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ar saknēm novadā

Ozolniekos realizē projektu
ūdens kvalitātes uzlabošanai

Šobrīd Ozolniekos tiek realizēts Kohēzijas Fonda
līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ozolnieku novada Ozolnieku ciemā”, kas sastāv no trim daļām.

Ūdens sagatavošanas stacijas
(turpmāk-ŪSS) būvdarbi, tiek realizēta saskaņā ar būvdarbu līgumu
Nr. 31/2012 „Projektēšana un būvdarbi – ūdens ieguves, sagatavošanas un uzglabāšanas ietaišu (ŪAS)
projektēšana un izbūve”. Minētā
projekta būvuzņēmējs SIA „Jaunmāja”. Projektā paredzēts izbūvēt
jauno artēzisko urbumu un rekonstruēt esošo artēzisko urbumu, veikt
tamponāžu pieciem artēziskajiem
urbumiem, izbūvēt ūdens attīrīšanas staciju ar atdzelžotāju filtriem,
kā arī osmozes iekārtu-ūdens sagatavošanas staciju ar jaudu 50m3/
st. Papildus tiks izbūvēts ūdens uzglabāšanas rezervuārs ar tilpumu
547 m3 un otrā pacēluma sūkņu
stacija ar jaudu līdz 43 l/s. Akceptētā līguma summa bez pievienotās
vērtības nodokļa: 497 443,97 LVL.
Projektu paredzēts nodot ekspluatācijā 2014.gada 30. janvāri.
Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu (turpmāk – ŪKT)
būvdarbi, tiek realizēti saskaņā ar
būvniecības līgumu Nr. 29/2013
„Ūdens un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšanas
būvdarbi”. Minētā projekta būvuzņēmējs SIA „Siltums Jums”. Projektā paredzēts izbūvēt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, kā arī
pārsūknēšanas stacijas. Kopējais

izbūvējamo ūdensvada tīklu garums 3.1 km, kopējais izbūvējamo
pašteces kanalizācijas tīklu garums
3.0 km, kopējais izbūvējamo kanalizācijas spiedvadu garums 1.6 km,
izbūvējamās kanalizācijas sūkņu
stacijas 6 gab. Līguma akceptētā
līguma summa bez pievienotās
vērtības nodokļa: 854 272,95 LVL.
Projektu paredzēts nodot ekspluatācijā 2014.gada 30.oktobrī.
Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu (NAI) projektēšana un izbūve, projekta „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Ozolnieku
novada Ozolnieku ciemā” ietvaros
(Nr. 32/2012). Bioloģiskās attīrīšanas bloks( Qvid = 800 m3/dn).
Minētā projekta būvuzņēmējs SIA
„Siltums Jums”. Akceptētā līguma
summa bez pievienotās vērtības
nodokļa: 991 267,68 LVL. Projektu paredzēts nodot ekspluatācijā
2014.gada 30.oktobrī.
Eiropas Kohēzijas fonda līdzfinansējums 1 734 304,57 LVL.
Pēc kopējo projektu realizācijas
Ozolnieku ciema iedzīvotāji iegūs
kvalitatīvāku dzeramo ūdeni saskaņā
ar Ministru kabineta noteikumiem
Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās
nekaitīguma un kvalitātes prasības,
monitoringa un kontroles kārtība”.
SIA „Ozolnieku KSDU” valdes priekšsēdētājs Gunārs Jaunsleinis

Oktobrī notiks Ozolnieku novada
iedzīvotāju sapulces
Sapulcēs būs iespēja uzdot jautājumus par trīs aktuālām tēmām:
•Komunikācija ar pašvaldību;
•Sociālā palīdzība;
•2014. gada budžeta plānošana.
Aicinām līdz 6. oktbrim iesūtīt jautājumus uz e-pastu: evita.kairisa@ozolnieki.lv vai zvanot: 63084702 (norādot
vārdu, uzvārdu un sapulces datumu,
ko paredzēts apmeklēt), lai atbildīgie
speciālisti var sagatavot nepieciešamo
informāciju).
Sapulču norises laiks un vieta:
15.10.2013. – plkst. 19:00 - Emburgā,
Salgales pagasta pārvaldē, adrese:
„Vīgriezes”, Emburga, Salgales pagasts;

17.10.2013. – plkst. 19:00 - Garozā,
Garozas pakalpojumu centrā, adrese:
„Eži”, Garoza, Salgales pagasts;
22.10.2013. – plkst. 19:00 - Ānē, Ānes
kultūras namā, adrese: Celtnieku iela
12b, Cenu pagasts;
24.10.2013. – plkst. 19:00 - Brankās,
Branku pakalpojumu centrā, adrese:
Parka iela 4; Cenu pagasts;
30.10.2013. – plkst. 19:00 - Ozolniekos, Domes ēkā, Adrese: Stadiona iela
10, Ozolnieku pagasts
Ozolnieku novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Evita Kairiša

Ozolnieku novada
pašvaldībā jauns
izpilddirektors

Informējam, ka šī gada
16. septembrī Ozolnieku
novada pašvaldībā darbu
uzsācis izpilddirektors
Jānis Počs.
J. Počs dzimis 1977. gadā Jelgavā. Absolvējis Jelgavas 4. vidusskolas mūzikas novirziena klasi,
studējis Latvijas Lauksaimniecības
universitātē inženiertehniskās zinātnes un mācības turpinājis, iegūstot maģistra grādu ekonomikā.
Kopš 2004. gada J. Počs strādājis SIA «Konekesko Latvija» par
Lauksaimniecības, meža un celtniecības tehnikas servisa vadītāju,
apgūstot nepieciešamās iemaņas
personāla vadīšanā, komunikācijā
ar klientiem, finanšu plūsmas plānošanā un problēmu risināšanā.
Kopš 2000. gada Jānis kopā ar
ģimeni dzīvo Ozolniekos, ko uzskata par labu vietu darbam un
atpūtai. Ģimenē aug divas meitas,
ar kurām kopā tiek pavadīts brīvais laiks, piedaloties sportiskās
aktivitātēs un kultūras pasākumos.
J. Počs novērtē Ozolnieku novada

dabisko vidi un iespējas, katru reizi,
tālu neceļojot, kvalitatīvi un aktīvi
atpūsties savā dzīvesvietā.
Strādājot pašvaldībā, J. Počs
saskata iespēju paplašināt savu redzējumu un veicināt pašizaugsmi,
jo Ozolnieku novada domē viņa
pakļautībā būs ap 30 struktūrvienībām un iestādēm ar vairākiem
simtiem darbinieku.
Šobrīd Ozolnieku novada pašvaldības izpilddirektors jau ir sācis
pārrunas ar struktūrvienību vadītājiem, lai precīzi izprastu katra darbinieka pienākumus un atbildību,
kas ļautu labāk atrast iespējas uzlabot individuālo un kopējo darba
efektivitāti. J. Počs vēlas uzlabot
iekšējo komunikāciju, komunikāciju ar iedzīvotājiem un informācijas
aprites ātrumu, bet galvenais, lai
pašvaldība būtu spējīga rast efektīvu un ātru risinājumu jebkuriem
tās pārziņā esošajiem jautājumiem.
Izpilddirektora Jāņa Poča
kontaktinformācija: t: 63084704,
m: 29338342, e-pasts:
janis.pocs@ozolnieki.lv

Pieņemšanas laiki:
Ozolniekos

Brankās

Ānē

(Stadiona ielā 10)

(Parka ielā 4)

(Celtnieku ielā 12b) pārvaldē

Salgales pagasta

Pirmdienās

10:00-17:00

15:00-17:00

Ceturtdienās

12:00-19:00

15:00-17:00

(mēneša otrajā
un ceturtajā)

(mēneša pirmajā
pirmdienā)

9:00-11:00

(mēneša otrajā un
ceturtajā)
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Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes 2013.gada 10.septembrasēdes lēmumu Nr.5, protokols Nr.11 Ozolnieku novada
domes saistošie noteikumi Nr.12/2013

Septembra sēdē
Ozolnieku novada
dome nolēma:
1. Iecelt Ozolnieku novada paš- 5. Apstiprināt nolikumu „Par

valdības izpilddirektora amatā
Jāni Poču.
2. Ievēlēt Ozolnieku novada
vēlēšanu komisiju:
Aigars Pampe, SIA „Ozolnieku
KSDU”, elektrosaimniecības
vadītājs,
Valentīna Linde, Ozolnieku
novada pašvaldība, pašvaldības
sekretāre,
Iveta Strēlniece, Ozolnieku novada bāriņtiesa, priekšsēdētāja,
Santa Ozola, Zemgales plānošanas reģions, administrācijas
vadītāja,
Ineta Freimane, Jelgavas
novada pašvaldība, izglītības
pārvaldes metodiķe,
Ieva Briģe, Ozolnieku novada
pašvaldības Sociālais dienests,
sociālā pedagoģe,
Ilona Butkus, Ozolnieku novada
pašvaldības Būvvalde, lietvede.
3. Ozolnieku novada vēlēšanu
komisijas locekļu kandidātu
sarakstā tiek iekļauti:
Inga Kerus, Ozolnieku novada
pašvaldības Sociālais dienests,
lietvede,
Guntis Dukurs, Ozolnieku
novada pašvaldība, speciālists
mājokļu jautājumos.
4. Publicēt Ozolnieku novada
domes saistošos noteikumus
Nr.10/2013 „Grozījumi Ozolnieku novada domes 2010.
gada 19.janvāra saistošajos
noteikumos 8/2010 „Par
pašvaldības pabalstu vecākiem
(aizbildņiem), kuru bērns netiek
nodrošināts ar vietu Ozolnieku
novada izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas
apguvei”;

debitoru parādu kontroli”.

6. Apstiprināt Ozolnieku nova-

da domes saistošos noteikumus
12/2013 „Par nekustamā īpašuma nodokli 2014.gadā” .
7. Apstiprināt konkursa „Ozolnieku novada sakoptākā sēta
2013” rezultātus.
8. Piešķirt stipendijas Ozolnieku vidusskolas 10. -12.
klašu labākajiem skolēniem un
apstiprināt Ozolnieku vidusskolas izstrādāto nolikumu par
stipendiju piešķiršanas kārtību.
Lēmuma izpildes nodrošinājums 2014.gada Ozolnieku
novada pašvaldības budžeta
līdzekļi.
9. 2013./2014. mācību gadā
Ozolnieku novada skolās finansēt skolēniem papildu sporta
nodarbības pēc mācībām no
2013.gada 1.oktobra;Lēmuma
izpildes nodrošinājums:
2428,89 LVL no 2013.gada
Ozolnieku novada pašvaldības
budžeta šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem, 4047,82
LVL (atbilstoša summa eiro) iekļaujami 2014.gada Ozolnieku
novada pašvaldības budžetā.
10. Finansēt slēpošanas
inventāra iegādi Ozolnieku novada skolām; Lēmuma izpildes
nodrošinājums: 10`000,00
LVL no 2013.gada Ozolnieku
novada pašvaldības budžeta
šim mērķim paredzētajiem
līdzekļiem.
Kārtējā novada domes sēde notiks 2013.gada 8.oktobrī plkst.
17:00 Ozolnieku vidusskolā

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.10/2013
Grozījumi Ozolnieku novada domes 2010.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos Nr.8/2010

„Par pašvaldības pabalstu vecākiem
(aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar
vietu Ozolnieku novada izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei”
APSTIPRINĀTS ar Ozolnieku novada domes 2013.gada
13.augusta lēmumu Nr. 7(prot. Nr.10)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”15.panta
pirmās daļas 4.punktu, un 43.panta trešo daļu

Izdarīt Ozolnieku novada domes 2010.
gada 19.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.8/2010 „Par pašvaldības pabalstu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Ozolnieku novada izglītības
iestādē pirmsskolas izglītības programmas
apguvei” šādus grozījumus:
1. Aizstāt saistošo noteikumu 7.punktā
vārdus „Ozolnieku novada dome” ar vārdiem „Ozolnieku novada domes Izglītības,
kultūras un veselīga dzīves veida veicināšanas komiteja”.
2. Aizstāt saistošo noteikumu 10.punkta

vārdus „Ozolnieku novada dome” ar vārdiem „Ozolnieku novada domes Izglītības,
kultūras un veselīga dzīves veida veicināšanas komiteja”.
3. Izteikt saistošo noteikumu 15.punktu
jaunā redakcijā:
„11. Ozolnieku novada domes Izglītības,
kultūras un veselīga dzīves veida veicināšanas komitejas lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pabalsta
pieprasītājs var pārsūdzēt Ozolnieku novada
domē Ozolnieku novada domes nolikumā
un Administratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā.”
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs
Pēteris Veļeckis

„Par nekustamā īpašuma nodokli Ozolnieku
novadā 2014.gadā”
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas
15.punktu, 45.pantu un likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli”1.panta otrās daļas 9.1 punktu un , 3.panta
pirmās daļas ievaddaļu un 1.4 punktu, 9.panta otro daļu
un Pārejas noteikumu 40.2 ,51.punktu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Ozolnieku
novada administratīvajā teritorijā piemēro
nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma
ierobežojumu, nekustamā īpašuma nodokļa
likmes, nosaka apliekamos objektus un nekustamā īpašuma maksāšanas paziņojumu
piespiedu izpildes termiņu.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu izdošanu un nekustamā
īpašuma nodokļa parādu piedziņu atbilstoši
šo saistošo noteikumu nosacījumiem veic
Ozolnieku novada pašvaldības Finanšu un
grāmatvedība daļa.
3. Nekustamā īpašuma nodokļa apmērs
atsevišķi par katru zemes vienību taksācijas
gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru
(neņemot vērā atvieglojumus) vairāk par 25
procentiem.
4. Ja nekustamā īpašuma objekts kļūst
par nekustamā īpašuma nodokļa objektu
taksācijas gadā (ja pirmstaksācijas gadā
objekts bija ar nekustamā īpašuma nodokli
neapliekams objekts vai ja izveidots jauns
nekustamā īpašuma objekts), tad nekustamā īpašuma nodoklis taksācijas gadā tiek
aprēķināts, nepiemērojot nodokļa pieauguma ierobežojumu.
5. Ja taksācijas gadā ir mainījusies zemes vienības platība salīdzinājumā ar platību, par kuru nekustamā īpašuma nodoklis

tika aprēķināts pirms taksācijas gadā, nekustamā īpašuma nodoklis tiek aprēķināts,
piemērojot noteikumu 3.punkta noteikto
nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma
ierobežojumu un vadoties no pirmstaksācijas gadā aprēķinātā nekustamā īpašuma
nodokļa apmēra par vienu kvadrātmetru.
6. Šo saistošo noteikumu 3.punktā noteiktais nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums neattiecas uz nodokļa aprēķinu par
neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamu
zemi.
7. Šo saistošo noteikumu 3.punktā noteiktais nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu nepiemēro, ja aprēķinātais nodoklis
ir mazāks par 5 latiem.
8. Būves, kas klasificētas kā vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas, tiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi trīs procentu apmērā no
lielākās vērtības – būvei piekritīgās zemes
kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās
vērtības.
9. Ar nekustamā īpašuma nodokli netiek
apliktas dzīvojamo māju palīgēkas un to daļas (izņemot garāžas), kuras netiek izmantotas saimnieciskā darbībā.
10. Noteikt, ka nodokļa maksāšanas
paziņojumu piespiedu izpildes termiņš ir
septiņi gadi no nodokļa samaksas termiņa
iestāšanās brīža.
11. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc
to publicēšanas un tie ir piemērojami nekustamā īpašuma maksājumu paziņojumu sagatavošanai par 2014.gadu.
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs
Pēteris Veļeckis

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.8/2013

Grozījumi Ozolnieku novada domes 2009.gada
13.oktobra saistošajos noteikumos Nr.27/2009
„Ozolnieku novada pašvaldības nolikums”

APSTIPRINĀTS ar Ozolnieku novada domes
2013.gada 13.augusta lēmumu Nr.6 (prot. Nr.10)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”21.panta
pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu un 45.pantu

Izdarīt Ozolnieku novada domes 2009.
gada 13.oktobra saistošajos noteikumos
Nr.27/2009 „Ozolnieku novada pašvaldības
nolikums” šādus grozījumus:
1. Izslēgt saistošo noteikumu 5.1.apakšpunktā vārdu „atbrīvoto”.
2. Izteikt saistošo noteikumu 6.punktu
sekojošā redakcijā:
„6. Ozolnieku novada domes izpildorgāns ir pašvaldības administrācija, kura
nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi,
kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko
apkalpošanu un tā sastāv no:
6.1. kancelejas;
6.2. finanšu un grāmatvedības daļas;
6.3. attīstības plānošanas daļas;
6.4. saimniecības daļas;
6.5. sabiedrisko attiecību un informācijas daļas.”
3. Izteikt saistošo noteikumu 7.1.7. un
7.1.9.apakšpunktus jaunā redakcijā:
„7.1.7. pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte” ar filiāli”;
„7.1.9. Salgales Mūzikas un mākslas
skola”.
4. Svītrot saistošo noteikumu 7.1.11. un
7.1.12. apakšpunktus.
5. Izteikt saistošo noteikumu 11.punktu
jaunā redakcijā:
„11. Atsevišķu pašvaldības autonomo
funkciju vai brīvprātīgo iniciatīvu pildīšanai
Ozolnieku novada dome no deputātiem, administrācijas darbiniekiem un pašvaldības
iedzīvotājiem, kuri ir attiecīgās nozares speciālisti vai eksperti, izveido:
11.1. novada vēlēšanu komisiju;
11.2. iecirkņa vēlēšanu komisiju;
11.3. administratīvo komisiju;
11.4. administratīvo aktu strīdu komisiju;
11.5. pašvaldības iepirkumu komisiju;
11.6. pašvaldības izsoles komisiju;

11.7. apbalvošanas komisiju;
11.8. civilās aizsardzības komisiju;
11.9. deklarētās dzīves vietas anulēšanas komisiju;
11.10. ētikas komisiju;
11.11. ceļu fonda apsaimniekošanas
komisiju;
11.12. pedagoģiski medicīnisko komisiju.”
6. Izteikt saistošo noteikumu 13.punktu
jaunā redakcijā:
„13. Novada pašvaldības darba koordinēšanai un pašvaldības teritorijas pārvaldīšanai novada pašvaldības dome ir izveidojusi Salgales pagasta pārvaldi, kuru vada
domē apstiprināts pārvaldes vadītājs”.
7. Izteikt saistošo noteikumu 18.punktu
jaunā redakcijā:
„18. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, izpilddirektors, izpilddirektora
vietnieks, administrācijas darbinieki, iestāžu
vadītāji, darbinieki, kā arī komiteju priekšsēdētāji, komisiju un darba grupu priekšsēdētāji, deputāti un komisiju locekļi saņem
atlīdzību saskaņā ar domes apstiprināto
„Ozolnieku novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu”.
8. Izteikt saistošo noteikumu 22.5.apakšpunktu jaunā redakcijā:
„22.5. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv
domi tiesā un tiesībsargājošās iestādēs, attiecībās ar valsti un citām pašvaldībām, iestādēm,
uzņēmumiem, kā arī starptautiskajām organizācijām un ārvalstu pašvaldībām”.
9. Izteikt saistošo noteikumu 22.11.
apakšpunktu jaunā redakcijā:
„22.11. nodod valsts iestāžu amatpersonu iesniegumus atbildīgajiem domes administrācijas darbiniekiem sagatavošanai
izskatīšanai domes sēdēs”.
10. Izteikt saistošo noteikumu 23.punktu jaunā redakcijā:
„23. Domes priekšsēdētāja vietnieks:
23.1. pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzde-

vumā, kā arī pilda citus uzdevumus likumā
„Par pašvaldībām” paredzētajos gadījumus,
23.2. koordinē domes darbu un iesniedz
domes priekšsēdētājam priekšlikumus kultūras un izglītības jomā, kultūras un sporta
pasākumu organizēšanā;
23.3. koordinē komisiju un darba grupu
darbību kultūras, izglītības, sporta un veselīga dzīvesveida jomā.
23.4. piedalās domes un komiteju sēdēs
jautājumu apspriešanā;
23.5. darbojas domes pretkorupcijas
pasākumu un pašvaldības darba atklātības
uzlabošanas jomā;
23.6. saskaņā ar domes lēmumiem veic
citus pienākumus.
11. Aizstāt saistošo noteikumu 24.punkta ievaddaļas vārdus „Salgales mūzikas
skola” ar vārdiem „Salgales Mūzikas un
mākslas skola”.
12. Izslēgt saistošo noteikumu 24.punkta ievaddaļas vārdus „Ozolnieku novada
informācijas centrs – muzejs” un vārdus
„Branku datorcentrs”.
13. Izteikt 30.panta ievaddaļu sekojošā
redakcijā:
„30. Izglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida veicināšanas komiteja lemj par
bērnu uzņemšanu pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs, par pabalsta piešķiršanu
vecākiem, ja bērns netiek nodrošināts ar
vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un par pašvaldības līdzfinansējuma
sniegšanu privātajās pirmsskolas izglītības
iestādēs, kā arī sagatavo izskatīšanai domes
sēdē jautājumus:”.
14. Izslēgt saistošo noteikumu 25.1 3.
apakšpunktu un papildināt saistošo noteikumu 25.1 punktu ar apakšpunktiem 25.1 7.
un 25.1 8. sekojošā redakcijā:
„25.1 7. Koordinē un vada civilās un vides aizsardzības pasākumus novada teritorijā, organizē civilās aizsardzības (pretplūdu
u.c.) sistēmas darbību, veic pasākumus, lai
ierobežotu vai likvidētu postošos apstākļus
un to izraisītās sekas, novērstu vai mazinātu
iespējamo kaitējumu cilvēkiem, īpašumiem
un videi plūdu laikā;
25.1 8. Atbild par iespējamā apdraudējuma sekām, organizē preventīvos pasākumus novada administratīvajā teritorijā un
sniedz atbalstu seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanā”.
15. Izteikt saistošo noteikumu 38.punktu šādā redakcijā:
„38. Komitejas sēde var notikt, ja tajā
piedalās vairāk kā puse no komitejas sastāva. Komiteja pieņem lēmumus ar klātesošo
locekļu balsu vairākumu. Ja, balsojot par
lēmumu, balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir
komitejas priekšsēdētāja balss. Komitejas
sēdes protokolu paraksta visi klātesošie komitejas locekļi.”
16. Izteikt saistošo noteikumu 43.punktu šādā redakcijā:
„43.Domes lēmumu projekti jāiesniedz
rakstveidā un tajos jābūt norādītam:
43.1. kad un kas lēmuma projektu ir gatavojis;
43.2. lēmuma projekta pamatojums,
piemēroto tiesību normu uzskaitījums;
43.3. kādās institūcijās projekts izskatīts;
43.4. no kādiem līdzekļiem tiek paredzēts lēmuma izpildes nodrošinājums, ja
jautājumu izpilde saistīta ar pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanu;
43.5. kad projektu vēlams izskatīt domes sēdē;
43.6. projekta iesniedzēja paraksts un
datums;
43.7. atbildīgo speciālistu saskaņojums.
17. Izteikt saistošo noteikumu 44.punktu
šādā redakcijā:
„44. Lēmumu projekti, iesniegumi un
materiāli, kas izskatāmi komitejās un domes
sēdē, jāiesniedz domes sekretārei, kura tos
iereģistrē un nodod domes priekšsēdētājam. Priekšsēdētājs izskata iesniegtos lēmuma projektus, iesniegumus un materiālus,
un nosaka pastāvīgo komiteju (ja projekts
netiek virzīts no komitejas vai ja tas attiecas
uz vairākām komitejām) un pašvaldības institūciju vai tās darbinieku, kam jāizskata
un papildus jāsniedz rakstisks atzinums par
sagatavoto projektu vai jāsagatavo lēmuma
projekts.”
18. Izteikt saistošo noteikumu 45.pun-

ktu šādā redakcijā:
„45. Domes lēmumu projektus pirms to
iekļaušanas sēdes darba kārtībā ne vēlāk
ka 3 (trīs) dienas pirms domes sēdes nodod
izskatīšanai un rakstveida atzinuma sniegšanai pašvaldības juristam un pašvaldības
institūcijām vai tās darbiniekiem atbilstoši
kompetencei. Pašvaldības saistošo noteikumu projektam, kas izstrādāts, lai pašvaldība
varētu pildīt autonomo funkciju vai brīvprātīgo iniciatīvu, papildus šo noteikumu 43.punktā minētajam, izskatīšanai domes sēdē
jāiesniedz pašvaldības jurista atzinumu par
saistošo noteikumu projekta atbilstību augstākstāvošajiem normatīvajiem aktiem.”
19. Izteikt saistošo noteikumu 47.punktu
šādā redakcijā:
„47. Pastāvīgā komiteja pieņem lēmumu
par sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu
domes sēdē. Par pastāvīgajās komitejās izskatītajiem lēmuma projektiem domes sēdē
ziņo pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs vai
kāds no komitejas locekļiem.”
20. Izslēgt saistošo noteikumu 50.punktu.
21. Aizstāt saistošo noteikumu 58.punkta ciparus „16.00” ar cipariem „17.00”.
22. Aizstāt saistošo noteikumu 75.punkta vārdus „piecas minūtes” ar vārdiem „trīs
minūtes katrā reizē”.
23. Izteikt saistošo noteikumu 78.punktu šādā redakcijā:
„78. Ja tiek iesniegti labojumi domes lēmuma projektam, tad vispirms balso par labojumu pieņemšanu. Ja tiek iesniegti vairāki
labojumi, tad balso labojumu iesniegšanas
secībā. Kārtību, kādā balso par iesniegtajiem domes lēmumu projektu labojumiem,
nosaka domes priekšsēdētājs. Ja notiek balsošana par vairākiem lēmuma projekta variantiem, tad lēmums ir pieņemts, ja par to
nobalso vairāk kā puse no klātesošiem deputātiem. Ja nav saņemts nepieciešamais
balsu skaits, lēmuma projekts ir noraidīts.”
24. Izslēgt saistošo noteikumu 83.punktu.
25. Izteikt saistošo noteikumu 85.punktu šādā redakcijā:
„85. Domes sēdēs pieņemtie lēmumi un
protokoli ir brīvi pieejami, izņemot to lēmumu un protokolu daļas, kas satur informāciju par personu datiem, kuru izmantošanu
ierobežo Fizisko personu datu aizsardzības
likums. Informācijas pieejamību nodrošina
domes sekretāre.”
26. Izteikt saistošo noteikumu 91.punktu
šādā redakcijā:
„91. Deputātu un domes amatpersonu
iedzīvotāju pieņemšanas laiki:
91.1. Domes priekšsēdētāja:
Ozolniekos: katru pirmdienu no
plkst.8.00-17.00; katru ceturtdienu no
plkst.15.00-19.00,
Ānē: mēneša pirmajā un trešajā ceturtdienā no plkst.10.00-12.00,
Salgales pagasta pārvaldē: mēneša otrajā pirmdienā no plkst.15.00-17.00,
Brankās: mēneša pirmajā un trešajā
pirmdienā no plkst.15.00-17.00;
91.2. Domes priekšsēdētāja vietnieka:
Ozolniekos: katru pirmdienu no
plkst.8.00-13.00,
Salgales pagasta pārvaldē: trešdienās
no plkst.14.00-17.00;
91.3. Pašvaldības izpilddirektora:
Ozolniekos: katru pirmdienu no
plkst.10.00-17.00; katru ceturtdienu no
plkst.12.00-19.00,
Ānē: mēneša otrajā un ceturtajā ceturtdienā no plkst.9.00-11.00,
Salgales pagasta pārvaldē: mēneša pirmajā pirmdienā no plkst.15.00-17.00,
Brankās: mēneša otrajā un ceturtajā
pirmdienā no plkst.15.00-17.00.”
Informācija par domes deputātu un
amatpersonu pieņemšanas laikiem tiek izvietota pieņemšanas laiku paziņojumā Ozolnieku novada domes telpās un pašvaldības
mājas lapā: www.ozolnieki.lv.”
27. Aizstāt saistošo noteikumu 100.punktā skaitli „97.” ar skaitli „99.”
28. Papildināt saistošo noteikumu 105.
punktu ar apakšpunktu 105.3. šādā redakcijā:
„105.3. domes pastāvīgās komitejas”.
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs
Pēteris Veļeckis
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Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas
kārtību bez apbūves tiesībām un nomas maksas
apmēru Ozolnieku novadā
APSTIPRINĀTS ar Ozolnieku novada domes
2013.gada 13.augusta lēmumu (prot. Nr.10)
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumu Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 18.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka Ozolnieku novada pašvaldībai piederoša, piekrītoša neapbūvēta zemesgabala vai tā daļas
(turpmāk – zemesgabals) nomas maksas
apmēru, nomas līguma termiņu, nomas
pieteikuma iesniegšanas kārtību, lēmuma
par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves
tiesībām pieņemšanas kārtību un līguma
noslēgšanas kārtību.
2. Saistošie noteikumi attiecas uz visām
fiziskām un juridiskām personām, izņemot
valsts un pašvaldības iestādes, kas vēlas
nomāt vai nomā neapbūvētu pašvaldības
zemesgabalu.
II. Nomas maksas apmērs un līguma
termiņš
3. Zemesgabala nomas bez apbūves tiesībām maksa gadā ir:
3.1. zemesgabalam platībā līdz vienam
hektāram lauku apvidos, kas tiek izmantots
personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma „Par zemes reformu Latvijas
Republikas lauku apvidos” 7.pantam, kura
platība nepārsniedz 1 ha, kā arī mazdārziņu
vai sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai - 1,5%
apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet
ne mazāk kā Ls 5,00;
3.2. pārējos gadījumos – Ozolnieku novada domes lēmumā noteiktā apmērā, bet
ne mazāk kā 3% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Dome nomas maksu katrā
atsevišķā gadījumā nosaka, ņemot vērā zemesgabala platību, konfigurāciju, atrašanās
vietu un citus zemesgabalu raksturojošus
apstākļus.
4. Papildus 3.punktā noteiktajai nomas
maksai nomnieks iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.
5. Zemesgabala nomas līguma termiņš ir:
5.1. pieci gadi ar tiesībām pagarināt –
3.1.punktā minētajiem zemesgabaliem, ja
vien zemes nomnieks nevēlas slēgt zemesgabala nomas līgumu uz īsāku termiņu;
5.2. pārējos gadījumos zemesgabala nomas līgums noslēdzams atbilstoši Ozolnieku
novada domes lēmumam.
III. Pieteikumu iesniegšanas un
lēmumu pieņemšanas kārtība
6. Informāciju par pašvaldības neapbūvētiem zemesgabaliem tiek izlikta Ozolnieku
novada domes ēkā un ievietota pašvaldības
mājas lapā vismaz 1 (vienu) mēnesi pirms
lēmuma pieņemšanas par zemesgabala iznomāšanu. Informācija netiek publiskota, ja
tiek iznomāti zemesgabali, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām
atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 7.pantam, un
zemesgabali, kuri ir starpgabali.
7. Persona, kura vēlas uzsākt zemesgabala nomāšanu, iesniedz Ozolnieku šādus
dokumentus:

7.1. fiziskā persona - pieteikumu, kurā
norādīts vārds, uzvārds, personas kods,
deklarētās dzīvesvietas adrese un cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, nomājamā zemesgabala adrese, platība, kadastra
apzīmējums (ja tāds ir zināms) un zemes
nomāšanas laikā plānotā darbība, kā arī, ja
nepieciešams, pašvaldības sociālā dienesta
izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam vai pašvaldības lēmumu par
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu;
7.2. juridiskā persona - pieteikumu, kurā
norādīts juridiskās personas nosaukums (firma), juridiskā adrese, reģistrācijas numurs,
nomājamā zemesgabala adrese, platība,
kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms) un
zemes nomāšanas laikā plānotā darbība.
8. Saistošo noteikumu 3.1.punktā minētajos gadījumos Lēmumu par zemesgabala
iznomāšanu normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā pašvaldības vārdā pieņem Ozolnieku
novada domes priekšsēdētāja vietnieks vai
attiecīgā pagasta pārvaldes vadītājs.
9. Saistošo noteikumu 3.2.punktā minētajos gadījumos lēmumu par zemesgabala
iznomāšanu pieņem Ozolnieku novada
dome.
IV. Nomas līguma noslēgšana
10. Ja uz vienu zemesgabalu pieteikušās vairākas personas, pašvaldības izsoles
komisija pašvaldības domes priekšsēdētāja
apstiprināto izsoles noteikumu noteiktajā
kārtībā rīko zemesgabala nomas tiesību
izsoli. Solīšanu sāk no nomas maksas apmēra, kas noteikts šo noteikumu 3.punktā
paredzētajā kārtībā. Nomas līgumu slēdz ar
personu, kura nosolījusi augstāko nomas
maksu.
11. Zemesgabala nomas līgums noslēdzams viena mēneša laikā, skaitot no
dienas, kad ir pieņemts lēmums par zemesgabala iznomāšanu. Minētā termiņa
neievērošanas gadījumā nomnieka izvēlei
normatīvajos aktos noteiktās darbības tiek
veiktas atkārtoti.
12. Zemesgabala nomas līgumu pašvaldības vārdā noslēdz Ozolnieku novada
domes izpilddirektors.
V. Noslēguma jautājumi
13. Pārtraucot zemesgabala nomas
līgumu, nomniekam netiek paredzēta kompensācija par stādījumiem, kā arī par ieguldītajiem izdevumiem vai zaudējumiem, kas
radušies, apsaimniekojot zemesgabalu.
Pārtraucot zemesgabala nomas līgumu,
nomniekam zemesgabals jāsakārto, pagaidu būves jādemontē un jānovāc.
14. Ar šo saistošo noteikumu spēkā
stāšanās brīdi spēku zaudē Ozolnieku novada domes 2013.gada 15.janvāra lēmums
Nr.14 „Par pašvaldības zemju iznomāšanu
personīgo palīgsaimniecību vajadzībām”.
16. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā Ozolnieku avīze.
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs
Pēteris Veļeckis

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.6/2013

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Ozolnieku novadā

APSTIPRINĀTS ar Ozolnieku novada domes 2013.gada
09.jūlija lēmumu (prot. Nr.9)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas
14.punkta “e” apakšpunktu un 16.punktu, 43.panta trešo
daļu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās
daļas 3.punktu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi (turpmāk –
noteikumi) nosaka atkritumu apsaimniekošanas kārtību Ozolnieku novada (turpmāk
– novads) administratīvajā teritorijā, lai
aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību,
nodrošinātu atkritumu dalītu savākšanu un
reģenerāciju, kā arī veicinātu dabas resursu
efektīvu izmantošanu un apglabājamo atkri-

tumu apjoma samazināšanu, tajā skaitā:
1.1. novada administratīvās teritorijas
atkritumu apsaimniekošanas zonu, atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas
kārtību;
1.2. atkritumu radītāja tiesības un
pienākumus;
1.3. atkritumu apsaimniekotāja tiesības
un pienākumus;
1.4. aizliegumus un prasības atkritumu
savākšanai, tajā skaitā prasības sadzīvē
radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanai, atkritumu dalītai savākšanai un šķirošanai, kā arī prasības minimālajam sadzīves
(turpinājums 4. lpp.)
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atkritumu savākšanas biežumam;
1.5. kārtību, kādā veicami maksājumi
par atkritumu apsaimniekošanu;
1.6. administratīvo atbildību par noteikumu pārkāpšanu.
2. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana novadā tiek veikta atbilstoši Atkritumu
apsaimniekošanas valsts plānam un
normatīvo aktu prasībām.
3. Noteikumos tiek lietoti termini atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma
1.pantam, kā arī:
3.1. pašvaldība – šo saistošo noteikumu
izpratnē Ozolnieku novada pašvaldība;
3.2. sadzīvē radušies bīstamie atkritumi – atkritumi, kuriem piemīt viena vai
vairākas īpašības, kas padara tos bīstamus,
piemēram, sadzīves ķīmija un iepakojums,
dzīvsudraba termometri, dienas gaismas
lampas, dzīvsudraba spuldzes, nolietotās
baterijas un akumulatori, mājsaimniecības
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi,
transportlīdzekļu apkopes atkritumi –
atstrādāta motoreļļa, eļļas filtri, kā arī nederīgie medikamenti, laku, krāsu, organisko
šķīdinātāju, augu aizsardzības līdzekļu, foto
ķimikāliju atkritumi un citi;
3.3. bioloģiskie atkritumi – bioloģiski noārdāmi dārzu vai parku atkritumi,
mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās
ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības,
pārtikas un virtuves atkritumi un citi tiem
pielīdzināmi pārtikas ražošanas atkritumi;
3.4. konteiners – savākto atkritumu novietošanai piemērots kustams priekšmets,
kura minimālais tilpums ir 140 litri;
3.5. atkritumu urna – atkritumu novietošanai piemērots ar nekustamā īpašuma
daļu (ēkas, būves vai zemes daļu) savienots
priekšmets;
3.6. lielgabarīta atkritumi – atkritumi,
kurus to izmēru dēļ nevar un nedrīkst
ievietot konteineros, tai skaitā mēbeles,
būvgruži utml.;
3.7. decentralizētās kanalizācijas
sistēmas atkritumi – mājsaimniecībā, tirdzniecībā, pakalpojumu sniegšanas procesā
vai citur radušies atkritumi, kas ir šķidrā
agregātstāvoklī, tajā skaitā decentralizētās
kanalizācijas sistēmas atkritumi un notekūdeņi, izņemot bīstamos atkritumus.
3.8. decentralizēta kanalizācijas sistēma – speciāli izbūvēta, videi droša jebkāda
veida tvertne, baseins vai cits mākslīgi
izveidots rezervuārs, kas nodrošina, ka
nekustamajā īpašumā radītie decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumi tiek
savākti, pārstrādāti un uzkrāti decentralizētā kanalizācijas sistēmā.
3.9. individuālā māja – ģimenes dzīvojamā māja vai savrupmāja, kuras izmantošana ietver ģimenes dzīvošanu (mājsaimniecību), vai viensēta (zemnieku sēta);
3.10. pavasara un vasaras sezona –
laika periods no 1.maija līdz 15.oktobrim;
3.11. pasākuma organizators – fiziska
vai juridiska persona vai arī valsts vai
pašvaldības iestāde, kas plāno un organizē
publisku pasākumu publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības;
3.12. vasarnieks – vasarnīcas, dārza
mājas vai citas īslaicīgas apmešanās dzīvojamās ēkas īpašnieks, valdītājs, lietotājs
(tajā skaitā īrnieks) vai viņa pilnvarotā
persona, kas ir atkritumu radītājs pavasara/
vasaras sezonā;
3.13. atkritumu apsaimniekotājs – komersants, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju
atkritumu apsaimniekošanai Atkritumu
apsaimniekošanas likumā noteiktajā
kārtībā un ar kuru Ozolnieku novada dome
ir noslēgusi līgumu, kas paredz atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu
Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā;
3.14. atkritumu apsaimniekošanas
zona – novada administratīvā teritorija, kurā
atbilstoši līgumam ar pašvaldību, atkritumu
apsaimniekotājs veic līgumā paredzētās
darbības;
3.15. sadzīves atkritumu dalītās
savākšanas punkts – speciāli aprīkota vieta
dažādu veidu atkritumu dalītai savākšanai
un īslaicīgai uzglabāšanai konteineros ne
ilgāk kā 1 (vienu) nedēļu bioloģiski noārdāmiem atkritumiem un 6 (sešas) nedēļas
– pārējiem sadzīves atkritumiem pirms to
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pārvadāšanas. Sadzīves atkritumu dalītās
savākšanas punktā nodrošina vismaz trīs
veidu atkritumu dalītu savākšanu.
4. Atkritumu apsaimniekošana novada
administratīvajā teritorijā nedrīkst negatīvi
ietekmēt novada vidi un iedzīvotājus, tajā
skaitā:
4.1. radīt apdraudējumu ūdeņiem,
gaisam, augsnei, kā arī augiem un dzīvniekiem;
4.2. radīt traucējošus trokšņus vai
smakas;
4.3. nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un
īpaši aizsargājamās dabas teritorijas;
4.4. piesārņot un piegružot vidi.
5. Noteikumi attiecas uz visiem
atkritumu radītājiem, kas pastāvīgi dzīvo
vai īslaicīgi uzturas savā, valdījumā vai
lietojumā esošajā nekustamajā īpašumā
un/vai strādā, tajā skaitā nodarbojas ar
komercdarbību novada administratīvajā
teritorijā. Noteikumus nepiemēro, ja citos
normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanai atsevišķā nozarē vai jomā ir noteikta
cita kārtība.
II. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS
ORGANIZĒŠANA
6. Visa novada administratīvā teritorija
veido vienu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonu (turpmāk – atkritumu
apsaimniekošanas zona).
7. Atkritumu apsaimniekošanas zonā
pašvaldība organizē pasākumu kopumu,
kas nodrošina apsaimniekojamo sadzīves
atkritumu daudzuma samazināšanu, tajā
skaitā:
7.1. novērš atkritumu izmešanu mežos,
grāvjos un tamlīdzīgi;
7.2. attīsta atkritumu dalītu savākšanu,
uzlabo atkritumu radītāju prettiesisko darbību novēršanas mehānismu;
7.3. ietver bioloģiski noārdāmu sadzīves
atkritumu kompostēšanas popularizēšanu
atkritumu radītājiem;
7.4. iesaista sabiedrību un veic tās izglītošanu jautājumos, kas saistīti ar atkritumu
šķirošanu.
8. Atkritumu apsaimniekošanas zonā
sadzīves atkritumus apsaimnieko 1 (viens)
atkritumu apsaimniekotājs.
9. Atkritumu savākšanai novada administratīvajā teritorijā tiek izmantoti atkritumu
konteineri.
10. Atkritumu savākšanas sistēmu
novada administratīvajā teritorijā veido:
10.1. Latvijas Republikas normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā noslēgtais līgums
ar atkritumu apsaimniekotāju novada administratīvajā teritorijā;
10.2. atkritumu radītāja noslēgtais
līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par
sadzīves un/vai dalīto atkritumu savākšanu;
10.3. sadzīves atkritumu savākšana
(tajā skaitā arī atkritumu dalītā savākšana),
atkritumu nogādāšana speciāli izveidotajos
dalīto atkritumu savākšanas punktos vai
laukumos, sadzīves atkritumu pārvadāšana, pārkraušana, uzglabāšana un savākto
sadzīves atkritumu apglabāšana atkritumu
poligonā;
10.4. citu ar atkritumu apsaimniekošanu saistītu funkciju izpilde atbilstoši noteikumiem un atkritumu apsaimniekošanas
jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
11. Novada atkritumu dalītās savākšanas sistēmas izveide ietver:
11.1. koplietošanas sadzīves atkritumu
dalītās savākšanas punktu ierīkošanu
saskaņā ar Pielikumu Nr.1;
11.2. atkritumu frakciju savākšanu:
papīrs/kartons, PET pudeles, plastmasas;
stikls;
11.3. novada sabiedrības izglītošanu
un aktīvu iesaistīšanu atkritumu dalītā
savākšanā.
12. Atkritumu savākšana, pārkraušana,
šķirošana, uzglabāšana, reģenerācija vai
apglabāšana ir atļauta tikai tam paredzētajās vietās.
13. Pašvaldība organizē un kontrolē
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu novada administratīvajā teritorijā saskaņā ar
atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu
un normatīvajiem aktiem, tajā skaitā:
13.1. publisko iepirkumu reglamentējošos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas
atkritumu apsaimniekotāju, kas veiks

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
novada administratīvajā teritorijā, un slēdz
iepirkuma līgumu ar to par attiecīgajiem
pakalpojumiem;
13.2. organizē dažādu atkritumu grupu
atsevišķas savākšanas plūsmu.
III. ATKRITUMU RADĪTĀJA TIESĪBAS UN
PIENĀKUMI
14. Atkritumu radītāju pienākumi ir:
14.1. piedalīties un iekļauties pašvaldības noteiktajā atkritumu savākšanas
sistēmā atbilstoši noteikumu prasībām,
atkritumu apsaimniekošanas zonā atbildot
par atkritumu savākšanu vai atkritumu
dalītu savākšanu no īpašumā vai valdījumā
vai lietojumā esošā nekustamā īpašuma, un
nogādāt tos nekustamā īpašuma īpašnieka
vai atkritumu apsaimniekotāja noteiktajā
vietā atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas
jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem;
14.2. slēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu savākšanu
ne retāk kā vienu reizi mēnesī, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu;
14.3. samaksāt noteikumos paredzētos
ar atkritumu apsaimniekošanu saistītos
maksājumus;
14.4. izmantot atkritumu savākšanai un
uzglabāšanai tikai noteiktajam atkritumu
veidam paredzētās iekārtas un konteinerus;
14.5. nodrošināt atsevišķu atkritumu
veidu (piemēram, lielgabarīta atkritumu)
nogādāšanu pārstrādes vai apglabāšanas
vietās – ar savu transportu, izmantojot
atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus
vai pašvaldības pakalpojumus;
14.6. nodrošināt konteinera novietošanu to aizvešanai ar atkritumu apsaimniekotāju saskaņotā vietā, kā arī nodrošināt
specializētā transportlīdzekļa brīvu piekļuvi
konteinerim. Ja to nevar ievērot, tad atkritumu apsaimniekotājs, kurš noslēdzis līgumu
ar pašvaldību par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu, līgumā ar sadzīves
atkritumu radītāju nosaka citus atkritumu
savākšanas paņēmienus.
15. Papildus noteikumu 14.punktā
minētajiem pienākumiem:
15.1. individuālās mājas īpašnieks, valdītājs, lietotājs (tajā skaitā īrnieks) vai viņa
pilnvarota persona kā sadzīves atkritumu
radītājs:
15.1.1. sadzīves atkritumu savākšanai
izmanto konteineru;
15.1.2. līgumā ar sadzīves atkritumu
apsaimniekotāju, atbilstoši konkrētajiem
atkritumu apsaimniekošanas apstākļiem,
situācijai un sadzīves atkritumu daudzumam, nosaka sadzīves atkritumu savākšanai nepieciešamo konteineru skaitu un
tilpumu, konteineru iztukšošanas biežumu,
to saskaņošanas kārtību;
15.1.3. pieprasa atkritumu apsaimniekotājam atkritumu savākšanai nepieciešamo konteineru atbilstoši faktiski radīto
atkritumu daudzumam;
15.1.4. būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus savāc atsevišķi no citiem
sadzīves atkritumiem teritorijā, kurā notiek
būvdarbi;
15.1.5. piedalās pašvaldības veidotajā
atkritumu dalītās savākšanas sistēmā,
dalīti savācot norādīto atkritumu veidus un
novietojot tos sadzīves atkritumu dalītās
savākšanas punktos vai šķiroto atkritumu
savākšanas laukumos;
15.1.6. kompostē bioloģiskos atkritumus sava īpašuma, valdījuma vai lietojuma
teritorijā, ja tas nerada kaitējumu cilvēku
dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu
mantai;
15.1.7. nodrošina, ka katru konteineru
tā iztukšošanas dienās no nekustamā īpašuma privātā pagalma pārvieto specializētajam transportlīdzeklim pieejamā vietā, kur
tas netraucē gājēju un citu transportlīdzekļu
kustību, un ka pēc atkritumu izvešanas katru konteineru novieto atpakaļ to pastāvīgajā
atrašanās vietā;
15.1.8. uztur nekustamajā īpašumā
katru esošo konteineru tīru un lietošanai
derīgā kārtībā;
15.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
pārvaldītājs (ar kuru dzīvokļu īpašnieku kopība noslēgusi attiecīgu līgumu) kā sadzīves
atkritumu radītājs:
15.2.1. ierāda katras daudzdzīvokļu

dzīvojamās mājas iedzīvotājiem attiecīgu
atkritumu savākšanas vietu;
15.2.2. nosaka sadzīves atkritumu
savākšanai nepieciešamo konteineru
skaitu un tilpumu, to saskaņošanas kārtību,
ņemot vērā sadzīves atkritumu daudzumu,
konteineru iztukšošanas biežumu un atkritumu izvešanas laika grafiku līgumā ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, atbilstoši
konkrētajiem atkritumu apsaimniekošanas
apstākļiem un situācijai;
15.3. nekustamā īpašuma īpašnieks
nodrošina, ka pie iestāžu, biroju, viesnīcu
un tām līdzīga pielietojuma ēku, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēku ieejām
vai to tuvumā, tirdzniecības vietās, parkos
un skvēros, autobusu pieturās un citās
sabiedriskās vietās un pie daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju ieejām vai to tuvumā ierīko
atkritumu urnas un uztur tās kārtībā. Atkritumu urnas iztukšo pēc nepieciešamības,
bet ne retāk kā 2 (divas) reizes nedēļā;
15.4. pasākumu organizators, saskaņojot ar pašvaldību, aprīko pasākuma vietu
ar atkritumu konteineriem vai atkritumu
urnām pasākuma laikā, kā arī nodrošina
attiecīgās teritorijas sakopšanu 5 (piecu)
stundu laikā pēc pasākuma noslēguma.
Vietās, kur notiek intensīva gājēju un
satiksmes kustība, pasākuma organizators
nodrošina attiecīgās novada teritorijas
sakopšanu 1 (vienas) stundas laikā no pasākuma noslēguma (nakts laikā attiecīgās
novada teritorijas sakopšanu nodrošina līdz
nākamās dienas plkst. 08.00);
15.5. kapu apkopšanas rezultātā
radušos neorganiskos atkritumus ievietot
attiecīgajā kapu zonā izvietotajos pašvaldības konteineros.
16. Īpašnieks, kura īpašumā novietoti
bīstamie atkritumi, nodod atkritumus atkritumu apsaimniekotājam, kurš ir saņēmis
atļauju attiecīgo bīstamo atkritumu apsaimniekošanai un ar kuru zemes īpašnieks
ir noslēdzis līgumu, kā arī sedz bīstamo
atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.
17. Vasarniekiem kā atkritumu
radītājiem papildus noteikumu 14.punktā
minētajiem pienākumiem ir jāievēro arī
noteikumu 15.1.punktā noteiktie pienākumi, ciktāl tie nerunā pretī šajā punktā
noteiktajam. Slēdzot līgumu par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu
apsaimniekotāju, tajā nosaka pavasara/vasaras sezonai atbilstošu līguma termiņu.
18. Persona, kuras īpašumā ir nekustamais īpašums, var neslēgt noteikumos paredzēto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ja
nekustamā īpašuma sastāvā ir tikai zeme,
uz kuras nav ēku, īslaicīgas uzturēšanās
būvju vai pārvietojamu konstrukciju.
IV. ATKRITUMU APSAIMNIEKOTĀJS, TĀ
TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
19. Pašvaldība normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu
savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un
uzglabāšanu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā, organizējot attiecīgo publiskā
iepirkuma procedūru tādā termiņā, lai
nodrošinātu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanas
nepārtrauktību.
20. Pašvaldība slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš izraudzīts publisko iepirkumu regulējošos normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā un veiks sadzīves
atkritumu savākšanu, tajā skaitā atkritumu
dalīto savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas zonā pēc iepriekšējā
līguma darbības termiņa beigām.
21. Noteikumu iepriekšējā punktā
minēto līgumu pašvaldība un atkritumu
apsaimniekotājs slēdz uz laiku, kas nav
īsāks par 3 (trim) gadiem un nav ilgāks par
5 (pieciem) gadiem.
22. Pašvaldība informē novada administratīvās teritorijas atkritumu radītājus par
teritorijas dalījumu vienā sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas zonā un par atkritumu
apsaimniekotāju, ar kuru noslēgts līgums
par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu un uzglabāšanu atkritumu
apsaimniekošanas zonā, 1 (viena) mēneša
laikā no līguma noslēgšanas dienas ar

attiecīgu paziņojumu novada domes
informatīvajā izdevumā Ozolnieku avīze un
pašvaldības mājas lapā.
23. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi ir:
23.1. pirms darbības uzsākšanas
novada administratīvajā teritorijā noslēgt
līgumu ar pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā;
23.2. saņemt normatīvajos aktos noteikto atļauju atkritumu apsaimniekošanai;
23.3. slēgt līgumus ar atkritumu radītājiem pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas zonā;
23.4. sadzīves atkritumu apsaimniekošanā izmantot konteinerus, specializētus
transportlīdzekļus, iekārtas un ierīces,
kas nerada kaitējumu cilvēka dzīvībai un
veselībai, videi;
23.5. nodrošināt atkritumu radītājus ar
konteineriem pietiekamā daudzumā;
23.6. atbilstoši saskaņotiem grafikiem,
nodrošināt kārtīgu un rūpīgu:
23.6.1. konteineru iztukšošanu un
izvešanu;
23.6.2. atkritumu izvešanu no konteineru laukumiem;
23.6.4. sadzīves atkritumu savākšanu
un izvešanas regularitāti visiem novada
atkritumu radītājiem, tai skaitā atkritumu
dalīto savākšanu un izvešanu;
23.8. remontēt vai nomainīt bojātus
konteinerus, ja tie nav citas personas
īpašums;
23.9. pēc pašvaldības pieprasījuma
organizēt atkritumu savākšanu un izvešanu
no pašvaldības konteineriem, kas izvietoti
pašvaldības teritorijā;
23.10. nogādāt savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus atkritumu apglabāšanas
poligonā atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013.-2020.gadam
prasībām, ar šim nolūkam paredzētajiem
specializētajiem transportlīdzekļiem;
23.11. ierīkot koplietošanas sadzīves
atkritumu dalītās savākšanas punktus
atkritumu savākšanai no novada atkritumu
radītājiem saskaņā ar Pielikumu Nr.1;
23.12. nodrošināt konteineru laukumu
sakopšanu pēc sadzīves atkritumu savākšanas, ja piesārņojums radies konteineru
iztukšošanas laikā;
24. Sadzīves atkritumi pēc to nodošanas atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas
komersantiem pāriet attiecīgo komersantu
īpašumā.
V. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS
AIZLIEGUMI
25. Novada administratīvajā teritorijā
aizliegts:
25.1. realizēt sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu bez konteineriem, kā arī
nav pieļaujams, ka atkritumus izliek citu
īpašnieku teritorijā izvietotajās atkritumu
savākšanas konteineros;

25.2. novietot sadzīves atkritumus
vietās, kur to savākšana vai apglabāšana
nav atļauta;
25.3. novietot (pastāvīgi) konteinerus uz
gājēju ietves vai braucamās daļas (izņemot,
ielas, kur konteineri netraucē satiksmi
vai gājēju plūsmu, kā arī vietās, kur tas ir
vienīgais iespējamais risinājums);
25.4. ievietot atkritumu urnās un konteineros degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus atkritumus,
infekcijas slimības izraisošus atkritumus,
lielgabarīta atkritumus, būvniecības un
būvju nojaukšanas atkritumus, ielu smiltis
un sadzīvē radušos bīstamos atkritumus vai
kā citādi bojāt vai iznīcināt atkritumu urnas
un konteinerus;
25.5. cieši sablīvēt, iesaldēt vai
sadedzināt atkritumus atkritumu urnās un
konteineros;
25.6. ievietot nešķirotus atkritumus
dalītās savākšanas konteineros;
25.7. novietot būvniecības atkritumus
ārpus teritorijas, kur notiek būvdarbi;
25.8. jebkādā veidā bojāt vai iznīcināt
atkritumu konteinerus un atkritumu urnas;
25.9. veikt citas darbības, kas rada
vides piesārņošanu vai ir pretrunā ar normatīvajos aktos ietverto regulējumu.
26. Atkritumu apsaimniekotājam, veicot
atkritumu savākšanu, aizliegts bojāt ēkas
(būves) labiekārtojumu, apstādījumus un
apstādījuma elementus. Ja ir pārkāpts minētais aizliegums, tad atkritumu apsaimniekotājam ir jāatlīdzina trešajām personām
nodarītie zaudējumi.
VI. ATKRITUMU DALĪTĀ SAVĀKŠANA UN
ŠĶIROŠANA
27. Novada pašvaldības teritorijā, kur
notiek atkritumu dalītā savākšana, atkritumu radītāji šķiro sadzīves atkritumus un
novieto tos speciāli tam iekārtotos sadzīves
atkritumu dalītās savākšanas punktos vai
šķiroto atkritumu savākšanas laukumos.
28. Dalīti tiek savākti rašanās vietā sašķirotie, otrreiz izmantojamie un pārstrādājamie sadzīves atkritumi (piemēram, papīrs,
plastmasa un stikls) atbilstoši normatīvo
aktu prasībām.
29. Atkritumu apsaimniekotāji:
29.1. laikus informē atkritumu radītājus
un pašvaldību par jauna šķiroto atkritumu
savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo
tvertņu krāsojumu vai apzīmējumu ar
attiecīgu paziņojumu novada domes
informatīvajā izdevumā Ozolnieku avīze un
pašvaldības mājas lapā;
29.2. pēc atkritumu izvešanas nodrošina šķiroto atkritumu savākšanas vietu sakopšanu, ja piesārņojums radies atkritumu
izvešanas laikā;
29.3. sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktā nodrošina vismaz četru veidu
(papīru, stiklu, plastmasu, metālu saturošu)
atkritumu dalītu savākšanu.

VII. PRASĪBAS SADZĪVĒ RADUŠOS BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAI
30. Ir aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem.
31. Bīstamo atkritumu radītājs:
31.1. atdala bīstamos atkritumus no
citu veidu atkritumiem;
31.2. uzglabā bīstamos atkritumus
tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un
veselību, vidi, kā arī personu mantu;
31.3. nogādā bīstamos atkritumus
speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas vietās vai slēdz līgumu par bīstamo
atkritumu apsaimniekošanu ar personu,
kura veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un ir saņēmusi atļauju veikt bīstamo
atkritumu apsaimniekošanu;
31.4. atlīdzina bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas izmaksas.
32. Maksu par bīstamo atkritumu
savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu,
uzglabāšanu, reģenerāciju nosaka bīstamo
atkritumu radītājam vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, kas veic attiecīgas
darbības. Maksu par bīstamo atkritumu
apglabāšanu nosaka Ministru kabineta
noteikumu noteiktajā kārtībā.
VIII. Decentralizētās kanalizācijas
sistēmas atkritumu apsaimniekošana
33. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka pienākumi:
33.1. noslēgt līgumu vai vienoties ar
licencētu decentralizētās kanalizācijas
sistēmas atkritumu apsaimniekotāju par
decentralizētās kanalizācijas atkritumu
savākšanu;
33.2. no licencētā decentralizētās
kanalizācijas sistēmas atkritumu apsaimniekotāja pieprasīt un saņemt dokumentu,
kurā bez pakalpojuma sniedzēja rekvizītiem
ir uzrādīti dati par savākto decentralizētās
kanalizācijas sistēmas atkritumu apjomu, to
nogādāšanas (notekūdeņu pieņemšanas)
vietu, pakalpojuma sniegšanas datumu; minēto dokumentu uzglabāt 2 (divus) gadus
no saņemšanas dienas un pēc pieprasījuma uzrādīt normatīvajos aktos noteiktajām
valsts un/vai pašvaldības amatpersonām;
33.3. uzturēt kārtībā decentralizēto
kanalizācijas sistēmu un pievadceļus,
nodrošinot specializētajiem transportlīdzekļiem iespēju piekļūt decentralizētās kanalizācijas atkritumu uzglabāšanas tvertnēm
(rezervuāriem);
33.4. nepieļaut neattīrītu decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumu novadīšanu vidē vai to noplūšanu, iztecēšanu,
iesūkšanos grunts slāņos;
33.5. segt decentralizētās kanalizācijas
sistēmas apsaimniekošanas izmaksas;
33.6. segt decentralizētās kanalizācijas
sistēmas atkritumu apsaimniekotāja papildu izmaksas gadījumos, ja decentralizētās
kanalizācijas sistēmas atkritumu sastāvā
tiek konstatēti bīstamie atkritumi, kuru
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savākšanai normatīvajos aktos ir noteikta
īpaša kārtība un prasības vai tie satur
mehāniskus piemaisījumus lielākus par 50
mm (kapitālā tīrīšana);
33.7. nepieļaut decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumu sajaukšanu ar
citām vielām, kas var sekmēt to sastāva
kvalitatīvās izmaiņas. Decentralizētās
kanalizācijas sistēmas atkritumus aizliegts
izmantot augsnes mēslošanai.
34. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumu apsaimniekotāja pienākumi:
34.1. slēgt līgumus ar decentralizētās
kanalizācijas sistēmas atkritumu īpašniekiem vai valdītājiem par decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumu savākšanu;
34.2. slēgt līgumu ar notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu apsaimniekotāju par
decentralizētās kanalizācijas sistēmas
atkritumu pieņem;
34.3. savākt decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumus un pārvadāt ar
šim nolūkam paredzētiem specializētiem
transportlīdzekļiem;
34.4. decentralizētās kanalizācijas
sistēmas atkritumus nogādāt notekūdeņu
attīrīšanas iekārtās;
34.5. decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumu savākšanas dienā izsniegt
atkritumu radītājam dokumentu, kurā
bez pakalpojuma sniedzēja rekvizītiem ir
uzrādīti dati par savākto decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumu apjomu, to
nogādāšanas (notekūdeņu pieņemšanas)
vietu, pakalpojuma sniegšanas datumu;
34.6. saņemt normatīvajos aktos paredzēto atļauju decentralizētās kanalizācijas
sistēmas atkritumu apsaimniekošanas
(savākšanas un pārvadāšanas) darbībām;
34.7. maksu par decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumu savākšanu
un pārvadāšanu nosaka, decentralizētās
kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai
valdītājam vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš veic attiecīgo atkritumu
savākšanu un pārvadāšanu.
35. Aizliegts novadīt decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumus, tai skaitā
sadzīves notekūdeņus, gruntī, meliorācijas
grāvjos, lietus kanalizācijas tīklā un sadzīves kanalizācijas tīklā.
IX. MAKSA PAR SADZĪVES ATKRITUMU
APSAIMNIEKOŠANU
36. Maksu par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu veido:
36.1. maksa par sadzīves atkritumu
savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu,
uzglabāšanu, atkritumu dalītās savākšanas,
šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras
objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kas
noslēgts starp pašvaldību un publisko iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju,
kurš veic sadzīves atkritumu apsaimniekošanu atkritumu apsaimniekošanas zonā;

Jaunieši gūst vērtīgu darba pieredzi
Lai sniegtu atbalstu Ozolnieku
novada administratīvajā teritorijā
deklarētajām ģimenēm ar bērniem,
vasaras brīvlaika lietderīgā organizēšanā un darba prasmju apgūšanā, 45 Ozolnieku novada skolu skolēniem vecumā no 13 līdz 17 gadiem
šovasar tika piedāvāta iespēja strādāt novada pašvaldības iestādēs,
veicot savam vecumam atbilstošus
darbus.
Tiem, kuri vēlējās strādāt, savās
mācību iestādēs bija jāiesniedz pieteikums un vecāku apliecinājums,
kurus izvērtējot, priekšroka tika
dota skolēniem ar pozitīvu attieksmi pret darbu.
Darba vietas tika piedāvātas galvenokārt novada izglītības iestādēs.

Bērni un jaunieši palīdzēja skolu
remontdarbos, strādāja pirmsskolas izglītības iestādēs, palīdzēja
Sporta centra darbiniekiem novada
svētku organizēšanā un jauniešu
centru darbiniekiem, bet visvairāk
nodarbināto bija Ozolnieku vidusskolā izveidotajā Vasaras skoliņā,
kur pirmskolas un skolas skolotājas
darbojās ar bērniem, kuri šoruden
uzsāka mācības Ozolnieku vidusskolā.
Ieguvums jauniešiem bija gūtā
pieredze, kā jāuzvedas darba
intervijā, lai pārliecinātu darba
devēju par savu piemērotību darbam, kādi dokumenti jāsagatavo,
lai varētu uzsākt darba attiecības,
kā jāsastrādājas. Cerams, ka ar

Ozolnieku novada domes atbalstu jauniešu nodarbinātība vasarā
turpināsies arī nākamajos gados.
Uzrunāsim novada uzņēmējus un
gaidīsim lielāku ieinteresētību un
atbalstu jauniešiem.
Jauniešu atsauksmes par darbu
vasarā ir dažādas. „Ieguvu jaunus
draugus un arī, protams, jaunu pieredzi. Bija ļoti interesanti strādāt,
man patika mazie bērni, viņi bija
forši un paklausīgi!” secina Annija

Lesiņa, Ozolnieku vidusskola.
„Man šķiet, ka šī iespēja, ko piedāvāja Ozolnieku novada dome, ir
tiešām vērtīga un tiek gūta darba
pieredze. Es darbojos ar maziem
bērniem. Tā jaunieši var saprast
vai attiecīgā profesija viņu interesēs nākotnē,” pārdomās dalās Eva
Meldere, Ozolnieku vidusskola.
Izglītības nodaļas vadītājs
Uldis Gāle

}

Uzrunāsim novada uzņēmējus
un gaidīsim lielāku ieinteresētību
un atbalstu jauniešiem.
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Nedēļa skolēnu drošībai
un veselībai

Noskaidrotas Ozolnieku novada
sakoptākās sētas
Šovasar Ozolnieku novadā
jau desmito gadu pēc kārtas notika sakoptāko sētu vērtēšana.
Konkursa «Ozolnieku novada
sakoptākā sēta 2013» vērtēšanas
komisija apskatīja un vērtēja ap
50 sētām, secinot, ka novadā netrūkst čaklu un radošu cilvēku.
Ozolnieku novada pašvaldība izsaka pateicību visiem novada iedzīvotājiem, kuri ikdienā rūpējas
par savas apkārtnes sakārtošanu,
iedvesmojot kaimiņus un draugus domāt par vidi, kādā dzīvojam. Konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti 15. novembrī plkst. 18.00
Ozolnieku Tautas namā.
Sakoptākā lauku sēta:
«Strazdi», Cenu pagasts, Ozolnieku novads, saimnieki Ruta un
Voldemārs Brieži.
Sakoptākā individuālā dzīvojamā māja ciemā:
Āne – «Zaķi» – Cenu pagasts,
Ozolnieku novads, saimnieks
Ivars Akmeņkalns;
Dalbe – Ozolu iela 4, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, saimnieks Gunārs Zaķis;
Emburga – «Mazigauņi» –
Salgales pagasts, Ozolnieku novads, saimniece Aija Lejniece;
Garoza – «Gaismas» – Salgales pagasts, Ozolnieku novads,
saimniece Ņina Grabauska;
Iecēni – Amoliņu iela 12, Cenu
pagasts, Ozolnieku novads –
saimnieks Zigurds Veidis;

gasts, Ozolnieku novads, saimniece Inese Kuniga.
Savdabīgais dārzs (iespēju
dārzs):
«Viršupes» – Cenu pagasts,
Ozolnieku novads, saimnieki
Grieta un Juris Ziebergi.
Speciālbalva:
«Sereni» - Salgales pagasts, Ozolnieku novads, saimniece Renāte
Burša.
Uzrunājot sakopto sētu saimniekus, varam secināt, ka sakoptākajās sētās ieguldīts pacietīgs
darbs daudzu gadu garumā,
kas nesis skaistus augļus par ko
prieks pašiem un apkārtējiem.
«Zaķu» saimnieks Ivars Akmeņkalns čakli apsaimnieko trīs
dzīvojamās mājas un plašu tām
piegulošo teritoriju Lielupes kras-

Septembrī Ozolnieku
novada Pašvaldības
policijas inspektors
Kaspars Rozītis apmeklē Ozolnieku novada
skolas, lai kopā ar 1. līdz
9. klašu skolēniem noskatītos filmu „Lai dzīvo
bērni!” un atgādinātu
par personiskās drošības jautājumiem.

}

Konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti
15. novembrī plkst. 18.00
Ozolnieku Tautas namā.

Īpašumi jāiegādājas tik, cik var
tos aptvert un apsaimniekot. Ja Tu
pērc īpašumu, rēķinies, ka ar to
būs jāstrādā!”

}

Ozolnieki – Meliorācijas iela 9,
Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, saimniece Silvija Jackeviča;
Renceles – «Stari» – Renceles, Salgales pagasts, Ozolnieku
novads, saimniece Jefrosija Ragucka.
Sakoptākā
daudzdzīvokļu
māja:
«Lejas Bēnūži», Cenu pagasts,
Ozolnieku novads, pilnvarotā
persona Sandra Galiņa.
Sakoptākā pašvaldības iestāde:
Salgales pamatskola, Salgales
pagasts, Ozolnieku novads, direktore Irēna Pauloviča.
Sakoptākais uzņēmums:
SIA «Īves grupa» – Cenu pa-

tā: ”Māju uzcēla vecaistēvs, arī
koki dārzā ir jau 100 gadus veci.
Šeit saimniekojam no pagājušā
gadsimta piecdesmitajiem gadiem, katru gadu kaut ko papildinot. Strādāju pēc darba, noņemot
ikdienas stresu. Man patīk dzīvot
skaistā un sakoptā vidē, arī kaimiņi viens uz otru skatāmies un mācāmies. Šī ir Ānes muižas teritorija, kas arī uzliek īpašu atbildību to
uzturēt. Īpašumi jāiegādājas tik,
cik var tos aptvert un apsaimniekot. Ja Tu pērc īpašumu, rēķinies,
ka ar to būs jāstrādā!”
«Mazigauņu» saimniece Aija
Lejniece dzīvo atgūtajā vecmāmiņas mājā Emburgā: „ Es domāju,
ja cilvēks pats ir sakārtots, tad

viņš vēlēsies ap sevi arī vidi sakārtot. Un otrādi-sakārtota vide
arī pašus harmonizē. Manuprāt,
māja ir kā miera osta, vēlos, lai
pašai un citiem pie manis ciemojoties ir ērti un patīkami. Svarīgi,
lai, saimniekojot ģimenē, viens
otru atbalsta, ir vienprātība. Rei-

zēm atceros kā šeit izskatījās, kad
ienācām. 20 gadu darbs un liela
dzīves daļa šeit ieguldīta. Katru
gadu braucu uz dārzkopības semināriem un izstādēm, kaut ko
jaunu iegādāties, paeksperimentēt. Strādāt priekš sevis nav grūti
un gandarījums par rezultātu ir
liels. Katru gadu priecājamies par
23 gulbju pāriem, kas Lielupes
ielokā atgriežas gadu no gada.”
«Serenu» lauku sētā, meža ielokā saimnieko Renāte Burša ar
dzīvesbiedru: ”Šeit jauni atnācām
no Rīgas. Pirmos divus gadus vācām vien gružus, kas bija
palikušas mantojumā no
kara daļas. Trīsdesmit
sešos šeit pavadītajos
gados te izauguši mūsu
pieci bērni. Bijuši dažādi laiki, audzējām tulpes, rozes pārdošanai,
paši potējām ābelītes.
Pati nāku no laukiem un
saimniekošana padodas.
Galvenais ir savstarpēja
Mīlestība, tad arī darbi
sokas! Vajag arī spēku un
veselību! Ne mirkli neesam nožēlojuši lēmumu
Rīgas bruģi mainīt pret
lauku sētas mieru.”
Salgales pamatskolas
direktore Irēna Pauloviča uzskata:” Vide audzina cilvēku. Skolai jābūt
sakārtotai, tādējādi audzinot pozitīvo. Skaista
vide uzrunā bez vārdiem, mācot
ieraudzīt, saudzēt un kopt. Skolas nolikumā esam iestrādājuši,
ka no 5. līdz 9. klasei ir vasaras
prakses, kur audzēkņi paši piedalās skolas apkārtnes sakopšanā.”
Evita Kairiša un Solvita Cukere

Tikšanās laikā Salgales pamatskolā aktualizējās jautājumi par
dzīvības aizsardzību un pareizu
rīcību bīstamās situācijās, personisko un citu cilvēku veselību un
drošību skolā, ceļā uz skolu un arī
ārpusskolas aktivitātēs. Kā darba
ikdienā novērojis Pašvaldības
policijas inspektors, tad skolēni
bieži pārkāpj noteikumus, braucot ar velosipēdu pa ceļiem bez
pieaugušo uzraudzības. Daudzi
skolēni nezināja, ka gan admi-

nistratīvā, gan kriminālatbildība
iestājas jau no 14 gadu vecuma.
Inspektors skolēniem atgādināja, ka noteikumus ģimenē nosaka
vecāki, skolā - iekšējās kārtības
noteikumi, bet sabiedrībā un uz
ceļiem valda sava kārtība, kuras
ignorēšana, nezināšana vai neuzmanība draud ar smagām sekām.

sarunas laikā
jaunāko klašu bērni tika
brīdināti par
to, kā pareizi
izturēties gadījumos, ja svešinieks aicina
sēsties automašīnā.

}

Arī vecākiem jāpārdomā sava
atbildība brīdī, kad viņi kaut ko
ļauj bērniem,
Demonstrētajā video materiālā
skolēnus uzrunāja jaunieši, kuri
nokļuvuši dažādās smagās situācijās un vaļsirdīgi dalījās rūgtajā pieredzē. No video secināms, ka katru
dienu notiek traumas, ko gūst bērni gan vienatnē, gan draugu lokā.
Risks par izrādīšanos draugu vidū
daudziem kļūst liktenīgs. Tāpat

„Piemēram, skolās, risinot
ar smēķēšanu saistītos jautājumus, svarīgi kādu piemēru bērni
redz no pieaugušajiem savā ikdienā un ģimenē. Arī vecākiem
jāpārdomā sava atbildība brīdī,
kad viņi kaut ko ļauj bērniem,
piemēram, sēsties pie mašīnas
stūres bez tiesībām„ problēmas

otru pusi atspoguļo inspektors
K. Rozītis.
„Katra situācija ir jāvērtē individuāli, meklējot risinājumus
un sadarbību starp visām iesaistītajām pusēm. Jaunieši ieinteresētība parāda, ka tikšanās klātienē ir lieliska iespēja aktualizēt
drošības jautājumus, pievēršot
uzmanību dažādām bīstamām
situācijām, sniedzot padomu kā
būtu pareizāk rīkoties. Veselība
un drošība par vērtībām var kļūt
tikai tad, ja gūtās zināšanas pāraug atbilstošā uzvedībā, atbildīgā
rīcībā un veselīgos ikdienas paradumos,” secina K. Rozītis.

Sadraudzēties caur atšķirīgo un kopīgo
Teteles pamatskola no 2011.
līdz 2013. gadam īstenoja „Comenius” divpusējās partnerības
projektu „Caur atšķirīgo un kopīgo uz harmoniju un draudzību”
sadarbībā ar Topoloveņas pamatskolu Arges apgabalā Rumānijā.
Projekta mērķis bija iepazīt
Latvijas un Rumānijas tautas tradīcijas, vienlaikus apgūstot latviešu, rumāņu un angļu valodu.
Projektā piedalījās 30 skolēni no
5. līdz 9. klasei.
Pirmajā mācību gadā skolēni
pētīja latviešu svētku ieradumus
un tradīcijas. Skolā tika organizētas rumāņu valodas fakultatīvās
nodarbības. Valodas kursu noslēgumā notika rumāņu valodas pasākums un arī videokonferences.
Otrajā mācību gadā projekta
dalībnieki vairāk pētīja rumāņu
svētku tradīcijas. Projektu nedēļas ietvaros 2013. gada februārī
notika Rumānijas kultūras dienas, kuru noslēguma pasākumā
katra klase prezentēja paveikto.
Pirmoreiz partneru delegācija viesojās Tetelē 2011. gada novembrī. Zīmīgi, ka viesi ieradās
Mārtiņdienā, tādēļ bija lieliska iespēja iepazīt, kā svin šos svētkus.
Viesi no Rumānijas piedalījās arī
Valsts svētku svinībās, Lāčplēša
dienas lāpu gājienā Jelgavā un
apmeklēja armijas parādi Rīgā.

20 Teteles pamatskolas skolēniem 2012. gada aprīlī bija iespēja doties braucienā uz Rumāniju.
Mūsu skolēni apguva rumāņu valodas pamatus, mācījās tautas dejas un dziesmas, gatavoja rumāņu
tradicionālos ēdienus. Saulrietā
un mūzikas skaņās izbaudījām
rumāņu viesmīlību kopā ar to
bērnu ģimenēm, kurus Teteles
pamatskola uzņēma 2011. gada
novembrī.
Otrās Topoloveņas skolēnu
vizītes ietvaros 2013. gada aprīlī rumāņu draugiem bija iespēja
iepazīties ar latviešu Lieldienu
tradīcijām. Viesi devās ekskursijā

pa Ozolnieku novadu, apmeklējot arī Jāņa Čakstes
dzimtas mājas „Auči”.
Projekta rezultātā izveidota latviešu un rumāņu
tradicionālo ēdienu recepšu grāmata trijās valodās,
sagatavota unikāla latviešu-angļu-rumāņu vārdnīca.
Darbs projektā palīdzēja
skolēniem un skolotājiem
justies kā aktīviem Eiropas pilsoņiem.
Projekta koordinatore, Teteles pamatskolas direktore Jeļena Žoide

7

Solvita Cukere

8

augusts 2013

augusts 2013

Īstenoti konkursa “Es zinu, varu un
daru” projekti

}

Uzskatu, ka vietā, kur cilvēki
paši strādājuši, nevienam
necelsies roka kaut ko bojāt.

Šogad pašvaldības izsludinātajā iedzīvotāju iniciatīvas projektu
konkursā „Es zinu, varu un daru”
atbalstīti 23 projekti par kopējo
summu - LVL 9661,28, ar mērķi
veicināt iedzīvotāju iniciatīvu un
līdzdalību vides uzlabošanā savā
dzīvesvietā. Priecē, ka šogad sasparojušies Salgales pagasta iedzīvotāji, kuri bija iesnieguši 15
projektus, no Ozolnieku pagasta
iedzīvotājiem saņemti 11 iesniegumi un tikai 1 no Cenu pagasta.
Īstenojot idejas, iedzīvotāji
veica teritoriju labiekārtošanas
darbus daudzdzīvokļu māju pagalmos Ozolniekos un Salgalē,
iekārtojot pievilcīgus bērnu rotaļlaukumus, tika uzstādīti velostatīvi, izveidots strītbola laukums
Garozā, atjaunots pludmales volejbola laukums Tetelē, iegādāti
futbola vārti Garozas pamatskolā, iekārtotas telpas un iegādāts
inventārs individuāliem treniņiem Garozas pakalpojumu centrā „Eži” un Salgales pamatskolā,
veikta skrējienu distanču sertificēšana, papildināts inventārs kvalitatīvai sacensību organizēšanai,

pie
Salgales pamatskolas
izveidota
„baskāju
taka”.
Sandra Ābola no biedrības
„Saules nams” dalās pieredzē:
„Pēc jaunas veļas žāvētavas izveides un mājas kāpņu telpas
remonta stimuls radies arī mūsu
kaimiņiem, kuri nākamgad domājams startēs ar saviem projektiem. Lai ieceres realizētos,
vajadzīga gan nauda, gan milzu
uzņēmība. Uzskatu, ka vietā, kur
cilvēki paši strādājuši, nevienam
necelsies roka kaut ko bojāt.”
Rinalds Vācers pie savas
mājas Kastaņu ielā 5/7 ģimenēm
ar bērniem uzstādījis jaunu rotaļu
laukumu:” Man ir divi bērni un,
neskatoties uz dažu kaimiņu sākotnējo pretestību, tomēr izlēmu
rīkoties. Nekas nav krāsots, visas
laukuma detaļas saliku kopā pats.
Rezultāts acīmredzams. Prieks
bērniem, kuri vakaros kopā ar
vecākiem dodas rotaļu laukumu
apgaitā pa pagalmiem.”

Prieks acīs dzirkstī
Ozolnieku Mūzikas skolas ģitāras spēles pedagoģei Maijai Sirvidei:
”Esam tikuši pie ģitāras
spēles ritmiskajam pavadījumam nepieciešama instrumenta - kahona, jaunas ģitāras
un aprīkojuma, T-krekliem ar

skolas logo. Aicināsim
Jūs uz skolas audzēkņu koncertiem, kur
visam jaunajam liksim
darboties.”
Ieceres bija jāīsteno līdz š.g. 31.jūlijam.
Pašvaldības projektu
koordinatore Antra
Pošeika
gandarīta
par veiktajiem darbiem:
”Aicinājām
iedzīvotājus pašiem
sajusties kā saimniekiem,
paraudzīties
apkārt, pārdomāt, ko
iespējams sakārtot vai
izveidot pašu spēkiem,
negaidot, ka izdarīs
pašvaldība. Iedzīvotāji vislabāk saskata un
zina savas ikdienas
vajadzības, bet pašvaldības uzdevums labos
centienus
atbalstīt.
Arī nākamgad pašvaldība plāno izsludināt šādu projektu
konkursu, palielinot
finansējumu, un, cerams, redzot pozitīvos
piemērus, konkursā
aktīvāk iesaistīsies arī
Cenu pagasta iedzīvotāji, jo tā ir lieliska
iespēja realizēt savas
vajadzības. Pašiem pieliekot savu
izdomu un darbu, ieguvēji ir visi
ciema iedzīvotāji, gan novads kopumā. Patīkami, ka šo projektu
realizētāji pie iesāktā neapstāsies
- jau domā un gatavojas nākamajiem darbiem.”
Evita Kairiša un Solvita Cukere
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Par teātri un mīlošām sievietēm

26.
septembrī
Ozolnieku
tautas namā lielajā zālē un 28.
septembrī Ānes kultūras namā
notika Ozolnieku amatierteātra
izrāde Robērs Tomā satīriska kriminālkomēdija “Astoņas mīlošas
sievietes”. Mēģinājumu procesā
uz sarunu aicinājām aktrises un
režisori Daci Vilni.
„Lugas sižets vēsta par baisu
notikumu kādā Francijas ārpilsētas mājā – nogalināts tās saimnieks. Viņa radinieces- sievietes
izmeklē slepkavību. Tiek noskaidrots, ka noziegumu varēja izdarīt
katra no viņām. Atklājas negaidīti, interesanti un pat pikanti fakti
par mājas iemītnieku dzīvi. Tas
viss noved pie negaidīta iznākuma, ko reizē ar šarmanto aktrišu
un citu šajā darbā iesaistīto meistarību skatītāji varēs vērtēt paši,”
par lugas iestudējumu uz lielās
skatuves stāsta režisore.
Lai arī uzrunātās sievietes uz
skatuves un zālē smaida, tomēr,
vērojot mēģinājuma gaitu, jāteic,
ka kolektīvs ķēries pie grūta žanra – detektīva.
„Ja astoņas sievietes mīl vai
izliekas, ka mīl vienu vienīgu
vīrieti, tad nekas labs no tā neiznāks”, teikts lugas anotācijā.

Taču, vērojot uz skatuves notiekošo, rodas pārliecība, ka izrādē
mūs sagaida dažādi pārsteigumi
un šeit ir daudz vairāk par astoņām teātri mīlošām sievietēm.
Dāmas skatītājiem vēlreiz pierādīs amatiermākslas dzīvotspēju.

„Tā būs interesanta izrāde, jo aktrises izspēlēs astoņas spilgtas personības, viņu intrigas, attiecības, cīņu
par varu, naudu un vīrieti,” smejas režisore. Uzrunātās dāmas smaida, ka
beidzot ir lomas, kas atbilst raksturiem. Taču svarīgi ikvienā tēlā atrast
pozitīvo. Arī mēs, aktrises, esam lielas
personības, bet režisore spēj mūs ievirzīt pareizajā gultnē. Viņa ir dzinējspēks.
Satrūkstamies un saprotam, ka
kaislības izrādē sitīs augstu vilni,
kad lugas galvenā varone pēkšņi
iesaucas: „Tagad atliek tikai māju
nodedzināt!..” Taču daiļās dāmas
patur noslēpumā vai lugā ieraudzīsim arī kādu vīrieti..?
„Līdz gada beigām teātra
mākslas mīļotāji sagaidīs arī jauna iestudējuma pirmizrādi - Li-

}

Arī mēs, aktrises, esam lielas
personības, bet režisore spēj
mūs ievirzīt pareizajā gultnē
„Kolektīvs katram iestudējumam
izveidojas savs”, bilst Dace Vilne,
„Saliedēts un draudzīgs, kur ikviens jūtas drošs un var paļauties
uz otra atbalstu, atvērts jaunām
idejām.” Un šī īpašā kopības sajūta saspēles procesā noteikti būs
jūtama arī zālē.
„Jāteic, ka Ozolnieki ir teātra
tradīcijām bagāti, jo tas šeit darbojies jau Latvijas laikos, bet jaunais sastāvs veidojies no 2005.
gada. Šobrīd Ozolnieku novada
amatierteātrī esam 35 aktieri no
Ozolniekiem, Salgales Garozas
un tuvējā RAF dzīvojamā masīva,” stāsta D. Vilne.

liānas Helmanes lugu „Rudens
dārzs”, kur būs attēlots laika
posms ASV pēc Otrā pasaules
kara”, atklāj Dace Vilne.
Aktrises teātrī aizvadīto laiku
vērtē kā radošu un veiksmīgu:
„Gan jau būs satraukums, bet uz
skatuves kāpsim droši, jo vienmēr saņemam ļoti daudz pozitīvo
emociju no skatītājiem, uzlādējamies no cilvēku labajām domām.”
Visas teātra dāmas vienojošais
- izrādē viņas atpūšas no reālās
dzīves. Var just, ka Ozolnieku
amatierteātrī aktieri vajadzīgi
viens otram, tāpat kā teātris viņiem.
Solvita Cukere

Dzejas dienās mudina
skolēnus lasīt un
radoši izpausties

Visā Latvijā septembrī norisinājās Dzejas dienu pasākumi.
Arī Ozolnieku novada skolās ar
bērniem tikās pašmāju dzejnieki,
iepazīstinot ar saviem jaunākajiem darbiem.
Ozolnieku vidusskolā norisinājās Dzejas stunda jaunāko klašu
grupām, kas pulcēja vairākus
simtus zinātkāru bērnu, kuri ir
īstajā vecumā, lai mācītos mīlēt
grāmatas un pasākumos smeltos
motivāciju lasīt. Uzrunātie bērni
atzina, ka skolas bibliotēkā vairāk
gan izvēloties pasaku un piedzīvojumu grāmatas, bet būtu jauki
paklausīties, palasīt un varbūt
kādreiz arī pašiem sacerēt dzejoli.
Pie skolēniem viesojās kādreizējā jelgavniece Iveta Skapste ar
savu pirmo dzejoļu krājumiņu bērniem «Kāpēc man tāds deguns?».
«Kur paliek lelles un citas rotaļlietas, kad bērniem jāiet skolā?»,
«Cikos jāiet gulēt, lai mēs naktī
redzētu jaukus sapņus?» - uz šiem
un citiem jautājumiem dzejas
dienas stundā bērni kopā ar
grāmatas autori meklēja atbildes,
jokojot un stāstot dažādus jautrus
atgadījumus no dzīves. Pasākuma
dalībnieku atzinību un ovācijas
izpelnījās dzejolis «Olu skola».
«Arī mūsu skolā ir jaunie dzejnieki. Iespējams pēc vairākiem
gadiem viņi izdos savus dzejoļu
krājumus un Dzejas dienās priecēs citus ar saviem lasījumiem,»
spriež skolas audzēkņi.
Solvita Cukere

Rudens talkā strādā lieli un mazi
Rudens ražas novākšanas talkā
sestdien Atbalsta un rehabilitācijas centram «Svēteļi» un radošo
domu un darbu centram «Svētelis»
piešķirtajā 2 ha lielajā zemes gabalā Ozolnieku novada «Bērzainēs»
nerima čakls darbs. Talkā piedalījās Ozolnieku novada un Jelgavas
ģimenes, vairāk kā 50 lieli un mazi
palīgi, kopīgi plecu pie pleca strādājot trim paaudzēm. To skaitā arī
no Sociālās aprūpes centra «Zemgale». Kā pastāstīja «Svēteļa» vadītāja: «Atnācēji šķiroti netiek, un
atbalstu saņem ikviens, kurš to
lūdz. «Zupa «Svētelī» tiek gata-

vota no ziedotāju sarūpētajiem
produktiem, bet lielāko daļu dārzeņu esam jau trešo sezonu pašu
spēkiem Ozolnieku zemes gabalā
izaudzējuši.»
Kopīgi klājot pusdienu galdu
talciniekiem, sarunājamies ar
„Svēteļa” vadītāju: «Redzot pļavas
blakus mūsu zemes gabalam var
uzskatāmi redzēt paveikto. Divu
hektāru platībā ir no krūmiem un
zālēm attīrīts zemes gabals, kurš
izveidots par sakņu dārzu novada
jauno ģimeņu un «Svēteļa» palīdzības virtuves vajadzībām. Taču
talkās ne tikai strādājam, bet arī

pavadām laiku sadraudzībā, kopīgās sarunās, paši gatavojam un
baudām maltītes. Taču galvenais,
protams, ir padarīt līdz galam iesāktos darbus. «Svētelī» siltu zupu
dienā saņem 70 – 100 cilvēki. Pēc
atbalsta un pārtikas pakām griežas
arī Ozolnieku puses ļaudis. Lielāko
daļu dārzeņu arī šogad esam pašu
spēkiem Ozolnieku domes atvēlētajā zemes gabalā izaudzējuši. Šogad
labi audzis viss iedēstītais. Varam
noņemt ražu-kartupeļus, bietes,
pupiņas, ķirbjus, saulespuķes un
citus dārzeņus. Mums šogad izauguši vairāk kā 1000 ķirbju! Esam

iedēstījuši aveņu, upeņu
un cidoniju krūmus, iekopuši jaunas zemeņu dobes.
Prieks, ka gadu no gada
mums pievienojas arvien
jauni cilvēki, kuri, izaudzē
dabisku un tīru pārtiku
pašu vajadzībām, jo jaunās
ģimenes ar maziem bērniem pašas
nevar sadūšoties uzņemties kopt
mazdārziņu.
Radošo domu un darbu centra
«Svētelis» vadītāja Ingrīda Lisovska
ar lepnumu teic, ka talcinieki, kaut
nākuši no dažādām vietām, strādājuši godam un izaudzētais nonāks

novadnieku un pilsētnieku ģimenēs,
kur tas patiesi ir nepieciešams.
Ja novadā ir cilvēki, kuri vēlas
dalīties ar izaudzēto, ziedojumus
lūgums nogādāt uz „Svēteli” Pļavu
ielā 2, iepriekš sazinoties pa tālruni
29137168 aicina I. Lisovska.
Solvita Cukere
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Jauns vingrošanas aprīkojums Veselības takā
Atjaunotā Ozolnieku
Veselības taka aicina
gan ģimenes ar bērniem, gan sporta entuziastus izmēģināt jaunos vingrošanas rīkus.
Iedzīvotāju veselīga dzīvesveida stiprināšanai, Ozolnieku melioratoru ciematā taka pašu spēkiem radīta pirms 30 gadiem un
gadu gaitā kļuvusi par iecienītu
aktīvas atpūtas, pastaigu un sportisku nodarbību vietu.
Šajā vasarā ar Ozolnieku novada pašvaldības un privāta sponsora Sergeja Šmirova finansiālu
atbalstu, taka atkal sakārtota,
iegūstot jaunu izskatu, daudzveidīgu vingrošanas un rotaļu aprīkojumu lieliem un maziem.
Pirmie, skaļi pauzdami rotaļu
un sacensību prieku, atjaunoto
taku izmēģināja PII «Zīlīte» audzēkņi un pedagogi. No jauna atdzimušās atpūtas vietas svinīgajā
atklāšanā Ozolnieku Sporta nama
direktors Rolands Baranovskis
uzrunāja klātesošos, aicinot sportot visiem kopā. Tuvējo izglītības
iestāžu audzēkņi iemīļojuši trasi
kā atpūtas un rotaļu vietu, aplie-

cina klātesošie pedagogi. Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs
Pēteris Veļeckis uzrunā aicina novadniekus dalīties ar idejām, kas
vēl būtu nepieciešams 600 metrus garās trases pilnveidošanai.
Lai aktīvās atpūtas vieta būtu
skaista un sakopta, uzturēšanas

darbi notiek visu laiku, bet projekts «Es zinu, varu un daru»
sniedz iespējas ikvienam novadniekam iesaistīties ar savu iniciatīvu un līdzdalību apkārtnes
sakopšanā.
Solvita Cukere

Romantisks foto un dzejas vakars
Dzejas dienu pasākumi
mūsdienās apvieno tradicionālos dzejas lasījumus
un jaunus dzejnieku un
lasītāju sadarbības veidus.
Jāuzteic Ozolnieku Tautas
nama radošais kolektīvs,
kas šogad bija meklējis netradicionālas mijiedarbības formas ar skatītāju un
klausītāju, jo vienā vakara pasākumā mākslas mīļotājus
priecēja vairāki jauki pārsteigumi.
Svinīgi tika atklāta foto vecmeistara Bruno Alsiņa izstāde, kur klātesošos uzrunāja gan melnbaltās
fotogrāfijas, gan mākslinieka dzeja
un atmiņas par attēlos redzamajiem notikumiem.
Bet vakara turpinājumā smeldzīgu un emocionāli piesātinātu
noskaņu uzbūra akustiskās dzejas
un mūzikas vakars, kas tapis iedvesmojoties no Ozolnieku novada
seniora Edvīna Jansona Mīlestības
dzejas krājuma „Apskāviens.”
Muzikāli - teatralizēto dzejas uzvedumu skaisti un izjusti
iznesa amatierteātra aktieri –

Kaspars Rozītis, Rita Barona un
Ilze Ungure, liekot klātesošajiem
dzīvi sajust un uztvert dzejā, kustībās un dziesmās izteiktās jūtu
nianses. Pēc uzveduma ar lielu
interesi klausījāmies dzīvesprie-

cīgā E. Jansona dzīves stāstu par
Mīlestību, Sievietēm un dzeju.
80-gadīgais staltais kungs ar
smaidu atzīstas: ”Es rakstu tikai
un vienīgi par Mīlestību, visā tās
daudzveidībā un izpausmēs. Pirmie dzejoļi tapa jaunībā un veltīti
pirmajai lielajai Mīlestībai, bet
pēc dzīves gadu desmitiem dzejā
izteiktās atziņas jau sagūlušas sešos krājumos. Adventē ceru kopā
ar saviem lasītājiem atvērt arī
septīto dzejoļu krājumu „Sniegs
uz ielām”. Jaunais krājums būs
par galveno - Mīlestību, kura nemēdz būt nelaimīga, jo tā atver
sirdi un vienmēr bagātina dvēseli, ļaujot vairāk sajust un izprast.”
Solvita Cukere

Teteles
pamatskolā
jauns sporta
inventārs
„Teteles pamatskolas skolēniem ļoti patīk sportot, brīvo
laiku pavadot sporta zālē vai
sporta laukumā, tāpēc uzreiz bijām ieinteresēti rīkoties, uzzinot
par iespēju piedalīties konkursā
„Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta
īstenošanai izglītības iestādēs””,
stāsta sporta skolotāja Inga Bērziņa.
Skolēni ir ļoti priecīgi un nespēj sagaidīt, kad jaunais inventārs būs praktiski izmantojams,
jo projekts noslēgsies novembrī.
Inventārs tiks izmantots sporta
stundās un interešu izglītības
pulciņos.
„Ziemā būs iespēja pilnveidot
slēpošanas prasmes, jo lielākais
šī projekta ieguvums būs slēpošanas inventārs, kas domāts bērnu
veselības nostiprināšanai, sportisku aktivitāšu pilnveidošanai
skolā,” gandarīta skolas direktore
Jeļena Žoide.
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Ozolnieku čempionātā skrien
visas paaudzes

22. septembrī, aizvadot pēdējo vasaras dienu, notika 4. atklātais Ozolnieku novada čempionāts skriešanā, lai popularizētu
aktīvu un veselīgu dzīvesveidu
visos vecumos. Sacensības organizēja biedrība «Skrējēju klubs
«Ozolnieki»» sadarbībā ar Ozolnieku novada domi.
Kluba valdes priekšsēdētājs
Juris Bērziņš gandarīts, ka skrējiens šogad pulcējis 127 dalībniekus visās vecuma grupās. Šogad
trase visām distancēm ir oficiāli
pārsertificēta – to veicis Latvijā pazīstamais skrējēju treneris
Jurijs Beļinskis. Trases segumu,
maršrutu pozitīvi novērtēja skrējiena dalībnieki. 83 gadīgā Skaidrīte Ezerniece 5 kilometru garo
trasi veic ar smaidu uz lūpām:
„Sāku skriet 90. gados, kad sapratu, ka tas ir nepieciešams manai
veselībai. Protams, nevaru vairs

skriet tik ātri, bet man galvenais
ir pārvarēt sevi pašu un tikt līdz
finišam.”
Atbilstoši jaunāko dalībnieku vecumam, tika veiktas trīs
skriešanas distances - 300 metri- piedalījās 12 bērni, 600 metri
- piedalījās 9 bērni, bet trasi 900
metru garumā pieveica 17 bērni.
Mazos sacensību dalībniekus izklaidēja, iedrošināja un ar saldām
balvām uzmundrināja Pifs. Jaunieši varēja startēt jau ierastajā
2,2 kilometru distancē, ko veica

13 sacensību dalībnieki. Savukārt rūdītākie skrējēji no 12 gadiem zēniem un 14 gadiem meitenēm, kopā ar pieaugušajiem
un veterāniem, devās 5 kilometru garajā distancē, kas šogad
veda no Ozolnieku Sporta nama
uz Ozolnieku vidusskolu, tad
cauri meža ceļiem un gar Rīgas
ielu atpakaļ uz Sporta namu.
Šī gada abi uzvarētāji 5 km
distancē
vīriešiem-Armands
Tālums (rezultāts 16.25) un sievietēm-Līna Fulgina (rezultāts
18.28) ir Jelgavas trenera Viktora
Folkmaņa audzēkņi. Abi skrējēji
gandarīti par uzstādītajiem personiskajiem rekordiem, uzslavē
pateicīgo trasi un piemērotos laika apstākļus. Armands Tālums
no Jelgavas novada, trenera mudināts, Ozolniekos startēja pirmo
reizi, bet zināja teikt, ka Ozolnieku novads ir slavens ar savu skrējēju klubu.
Līna Fulgina no Auces,
kura trenējas Jelgavā, noteikti
brauks arī nākamgad, jo ir vērts
piedalīties. „Daļa no uzvaras
ir sportista galvā. Tai ir jātic.”,
saka Līna, kura paļāvusies trenera iedrošinājumam un savu
personīgo rezultātu Ozolniekos
uzlabojusi par pusotru minūti!
Pēc sacensībām sekoja apbalvošana, kur 5 kilometru skrējienā
olimpiskajam uzvarētāju sešiniekam tika pasniegti kausi, tāpat
katras vecuma grupas uzvarētāji
saņēma medaļas un diplomus, bet
visi bērnu distanču dalībnieki –
diplomus un pārsteiguma balvas.
Solvita Cukere

Aicina uz Latvijas Tautas frontes
dibināšanas 25. gadadienas pasākumu
Aicinām atcerēties Latvijas Tautas frontes dibināšanas 25. gadadienu. Latvijas vēsturē nav bijis lielākas sabiedriskās kustības. Vairāki
Latvijas Tautas frontes organizētie
masu pasākumi pulcēja iespaidīgu
atbalstītāju skaitu, kā, piemēram,
Baltijas ceļā 1989.gada 23.augustā
un 1991.gada janvāra barikādēs.
Par lielu tautas atbalstu liecināja

pirmās pēc padomju okupācijas
daudzpartiju vēlēšanās 1990.gadā,
kad Latvijas Tautas fronte savā
programmā paredzēja atjaunot
Latvijas valstisko neatkarību.
Arī Ozolniekos pastāvēja un aktīvi darbojās Tautas frontes atbalsta grupa. Diemžēl, palikušas maz
dokumentālas liecības, tāpēc Ozolnieku muzejs vēlētos iegūt foto,

18. oktobrī pulksten 17 aicinām
uz atmiņu un diskusiju vakaru

}

veltītu laikam, kad notika Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošana. Pasākuma norises vieta:

Ozolnieku novada muzejā,
Rīgas ielā 29, 2.stāvā.

video un rakstītos dokumentus, kas
attiektos uz Trešās atmodas laiku.
Pateicoties Ozolnieku vidusskolas skolotājai Valdai Ozoliņai, aktīvai tautfrontietei un Ozolnieku vidusskolas atbalsta grupas kasierei,
saglabājies LTF Ozolnieku grupas
vadītāju un biedru saraksti.
18. oktobrī pulksten 17 aicinām
uz atmiņu un diskusiju vakaru
veltītu laikam, kad notika Latvijas
valstiskās neatkarības atjaunošana. Pasākuma norises vieta: Ozolnieku novada muzejā, Rīgas ielā
29, 2.stāvā.
Izsakām pateicību tautfrontiešiem, kuri jau dalījušies atmiņās
- Pēterim Miļūnam, Arvīdam Roziņam un Valdim Āboliņam.
Aigars Stillers, Ozolnieku novada
muzejs

Apsveicam Ozolnieku
novada sportistusArtūru un Andri
Grīnfeldus,
Kasparu Vērnieku,
kuri teicami, izcīnot 17.vietu,
finišējusi šī gada Pasaules Valstu komandu čempionātā jeb
Nāciju Triālā La Chatre Francijā,
sasniedzot augstāko rezultātu
Latvijas triāla vēsturē!

Apsveicam virves vilcējus
“Ozolus” ar izcīnīto
Latvijas čempionāta zelta
medaļu!
Ar trešo posmu Kurzemes
galvaspilsētā Ventspilī noslēdzās
2013. gada Čempionāts virves
vilkšanā, kur svara klasē līdz
720 kg sīvā cīņā virves vilcēji no
Ozolniekiem „Ozoli” pieveica
ventspilniekus.
Čempiona titulu izcīnīja- Raitis
Krievs, Egīls Gūtmanis, Valdis
Kaktiņš, Māris Sirmis, Māris
Kunkulbergs, Jānis Asmanis,
Oskars Olševskis, Mārtiņš Zitāns,
Andris Sarģelis, Laimonis
Vanags un treneris Edgars
Ludzītis.

«Ozolnieku Avīze»
Metiens – 3500 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 «Jelgavas tipogrāfija»
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Ozolnieku Avīzi» obligāta.
Par rakstos minētajiem faktiem
atbild autors.
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ziņojumu dēlis
Mīļi sveicam
oktobra jubilārus!

7. – 31. oktobrim Ozolnieku TN gleznošanas studijas vadītājas mākslinieces Agitas Vaivades gleznu izstāde „Rudens ziedos…”

Skaidrīti Birznieci
Ilonu Švarckopfu
Robertu Štrišku
Vincu Višņauski
Rasmu Kairovu
Āriju Koršunovu
Aleksandru
Raziņkovu
Irmu Salinieci

7 soļu un meditāciju cikla nodarbības
3.oktobrī plkst. 18.30 - DROSME.
17.oktobrī plkst. 18.30 - BRĪVĪBA.
31.oktobrī plkst. 18.30 - LĪDZCIETĪBA.
Aicinām pievienoties ikvienu, kurš meklē saskaņu ar sevi un citiem.
Vada psihoterapeite Antra Sloka - Jakovļeva (www.antrasprakse.lv )
Dalības maksa Ls 4,00
11. oktobrī plkst. 20.00 Ozolnieku novada amatiermākslas kolektīvu
un kursu sezonas atklāšanas balle. Ja esi nokavējis pieteikšanos
dalībai kādā kolektīvā, šī ir Tava iespēja. Pieteikties līdz 9. oktobrim!

Ir labi stipram būt
Un neļaut sevi gadu vējiem locīt,
Ir labi labam būt,
Daudz labestības vārdu citiem sacīt.

12. oktobrī plkst. 18.00 Jelgavas Jaunā teātra asa sižeta
spiegu komēdija „Kraukļu ligzda”. Režisors: Rihards Svjackis.
/Uz skatuves slepenas un noslēpumainas ārzemju spiedzes, aizraujošas ainas
uz ātri braucoša vilciena jumta, velnišķīgi ļauni profesori, nežēlīgi aģenti,
pakaļdzīšanās un apšaudes…/ Ieeja: Ls 2,00, pensionāriem, skolēniem Ls 1,00

Jaunums- katru svētdienu
Ģimenes stunda OZO hal
lē!
Šajā pasākumā mazie slid
otāji kopā ar
vecākiem varēs slidot ar
kādu pasakas
personāžu, piedalīties kon
kursos,
pasākuma beigās diskot
ēka!!!
Pirmais pasākums no
tiks
6.oktobrī pulksten 14.
00!
Tālrunis uzziņām 266048
63.

Seko līdzi Latvijas atklātajam
čempionātam hokejā
OZO hallē!
19.10. HK Ozolnieki/Monarch vs HK
Zemgale/LLU
26.10. HK Ozolnieki/Monarch vs HK
Kurbads
EHL spēles OZO hallē oktobrī:
05.10. plkst.11.15 - 14.45
10.10. plkst.20.30 - 21.30
12.10. plkst. 11.15 - 14.45
14.10. plkst.19.00 - 20.00
14.10. plkst.20.15 - 21.15
19.10. plkst.11.15 - 14.45
24.10. plkst. 20.30 - 21.30
26.10. plkst. 11.15 - 14.45

Ozolnieku Tautas nams ielūdz oktobrī!

22. oktobrī plkst.14.30 “Valmieras kinostudijas” bērnu izrāde
“Smurfiņi un zelta statuete” (4-12 g.). Režisors: Imants Strads.
/Aizraujošs, humora pilns un muzikāls stāsts par mazajiem rūķīšiem
Smurfiņiem un viņu nelabvēli burvi Gargamelu. Rūķīši dosies meklēt
zelta statueti, bet atrast to nebūs viegli./ Ieeja: Ls 1,00.
26. oktobrī plkst. 18.00 Studijas „Tanks” pilnmetrāžas spēlfilma
„Mammu, es tevi mīlu”. Režisors: Jānis Nords.Filma izvirzīta
„Oskara”nominācijai kā labākā ārzemju filma.
/ Dinamisks attiecību trilleris par trīspadsmit gadus vecu skolnieku
Raimondu un viņa māti. Raimonds aizbēg no mājām, iekuļas
apšaubāmā afērā,, nonāk policijas redzeslokā, taču beigās atrisina
samilzušo konfliktu/ Ieeja: Ls 2,00, pensionāriem, skolēniem Ls 1,00
Tālr: 26525350, 63050144; e-pasts: tautasnams@ozolnieki.lv

19. oktobrī pu
lk
Ozolnieku spo sten 19.00
rta centra zālē
notiks

Ozolnieku no
4. spartakiādvada
noslēgums es
un apbalvo
na,
balle sportisša
ti
e
m.
Pieteikties līd

z 10. oktobrim
tālr. 26440373
- Irēna Leitēna

daiļslidošana bērniem
no 3 gadu vecuma
līdz 15 gadiem.
Otrdienās, ceturtdienās
no pulksten 17.30 līdz 19.00.
Trešdienās
no pulksten 17.15 līdz 18.45.
Sīkāka informācija m: 29490345

ĀNES KULTŪRAS NAMĀ OKTOBRĪ
Zīmēšanas-veidošanas pulciņš
(bērniem no 4 -10 g. v.).
Nodarbības otrdienās no plkst.
15:30 līdz plkst.16:30.
Vadītāja Dzidra Bicēna.
Dalība bez maksas.
Deju nodarbības Andra Ekmaņa vadībā.
Iespēja apgūt valsi, tango, rumbu, ča-ča-ča un
citas dejas. Nodarbību laiks: bērniem pirmdienās no pl.17:00 līdz pl.18:00.
Pieaugušajiem - pirmdienās un ceturtdienās no
pl.18:30 līdz pl.20:10
Dalība bez maksas.
14.oktobrī pl.10:00 viesojas Liepājas leļļu
teātris ar izrādi bērniem “Diegabundža”.
Ieeja 1 Ls

Pasākumi Salgalē oktobrī
1. oktobrī plkst.13.30 Starptautiskajai
veco ļaužu dienai veltīts pasākums
Emburgā, Salgales pagastā
pārvaldē, kurā piedalīsies Salgales
Mūzikas skolas audzēkņi un dzejniece Rasma Urtāne.
Uz pasākumu kursēs autobuss.
Lūgums iepriekš pieteikties pa tālr.
29109265 - Anda Plikša
12. oktobrī Salgales Evanģēliski
luteriskā draudze organizē ekskursiju pa Vidzemes baznīcām.

Aizsaulē
aizgājuši
Velta Briede
Aija Folkmane
Mirdza Ozola
Valdis Roberts Raubens
Silvija Koļča
Maija Balčūna
Aleksandrs Bočarovs
Viktors Siliņš
Tamāra Avlasa

1922.g.
1966 g.
1931.g.
1934.g.
1939.g.
1940.g.
1987.g.
1941.g.
1941.g.

