.1. un 4.2. punkti).
Jana Vilciņa, Administratīvās komisijas priekšsēdētāja

Paziņojums par atkārtotu izsoli
Ozolnieku novada domes Iepirkumu un izsoļu komisija rīko nekustamā īpašuma Iecavas ielā 2, Bran-
kās, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, kadastra Nr. 5444 900 0927, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 7 (kopējā 
platība 47,6 m2) un tam piekrītošajām kopīpašuma 476/2338 domājamām daļām no būves (kadastra 
apzīmējums 54440050293001) un zemes (kadastra numurs 54440050293) atkārtotu rakstisku izsoli ar 
augšupejošu soli.
Izsoles dalībnieki savus piedāvājumus var iesniegt, sākot no 2019. gada 25. oktobra līdz 2019. gada 26. no-
vembrim plkst. 10.00 Ozolnieku novada pašvaldības kancelejā (2. kabinetā), Stadiona ielā 10, Ozolniekos, 
Ozolnieku novadā. Piedāvājumi tiks atvērti 2019. gada 26. novembrī plkst. 10.05, Ozolnieku novada pašval-
dības ēkas zālē, Stadiona ielā 10, Ozolniekos. 
Nekustamā īpašuma sākumcena ir 1760.00 eiro (viens tūkstotis septiņi simti sešdesmit eiro). Maksāšanas 
līdzekļi – 100 % eiro. Izsoles dalībniekam pirms izsoles ir jāsamaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsoles 
sākumcenas, t.i. 176.00 eiro (viens simts septiņdesmit seši eiro) apmērā Ozolnieku novada domes kontā 
Nr. LV72HABA0551001405027, A/S Swedbank, kods: HABALV22 ar norādi “Nodrošinājums nekustamā īpašu-
ma Iecavas ielā 2 – 7, Brankās, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, izsolei”. 
Nekustamā īpašuma apskate iespējama darba dienās, iepriekš vienojoties par laiku ar nekustamā īpašu-
ma speciālisti Irinu Malahovsku, tālr. 63084713 vai 29991198, e-pasts: irina.malahovska@ozolnieki.lv. 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā: 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 die-
nas, tās iemaksu veicot pašvaldības kontā. Uz izsolāmo nekustamo īpašumu nav personas ar pirmpir-
kuma tiesībām. Kontaktpersona: Iepirkumu un izsoļu komisijas priekšsēdētāja Svetlana Krūmiņa, tel. 
63084708, e-pasts: svetlana.krumina@ozolnieki.lv 

Valentīna Dementjeva     1940
Brigita Regīna Rimša       1927
Emīlija Krūče                       1926

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr. 21/2019 

APSTIPRINĀTI ar Ozolnieku novada domes
2019. gada 17. oktobra  lēmumu Nr. 21 (prot. Nr. 11)

Saistošie noteikumi Nr. 21/2019  “Grozījumi 2016. gada 11. oktobra Ozolnieku novada domes 
saistošajos noteikumos Nr. 16/2016  “Par nekustamā īpašuma nodokli Ozolnieku novadā””

Izdoti saskaņā ar  likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 15. punktu 
un likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrās daļas 9.1. punktu, 2.1. daļu, 2. panta 8.1 daļu, 3. 

panta 1.4, 1.6 daļu, 9. panta otro daļu

1. Izdarīt Ozolnieku novada domes 2016. gada 11. oktobra saistošo noteikumu Nr. 16/2016 „Par nekustamā 
īpašuma nodokli Ozolnieku novadā” 4. punktā šādus grozījumus: aizstāt vārdus “dārza mājām ar kopējo 
platību līdz 25m2” ar vārdiem “būvēm, kuru lietošanas veids ir vasarnīca vai dārza māja un kuras ir Ozol-
nieku novadā deklarētu personu īpašumā,”. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī. 

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                     Dainis Liepiņš

Ozolnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.21/2019
 „Grozījumi 2016. gada 11. oktobra Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos 

Nr. 16/2016 „ Par nekustamā īpašuma nodokli Ozolnieku novadā”” paskaidrojuma raksts

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes 
2019. gada 26. septembra sēdes lēmumu Nr. 13

(protokols Nr. 11)
Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr. 18/2019 

„Ozolnieku novada sabiedriskās kārtības noteikumi” 
Izdoti saskaņā ar 

likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 4. punktu 

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka sabiedriskās kārtības normas Ozolnieku novada admi-
nistratīvajā teritorijā un paredz atbildību par noteikumu neievērošanu. 
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. sabiedriska vieta – publiskā lietošanā esoši publiski objekti Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā, 
turpmāk tekstā – Sabiedriska vieta;
2.2. atpūtas vieta – aprīkota Sabiedriska vieta, kas paredzēta atpūtai, tai skaitā bērnu rotaļu laukumi un 
ierīkotās pastaigu takas, turpmāk tekstā – Atpūtas vieta; 
2.3. sīkie atkritumi – sērkociņi, izsmēķi, saulespuķu un citu augu sēklu un riekstu čaulas, papīri, košļājamā 
gumija, pudeles un skārda bundžas, plastmasas un stikla izstrādājumi u.tml., turpmāk tekstā – Sīkie atkri-
tumi.

II. Aizliegumi, ierobežojumi un atbildība par to neievērošanu
3. Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā ir aizliegts:

3.1.  mitināties (gulēt, nakšņot un tml.) Sabiedriskā vietā;
3.2. piegružot Sabiedriskas vietas ar Sīkajiem atkritumiem;
3.3.  sēdēt uz Sabiedriskā vietā izvietota atpūtas soliņa atzveltnes, staigāt, stāvēt vai gulēt uz atpūtas 
soliņiem;
3.4. ēkas, žogus, citas būves, to arhitektoniskos elementus, iekārtas, izkārtnes, ziņojumus, reklāmas un 
citus informācijas nesējus sasmērēt ar zīmējumiem, uzrakstiem u.c. veidos, tos patvaļīgi noņemt vai 
uzstādīt, vai pārvietot;
3.5. Sabiedriskā vietā ierīkotos apstādījumos - lauzt kokus, krūmus, zarus, plūkt lapas, ziedus, augļus;
3.6. novietot transporta līdzekli apstādījumos, zālienos vai Atpūtas vietās, kur tas nav paredzēts;
3.7. peldēties Sabiedriskās vietās, kur tas ir aizliegts, kā arī aiz peldēšanās vietu norobežojuma (bojām) 
vai lēkt ūdenī no vietām, kur tas aizliegts;
3.8. peldināt dzīvniekus Sabiedriskā vietā;
3.9. Sabiedriskās vietās mazgāties, mazgāt dzīvniekus vai veļu;
3.10.vest pastaigā suņus Atpūtas vietās, kur tas ir aizliegts;
3.11. izkārt veļu Sabiedriskā vietā, kas nav šim nolūkam speciāli iekārtotas;
3.12. mazgāt mehānisko transporta līdzekli vai veikt tā profilaktisku apkopi (eļļas vai citu šķidrumu mai-
ņu un tml.) Sabiedriskā vietā, kas tam nav īpaši paredzēta;
3.13. uzstādīt telti vai ierīkot citas nakšņošanas vietas Sabiedriskās vietās;
3.14. kurināt ugunskuru un grilu Sabiedriskās vietās, izņemot publiskos pasākumus, kuros ugunskuru ku-
rināšana ir saskaņota ar Ozolnieku novada pašvaldību, Līgo svētkus un vietās, kur ir ierīkotas ugunskuru 
vietas;
3.15. novietot lielgabarīta priekšmetus un kravu, tai skaitā būvmateriālus, malku, Sabiedriskās vietās, kas 
nav šim nolūkam speciāli noteiktas;
3.16. braukt ar mehānisko transporta līdzekli Sabiedriskās vietās, kur tas ir aizliegts ar aizlieguma zīmēm 
vai informatīvām norādēm, un Atpūtas vietās, izņemot braukšanu ar Atpūtas vietu apsaimniekošanai 
izmantojamiem specializētajiem transporta līdzekļiem;
3.17. nepilngadīgām personām, kas nav sasniegušas 16 gadu vecumu, atrasties Sabiedriskās vietās laikā 
no plkst. 23.00 līdz plkst.6.00 bez vecāku vai personu, kas viņus aizstāj, pavadības;
3.18. ciema teritorijā trokšņot darba dienās līdz plkst. 8.00 rītā un no plkst. 21.00 vakarā, un brīvdienās 
līdz plkst. 10.00 rītā un no plkst.18.00 vakarā, ja tas traucē apkārtējo personu mieru un trokšņošana nav 
saistīta ar satiksmi vai pasākumiem, kas saskaņoti ar Ozolnieku novada pašvaldību.

4. Par noteikumos, izņemot 3.17. punktā, noteikto aizliegumu neievērošanu, izsaka brīdinājumu vai piemēro 
naudas sodu fiziskajām personām no 10 eiro līdz 70 eiro, juridiskajām personām no 10 eiro līdz 500 eiro. Ja 
pārkāpums izdarīts atkārtoti viena gada laikā, piemēro naudas sodu fiziskajām personām no 71 eiro līdz 
500 eiro, juridiskajām personām no 501 eiro līdz 1000 eiro.
5. Par noteikumu 3.17.punktā noteiktā aizlieguma neievērošanu nepilngadīgo personu vecākiem vai perso-
nai, kas viņus aizstāj, izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu no 10 eiro līdz 70 eiro.

III. Noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu 
6. Kontrolēt noteikumu izpildi atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgi Ozolnieku novada Pašvaldības policijas 
darbinieki. Administratīvo pārkāpumu lietas par noteikumu pārkāpšanu izskata Ozolnieku novada Admi-
nistratīvā komisija.
VI. Noslēguma jautājumi
7. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Ozolnieku novada pašvaldības 2010.
gada 8.jūnija Saistošos noteikumus Nr. 6/2010 “Ozolnieku novada sabiedriskās kārtības noteikumi”.

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                          Dainis Liepiņš

Saistošo noteikumu Nr. 18/2019
“Ozolnieku novada sabiedriskās kārtības noteikumi” 

paskaidrojuma raksts

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta pirmajā daļā ir no-
teikts, ka  nekustamā īpašuma nodokļa likmi vai likmes no 0,2 līdz 3 pro-
centiem no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības nosaka pašvaldī-
ba savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas 
gada 1.novembrim.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

    Saistošie noteikumi paredz, ka būvēm, kuru lietošanas veids ir dzīvoša-
na un kurā taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta nav deklarēta 
nevienai personai, nekustamā īpašuma nodokļa likme 1,5% apmērā 
no objekta kadastrālās vērtības  netiks piemērota Ozolnieku novadā 
deklarētu personu īpašumā esošām būvēm bez platības ierobežojuma, 
kuru lietošanas veids ir vasarnīca vai dārza māja.

3. Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu

Nosakot speciālo regulējumu nekustamā īpašuma nodokļu likmēm, 
paredzama nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumu samazināšanās. 
Šo ietekmi nav iespējams precīzi noteikt, jo tas atkarīgs no iedzīvotāju 
aktivitātes saistībā ar deklarēšanos mājokļos.  

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

Saistošie noteikumi attiecas uz Ozolnieku novadā deklarētām fiziskām 
personām, nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem, kuru īpašumā ir 
būves ar lietošanas veidu vasarnīca vai dārza māja, un kurā taksācijas 
gada 1. janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta nav deklarēta nevienai personai.

5. Informācija par 
administratīva-
jām procedūrām

     Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu un maksāšanas paziņojumu 
izdošanu atbilstoši šo saistošo noteikumu nosacījumiem veic Ozolnieku 
novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļa.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

    Konsultācijas nav veiktas.

        Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs              Dainis  Liepiņš
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 
4. punktā ir noteikts, ka pašvaldības kompetencē 
ir izdot Saistošos noteikumus par sabiedrisko 
kārtību, paredzot administratīvo atbildību par to 
pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos.

2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumi nosaka aizliegumus un ierobežojumus 
Ozolnieku novada administratīvās teritorijas 
robežās, par kuru neievērošanu tiek paredzēta 
administratīvā atbildība.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav plānota būtiska pašvaldības budžeta 
ieņēmumu daļas palielināšanās.

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

Nav attiecināms uz projekta saturu.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Noteikumu kontroli nodrošinās Ozolnieku 
novada Pašvaldības policija.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

   Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs     Dainis  Liepiņš



Vertical
1. Kurā ciematā katru otro sestdienu notiek jauniešu vakari?
2. Kāds augs tika iestādīts pie Ozolnieku vidusskolas akcijas 
'Pasaules talka' ietvaros
3. Kur seniori var apgūt pirmās iemaņas darbā ar datoru un interneta 
lietošanā
4. Kāda veida atkritumu bezmaksas izvešanu SIA 'CleanR' veic katru 
otro pirmdienu?
7. Cik gadu jubileju šogad svin Ozolnieku tautas nama ēka?
8. Kura ciemata veselības trasē pieejams disku golfa aprīkojums?
10. Kam paredzētas LLKC rīkotās bezmaksas konsultācijas?
12. Kurā mēnesī nākamgad notiks balvas 'Sporta laureāts 2019' 
pasniegšana?
14. Kurai pilsētai plānots pievienot Ozolniekus 'Administratīvi 
teritoriālās reformas' rezultātā
16. Kādiem detektoriem jābūt uzstādītiem katrā mājsaimniecībā, sākot 
no Jaunā gada?
17. Kā sauc uzņēmumu, kas Ozolniekos nodarbojas ar atkritumu 
apsaimniekošanu?
18. Kāds Latvijas upēm neraksturīgs dzīvnieks nesen izpeldēja 
'Iecavas' upes krastā?

Horizontal
5. Kādas bezmaksas nodarbības notiek Ozo ledus hallē
6. Būvniecības infomācijas sistēmas nosaukuma abreviatūra
9. Kāds fonds trim Ozolnieku vidusskolas skolēniem piešķīris 300 eiro 
lielu stipendiju?
11. Kā nosaukti krāsainie makaroni, ko ražo Ozolniekos?
13. Kā sauc sertificētu skursteņu tīrīšanas speciālistu?
15. No kāda metāla izgatavotas karotītes, ko pasniedz Ozolnieku 
novada jaundzimušo vecākiem?
19. Kā sauc biedrību, kas no 4. līdz 11. novembrim, rīko Labdarības 
nedēļu?
20. Kā sauc interneta vietni, kur var nobalsot par Ozolniekiem VARAM 
rīkotājā konkursā par 'Ģimenei draudzīgāko pašvaldību'?
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HORIZONTĀLI
5.  Kādas bezmaksas nodarbības notiek Ozo ledus hallē?
6.  Būvniecības infomācijas sistēmas nosaukuma abreviatūra.
9.  Kāds fonds trim Ozolnieku vidusskolas skolēniem piešķīris 300 eirolielu 

stipendiju?
11.  Kā nosaukti krāsainie makaroni, ko ražo Ozolniekos?
13.  Kā sauc sertificētu skursteņu tīrīšanas speciālistu?
15.  No kāda metāla izgatavotas karotītes, ko pasniedz Ozolnieku novada 

jaundzimušo vecākiem?
19.  Kā sauc biedrību, kas no 4. līdz 11. novembrim, rīko Labdarības nedēļu?
20.  Kā sauc interneta vietni, kur var nobalsot par Ozolniekiem VARAMrīkotājā 

konkursā par "Ģimenei draudzīgāko pašvaldību"?

VERTIKĀLI
1. Kurā ciematā katru otro sestdienu notiek jauniešu vakari?
2. Kāds augs tika iestādīts pie Ozolnieku vidusskolas akcijas "Pasaules talka" 

ietvaros?
3.  Kur seniori var apgūt pirmās iemaņas darbā ar datoru un interneta 

lietošanā?
4.  Kāda veida atkritumu bezmaksas izvešanu SIA 'CleanR' veic katru otro 

pirmdienu?
7.  Cik gadu jubileju šogad svin Ozolnieku tautas nama ēka?
8.  Kura ciemata veselības trasē pieejams disku golfa aprīkojums?
10.  Kam paredzētas LLKC rīkotās bezmaksas konsultācijas?
12.  Kurā mēnesī nākamgad notiks balvas "Sporta laureāts 2019" pasniegšana?
14.  Kurai pilsētai plānots pievienot Ozolniekus "Administratīvi teritoriālās 

reformas" rezultātā?
16.  Kādiem detektoriem jābūt uzstādītiem katrā mājsaimniecībā, sākot no 

Jaunā gada?
17.  Kā sauc uzņēmumu, kas Ozolniekos nodarbojas ar atkritumu 

apsaimniekošanu?
18.  Kāds Latvijas upēm neraksturīgs dzīvnieks nesen izpeldēja "Iecavas" upes 

krastā?

Krustvārdu mīkla. Atbildes avīzes lappusēs.

18. oktobrī jaunieši aizvadīja aizraujošu "Velo gonku 2019".

4. oktobrī Ozolnieku Tautas namā pateicāmies kuplajai novada skolotāju
saimei un pārsteidzām ar Lindas Leen un Riharda Lībieša koncertu". 

18. oktobrī Mežaparka 
Lielajā estrādē
119 Latvijas
pašvaldības iestādīja 
katra savu rododendru. 

Ozolnieku novada 
košumkrūmam
selekcionāri devuši 
vārdu "Jautrīte".

19. oktobrī Ozolnieku Tautas namā pirmizrādi piedzīvoja Ozolnieku novada 
amatierteātra iestudētā Roberta Hārlinga luga “Dzelzs magnolijas” Daces 
Vilnes režijā.  

Oktobra foto zibšņi


