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Brīvības cīņām 1919.
gadā pie vecās Skuju skolas 
liktenis bija lēmis risināties 
traģiski. Kaujās pret Ber-
monta karapulku šeit krita 
16 vīri. To piemiņai Skuju 
skolas pārziņa J.Medņa va-
dībā 1930.gada 3.maijā tika 
iestādītas 16 liepas, izvei-
dojot Varoņu aleju. Liepas 

simbolizēja 16 kritušo ka-
reivju sērojošās sievas. Sa-
vukārt arhitekts M.Šmalcs 
izveidojis piemiņas zīmi 
brīvības cīņās kritušajiem.

Šaurā zemes strēle starp 
autoceļiem un dzelzceļu ir 
laika gaitā izveidojusies par 
vietu, kur glabājas kultūr-
vēsturiskais mantojums, 

kas saistāms ne tikai ar pie-
miņas zīmi un aleju. Šeit 
izvietojas vecā pagasta skola 
ar simtgadīgiem ozoliem. Iz-
vērtējot esošo koku un krū-
mu dendroloģisko un vizuāli 
estētisko kvalitāti, kā arī 
veicot to inventarizāciju, ir 
iespējams šeit iegūt gleznai-
nu meža ainavparku. Res-
taurācija ir nepieciešama 
vecajai skolas ēkai, kas slēpj 
sevī labu 20.gs.sākuma ēku 
arhitektonisko stilistiku.

Pērn atjaunots Brīvības 
cīņu piemineklis, attīrot no 
sārņiem, ierīkoti soliņi un 
alejas celiņš. Diemžēl gadu 
desmitus vēsturiskās liepas 
netika koptas, to zarotnes 
bija pāraugušas, lielākie zari 
vētrās izlauzti, kas veicināja 
koku trupēšanu. Turpinot 
iesāktos labiekārtošanas 

darbus, šogad ir tapis pro-
jekts Varoņu alejas atjauno-
šanai, paredzot sešu liepu un 
vairāku sēklaudžu nozāģēša-
nu, savukārt to vietā iestādot 
16 jaunas liepiņas.

Tuvojoties Latvijas 
simtgades atcerei, Ozol-
nieku novada pašvaldība 
aicina iedzīvotājus uz 
svinīgo Varoņu alejas 
atjaunošanas pasākumu 
29.aprīlī plkst. 12.00.

Visām 16 no jauna 
iestādītajām liepām tiks 
piestiprināta zīme ar 
kritušā brīvības cīnītāja 
vārdu, tā vēlreiz godinot 
novada vēsturi. 

Brīvības cīņu pieminek-
lis un tā Varoņu aleja ir 
valsts nozīmes kultūrvēs-
turiska piemiņas vieta, un 
koku atjaunošanas projek-

tu ir akceptējusi Valsts Kul-
tūras pieminekļu aizsardzī-
bas inspekcija.

Varoņu aleja - kā 
kultūrvēsturiskās vērtības 
atgriešana savā patiesajā 
kvalitātē, reizē ir paliekoša 
dāvana Latvijai 100 gadu 
jubilejā.

Pieminēsim kritušos 
kareivjus: Hermanis Alks-
nis (Lāčpleša kara ordeņa 
kavalieris), Roberts Paeg-
le (LKOK), Kārlis Vinters 
(LKOK), Edgars Brencis, 
Jānis Ēriksons, Aleksejs 
Ivanovs, Jānis Kaspars, 
Teodors Kalns, Jāzeps 
Martušs, Jānis Ozoliņš, Pē-
teris Ozollapiņš, Augusts 
Pastalnieks, Kārlis Podziņš, 
Fridrihs Raibais, Pēteris 
Sinka, Arvīds Sabers.

Aija Ziemeļniece, arhitekte

Jauna liepu aleja Brīvības cīņu piemineklim

1939.gada jūlijā Ozol-
nieku pagasts ieguva jaunu 
un skaistu celtni – pagast-
namu. Bez pagasta paš-
valdības telpām jaunajā 
namā nozīmīga bija zāle, 
kur varēja darboties pagas-
ta koris, deju kolektīvs un 
teātris. Īpašas telpas bija 
aizsargiem, kuri lielu uzma-
nību veltīja arī kultūras un 
sporta dzīves aktivitātēm. 
Pašdarbnieku kolektīvu 
vadīšanā liela nozīme bija 
pagasta skolotājiem, kuri 
veica kultūras darbu.

Pēc Latvijas neat-
karības zaudēšanas un 
Otrā pasaules kara kul-
tūras dzīve turpinājās. 
1948.gadā notika pirmie 
pēckara Dziesmu svētki, 
kur piedalījās Ozolnieku 
pagasta koris diriģentes 
Vanagas vadībā. Pirms-
svētku kopmēģināju-
mi notika arī Ozolnieku 
Tautas namā – kā toreiz 
jau sauca agrāko pagast-

namu. 1950.gada sākumā 
Ozolnieku pagastnamā 
ienāca jaundibinātais me-
liorācijas uzņēmuma kan-
toris, kas aizņēma pirmo 
stāvu. Otrais stāvs un zāle 
bija paredzēti Jelgavas ra-
jona kultūras namam, ko 
melioratori izmantoja arī 
pasākumiem. 1960. gadā 
rajona kultūras nams at-
stāja namu un to pilnībā 
pārņēma meliorācijas uz-
ņēmums. Šajā laikā izvei-
dots Jelgavas meliorācijas 
mašīnu stacijas (pēdējais 
nosaukums Jelgavas PMK 
– 13) kultūras nams Ozol-
niekos. Trīs kolektīvi no tā 
laika darbojas vēl šodien: 
amatierteātris, sieviešu 
vokālais ansamblis 
„Madara” un deju 
kolektīvs „Ozolnieki”. 
Meliorācijas uzņēmums 
atbalstīja pašdarbību, bet, 
diemžēl, pats kultūras 
nams pamazām nonāca 
sliktā tehniskā stāvoklī. 

Pagājušā gadsimta as-
toņdesmito gadu beigās 
sākās straujas politiskās 
pārmaiņas. Ekonomiskās 

pārmaiņas, meliorācijas 
darbu pasūtījumu sama-
zināšanās spieda meliorā-

Atskatās uz ceturtdaļgadsimtu kultūras 
dzīvē pašvaldībā

(turpinājums 2. lpp.)

Aicina 
tradicionālā 

16. Ozolnieku 
velotūre!

14. maijā plkst. 11.00 
no Ozolnieku Sporta 

centra kopā ar ģimenēm 
dosimies Ozolnieku 

novada tradicionālajā 
VELOTŪRĒ.

Gadu gaitā velotūre izvei-
dojusies par dzīvotspējīgu 
tradīciju, kas dod iespēju 
maija otro sestdienu pavadīt 
kopā ar ģimeni un saviem 
novadniekiem. Šogad sadar-
bosimies ar Jelgavas Tūrisma 
centru un dosimies ciemos 
uz Jelgavu. Kopējais distan-
ces garums ap 20 km. Kopā 
ar mums distancē apsolījis 
piedalīties arī Aizsardzības 
ministrs Raimonds Bergma-
nis, bet noslēgumā Sporta 
centra stadionā Zemessar-
dzes 52.kājnieku bataljons 
pasākuma dalībniekus 
priecēs ar paraugdemonstrē-
jumiem un garšīgu biezputru. 
Aiciniet radus, draugus un 
posiet velosipēdus! Pozitīvas 
emocijas garantētas!

 Ozolnieku Sporta centrs
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aprīļa sēdē  
OzOlnieku nOvada 
dOme nOlēma:

1. Apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr.10/2016 
„Grozījumi saistošajos 
noteikumos Nr.27/2009 
„Ozolnieku novada pašvaldī-
bas nolikums””.
2. Apstiprināt Ozolnieku 
novada domes 2015.gada 
pārskatu.
3. Apstiprināt 2015.gada 
investīciju plāna izpildi.
4. Apstiprināt aktualizēto 
2016.gada štatu sarakstu.
5. Apstiprināt ilgtermiņa 
aizņēmumu no Valsts 
kases Ozolnieku novada 
pašvaldības ceļu un ielu un 
telpu remontu investīciju 
projektiem.
6. Apstiprināt četru 
inženiertehnisko būvju 
ņemšanu pašvaldības grā-
matvedības uzskaitē.
7. Apstiprināt Iekšējos 
noteikumus par naudas 
balvas un stipendijas 
piešķiršanu Ozolnieku no-
vada pašvaldības izglītības 
iestāžu izglītojamiem un 
pedagogiem.
8. Noteikt vecāku līdzmak-
sājumu bērnu nometnēm 
„Vasaras skoliņa”.
9. Apstiprināt Saistošos 
noteikumus Nr.7/2016 “Par 
licencēto makšķerēšanu 
Lielupē Ozolnieku novada 
administratīvajā teritorijā no 

2016. līdz 2018.gadam”.
10. Apstiprināt Saistošos 
noteikumus Nr.8/2016 “Par 
alkoholisko dzērienu ma-
zumtirdzniecību novietnēs 
un sabiedrisko pasākumu 
norises vietās Ozolnieku 
novadā”.
11. Apstiprināt Saistošos 
noteikumus Nr.9/2016 “Par 
Ozolnieku novada saistošo 
noteikumu publicēšanas 
vietu”.
12. Apstiprināt Saistošos 
noteikumus Nr.4/2016 
“Par pirmsskolas izglītības 
nodrošināšanu Ozolnieku 
novadā” precizējumus.
13. Slēgt nomas līgumu 
Branku jauniešu centra 
vajadzībām.
14. Atbalstīt līdzfinansēju-
ma piešķiršanu biedrības 
„Tuvu” projektam.
15. Atbalstīt politiski repre-
sēto personu salidojumu.
16. Piešķirt pašvaldības 
līdzfinansējumu biedrības 
“Volejbola klubs Ozolnieki” 
dalībai lauku partnerības 
“Lielupe” izsludinātajā 
atklātajā projektu konkursā.
17. Atbalstīt arhitektes 
A.Ziemeļnieces projekta par 
teritorijas labiekārtojumu 
pie Brīvības cīņu pieminek-
ļa pie vecās Skuju skolas 
realizēšanu.

dOmes ziņas

Atskatās uz ceturtdaļgadsimtu 
kultūras dzīvē pašvaldībā

cijas uzņēmuma vadību 
optimizēt līdzekļus. 1991.
gada 20.februāra Ozolnie-
ku Tautas deputātu pado-
mes (TDP) sesijā pieņēma 
lēmumu „Par PMK – 13 
kultūras nama pārņem-
šanu ciemata pašvaldības 
pārziņā”. Tas uzdeva Iz-
pildkomitejai pārņemt kul-
tūras namu, sākot ar 1991.
gada 1.martu. Pašvaldības 
budžetā Kultūras namam 
1991.gadā paredzēja 88 150 
rubļus. Nākamajā sesijā, 
12.aprīlī ierosināja kultūras 
namu turpmāk saukt par 
Ozolnieku Tautas namu. 
Tad arī nolēma turpināt 
meklēt Tautas nama direk-
toru, ievietojot sludināju-
mu reģionālajā laikrakstā 
„Jelgavas Ziņotājs”. Šajā 
laikā Tautas nama direk-
tora pienākumu izpildītāja 
bija ilggadējā kultūras dar-
biniece Vija Simanoviča.

20.septembra sesijā no-
tika izvēlētā direktora ap-
stiprināšana. Par Ozolnie-
ku Tautas nama direktoru 
kļuva Raitis Krūmiņš, pēc 
izglītības masu pasākumu 
organizators. R.Krūmiņš 
pašvaldības deputātiem ie-
zīmēja risinājumus tā laika 
situācijā.  Jaunais direktors 
kā obligātu uzdevumu izvir-
zīja iespējami ātri atbrīvot 
telpas Tautas nama darbam. 
bija vajadzīgi līdzekļi inven-
tāra iegādei un namam bija 
vajadzīgs transports. Cerēt, 
ka Tautas nams daudz varēs 
pelnīt un pats sevi apgādāt, 
nebūtu reāli. Lielāko uzma-
nību no deputātu puses iz-
sauca nevis jaunā direktora 
persona vai kultūras darbs, 
bet, ka paredzētie remont-
darbi, ko nododot, bija jāveic 
meliorācijas uzņēmumam, 
nebija veikti kvalitatīvi. Šo 
darbu veikšanai bija nolīgts 

kāds celtniecības koopera-
tīvs, bet par zemo kvalitāti 
bija atbildīga melioratoru 
vadība. 

Tautas nama remont-
darbi pakāpeniski tika risi-
nāti, un šodien mēs namu 
redzam labākā vizuālā un 
estētiskā stāvoklī, kā pirms 
25 gadiem. Raita Krūmiņa 
laiks Tautas nama direktora 
amatā (1991. – 2005.) iezī-
mējies ar spēju saglabāt paš-
darbības kolektīvus. Darbu 
atjaunoja amatierteātris 
režisora Gunta Krūmiņa 
vadībā, kura darbu šodien 
turpina Dace Vilne. Maino-
ties sastāvam un diriģentei 
(ilggadējo vadītāju Āriju 
Melgaili nomaina viņas au-
dzēkne Ginta Āriņa), vokā-
lais ansamblis „Madara” vēl 
joprojām turpina koncertēt. 

2005.gadā Tautas nama 
vadību pārņēma Rita Ba-
rona, kura novada kultūras 
dzīves norises vada jau 11. 
gadu. Šajos gados kultūras 
darbs novadā pacelts jaunā 
līmenī, jau esošajiem kolek-
tīviem pievienojušies jauni.

1960.gadā dibinātais 
melioratoru vīru koris 
„Zemgale” diriģenta Jāņa 
Ploņa vadībā pastāvēja 
līdz 1993.gada Dziesmu 
svētkiem. Kopš 1992.gada 
Ozolnieku Tautas namā 
darbojās jauktais koris 
„Arka” diriģentes Sarmas 
Rudzutakas vadībā. Koris 
divreiz izcīnīja dalību Vis-
pārējo Dziesmu svētku finā-
la skatē. 2003.gada fināla 
skatē iegūta 3.vieta pagastu 
un mazpilsētu koru grupā. 
Pēc „Arkas” kopš 2005.
gada Tautas namā darbojas 
jauktais koris „Līga” Intas 
Zakenfeldes vadībā, kura 
vadību pārņēmis diriģents 
Vilhelms Vācietis. Pēdējos 
Dziesmu svētkos, 2013.
gadā, koris „Līga” iekļuva 

fināla skatē starp 23 labā-
kajiem Latvijas jauktajiem 
koriem. Noteikti jāmin arī 
Ingūnas Lipskas ilggadē-
jais, panākumiem bagātais 
darbs ar bērnu vokālajiem 
ansambļiem „Puķuzirņi” 
un „Nianse”. 

Ozolnieku Tautas namu 
par savām mājām sauc ne 
vien astoņi amatiermākslas 
kolektīvi, bet šeit iedzīvotā-
jiem ir iespējas interesanti 
un mērķtiecīgi pavadīt savu 
brīvo laiku, apmeklējot kur-
sus un pulciņus, piemēram, 
Ozolnieku bērnu tautisko 
deju kolektīvu, foto studiju, 
vēderdejas, bēbīšu skolu 
„Mazulis”, solo dziedāša-
nas studiju, bērnu mākslas 
studiju „Krāsu pasaka”. 

Senioru deju kolektīvs 
„Ozolnieki”, iespējams, ir 
visvairāk koncertējošais 
Ozolnieku Tautas nama ko-
lektīvs. 1976.gadā dibināts 
kā darba veterānu deju ko-
lektīvs, tā pirmā vadītāja 
Sarmīte Zalcmane (Ķepīte) 
ar kolektīvu strādājusi 17 
gadus. Pēc 1993.gada Dzies-
mu un deju svētkiem kolek-
tīva vadību nodeva Mārītei 
Skrindai. Senioru deju ko-
lektīvs „Ozolnieki” ilgu laiku 
ir starp vadošajiem Jelgavas 
reģiona deju ansambļu ska-
tēs, bet M. Skrinda ir senio-
ru deju svētku virsvadītāja. 

Savukārt vokālais an-
samblis „Procesā” Krista 
Boitmaņa vadībā ir jau-
nākais kolektīvs, kas savas 
mājvietas radis Ozolnieku 
Tautas namā.

Šeit pieminēti tikai 
lielākie notikumi 
Ozolnieku Tautas nama 
25 darbības gados. Gan 
Raitim Krūmiņam, gan 
viņa darbīgajai pēctecei 
Ritai Baronai vienmēr 
palīdzējis neliels, bet ro-
sīgs darbinieku kolektīvs, 
kuram Tautas nama 25 
gadu jubilejas svinībās 
tika veltīti vissirsnīgākie 
pateicības vārdi.

„Šim namam ir īpaša 
aura, un mēs ar kolēģiem 
esam laimīgākie cilvēki 
pasaulē, jo varam darīt 
darbu, kuru mīlam!”, svēt-
ku uzrunā akcentēja Rita 
Barona.

Aigars Stillers, Ozolnieku 
novada vēstures krājumu 

glabātājs un Solvita Cukere

2016.gadā Ozolnieku novada pašvaldība uzsāka īs-
tenot Eiropas Sociālā fonda atbalstītu projektu “Atver 
sirdi Zemgalē”. Projekts “Atver sirdi Zemgalē” paredz 
pakalpojumu sniegšanu bērniem ar invaliditāti un 
viņu vecākiem, pakalpojumu sniegšanu pilngadīgām 
personām ar garīga rakstura traucējumiem dzīvesvie-
tā, kā arī iespēju izstrādāt individuālus atbalsta plānus.

Lai apzinātu pilngadīgas personas ar garīga rakstu-
ra traucējumiem, kuras vēlas izvērtēt individuālās va-
jadzības sociālo pakalpojumu saņemšanai, un vecākus, 
kuri audzina bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un 
vēlas saņemt „Atelpas brīža” pakalpojumus 2016.gadā, 
Ozolnieku novada Sociālais dienests aicina potenciālos 
klientus, kuru dzīvesvieta deklarēta Ozolnieku novada 
pašvaldības administrētajā teritorijā, reģistrēties un 
sniegt ziņas par sevi līdz šī gada 15.maijam, ņemot līdzi 
personas apliecinošu dokumentu.

Iedzīvotāji aicināti interesēties par iespējām projek-
ta ietvaros saņemt atbilstošus sociālos pakalpojumus 
Ozolnieku Sociālajā dienestā (Parka iela 4, Brankas, 
Cenu pagasts, Ozolnieku novads, 26.kabinetā) pie die-
nesta vadītājas Sarmītes Strodes, iepriekš zvanot pa 
tālruni 26110405.
 Dace Mauliņa, Attīstības plānošanas daļas Projektu vadītāja

Sociālais dienests aicina 
pieteikties sociālo 
pakalpojumu saņemšanai 

(sākums 1. lpp.)
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Ņemot vērā Ozolnieku 
novada būvvaldes izvirzī-
tās prasības un ievērojot 
visus noteiktos ierobežo-
jumus, pie Ozolnieku eze-
ra (Rīgas iela 44, Ozolnie-
ki) un blakus galvenajam 
autoceļam P100 ir uzbū-
vēts jauns veikals “Elvi”, 
kas durvis apmeklētājiem 
vēra 8. aprīlī. 

Iedzīvotāju ērtībām ir 
izbūvēts auto stāvlaukums, 
publiski pieejamas trīs 
bezmaksas sabiedriskās 
tualetes. Veikals netraucē 
atpūtas vietai, ir saglabāts 
gan volejbola laukums, gan 
atpūtas zona. Šobrīd uzsāk-
ti tirdzniecības centra āra 
apzaļumošanas darbi, un 
tiek meklēts vietējais uz-
ņēmējs, kurš varētu attīstīt 
sezonālu āra kafejnīcas pie-
dāvājumu.

Jaunā veikala īpaš-
nieks ir SIA “Elvi Latvija” 
franšīzes partneris SIA  

„Vita mārkets”, kam pie-
der 34 „Elvi” visā Latvijā. 
Jāpiebilst, kas šis Ozolnie-
kos ir otrais „Elvi” veikals. 
Veikala tirdzniecības zāles 
platība ir 410 m2, kas ir 
pietiekami plaša iedzīvo-
tāju vajadzībām. Jaunās 
būves tapšanā vienoti strā-
dājuši pārbaudīti sadarbī-
bas partneri, tostarp vietē-
jais uzņēmējs SIA „Uzars”. 
Veikals šobrīd nodrošina 
16 jaunas darbavietas un 
strādā katru dienu no plkst. 
8.00 līdz 22.00, piedāvājot 
produktu un pakalpoju-
mu klāstu, kāds ir pazīs-
tams citos tīkla veikalos. 
Jaunā tirdzniecības vieta 
būvēta, izmantojot jau-
nākās un dabai draudzī-
gas tehnoloģijas, īpaši 
domājot par energoresursu 
taupīšanu, skaidro SIA 
„Elvi Latvija” komercdirek-
tore Laila Vārtukapteine.

Solvita Cukere

aktualitātes

Jelgavas novada paš-
valdība, iesaistoties un īs-
tenojot Vislatvijas līmenī 
unikālu projektu saistībā 
ar jaunāko tehnoloģiju ie-
viešanu meliorācijā, aicina 
Zemgales teritorijā saim-
niekojošus uzņēmējus, 
zemniekus, saimniekus uz 
semināru par meliorācijas 
sistēmu apsaimniekošanu, 
kas notiks 10. maijā  plkst. 
10.00 Jelgavas novada paš-
valdības zālē.

Projekts NUTRINFLOW 
pilotteritorijās izveidos 
inovatīvus ūdens apsaim-
niekošanas pasākumus, tā 
ļaujot samazināt augu ba-
rības vielu noplūdi Baltijas 
jūrā. Par NUTRINFLOW 
pilotteritoriju, kurā prak-
sē izmēģināt inovatīvus 
meliorācijas risinājumus, 
izvēlēts Lielupes sateces ba-
seins. Tas aptver plašas in-
tensīvās lauksaimniecības 
teritorijas, kur vienlaikus 
teritorijas ir meliorētas un 
tās šķērso daudzas ūdenste-
ces. Attiecīgi minētie ūdens 
objekti kalpo par transpor-
ta vidi barības vielām. Lai 
meklētu risinājumus riska 
mazināšanai, praksē tiks 
izmēģināti vairāki tehno-
loģiskie risinājumi barības 
vielu aizturēšanai. 

Projektam dots saīsi-
nāts nosaukums NUTRIN-
FLOW, bet pilnā versijā 
- “Praktiski pasākumi vie-
notā meliorācijas sistēmu 
apsaimniekošanā ar mērķi 
samazināt biogēno elemen-
tu ieplūdi Baltijas jūrā”. 
Projekta aktivitātes aizsāk-
tas no 2015. gada septem-
bra un tiks īstenotas līdz 
2019. gada februārim Cen-
trālā Baltijas jūras reģiona 
programmā 2014. - 2020. 
gadam.

Gaidāmā semināra ie-
tvaros plānots gan veicināt 
izpratni par meliorācijas 
sistēmu nozīmi, gan videi 
draudzīgas meliorācijas 
sistēmas elementiem. Pro-
jekta pārstāvji informēs 
gan par projekta NUTRIN-
FLOW plānotajām darbī-
bām, gan dalīsies pieredzē 
ar z/s “Mežacīruļi”, kur 
saimniecībā jau ieviesta vi-
dei draudzīga meliorācija ar 
mitrzemes izveidi. 

Līdz pat 6. maijam ikvie-
nam interesentam ir iespēja 
pieteikties dalībai pasāku-
mā, piezvanot pa tālruni 
26516231 vai rakstot uz 
e-pastu: inese.baumane@
jelgavasnovads.lv

Dace Kaņepone

Zemgales zemnieki un 
uzņēmumi aicināti uz semināru 
par inovatīvu meliorāciju

Iedzīvotāju ērtībām pie 
Ozolnieku ezera atvērts 
jaunais „Elvi”14.maijs ir nozīmīgs ne 

vien visiem Ozolnieku ve-
lotūres dalībniekiem, bet 
arī visiem, kas mīl tūrismu, 
jo šai dienā pie Jelgavas 
Sv.Trīsvienības baznīcas 
torņa noritēs tūrisma sezo-
nas atklāšanas pasākums, 
kā arī “Lauku ceļotāja” rī-
kotā akcija “Atvērtās dienas 
laukos” 101 lauku saimnie-
cībā visos Latvijas novados.

Ozolnieku novada trīs 
saimniecībās – kokaudzē-
tavā “Bētras”, lauku sētā 
“Caunītes” un saimniecībā 
“Rēvici” apmeklētāji tiek 
laipni gaidīti visas dienas 
garumā. 

Salgales pagasta kokau-
dzētavas „Bētras” saim-
nieki ciemiņus sagaidīs 
ar dažādiem patīkamiem 
pārsteigumiem, varēs “ie-
vingrināt rokas” dažādos 
darbos - acošanā, potēšanā, 
koku vainagu veidošanā, 
sacensties veiklībā, meklēt 
atbildes uz āķīgiem jautā-
jumiem un izvēlēties balvās 

stādus vai dažādus pārstrā-
des produktus. Būs atspir-
dzinoši dzērieni, našķi u.c. 
labumi. 

Salgales pagasta saim-
niecībā „Rēvici” būs ap-
skatāmi vairāki dzīvnieki 
- zirgi, kazas, truši, suņi, 
kaķi un murkšķi. Ir iespē-
ja iesaistīties lauku darbos 
un iemēģināt darbarīkus, 
iemācīties seno deju soļus, 
izstaigāt dzīvnieku takas un 
baudīt uz ugunskura ceptas 
pankūkas ar kazas pienu. 
Saimniecībā pieejamas arī 

pirtslietas un zāļu tējas.
Savukārt Cenu pagasta 

Lauku sētā “Caunītes” varēs 
iepazīt  latviskās tradīcijas - 
maizes iemīcīšanu, maizes 
krāsns iekurināšanu, ku-
kuļu veidošanu un likšanu 
krāsnī. Kamēr maizīte cep-
sies, varēs doties ekskursijā 
pa ēkām un teritoriju.

Plašāka informācija par 
akciju:     http://www.lps.lv/
lv/zinas/pasvaldibas/3030-
14-maija-durvis-viesiem-ver-
100-lauku-saimniecibas.

Solvita Cukere

14. maijā durvis viesiem vērs trīs 
novada lauku saimniecības

Paziņojums par nekustamā 
īpašuma izsoli

Ozolnieku novada domes izsoles komisija 
rīko nekustamā īpašuma Celtnieku iela 20, 
kas atrodas Ānē, Cenu pagastā, Ozolnieku 
novadā, kadastra Nr.5444 007 0193, rakstis-
ku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamais 
īpašuma sastāv no zemes vienības 0,188 ha 
platībā ar kadastra apzīmējumu 5444 007 
0193 un ēkas ar kadastra apzīmējumu 5444 
007 0193 001.

Izsoles dalībnieki savus piedāvājumus var 
iesniegt, sākot no 2016.gada 20.aprīļa līdz 
2016.gada 20.maija plkst. 8:15 Ozolnieku 
novada pašvaldības kancelejā, Stadiona ielā 
10, Ozolniekos, Ozolnieku novadā. 

Piedāvājumi tiks atvērti 2016.gada 20.mai-
jā plkst.8:20 Ozolnieku novada pašvaldības 
zālē, Stadiona ielā 10, Ozolniekos. 

Mantas sākumcena ir EUR 20 022.- 
Izsoles dalībniekam pirms izsoles ir jā-

samaksā nodrošinājums EUR 2 002.20 
apmērā Ozolnieku novada domes kontā 
Nr.LV72HABA0551001405027, a/s „Swed-
bank”, kods: HABALV2X ar norādi Nodrošinājums 
nekustamā īpašuma Celtnieku iela 20 izsolei

Dzīvokļa apskate iespējama katru darba 
dienu, iepriekš piesakoties pa tel. 26132486 
pie Aivara Stroda. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.
ozolnieki.lv, kā arī Ozolnieku novada pašval-
dībā (Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku 
novadā) darba laikā pie ziņojuma dēļa. 

Izsoles uzvarētājam jāsamaksā tā piedā-
vātā augstākā cena divu mēnešu laikā no 
izsoles dienas, tās iemaksu veicot pašvaldī-
bas kontā. 

Uz izsolāmo mantu nav personas ar pirm-
pirkuma tiesībām. 

Kontaktpersona: izsoles komisijas priekšsē-
dētāja Zanda Oša, tel. 63084708, e-pasts: 

zanda.osa@ozolnieki.lv

Paziņojums par atkārtotu 
dzīvokļa izsoli

Ozolnieku novada domes izsoles ko-
misija rīko atkārtotu nekustamā īpašuma 
dzīvokļa īpašuma Nr.2 (2 istabas, 58 m2), 
kas atrodas “Garozas stacija 2”, Salgales 
pagastā, Ozolnieku novadā, kadastra Nr. 
54789000133, tai skaitā tam piesaistīto 
kopīpašuma domājamo daļu rakstisku 
izsoli ar augšupejošu soli. 

Izsoles dalībnieki savus piedāvājumus 
var iesniegt, sākot no 2016.gada 26.aprīļa 
līdz 2016.gada 25.maija plkst. 8:15 Ozol-
nieku novada pašvaldības kancelejā, Stadio-
na ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku novadā. 

Piedāvājumi tiks atvērti 2016.gada 
25.maijā plkst.8:20, Ozolnieku novada paš-
valdības zālē, Stadiona ielā 10, Ozolniekos. 

Mantas sākumcena ir EUR 2 160.- 
Izsoles dalībniekam pirms izso-

les ir jāsamaksā nodrošinājums EUR 
216.- Ozolnieku novada domes kontā 
Nr.LV72HABA0551001405027, a/s 
„Swedbank”, kods: HABALV2X ar norādi 
“Nodrošinājums Dzīvokļa “Garozas stacija 
2” -2 izsolei”.

Dzīvokļa apskate iespējama katru 
darba dienu, iepriekš piesakoties pa tel. 
29342722 pie Gunta Žeivota. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
www.ozolnieki.lv, kā arī Ozolnieku novada 
pašvaldībā (Stadiona ielā 10, Ozolniekos, 
Ozolnieku novadā) darba laikā pie ziņoju-
ma dēļa. Izsoles uzvarētājam jāsamaksā 
tā piedāvātā augstākā cena divu mēneša 
laikā no izsoles dienas, tās iemaksu veicot 
pašvaldības kontā. 

Uz izsolāmo mantu nav personas ar 
pirmpirkuma tiesībām. 

Kontaktpersona: izsoles komisijas priekš-
sēdētāja Zanda Oša, tel. 63084708, 

e-pasts: zanda.osa@ozolnieki.lv



4 aprīlis 2016   

23. aprīlī lieli un mazi Ozolnieku 
novada iedzīvotāji aktīvi iesaistījās 
atkritumu savākšanas, apkārtnes 
sakopšanas un labiekārtošanas 
darbos 37 pieteiktajos objektos, at-
stājot aiz sevis tīru teritoriju.

Talcinieku grupas šogad aktīvi 
rosījās ne vien ceļmalās un grāv-
malēs, bet arī novada izglītības 
un kultūras iestādēs, pie sociālā 
aprūpes centra „Zemgale”, Vese-
lības takā, pie Ozolnieku ezera, 
Ozolnieku Sporta centra stadionā, 
Ozolnieku novada piemiņas vie-
tās, upju krastos un kapsētās. Ne-
parasts atradums šogad gadījies 
Alfrēdam Zamockim, kurš mežā 
netālu no Ozolnieku kalna atradis 
tukšu tanka lādiņa čaulu.Uzrunātie 
talcinieki atzīst, ka, salīdzinot ar ie-
priekšējo gadu, atkritumu, kas jāvāc 
kļūst arvien mazāk. No Ozolnieku 
melioratoru mutes izskanēja trāpīgs 
izsauciens, ka mēs Ozolnieku nova-
dā esam iemācījušies dzīvot „zaļi” 
un arvien vairāk varam pievērsties 
nevis atkritumu vākšanai, bet teri-
toriju labiekārtošanas darbiem. Pie-

mēram, SIA “Ozolnieku KSDU” dar-
binieki kopā ar talciniekiem veica 30 
tūju dzīvžoga stādīšanas darbus pie 
jaunās šķeldu katlumājas SAC “Zem-
gale” pieguļošajā teritorijā. Arī pie 
Ozolnieku ezera noritēja apkārtnes 
labiekārtošanas darbi -norobežojošā 
dzīvžoga gar veikala “ELVI” stāvlau-
kumu ierīkošanas sagatavošana, lai 
vēlāk šeit varētu veidot apstādīju-
mus. Daudzviet pavasara sakopša-
nas darbi jau sākti agrāk, piemēram, 
skolās talkas notika mācību nedēļas 
nogalē. Talcinieki norāda, ka noteik-
ti pozitīvi vērtējama iespēja sadzīves 
lietas nodot dalīto atkritumu savāk-
šanas laukumā Paula Lejiņa ielā 6, 
Jelgava, savukārt piesārņoto augsni 
un riepas  – SIA „E Daugava”, Em-
burgā, “Akači”, “Atvari”, Salgales pa-
gasts, Ozolnieku novads.

Ozolnieku novada pašvaldības 
„Lielās Talkas” koordinators Aiv-
ars Strods gandarīts par iedzīvotāju 
atsaucību un uzteic rūpīgi paveikto 
darbu, aicinot arī ikdienā domāt un 
rīkoties „zaļi”, lai Latvijas simtgadi 
varam sagaidīt sakoptā novadā.

8.aprīlī SAC „Zem-
gale” sirmgalvji pie-
dzīvoja patīkamu pa-
vasarīgu pārvērtību 
un skaistuma dienu, 
ko iemītniekiem kā 
dāvanu bija sarūpē-
juši labdari. Kontrte-
nors Sergejs Jēgers 
kopā ar Rīgas Optikas 
studiju „Lonija” rīkoja 
atbalsta akciju, sarū-
pējot optiskās brilles 
un saulesbrilles aprū-
pes centra senioriem, saņemot arī 
iedzīvotāju atsaucību šīs idejas 
realizācijā. 

SAC „Zemgale” vadītāja Astrī-
da Kroģere kopā ar senioriem 
pateicas un priecājas par kopīgi 
paveikto labo darbu: „Akcijas ie-
tvaros mūsu iemītniekiem ir zie-
dotas vairāk nekā 200 brilles, kas 
ļaus nodoties grāmatu lasīšanas 
priekam, skatīties TV, kā arī ci-
tām radošām nodarbēm un sau-
lainās dienās droši doties ārpus 
aprūpes centra telpām. Svinību 

gaisotnē seniori ne tikai laikoja 
brilles, bet izbaudīja arī pavasarī-
gu „Skaistuma dienu”, uzpošoties 
7 make-up mākslinieču gādībā.”

Šī labdarības akcija mums ir kā 
atgādinājums – uzkrājam lietas, 
ko vairs nemēdzam izmantot, taču 
bieži pat nevaram iedomāties, ka 
tās kādam citam var palīdzēt un 
atvieglot ikdienu. Veicot pavasara 
ģenerāltīrīšanu, atliek tikai vērīgi 
paraudzīties apkārt, lai pamanītu 
tos, kam palīdzēt ir mūsu spēkos, 
iepazīstot dāvināšanas prieku.

Solvita Cukere

darbīgie un talantīgie nOvadnieki

Ozolnieku novadā 
dzīvojam „zaļi”

Dāvā brilles SAC 
„Zemgale” senioriem

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā 
tiek organizēta licencētā makšķerēšana no 
2016. gada līdz 2018.gadam laika periodā 
no 1.aprīļa līdz 16.maijam Ozolnieku novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā Lielupes 
baseinā no abiem krastiem posmā no Staļģe-
nes (Emburgas tilta) augšup pret straumi līdz 
Bauskas novada pašvaldības administratīvās 
teritorijas robežai. 

Licencētā makšķerēšana Lielupes baseinā 
Ozolnieku novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā Lielupes baseinā tiek organizēta 

saskaņā ar biedrības “Bauskas mednieku un 
makšķernieku biedrība” izstrādāto un saska-
ņoto nolikumu “Licencētai makšķerēšanai 
Lielupē, Mūsā un Mēmelē Bauskas, Jelgavas, 
Ozolnieku un Rundāles novados 2016.-2018.
gadam” (pielikumā). 

Noteikumu ievērošanas uzraudzību un kon-
troli veic Ozolnieku novada pašvaldības policija 
un pašvaldības pilnvarotas amatpersonas.

Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
to publicēšanas Ozolnieku novada pašvaldības 
informatīvajā izdevumā “Ozolnieku avīze”.

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Atbilstoši Zvejniecības likuma 10.panta 
piektajai daļai, pašvaldība izdod saistošos 
noteikumus par licencēto makšķerēšanu tās 
administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, ja 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licen-
cēto makšķerēšanu šajos ūdeņos paredzēta 
makšķerēšanas tiesību izmantošana ar īpa-
šām atļaujām (licencēm). Biedrība “Bauskas 
mednieku un makšķernieku biedrība” ir 
izstrādājusi un saskaņojusi nolikumu “Licencē-
tai makšķerēšanai Lielupē, Mūsā un Mēmelē 
Bauskas, Jelgavas, Ozolnieku un Rundāles 
novados 2016.-2018.gadam”.
2. Īss projekta satura izklāsts
Ar saistošajiem noteikumiem ir noteikta kār-
tība, kādā veicama licencētā makšķerēšana 
Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā 
Lielupes baseinā no 1.aprīļa līdz 16.maijam. 
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Pašvaldībā nav nepieciešams veidot jaunas 
institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo 
institūciju kompetenci, lai nodrošinātu saistošo 
noteikumu izpildi. 
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā
Nav attiecināms. 
5. Informācija par administratīvajām proce-
dūrām
Saistošo noteikumu ievērošanas uzraudzību 
un kontroli veic Ozolnieku novada pašvaldības 
policija un pašvaldības pilnvarotas amatper-
sonas, savukārt biedrība “Bauskas mednieku 
un makšķernieku biedrība” Ozolnieku novada 
pašvaldībai iesniedz atskaites par realizēto 
makšķerēšanas licenču uzskaitu, ieņēmu-
miem un lomiem.
6.Informācija par konsultācijām ar privāt-
personām 
Konsultācijas nav notikušas.

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 12.aprīļa sēdes lēmumu Nr.11  
(protokols Nr.4)

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.7/2016  
„Par licencēto makšķerēšanu Lielupē Ozolnieku novada paš-

valdības administratīvajā teritorijā no 2016. līdz 2018.gadam” 
Izdoti saskaņā ar  Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu

NOLIKUMS
LICENCĒTAI MAKŠĶERĒŠANAI LIELUPĒ, MŪSĀ UN MĒMELĒ, 
BAUSKAS, JELGAVAS, OZOLNIEKU UN RUNDĀLES NOVADOS 

2016. - 2018. GADAM
VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI.
Licencētā makšķerēšana tiek organizēta 

Lielupes, Mūsas un Mēmeles upes posmos, 
kas atrodas Bauskas, Jelgavas, Ozolnieku 
un Rundāles novadu administratīvajās 
teritorijās.

Lielupe, Mūsa un Mēmele saskaņā ar 
Civillikuma 1102. pantu un pirmo pielikumu 
ir publiskas upes, kurās zvejas tiesības 
pieder valstij. 

Pamatojoties uz LR “Zvejniecības 
likuma” 10.panta 4.daļu un normatīvajiem 
aktiem, kas regulē licencēto makšķerēšanu, 
vēžošanu un zemūdens medības, Lielupē, 
Mūsā un Mēmelē tiek organizēta licencētā 
makšķerēšana, paredzot ierobežotu zivju 
resursu izmantošanu vietās, kur saskaņā ar 
spēkā esošiem makšķerēšanu regulējošiem 
Ministru kabineta noteikumiem ir noteikts 
pavasara nārsta perioda liegums no 1. aprīļa 
līdz 31. maijam.

Licencētā makšķerēšana tiek organizēta 
ar nolūku uzlabot zivju krājumu aizsardzību 
un racionālu izmantošanu, kā arī līdzekļu 
iegūšanai zivju krājumu papildināšanai un 
makšķerēšanas kā aktīva un veselīga dzīves-
veida attīstībai. 

Nolikums izstrādāts, ievērojot Pārtikas 
drošības, dzīvnieku veselības un vides zināt-
niskā institūta “BIOR” ieteiktos zivju ieguves 
limitus un Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas Valsts vides dienesta 
priekšlikumus.

Licencēto makšķerēšanu Ceraukstes, 
Codes, Gailīšu, Īslīces, Jaunsvirlaukas, Mežot-
nes, Rundāles, Salgales un Viesturu pagastu 
administratīvajās teritorijās, kuros atrodas 
attiecīgo upju posmi, - kopā 4 novadu 9 
pagastos ar Bauskas, Jelgavas, Ozolnieku un 
Rundāles novadu pašvaldību saskaņojumiem 
organizē Bauskas mednieku makšķer-
nieku biedrība (turpmāk tekstā BMMB), 
adrese: Bauskā, Uzvaras ielā - 24, tālrunis 
29189821; e-pasts: bmmb@inbox.lv

LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS NOTEI-
KUMI.

Licencētā makšķerēšana ir noteikta: 
Lielupē no abiem krastiem posmā no 

Staļģenes (Emburgas) tilta augšup pret strau-
mi līdz Mūsas un Mēmeles satekai, izņemot 
upes posmu kreisā krastā no karjera „Zaķi” 
līdz Bauskas pilsētas robežai;

Mēmelē no labā krasta posmā no Mūsas 
un Mēmeles satekas augšup pret straumi 
līdz gājēju tiltam Bauskā;

Mūsā no kreisā krasta posmā no Mūsas 
un Mēmeles satekas augšup pret straumi 
līdz tiltam pie sporta kompleksa „Mūsa” un 
no labā krasta posmā, no šosejas tilta pāri 
Mūsai augšup pret straumi līdz tiltam pie 
autosporta kompleksa “Mūsa”.

Ar mērķi regulēt makšķerēšanas slodzi uz 
zivju resursiem un izlīdzināt rekreatīvo slodzi 
vienmērīgāk visā licencētās makšķerēšanas 
teritorijā, tiek noteiktas divas makšķerēšanas 
zonas.

A zona: 
Mēmeles labajā krastā, sākot no ietekas 

Lielupē (apzīmēta ar robežzīmi piekrastē) uz 
augšu pa upi līdz gājēju tiltiņam Bauskā;

Mūsas kreisajā krastā, sākot no ietekas 
Lielupē (apzīmēta ar robežzīmi piekrastē) uz 
augšu pa upi līdz gājēju tiltiņam Bauskā;

Mūsas labajā krasta, sākot no šosejas 
tilta Bauskā pa upi uz augšu līdz gājēju 
tiltiņam Bauskā.

B zona: 
Lielupē no Staļģenes (Emburgas) tilta 

abos krastos pa upi uz augšu līdz Mūsas un 
Mēmeles satekai uz Bauskas pilsētas robe-
žas, izņemot upes posmu kreisā krastā no 
karjera „Zaķi” līdz Bauskas pilsētas robežai;

Mūsā no gājēju tiltiņa abos krastos pa upi 
uz augšu līdz tiltam pie autosporta komplek-
sa “Mūsa”.

Licencētas makšķerēšanas sezona ik 
gadus ir no 1.aprīļa līdz 16.maijam.

Licencēta makšķerēšana notiek saskaņā 
ar spēkā esošiem makšķerēšanu regulējo-
šām Ministru kabineta noteikumu normām ar 

Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu Nr.7/2016
 “Par licencēto makšķerēšanu Lielupē Ozolnieku novada pašvaldības 

 administratīvajā teritorijā no 2016. līdz 2018.gadam” 
paskaidrojuma raksts
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sekojošām atkāpēm:
● makšķerēšana licencētās makšķerēša-

nas sezonas laikā no 1.aprīļa līdz 14.aprīlim 
atļauta no krasta vai ar iebrišanu ūdenī, bet 
no 15.aprīļa līdz 16.maijam tikai no krasta, 
bez iebrišanas ūdenī; 

● makšķerēt atļauts tikai gaišā diennakts 
laikā trešdienās, piektdienās, sestdienās, 
svētdienās un svētku dienās; 

● makšķerēšanas rīki - viena pludiņa 
makšķere, viena gruntsmakšķere vai mušiņ-
makšķere, kas aprīkota tikai ar vienu āķi, kam 
atstarpe starp kātiņu un āķa smaili nav lielāka 
par 8 (astoņi) mm. Citu makšķerēšanas rīku 
un paņēmienu izmantošana aizliegta;

● izmantojot vienu licenci dienā, atļauts 
iegūt un paturēt 8 (astoņas) vimbas;

● dienā viens makšķernieks drīkst 
izmantot tikai vienu vienreizējo / dienas / 
licenci, bet izmantojot sezonas licenci iegūt 
un paturēt šī nolikuma 2.5.4. apakšpunktā 
norādīto vienas dienas vimbu loma limitu 
katrā makšķerēšanai atļautajā dienā.

Makšķerniekam, kurš nodarbojas ar 
licencēto makšķerēšanu ir jābūt klāt licencei, 
kā arī attiecīgajā laika periodā derīgai mak-
šķerēšanas kartei (no 2017.gada 1.janvāra 
- makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 
medību kartei), ja makšķernieks ietilpst to 
personu skaitā, kurām tādai ir jābūt saskaņā 
ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decem-
bra noteikumiem Nr.800„Makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”.

VIDES UN DABAS RESURSU AIZSARDZĪ-
BAS PRASĪBAS, KURAS JĀIEVĒRO MAKŠĶER-
NIEKAM.

Makšķernieka pienākumi: 
● makšķerēšanas vietā uzrādīt kontrolei 

makšķerēšanas dokumentus - licenci, mak-
šķerēšanas karti(no 2017.gada 1.janvāra- 
makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 
medību karti)un personu apliecinošu doku-
mentu, makšķerēšanas rīkus un lomu;

● noķerot zivis, kurām to garums neat-
bilst makšķerēšanas noteikumos noteiktiem 
izmēriem (vimbām – 30 cm), tās saudzīgi 
jānoņem no āķa, nekavējoši un saudzīgi 
jāatlaiž upē;

● saudzīgi izturēties pret dabu, nepieļaut 
ūdenstilpes un piekrastes joslu piesārņošanu 
un piegružošanu; 

● respektēt zemes īpašnieku likumīgās 
prasības, to īpašumā esošajās teritorijās;

● ievērot dabas parka „Bauska” individu-
ālos aizsardzības noteikumus;

● ar transportlīdzekļiem iebraukt un 
tos novietot tikai to stāvēšanai paredzētās 
vietās, nenobraucot no koplietošanas un 
servitūtu ceļiem un laukumiem; 

● aizpildīt un parakstīt licences otrā pusē 
norādīto lomu uzskaites formu, vajadzības 
gadījumā pārnesot informāciju uz atsevišķas 
lapas;

● atgriezt licences ar aizpildīto lomu 
uzskaiti pēc licencē norādītās adreses vai 
nodot licences iegādes vietā līdz attiecīgā 
gada 17. jūnijam. 

Par šajā nolikuma norādīto prasību 
neievērošanu makšķernieks zaudē iespēju 
pārkāpuma konstatēšanas sezonā un divu 
gadu laikā no pārkāpuma konstatēšanas 
iegādāties licenci, kā arī atgūt saskaņā ar 
šī nolikuma 4.4.apakšpunktu iemaksāto 
drošības naudu.

MAKŠĶERĒŠANAS LICENČU VEIDI, 
SKAITS, MAKSA UN DROŠĪBAS NAUDA PAR 
LICENCĒM KATRĀ SEZONĀ

 Makšķerēšana ir atļauta, iegādājoties 
vai saņemot kādu no šādām licencēm ( 
paraugi 2. Pielikumā):

Sezonas licence derīga visam licencētas 
makšķerēšanas periodam, bet vienreizējā 
(dienas) licence derīga vienu licencē ierak-
stīto dienu.

Lai izpildītu normatīvo aktu, kas regulē 
licencēto makšķerēšanu prasības par lomu 
uzskaiti un datu sniegšanu Pārtikas drošī-
bas, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā 
institūta BIOR rīcībā zivju resursu stāvokļa 
novērtēšanai, licence tiek izsniegta iekasējot 
drošības naudu, kas noteikta atkarībā no li-
cences veida 10.00 EURO sezonas licencēm 
un 3.00 EURO vienas dienas licencēm. 

Ieturētā drošības nauda tiek pilnā apjo-
mā atmaksāta tikai pēc licences ar uzskaitī-
tajiem lomiem atgriešanas licencē norādītajā 
adresē vai citā tās iegādes vietā līdz attiecīgā 
gada 17. jūnijam.

Neatgriezto licenču ieturētā drošības 
nauda tiek izmantota tikai vides aizsardzības 
un zivju resursu pavairošanas pasākumiem, 
ko veic BMMB.

Sakarā ar to, ka licenču skaits, saskaņā 
ar šī nolikuma 4.1.apakšpunktu, ir ierobe-
žots, licencētās makšķerēšanas organizētājs 
- BMMB negarantē ar tām nodrošināt visu 
pieprasījumu.

KĀRTĪBA, KĀDĀ SAMAZINĀMA MAKSA 
PAR MAKŠĶERĒŠANAS LICENCĒM

licences ar atlaidi tiesīgi iegādāties:  
● BMMB biedri, kas aktīvi piedalās 

licencētās makšķerēšanas organizētāja 
rīkotos zivju resursu un dabas aizsardzības 
pasākumos;

● A zonā, licencētai makšķerēšanai pie-
guļošo upju krastu zemju īpašnieki un viņu 
ģimenes locekļi, uzrādot pašvaldības izziņu 
par īpašuma piederību;

● B zonā, licencētai makšķerēšanai pie-
guļošo upju krastu zemju īpašnieki un viņu 
ģimenes locekļi, uzrādot pašvaldības izziņu 
par īpašuma piederību;

● invalīdi un politiski represētas personas;
● personas līdz 16 gadiem un vecākas 

par 65 gadiem;
● vietējo pašvaldību, kuru teritorijās 

notiek licencētā makšķerēšana, maznodroši-
nātie un trūcīgie iedzīvotāji, uzrādot trūcīgās 
vai maznodrošinātās personas izziņu.

Sezonas Bezmaksas licences A/B zonā, 
pamatojoties uz BMMB domes lēmumu, 
tiek izsniegtas BMMB biedriem, kas īpaši 
aktīvi piedalās licencētās makšķerēšanas 
organizētāja rīkotos zivju resursu un dabas 
aizsardzības pasākumos;

Iegādātās licences nodot (pārdot) citam 
makšķerniekam aizliegts. Licences ar atlaidi 
īpašniekam jābūt līdzi dokumentam, kas 
apstiprina atlaides pamatojumu.

MAKŠĶERĒŠANAS LICENCES SATURS UN 
NOFORMĒJUMS

Visām licencēm jābūt uz specifiska papī-
ra tipogrāfijā iespiestām un numurētām pēc 
to veidiem un cenām.

Makšķerēšanas licencē jābūt šādiem rek-
vizītiem ( licenču paraugi 2. Pielikums) :

● licences veids;
● kārtas Nr.;
● licences cena;
● derīguma termiņš;
● makšķerēšanas zona un vieta;
● ziņas par makšķerēšanas organizētāju;
● licences izsniedzēja paraksts un 

izsniegšanas datums;
● makšķernieka vārds, uzvārds;
● makšķernieka paraksts par iepazīšanos 

ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem;
ieturētās drošības naudas kvīts.

Vienreizējās /dienas/ licences izmanto-
šanas datumu iespiež ar zīmogu (iedrukā) 
licences izdevējs. Licences ar labojumiem vai 
bez datuma nav derīgas.

Neizmantoto vai sakarā ar pārkāpu-
miem izņemto licenču vērtība makšķernie-
kam netiek atmaksāta.

Pārdotās licences tiek uzskaitītas 
speciālā reģistrācijas žurnālā.

MAKŠĶERNIEKA LOMU UZSKAITES 
KĀRTĪBA.

Loma uzglabāšanai makšķerējot, kat-
ram makšķerniekam jābūt ūdenī iemērk-
tam individuālam auklas linuma tīkliņam, 
kurā tikai peldošā stāvoklī, vienlaikus 
drīkst atrasties ne vairāk kā 8 (astoņas) 
vimbas un citas zivis pēc skaita un apjoma 
saskaņā ar Ministru kabineta 2015.
gada 22.decembra noteikumiem Nr.800 
„Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 
medību noteikumi”. Makšķernieks katras 
dienas iegūto lomu ieraksta licences lomu 
uzskaites tabulā.

Pēc licencētas makšķerēšanas sezo-
nas beigām, līdz attiecīgā gada 17.jūnijam, 
makšķerniekam licence obligāti jānodod 
pēc licencē norādītās adreses - Bauskā, 
Uzvaras ielā - 24, BMMB vai citā licences 
realizācijas vietā.

Pārskatu par lomiem un izmantotās un 
atpakaļ atdotās licences licencētās mak-
šķerēšanas organizators nodod Pārtikas 
drošības, dzīvnieku veselības un vides 
zinātniskā institūta “BIOR” rīcībā.

MAKŠĶERĒŠANAS LICENČU REALIZĀCIJA
Licenču realizācijas vietas un darba 

laiki.
Bauskā - BMMB, Uzvaras ielā - 24, 

mob. tel. 29189821, darba laiks - katru 
darbdienu no plkst. 8.00 līdz 15.00. Sā-
koties licencētas makšķerēšanas sezonai 
trešdienās, piektdienās, sestdienās, 
svētdienās un svētku dienās no plkst. 5.00 
līdz 10.00.

Rīgā - SIA SPARS AJ, veikals SAMS, 
Rīgā, Zvaigžņu ielā 31, mob. tel. 
29225060, Darba laiks - katru darbdienu 
no plkst. 8.00 līdz 16.00.

Jelgavā - SIA TOMAS, veikals „Jūsu 
sportiskais stils”, Jelgavā, Dobeles ielā 48, 
tālr. 63022223.

Bauskā - makšķernieku veikalos „Līga”, 
Uzvaras ielā 7 un Stacijas ielā 3. Darba 
laiks katru dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00, 
izņemot svētdienu.

Jelgavas novadā - DUS Staļģenē, P94, 
„Jaunpūces”, Jaunsvirlaukas pagasts, 
Jelgavas novads, tālr. 25610262. 

IEGŪTO LĪDZEKĻU SADALE UN IZLIE-
TOJUMS

● No licenču realizācijas iegūtā nauda 
tiek sadalīta sekojoši:

● 40 % ieskaitīta Valsts pamatbudžetā 
Zivju fonda dotācijas veidošanai;

● 60% licencētās makšķerēšanas 
organizatoram - BMMB.

● Licencētās makšķerēšanas orga-
nizators – BMMB no savā rīcībā iegūtās 
naudas izlieto:

● 80% licencētās makšķerēšanas 
organizēšanas nodrošināšanai, vides 
aizsardzības un zivju resursu pavairošanas 
pasākumiem.

● 15% zivju aizsardzības un kontroles 
darba nodrošināšanai.

● 5% licenču tirgotājam.
Makšķerēšanas organizētājs sagatavo 

un līdz tekoša gada 15. jūlijam iesniedz 
Lauku atbalsta dienestā atskaiti par 
licenču realizāciju un iegūto līdzekļu 
izlietojumu, un līdz katra gada 10. jūlijam 
pārskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda 
dotācijas veidošanai paredzēto naudas 
līdzekļu daļu.

Sakarā ar šī nolikuma 3.1.8. un 3.2. 
apakšpunktiem, kā arī 4.3. un 4.4. apakš-
punktiem, ieturētā drošības nauda, kas 
netiek atmaksāta, izmantojama tikai vides 
aizsardzības un zivju resursu pavairošanas 
pasākumu finansēšanai, ko veic BMMB.

LICENCĒTAS MAKŠĶERĒŠANAS 
ORGANIZATORA PIENĀKUMI UN SNIEGTIE 
PAKALPOJUMI

Licencētās makšķerēšanas organizato-

ra pienākumi:
● Izgatavot, reģistrēt, uzskaitīt un 

realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši 
likumdošanā un Nolikumā noteiktajām 
prasībām;

● piedalīties makšķerēšanas noteiku-
mu un licencētas makšķerēšanas noliku-
ma ievērošanas kontrolē;

● nodrošināt līdzekļu sadali atbilstoši 
šī Nolikuma 9.1., 9.2. un 9.4. punktiem, 
un to izlietojumu saskaņā ar Nolikumā 
paredzētajiem mērķiem;

● iesniegt finansu pārskatu Lauku 
atbalsta dienestā par realizēto licenču skaitu, 
ieņemtajiem līdzekļiem un to izlietojumu 
saskaņā ar likumdošanā paredzēto atskaites 
formu līdz tekoša gada 15. jūlijam;

● sniegt informāciju “Latvijas Vēstne-
sis”, reģionālos laikrakstos un pašvaldību 
mājas lapās par licencētas makšķerēša-
nas ieviešanu un Nolikumā paredzētajiem 
makšķerēšanas noteikumiem;

● ūdenstilpju piekrastē izvietot 
atbilstošas norādes zīmes par licencētās 
makšķerēšanas zonām un vietām;

● pēc licencētās makšķerēšanas 
sezonas beigām, bet ne vēlāk kā līdz 1. 
jūnijam organizēt A un B zonas upju krastu 
atkritumu savākšanu un aizvešanu uz to 
uzglabāšanas vietu;

● reizi gadā iesniegt Valsts vides dienestā 
informāciju par veiktajiem pasākumiem 
ūdenstilpju apsaimniekošanā, zivju resursu 
papildināšanā un licencētās makšķerēšanas 
organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras 
izveidošanā un uzturēšanā; 

● par licencēto makšķerēšanu atbildīgā 
persona ir BMMB izpilddirektors.

PASĀKUMI ZIVJU RESURSU SAGLABĀ-
ŠANAI, PAPILDINĀŠANAI UN AIZSARDZĪBAI

BMMB, izmantojot līdzekļus, kas iegūti 
no licenču realizācijas un neatgrieztās 
drošības naudas, kā arī piesaistot papildus 
finansējumu, organizē makšķerēšanai 
vērtīgo zivju resursu pavairošanas pasāku-
mus - veic vimbu nārsta vietu atjaunošanu 
Mēmelē, Mūsā un Lielupē, kā arī, atbilstoši 
zinātniski pamatotām rekomendācijām, 
papildina plēsīgu zivju mazuļu krājumus 
Lielupes baseina upēs; 

BMMB Lielupes baseina upēs trīs 
gados veic vimbu nārsta vietu atjaunošanu 
ne mazāk kā 3 ha platībā; 

BMMB piesaista licencētās makšķe-
rēšanas Nolikuma prasību ievērošanas 
kontrolei Valsts vides dienesta Jelgavas 
kontroles sektora un pašvaldības pilnvaro-
tas personas.

MAKŠĶERĒŠANAS UN VIDES AIZSARDZĪ-
BAS PRASĪBU IEVĒROŠANAS KONTROLE

Kontroli par licencētas makšķerē-
šanas un vides aizsardzības noteikumu 
ievērošanu veic Valsts vides dienesta un 
Dabas aizsardzības pārvaldes valsts vides 
inspektori. 

Licencētās makšķerēšanas nolikuma 
prasību ievērošanas kontroli veic Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trijas Valsts vides dienesta un pašvaldības 
pilnvarotas personas, kā arī licencētās 
makšķerēšanas organizētājs - BMMB, ze-
messardze, policija un pašvaldību policija 
savas kompetences ietvaros.

NOLIKUMA DARBĪBAS LAIKS
Licencētās makšķerēšanas Nolikums, 

pēc tā saskaņošanas ar šī nolikuma sa-
skaņojuma lapā norādītajām institūcijām 
un apstiprināšanas ar Bauskas, Jelgavas, 
Ozolnieku un Rundāles novadu novada 
pašvaldību saistošajiem noteikumiem, 
stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 
45.pantā noteiktajā kārtībā;

Informāciju par licencētās makšķerē-
šanas vietām, licencētās makšķerēšanas 
organizētāju un makšķerēšanas licences 
iegādes iespējām šī nolikuma 13.1.punktā 
minētās pašvaldības pirms licencētās 
makšķerēšanas sākuma publicē vietējā 
laikrakstā un mājas lapās.

Šī licencētās makšķerēšanas nolikuma 
darbības termiņš ir 3 (trīs) gadi no spēkā 
stāšanās dienas. 

Bauskas mednieku makšķernieku biedrības 
domes priekšsēdētājs  J. Barans

Skaits, gab.
50
700
50
200
25
200
50
100
20

Cena, EURO
9,00
8,00
7,00
6,00
75,00
50,00
50,00
40,00
-

Licences veids
Vienreizējā /dienas/ licence A zonā
Vienreizējā /dienas/ licence B zonā
Vienreizējā /dienas/ licence ar atlaidi A zona
Vienreizējā /dienas/ licence ar atlaidi B zona
Sezonas licence A zonā
Sezonas licence B zonā
Sezonas licence ar atlaidi A zonā
Sezonas licence ar atlaidi B zonā
Sezonas bezmaksas licence A/B zonā
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I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka 

kārtību, kādā Ozolnieku novada 
pašvaldība īsteno pašvaldības kom-
petenci izsniegt licences juridiskām 
un fiziskām personām (izņemot 
valsts un pašvaldības izglītības 
iestādes) interešu un pieaugušo 
neformālās izglītības īstenošanai 
(turpmāk - licence). 

2. Saistošie noteikumi nosaka 
juridisko un fizisko personu iesniegto 
izglītības programmu licencēšanas 
dokumentu izvērtēšanas kārtību un 
lēmumu pieņemšanas kārtību par 
licences izsniegšanu, izsniegšanas 
atteikuma, licences termiņa pagari-
nāšanu vai licences anulēšanu. 

3. Saistošajos noteikumos 
noteikto interešu izglītības un 
pieaugušo neformālās izglītības 
programmu licencēšanu nodrošina 
Ozolnieku novada Izglītības nodaļa 
(turpmāk – Izglītības nodaļa).

II. Licences pieprasījumu 
iesniegšanas kārtība 

4. Juridiskai personai licences 
saņemšanai jāiesniedz Ozolnieku 
novada Izglītības nodaļai šādi 
dokumenti:

4.1. pieteikums licences saņem-
šanai (1.pielikums), kurā norādīts 
licences pieteicēja nosaukums, 
reģistrācijas numurs un juridiskā 
adrese, tālruņa numurs, e-pasta 
adresi, kontaktpersonas vārds un 
uzvārds; 

4.2. licencējamās programmas 
apraksts datorsalikumā, kas ietver 
programmas nosaukumu, prog-
rammas apjomu (stundu skaits), 
programmas mērķi un uzdevumus, 
programmas saturu, programmas 
mērķauditoriju, programmas īste-
nošanas plānu un plānoto rezultātu 
aprakstu;

4.3. nodokļu maksātāja apliecī-
bas kopija; 

4.4. izglītības programmas īste-
nošanai nepieciešamā personāla 
izglītību apliecinošo dokumentu 
kopijas (neattiecas uz pieaugušo 
neformālo izglītību);

4.5. dokumenta (apliecības 
vai sertifikāta) paraugu, kas tiks 
izsniegts pēc sekmīgas izglītības 
programmas apguves;

4.6. dokumenta kopiju, kas 
apliecina nodrošinājumu ar vietu 
un telpām licencējamās izglītības 
programmas īstenošanai.

 
5. Fiziskai personai licences saņem-
šanai jāiesniedz Ozolnieku novada 
Izglītības nodaļai šādi dokumenti:

5.1. pieteikums licences saņem-
šanai (1.pielikums), kurā norādīts 
licences pieteicēja vārds, uzvārds, 
personas kods, adrese, tālruņa 
numurs, e-pasta adrese; 

5.2. licencējamās programmas 
apraksts datorsalikumā valsts 
valodā, kas ietver programmas 
nosaukumu, programmas apjomu 
(stundu skaits), programmas 
mērķi un uzdevumus, programmas 
saturu, programmas mērķauditoriju, 
programmas īstenošanas plānu un 
plānoto rezultātu aprakstu;

5.3. Izglītības kvalitātes valsts 
dienesta izsniegtā privātprakses (ja 
reģistrēta privātprakse) sertifikāta 
kopija un Valsts ieņēmumu dienesta 
izsniegtās nodokļu maksātāja 
apliecības kopija vai komersanta 
reģistrācijas apliecības kopija; 

5.4. izglītības programmas īste-
nošanai nepieciešamā personāla 
izglītību apliecinošo dokumentu 
kopijas (neattiecas uz pieaugušo 
neformālo izglītību);

5.5. dokumenta (apliecības 
vai sertifikāta) paraugu, kas tiks 
izsniegts pēc sekmīgas izglītības 
programmas apguves;

5.6. dokumenta kopiju, kas 
apliecina nodrošinājumu ar vietu 
un telpām  licencējamās izglītības 
programmas īstenošanai.           

III. Lēmuma pieņemšanas un 
apstrīdēšanas kārtība

6. Lēmumus par licences 
izsniegšanu, licences termiņa 
pagarināšanu, atteikumu izsniegt li-
cenci vai licences anulēšanu izskata  
Interešu un pieaugušo neformālās 
izglītības programmu licencēšanas 
komisija (turpmāk tekstā – Licen-
cēšanas  komisija), kuru izveido ar 
Ozolnieku novada Izglītības nodaļas 
vadītāja rīkojumu.

7. Licencēšanas komisija:  
7.1. izskata iesniegtos pieteikumus 
un tiem pievienotos dokumentus;  

7.2. pārbauda iesniegto dokumentu 
atbilstību normatīvajiem aktiem;  
7.3. 15 darba dienu laikā no pietei-
kuma iesniegšanas dienas pieņem 
lēmumu par:  
7.3.1. licences izsniegšanu uz laiku 
no viena līdz diviem gadiem no 
lēmuma pieņemšanas dienas;  
7.3.2. atteikumu izsniegt licenci; 
7.3.3. papildus informācijas pieprasī-
šanu; 
7.3.4. izsniegtās licences anulēšanu;  
7.3.5. izsniegtās licences pārreģis-
trāciju un/ vai pagarināšanu;  
7.4. informē licences pieprasītāju 
par savu lēmumu rakstiskā veidā ne 
vēlāk kā piecu dienu laikā no attiecī-
gā komisijas lēmuma pieņemšanas;  
7.5. noformē un izsniedz licences 
(2.pielikums);  
7.6. pēc nepieciešamības pieaicina 
savā darbā ekspertus; 
7.7. apkopo informāciju par interešu 
izglītības un pieaugušo neformālās 
izglītības programmu īstenošanu 
pašvaldības teritorijā un publisko 
to pašvaldības mājas lapā www.
ozolnieki.lv. 

8. Licencēšanas komisijai ir tiesī-
bas pieņemt lēmumu par atteikumu 
izsniegt licenci šādos gadījumos:

8.1. iesniegtie dokumenti vai 
tajos norādītās ziņas neatbilst 
normatīvo aktu prasībām;

8.2. licences pieprasītājs ir 
sniedzis nepatiesas ziņas;

8.3. licencējamā izglītības prog-
ramma neatbilst interešu izglītības 
un pieaugušo neformālās izglītības 
kritērijiem;

8.4. pēc papildus informācijas 
pieprasījuma nav iesniegti pieprasītā 
informācija vai dokumenti.

9. Licencēšanas komisijai ir 
tiesības pieņemt lēmumu par agrāk 
izsniegtas licences anulēšanu, ja:

9.1. licences īpašnieks gada 
laikā pēc tās saņemšanas nav 
uzsācis īstenot licencēto izglītības 
programmu;

9.2. licencētās interešu un 
pieaugušo neformālās izglītības 
programmas īstenošanā konstatēti 
normatīvo aktu pārkāpumi;

9.3. licences īpašnieks ir 
sniedzis nepatiesas ziņas, saņemot 
licenci;

9.4. tiek likvidēta juridiskā 
persona.

10. Licences anulēšanas 
gadījumā izglītības programmas 
īstenošana nekavējoties jāpārtrauc. 

11. Ja licences saņemšanai 
iesniegtajos dokumentos nav 
pietiekama informācija, lai izlemtu 
par pieprasījuma izskatīšanu, 
Licencēšanas komisijai ir tiesības 
pieprasīt papildus informāciju. Šajā 
gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā 
pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas 
licences pieprasītājam tiek nosūtīts 
paziņojums, kurā norādīta nepie-
ciešamā informācija vai dokumenti, 
kas jāiesniedz 10 (desmit) darba 
dienu laikā. 

12. Licencēšanas komisija 
ir tiesīga jebkurā laikā pārbaudīt 
programmas īstenošanu. 

13. Pieteikumu licences termiņa 
pagarināšanai licences īpašnieks 
iesniedz Ozolnieku novada Izglītības 
nodaļā ne vēlāk ka 3 mēnešus 
pirms licences derīguma termiņa 
beigām, pievienojot iepriekš izsnieg-
tās licences kopiju un šo noteikumu 
II nodaļā minētos dokumentus.   

14. Licencēšanas komisijas pie-
ņemto lēmumu licences pieprasītājs 
var apstrīdēt viena mēneša laikā no 
tā spēkā stāšanās Ozolnieku novada 
domē, Stadiona ielā 10, Ozolnieki, 
LV-3018. Domes pieņemto lēmumu 
var pārsūdzēt administratīvajā 
rajona tiesā Latvijas Republikas nor-
matīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

IV. Licences saņemšana
15. Licenci tās pieprasītājam vai 

tā pilnvarotajai personai, kura uzrā-
da maksas par licences izsniegšanu 
maksājuma uzdevumu, izsniedz 10 
dienu laikā pēc lēmuma pieņemša-
nas dienas. 

16. Maksa par licences izsnieg-
šanu 10 dienu laikā no Licencēša-
nas komisijas lēmuma par licences 
izsniegšanu pieņemšanas jāieskaita 
Ozolnieku novada pašvaldības 
norādītajā kontā šādā apmērā:

16.1. par licences izsniegšanu – 
EUR 10.00 (desmit euro);

16.2. par licences derīguma 
termiņa pagarināšanu – EUR 5.00 
(pieci euro).

V. Noslēguma jautājumi
17. Saistošie noteikumi stājas 

spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas Ozolnieku novada 
pašvaldības informatīvajā izdevumā 
“Ozolnieku avīze”. 

18. Ar šo noteikumu spēkā 
stāšanās dienu tiek atzīti par spēku 
zaudējušiem Ozolnieku novada 
domes 2012.gada 14.februāra 
saistošie noteikumi Nr.4/2012 
“Pieaugušo neformālās izglītības 
programmu licencēšanas noteikumi.

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 8.marta sēdes lēmumu Nr.9  (protokols Nr.03)
Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.6/2016 

„Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta f) daļu, 43.panta trešo daļu.

1. pielikums 
Ozolnieku novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.6/2016

Ozolnieku novada domes Izglītības nodaļai

______________________________________
/juridiskās personas nosaukums/fiziskās personas vārds, uzvārds/

PIETEIKUMS

Lūdzu izsniegt licenci interešu izglītības/pieaugušo neformālās izglītības programmai (-ām)

___________________________________________________________________________________
/Nosaukums/

___________________________________________________________________________________
/Nosaukums/

 Juridiskās personas nosaukums/___________________________________________________________

Fiziskās personas vārds, uzvārds ___________________________________________________________

Reģistrācijas Nr./personas kods_____________________________________________________________

 

Juridiskās personas adrese/_____________________________________________________________

Deklarētā dzīvesvieta _____________________________________________________________

Programmas realizēšanas adrese_____________________________________________________________

Kontaktpersona (pilnvarotā persona)__________________________________________________________

Tālruņa Nr. _______________

E-pasta adrese  _______________

 
/Datums/ /Paraksts un tā atšifrējums/

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Nepieciešamību izdot saistošos noteikumus “Interešu izglītības un pie-

augušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” ir noteikta 
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktā, 46.panta piektajā daļā 
un 47.panta trešajā daļā.

2. Īss projekta satura izklāsts
Līdz šim Ozolnieku novada pašvaldībā darbojās saistošie noteikumi 

Nr.4/2012 “Pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas 
noteikumi” un nebija noteikta interešu izglītības   programmu licencēša-
nas kārtība.

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikta kārtība interešu izglītības 

un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanai Ozolnieku 
novada pašvaldībā, kā arī noteikta maksa par licences izsniegšanu un 
pagarināšanu.

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

Nav plānota pašvaldības budžeta ieņēmumu daļas būtiska palielinā-
šanās. Nav nepieciešamas jaunas institūcijas un jaunas darba vietas. 
Saistošo noteikumu piemērošana būtiski neietekmēs uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā.

5.Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošajos noteikumos ir precizēta kārtība, kādā personas Ozolnieku 

novadā var saņemt licenci pieaugušo neformālās izglītības vai interešu 
izglītības programmai.

6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
   Konsultācijas nav notikušas.

Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu Nr.6/2016
„Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu 

licencēšanas kārtība”  
paskaidrojuma raksts

Pēteris Veļeckis, Ozolnieku  novada domes priekšsēdētājs

Solvita Cukere
Solvita Cukere

OzOlnieku nOvada dOmes saistOšie nOteikumi
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APSTIPRINĀTI ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 12.aprīļa lēmumu (prot. Nr.4, 14.§) Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.4/2016  
“Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ozolnieku novadā” 

Izdoti saskaņā ar  Izglītības likuma 17.panta 2.4 daļu un Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu,

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka:
1.1. pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – bērni) reģistrācijas 

un uzņemšanas kārtību Ozolnieku novada pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības 
programmas (turpmāk – PII) (1.pielikums);

1.2. kārtību, kādā Ozolnieku novada pašvaldība piešķir atbalstu 
Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētām privātām izglītības iestādēm, 
kas nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi darbdie-
nās (ne mazāk kā 12 stundas dienā) un īsteno licencētu pirmssko-
las izglītības programmu (turpmāk – privātā izglītības iestāde).

2. Pirmsskolas vecuma bērniem tiek nodrošināta iespēja apgūt 
pirmsskolas izglītības programmu: 

2.1. PII;
2.2. piešķirot pašvaldības atbalstu privātajām izglītības 

iestādēm.
3. Pašvaldības finansēts vai līdzfinansēts pirmsskolas izglītības 

pakalpojums tiek nodrošināts bērnam no pusotra gada vecuma līdz 
pamatizglītības apguves uzsākšanai. 

4. Par bērnu, kuram netiek nodrošināta vieta PII un kurš 
neapmeklē privāto izglītības iestādi, vecāki var saņemt pašvaldības 
pabalstu Ozolnieku novada domes 2014.gada 14.oktobra saistošo 
noteikumu Nr.8/2014 “Ozolnieku novada pašvaldības pabalsti” 
noteiktajā kārtībā.

II. Bērnu reģistrācijas kārtība pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādēs

5. Bērnu pieteikšana reģistrācijai pirmsskolas izglītības program-
mas apguvei PII notiek visu gadu Ozolnieku novada domē un PII.

6. Pieteikumu uzskaiti un uzskaites dokumentu noformēšanu 
par bērnu uzņemšanu PII veic pašvaldības nozīmēts administrācijas 
darbinieks (turpmāk – pašvaldības atbildīgais darbinieks) un PII 
vadītāji.

7. Viens no bērna vecākiem vai bērna likumīgais pārstāvis 
(turpmāk – vecāki), reģistrējot bērnu uzņemšanai PII, aizpilda 
Reģistrācijas pieteikumu (2.pielikums), norādot vēlamo PII, kā arī 
uzrāda bērna dzimšanas apliecību un savu personu apliecinošu 
dokumentu. Aizbildnis papildus uzrāda bāriņtiesas lēmumu. 

8. Pieteikumi bērna uzņemšanai katrā PII tiek reģistrēti hro-
noloģiskā secībā pēc iesnieguma iesniegšanas datuma. Vecāki ir 
atbildīgi par precīzas kontaktinformācijas norādīšanu pieteikumā.

III. Bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība pašvaldī-
bas pirmsskolas izglītības iestādēs

9.  Bērna uzņemšanu PII nodrošina Ozolnieku novada pašval-
dības Izglītības nodaļa (turpmāk – Izglītības nodaļa) pieteikumu 
reģistrācijas secībā, ievērojot bērna dzimšanas gadu, pieteikumā 
norādīto mācību gadu, vakanto vietu skaitu PII grupās un noteiktās 
priekšrocības bērnu uzņemšanai. 

10. Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem 

bērniem tiek noteiktas prioritāras tiesības apmeklēt PII. Līdztekus 
tiek paredzēta iespēja šīs iestādes apmeklēt arī citās pašvaldībās 
deklarētajiem bērniem, veidojot otrās pakāpes reģistru bērnu 
uzņemšanai PII.

11. Izglītības nodaļa, atbilstoši PII uzņemamo bērnu skaitam un 
vecumam, trīs mēnešu laikā no vecāku iesnieguma reģistrēšanas 
nodrošina Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā deklarēta 
bērna uzņemšanu PII ārpus kārtas:

11.1. ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos; 
11.2. ja bērns ir bārenis, bērnam ir nodibināta aizbildniecība vai 
bērns ir adoptēts, vai bērna reģistrēšana ir veikta novēloti objektīvu 
apstākļu dēļ (ar bāriņtiesas lēmumu uz laiku no ģimenēm izņemti 
bērni, kuri ievietoti bērnu sociālās aprūpes iestādē); 

11.3. ja bērns ir Ozolnieku novada pedagoģiskā darbinieka 
bērns uz darbinieka darba tiesisko attiecību laiku, saglabājot 
uzņemtajam darbinieka bērnam iepriekšējo reģistrācijas kārtas 
numuru; 

11.4. ja bērns ir konkrētās pirmsskolas izglītības iestādes 
darbinieka bērns, uz darbinieka darba tiesisko attiecību laiku, 
saglabājot uzņemtajam darbinieka bērnam iepriekšējo reģistrācijas 
kārtas numuru; 

11.5. ja bērnam ar pedagoģiski - medicīniskās komisijas atzi-
numu noteikta bērna vajadzībām atbilstoša izglītības programmas 
apguve, kuru realizē konkrētā PII.

12. Izglītības nodaļa pēc attiecīga vecāku iesnieguma saņem-
šanas, atbilstoši PII uzņemamo bērnu skaitam un vecumam, lemj 
par Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā deklarēta bērna 
uzņemšanu PII prioritārā kārtībā:

12.1. ja bērns ir viena apgādnieka ģimenes bērns;  
12.2. ja bērns ir no daudzbērnu ģimenes (trīs vai vairāk bērni, no 
kuriem vismaz divi ir jaunāki par 18 gadiem);

12.3. ja bērni ir dvīņi vai vairāk vienās dzemdībās dzimuši bērni.
Ja vēlamajā PII nav brīvu vietu, tiek piedāvāta vieta citā PII. Vecā-

kiem atsakoties no vietas citā PII, bērns tiek uzņemts vēlamajā PII 
pēc vietas atbrīvošanās tajā.

13. PII grupu komplektācija tiek veikta atbilstoši PII uzņemamo 
bērnu skaitam rindas kārtībā no reģistra, ņemot vērā bērna dzim-
šanas gadu, pieteikumā norādīto vēlamo PII un laiku, kad bērnam 
nepieciešama vieta PII.  

14. Ja, veicot PII grupu komplektāciju, nav iespēja bērnam 
nodrošināt vietu vēlamajā PII, tiek piedāvāta vieta citā PII. Ja vecāki 
izmanto piedāvājumu, bērns tiek pārreģistrēts uzņemšanai piedāvā-
tajā PII. Vecākiem ir tiesības atteikties no piedāvājuma, ja piedāvātā 
PII nebija norādīta kā vēlamā iestāde pieteikumā.

15. Par Izglītības nodaļas lēmumu bērna uzņemšanai PII  tās va-
dītājs saskaņā ar Reģistrācijas pieteikumā norādīto kontaktinformā-
ciju rakstiski informē bērna vecākus, norādot pieteikšanās termiņu, 
kas nav īsāks par 14 dienām, un PII iesniedzamos  dokumentus:

 15.1. iesniegumu par bērna uzņemšanu  PII;
 15.2. bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u), profilaktisko 

potēšanas karti (forma Nr.63) iesniedz uz uzņemšanas dienu;
 15.3. medicīnisko izziņu, ka bērns nav bijis kontaktā ar infekci-

jas slimniekiem;
 15.4. Pedagoģiski - medicīniskās komisijas atzinumu (ja bērns 

apgūs speciālās pirmsskolas izglītības programmu).
16. PII vadītājam ir pienākums pieņemt lēmumu par Reģistrā-

cijas pieteikuma (izņemot pieteikumu par obligātās pirmsskolas 
izglītības vecuma bērna uzņemšanu PII) izslēgšanu no reģistra, par 
to rakstiski paziņojot vecākiem un informējot pašvaldības atbildīgo 
personu, ja:

16.1. vecāki noteiktajā termiņā PII iestādē nav iesnieguši doku-
mentus Noteikumu 15.punktā noteiktajā kārtībā;

16.2. vecāki rakstiski atsakās no piešķirtās vietas PII, kas 
pieteikumā tika norādīta kā vēlamā;

2.pielikums 
Ozolnieku novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 
Nr.4/2016

Vecāka (aizbildņa) vārds, uzvārds 
________________________________________
Vecāka deklarētās dzīvesvietas adrese, pasta indekss 
________________________________________
Vecāka faktiskās dzīvesvietas adrese, pasta indekss, telefons, 
e-pasts ( informācijas saņemšanai) 
________________________________________
________________________________________
E- pasts: vēlos informāciju saņemt elektroniski  __________
______________________________

PIETEIKUMS
Lūdzu reģistrēt manu meitu / dēlu  _______________________
____________________________________________________
                                                  (bērna vārds, uzvārds)
personas kods ___________-_____________
deklarētā dzīvesvieta: __________________________________
___________________

pirmsskolas izglītības programmas apguvei Ozolnieku novada 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē:
Pirmsskolas izglītības iestāde
(vēlamo atzīmēt ar krustiņu)
 „Bitīte”
 „Pūcīte”
 „Saulīte”
 „Zīlīte”
 PII „Zīlīte” Filiāle 
 Garozas pirmsskolas grupa pie Garozas pamatskolas
 Salgales pirmsskolas grupa  pie Salgales pamatskolas

Īpašas atzīmes/ iespējamās priekšrocības:         
LR normatīvie akti 
normatīvajos aktos noteiktas sociālās garantijas vai tiesības 
bērnu iekārtot iestādē ārpus kārtas  
Pašvaldības saistošie noteikumi 
bērns ir bārenis, aizbildniecībā vai adoptēts; bērnam ir novēlota 
reģistrēšana objektīvu apstākļu dēļ   
viens no vecākiem ir pedagoģiskais darbinieks Ozolnieku 
novadā  
viens no vecākiem strādā izvēlētajā pirmsskolas izglītības 
iestādē   
bērnam nepieciešama speciālā pirmsskolas izglītības program-
ma    
viena apgādnieka ģimenes bērns  
bērns ir no daudzbērnu ģimenes  
dvīņi vai vairāk vienās dzemdībās dzimuši bērni  

 Precizēta informācija:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________

Apliecinu, ka norādītā informācija ir precīza un patiesa.
Esmu informēts, ka
•jebkuru pieteikumā norādīto ziņu izmaiņu gadījumā, t.sk. 
pieteikuma atsaukuma gadījumā, apņemos ziņot Ozolnieku 
novada pašvaldībai; 
•reģistrēšanās pirmsskolas izglītības programmas apguvei 
negarantē vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Piekrītu pieteikumā norādīto datu apstrādei saskaņā ar 
Ozolnieku novada  pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4/2016 
nosacījumiem. 

Datums:  __ __/__ __ / __ __ __ __

Paraksts/ atšifrējums: ______________/ 

1.pielikums 
Ozolnieku novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.4/2016

OZOLNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

Iestādes nosaukums, adrese

1.„Bitīte”
Saules iela 6, Cenu pagasts, 
Brankas, Ozolnieku novads
2.„Pūcīte”
Stadiona iela 2, Ozolnieki, 
Ozolnieku novads

3.„Saulīte”
Jaunatnes iela 4, Āne,
Ozolnieku novads

4„Zīlīte”
Meliorācijas iela 10,  Ozolnieki,
Ozolnieku novads
Filiāle: Jelgavas iela 35,
Ozolnieki,Ozolnieku novads 

5.Garozas pirmsskolas grupa 
pie Garozas pamatskolas
Garoza, Salgales pagasts,
Ozolnieku novads
6.Salgales pirmsskolas grupa
pie Salgales pamatskolas
Emburga, Salgales pagasts, 
Ozolnieku novads

Īstenojamā izglītības programma, tās kods

- Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111;
- speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, 
kods 01015611
- Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111;
- speciālā izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem, kods 01015511;
- speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, 
kods 01015611
- Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111;
- speciālā izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem, kods 01015511;
- speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem, 
kods 01015711;
- pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma, kods 01011121;
- speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucēju-
miem, kods 01015521;
- speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, 
kods 01015611; 
- speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstī-
bas traucējumiem, kods 01015621;
- speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās veselības 
traucējumiem, kods 01015721
- Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111;
- speciālās izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem, kods 01015511;
- speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, 
kods 01015611

- Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111;
- speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, 
kods 01015611

- Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111;
- speciālā izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem, kods 01015511;
- speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, 
kods 01015611

Uzņemšanas vecums visās iestādēs 1 gads un 6 mēnešiPēteris Veļeckis, Ozolnieku  novada domes priekšsēdētājs

Solvita Cukere
Solvita Cukere

OzOlnieku nOvada dOmes saistOšie nOteikumi



8 aprīlis 2016   

Pēteris Veļeckis, Ozolnieku  novada domes priekšsēdētājs

Solvita Cukere
Solvita Cukere

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 
2015.gada 11.decembrī spēkā stājās grozījumi Izglītības 

likuma 14., 16., 17. un 47.pantā. Izglītības likuma 17.pants 
tika papildināts ar 2.2, 2.3 un 2.4 daļu, no kuru redakcijas 
izriet pašvaldības pienākums aprēķināt pašvaldības atbalstu 
atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteiku-
mos Nr.709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku 
un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām 
vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas 
izmaksas privātai izglītības iestādei" (turpmāk – MK noteiku-
mi Nr.709) noteiktajai metodikai, noteikt kārtību pašvaldī-
bas atbalsta piešķiršanai, kā arī turpināt sniegt pašvaldības 
atbalstu bērnam, kura vecāks vai likumiskais pārstāvis ir 
atteicies no piešķirtās vietas pašvaldības pirmsskolas izglī-
tības iestādē un bērns turpina apgūt pirmsskolas izglītības 
programmu privātā izglītības iestādē.

        MK noteikumu Nr.709 5.punkts nosaka, ka pašval-
dības atbalsts par vienu bērnu tiek noteikts tādā apmērā, 
kas atbilst bērna deklarētās dzīvesvietas pašvaldībā 
noteiktajām vienam izglītojamam nepieciešamajām vidējām 
izmaksām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 
pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai. Pašvaldības 
atbalsts aprēķināts saskaņā ar MK noteikumos Nr.709 
noteikto metodiku. 

2. Īss projekta satura izklāsts
Ozolnieku novada domes 2016.gada 8.marta saistošie 

noteikumi Nr.4/2016 "Par pirmsskolas izglītības nodrošinā-
šanu Ozolnieku novadā" (turpmāk – Saistošie noteikumi) 
nosaka kārtību, kādā Ozolnieku novadā bērni tiek reģistrēti 
pirmsskolas izglītības apguvei, vietu piešķiršanas secību un 
bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas nosacījumus Ozolnieku 
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs. Saisto-
šie noteikumi nosaka arī pašvaldības atbalsta apmēru un 
piešķiršanas kārtību, ja bērns apgūst pirmsskolas izglītības 
programmu privātā izglītības iestādē.

MK noteikumu Nr.709 5.punkts nosaka, ka pašvaldības 
atbalsts par vienu bērnu tiek noteikts tādā apmērā, kas 
atbilst bērna deklarētās dzīvesvietas pašvaldībā noteiktajām 
vienam izglītojamam nepieciešamajām vidējām izmaksām 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pirmsskolas 
izglītības programmas īstenošanai. Pašvaldības atbalsts 
aprēķināts saskaņā ar MK noteikumos Nr.709 noteikto 
metodiku. 

Ņemot vērā iepriekš norādītos normatīvos aktus, Saisto-
šajos noteikumos iekļauts pašvaldības atbalsta apmērs, kā 
arī pašvaldības atbalsta veidojošās izmaksu pozīcijas (viena 
bērna vidējās izmaksas mēnesī pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādē).

Tāpat pašvaldības atbalsta piešķiršanas nosacījumos 
papildus iekļauts nosacījums, ka pašvaldības atbalsts pie-
šķirams, ja bērna un viena vecāka vai likumiskā pārstāvja 
dzīvesvieta ir deklarēta Ozolnieku novada administratīvajā 
teritorijā.

Ņemot vērā minētos grozījumus normatīvajos aktos, 
Saistošie noteikumi izstrādāti jaunā redakcijā.

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašval-
dības budžetu 

Šobrīd saskaņā ar spēkā esošiem grozījumiem Izglītības 
likumā, pašvaldības atbalsts ir jāturpina sniegt neatkarīgi no 
tā, ir vai nav brīva vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādē, ja bērnam sasniedzot pusotra gada vecumu netika 
nodrošināta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē 
un viņš izmantoja privātās pirmsskolas iestādes pakalpo-
jumus.

Saskaņā ar pašvaldības provizoriskajiem rādītājiem un 
MK noteikumos Nr.709 noteikto izmaksu metodiku, pašval-
dības atbalsta piešķiršana Izglītības likuma 17.panta 2.1 un 
2.3 daļas gadījumā var radīt papildu izmaksas pašvaldības 
budžetam.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 

Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā tiks veicināta 
uzņēmējdarbības attīstība Ozolnieku novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā, nodrošinot pirmsskolas izglītības 
pakalpojumu.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Pašvaldības atbildīgajam darbiniekam, kas veic bērnu 

un bērnu vecāka un likumiskā pārstāvja datu apstrādi par 
vietu piešķiršanu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, 
turpmāk būs jāpārbauda ne tikai bērna deklarētā dzīves-
vieta, bet arī viena vecāka vai likumiskā pārstāvja deklarētā 
dzīvesvieta. 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošos noteikumu projekta izstrādei bija izveidota 

darba grupa, kuras sastāvā bija Izglītības nodaļas darbinieki, 
pašvaldības pirmsskolas iestāžu vadītāji un vecāku pārstāv-
ji. Darba grupa uzklausīja priekšlikumus sadarbības pilnvei-
došanai, bērna interešu nodrošināšanai un vecāku tiesību 
respektēšanai pirmsskolas izglītības pakalpojuma izvēlē.

Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu Nr.4/2016
 "Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ozolnieku novadā” 

paskaidrojuma raksts

16.3. pēc  vecāku lūguma bērns tiek 
pārreģistrēts uzņemšanai citā PII;

16.4. bērns tiek uzņemts PII prioritārā 
kārtībā.

17. Uzņemot bērnu  PII, neatkarīgi no 
grupas, kurā uzņem bērnu, vecāki tiek 
iepazīstināti un uzaicināti parakstīties par 
iepazīšanos ar šādiem dokumentiem (to 
kopijām):  
17.1. pirmsskolas izglītības iestādes reģis-
trācijas apliecību; 
17.2. pirmsskolas izglītības iestādes 
nolikumu; 
17.3. pirmsskolas izglītības iestādes iekšē-
jās kārtības noteikumiem;  
17.4. pirmsskolas izglītības iestādes izglītī-
bas programmu un licenci.

18. Bērna uzņemšanu PII, pamatojo-
ties uz Izglītības nodaļas lēmumu, noformē 
ar attiecīgās PII vadītāja rīkojumu, infor-
mējot pašvaldības atbildīgo personu, kas 
nodrošina publisku pieejamību informācijai 
par rindu,  norādot bērna reģistrācijas 
kārtas numuru attiecīgajā PII un pieteik-
šanās datumu. Izmaiņu gadījumā – bērna 
dzīvesvietas maiņas, ilgstošas slimības, 
pāriešanu uz citu pirmsskolas izglītības 
iestādi, pašvaldības atbildīgā persona 
informāciju atjauno. 

19. Katram bērnam PII tiek iekārtota 
personas lieta, kurā ir pievienoti šo noteiku-
mu 17. punktā minētie dokumenti.

20. Ja vecāki vēlas mainīt vai pārtraukt 
bērna uzturēšanos PII, vecāki iesniedz tās 
vadītājam rakstisku iesniegumu. Izņēmu-
ma gadījumā ar bāriņtiesas lēmumu var 
pārtraukt bērna uzturēšanos PII, ja bērns 
tiek nodrošināts ar ārpusģimenes aprūpi.

21. Izglītības nodaļa, pamatojoties uz 
vecāku iesniegumu, lemj par PII maiņu 
bērnam pirmsskolas izglītības apguvei, 
ja PII  maiņa pret vecāka izvēlēto PII ir 
iespējama.

22. Ja bērns mācību gada laikā neap-
meklē PII, bērna vieta PII tiek saglabāta, 
pamatojoties uz vecāku rakstisku iesniegu-
mu. Ja bērns neapmeklē iestādi 1 (vienu) 
mēnesi pēc kārtas un nav saņemts vecāku 
rakstisks iesniegums par neapmeklēša-
nas iemesliem, tad PII vadītājs uz vecāku 
deklarēto dzīvesvietu nosūta vēstuli, kurā 
norāda, ka vecākiem nepieciešams 2 
(divu) nedēļu laikā iesniegt iesniegumu par 
kavējuma iemesliem ar lūgumu saglabāt 
bērnam vietu PII. Ja vecāki noteiktajā 
termiņā iesniegumu neiesniedz, tad bērna 
vieta iestādē netiek saglabāta.

23. Obligātā bērna sagatavošana 

pamatizglītības ieguvei tiek sākta kalen-
dārajā gadā, kurā bērnam aprit pieci gadi, 
pirmsskolas izglītības programmu apgūstot 
līdz septiņu gadu vecumam. 

24. Vispārējās izglītības likumā 
noteiktajos gadījumos sagatavošanas 
programmas pamatizglītības ieguvei apgū-
šanu var pagarināt vai saīsināt par vienu 
gadu. Lai saīsinātu vai pagarinātu minētās 
sagatavošanas programmas apguvi, 
vecāki iesniedz PII iesniegumu un ģimenes 
ārsta vai psihologa atzinumu. 

25. Bērnam, kurš apmeklējis obligāto 
sagatavošanas programmu pamatizglītī-
bas ieguvei, izsniedz izziņu par apgūto izglī-
tības programmu piecgadīgo un sešgadīgo 
bērnu obligātai sagatavošanai skolai. 

26. Saskaņojot ar Izglītības nodaļu, PII 
katru gadu vasaras periodā no 1.jūnija līdz 
31.augustam nodrošina darbu vasaras 
periodam, sekmējot bērnu vispusīgu attīs-
tību un par izmaiņām savlaicīgi informējot 
vecākus.

IV. Pašvaldības atbalsta piešķir-
šanas kārtība pirmsskolas izglītības 
pakalpojuma nodrošināšanai bērnam 
privātajās izglītības iestādēs 

27. Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītī-
bas pakalpojuma pieejamību gadījumos, 
kad bērnam nav nodrošināta vieta PII, paš-
valdība pirmsskolas izglītības pakalpojuma 
nodrošināšanā iesaista privātās izglītības 
iestādes, kas īsteno pirmsskolas izglītības 
programmas, un ar kurām Ozolnieku 
novada pašvaldība un bērna vecāki ir no-
slēguši līgumu par izglītības pakalpojuma 
sniegšanu, un kuras normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā ir reģistrējušas bērnu 
Valsts izglītības informācijas sistēmā.

28. Pašvaldības atbalsta apmērs 
privātajai izglītības iestādei pirmsskolas 
izglītības pakalpojuma nodrošināšanai vie-
nam bērnam mēnesī tiek noteikts apmērā, 
kas nepārsniedz vienam izglītojamam 
nepieciešamās vidējās izmaksas PII pirms-
skolas izglītības programmas īstenošanai 
attiecīgajā budžeta gadā (pielikums Nr.3), 
kas 2016.gadā ir EUR 188,03 mēnesī. 

29. Pēc vecāku iesnieguma saņemša-
nas Ozolnieku novada pašvaldībā atbalsts 
pirmsskolas izglītības pakalpojuma no-
drošināšanai privātā izglītības iestādē tiek 
piešķirts, pamatojoties uz Izglītības nodaļas 
vadītāja lēmumu normatīvajos aktos no-
teiktajā kārtībā, ja bērna un viena vecāka 
pamata dzīvesvieta ir deklarēta Ozolnieku 
novada administratīvajā teritorijā un bērns 

ir pieteikts reģistrācijai uz vietu PII.
30. Pamats pašvaldības atbalsta 

izmaksai ir attiecīgās privātās izglītības 
iestādes rēķins, kas iesniegts pašvaldībā 
līdz katra mēneša 5.datumam, un kurā 
norādīts dienu skaits, kad bērns iepriek-
šējā mēnesī apmeklējis privāto izglītības 
iestādi un bijis prombūtnē attaisnojošu 
iemeslu dēļ. 

31. Pašvaldības atbalsts netiek 
piešķirts par dienām, kad bērns bez attais-
nojoša iemesla nav apmeklējis attiecīgo 
privāto izglītības iestādi. 

32. Ar Izglītības nodaļas vadītāja lē-
mumu tiek pārtraukta pašvaldība atbalsta 
piešķiršana:

33.1.  par bērnu, kurš uzņemts PII; 
33.2.  par bērnu, kura dzīvesvieta tiek 

deklarēta citā pašvaldībā;
33.3. par bērnu, kuram neviena vecā-

ka dzīvesvieta vairs nav deklarēta Ozolnie-
ku novada administratīvajā teritorijā.

33. Pašvaldības atbalsta piešķiršana 
tiek turpināta, ja bērns, kuram sākotnēji 
netika nodrošināta vieta PII, ir uzsācis 
apmeklēt privāto izglītības iestādi un bērna 
vecāki ir atteikušies no vēlāk piedāvātās 
vietas PII.

V. Noslēguma jautājumi 
34. Izglītības nodaļas un PII vadītāja 

pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību 
var apstrīdēt Ozolnieku novada domē 
Ozolnieku novada domes nolikumā un 
Administratīvā procesa likumā noteiktajā 
kārtībā, ja normatīvajos aktos nav noteikta 
cita apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas 
kārtība

35. Bērniem, kuri reģistrēti pirmssko-
las izglītības programmas apguvei PII pirms 
Noteikumu spēkā stāšanās, tiek saglabāts 
pirmreizējās reģistrācijas datums.

36. Bērniem, par kuriem pirms Notei-
kumu spēkā stāšanās ir piešķirts līdzfinan-
sējums bērnu uzraudzības pakalpojumu 
sniedzējam, pamatojoties uz līgumu ar 
privāto bērnu uzraudzības pakalpojumu 
sniedzēju, piešķirtais līdzfinansējums tiek 
saglabāts līdz 2016.gada 31.maijam. 

37. Ar Noteikumu spēkā stāšanos 
spēku zaudē Ozolnieku novada domes 
2013.gada 8.oktobra saistošie noteikumi 
Nr.9/2013 „Par pirmsskolas izglītības 
nodrošināšanu Ozolnieku novadā”. 

38. Noteikumi stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc to publicēšanas Ozolnieku no-
vada pašvaldības informatīvajā izdevumā 
“Ozolnieku avīze”. 

Nr. un nosaukums

1. Atalgojums

2. Darba devēja VSAOI

3. Komandējumi un 
darba braucieni
4.Pakalpojumu samak-
sa, tai skaitā:
4.1.
4.2.

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
6. Izdevumi periodikas 
iegādei

7. Pamatlīdzekļu nolie-
tojums

EKK kods

1100

1200

2100

2200

2210
2220

2230

2240
2250
2260
2300

2310
2320
2340
2350
2360
2370
2400

Izmaksas uz 1 izglīto-
jamo mēn.(euro)
114,99

29,69

0,03

18,00

0,14
7,99

1,14

8,70
--
0,03
10,53

3,82
0,07
0,15
3,62
0,60
2,26
--

14,80

188,03

Pakalpojums

atalgojumi  (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāci-
ju no valsts budžeta)
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, 
pabalsti un kompensācijas (izņemot valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta)
mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni 
(izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem)

pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi;
izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem;
iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināša-
nu saistītie izdevumi;
remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju 
un ceļu kapitālo remontu);
informācijas tehnoloģiju pakalpojumi;
īres un nomas maksa

izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai;
kurināmais un enerģētiskie materiāli;
zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīnis-
kie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana; 
kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli;
valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas 
izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363));
mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību 
līdzekļu iegādei)

KOPĀ

3.pielikums 
Ozolnieku novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.4/2016

Pašvaldības atbalsta detalizēts atšifrējums pa izdevumu pozīcijām vienam 
izglītojamajam nepieciešamajām vidējām izmaksām PII 2016.gadā

5. Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita 
pamatkapitāla veidošanā, tai skaitā:

OzOlnieku nOvada dOmes saistOšie nOteikumi
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8. aprīlī Ānes kultūras 
namā Vitas Brakovskas vadī-
bā (biedrība ZINIS)  Ozolnie-
ku novada jauniešiem norisi-
nājās “Radošā NEdarbnīca” 
- informācijas un pieredzes 
apmaiņas pasākums projek-
tu ideju radīšanā, kur piedalī-
jās arī Ozolnieku vidusskolas 
jaunieši.

“Radošās NEdarbnīcas” 
mērķis: izmantojot radošās 
domāšanas metodes un pie-
mērus, rosināt Ozolnieku no-

vada jauniešus apzināt 
un praktiski pielietot 
savus iekšējos resursus 
radošu risinājumu iz-
strādei un redzesloka 
paplašināšanai, kā arī 
sekmēt interesi par ie-
saistīšanos uzņēmējdarbībā.

„Pasākumā jaunieši, strā-
dājot nelielās grupās, apguva 
prasmes, kā uz vienkāršām 
un pazīstamām lietām parau-
dzīties no cita skatupunkta, 
ģenerējot „svaigas” biznesa 

idejas. Kopīgi tika meklētas 
atbildes uz jautājumiem, vai 
manas zināšanas un prasmes 
var būt noderīgas citiem, un 
kā es varu ar tām nopelnīt,” 
uzsver Ozolnieku novada 
Karjeras konsultante Santa 
Tuherma. 

Sākot ar jūniju, pašvaldī-
bas iestādēs, vietējos uzņē-
mumos un lauku saimniecī-
bās darbu varēs sākt skolēni. 
Šogad darba iespējas piedā-
vās gan Ozolnieku novada 
pašvaldība, gan Nodarbinā-
tības valsts aģentūra (NVA), 
gan Latvijas Lauku konsultā-
ciju centrs (LLKC), sadarbībā 
ar lauku saimniekiem.

Vasaras nodarbinātības 
pasākumā NVA Jelgavas fi-
liālē kopā Jelgavā, Jelgavas 
un Ozolnieku novados plā-
nots iesaistīt 207 skolēnus 
vecumā no 15 līdz 20 gadiem 
(ieskaitot). NVA Jelgavas 
filiāles vadītāja Inga Lejiņa 
informē, ka NVA skolēnu 
vasaras nodarbinātības pasā-
kums tiks īstenots no 1. jūnija 
līdz 31.augustam. NVA ap-
maksās arī veselības pārbau-
des skolēniem, ja to paredz 
normatīvie akti par obligāta-
jām veselības pārbaudēm, kā 
arī apdrošinās skolēnus pret 
nelaimes gadījumiem darba-
vietā. Savukārt darba devējs 
par nodarbināto skolēnu 
veiks darba devēja un darba 
ņēmēja nodokļu nomaksu. 
I.Lejiņa piebilst, ka skolēnu 
pieteikšanos NVA vasaras 
nodarbinātības pasākumam 
plānots izsludināt maijā, pie-
teikšanās noritēs elektroniski 
mājas lapā www.nva.gov.lv.

Savukārt Ozolnieku no-
vada pašvaldības nodarbi-

nātības prog-
rammas laikā 
darbs šovasar 
tiks nodroši-
nāts Ozolnieku 
novada skolu 
skolēniem ve-
cumā no 13 līdz 
18 gadiem, pie-
dāvājot iespēju 
strādāt galve-
nokārt novada 
izglītības ies-
tādēs, veicot 
savam vecumam atbilstošus 
darbus. Skolēnus iesaistīs 
darbā divas nedēļas pa 4 
stundām dienā. Tiem, kuri 
vēlēsies strādāt savās mācību 
iestādēs, būs jāiesniedz pie-
teikums un vecāku apliecinā-
jums. Vērtējot pieteikumus, 
priekšrocības darba piedā-
vājumam tiks dotas skolē-
niem ar pozitīvu attieksmi 
pret darbu. Bērni un jaunieši 
iesaistīsies skolu remontdar-
bos, palīdzēs pirmsskolas 
izglītības iestāžu darbinie-
cēm, piedalīsies Ozolnieku 
novada svētku organizēšanā, 
palīdzēs jauniešu centru dar-
biniekiem, bet tradicionāli 
visvairāk nodarbināto būs 
Ozolnieku vidusskolā un Te-
teles pamatskolā izveidotajās 
„Vasaras skoliņās”. 

Lai palīdzētu skolu jau-
niešiem gūt pirmo darba 
pieredzi un izpratni par lau-
ku darbiem, Latvijas Lauku 

konsultāciju un izglītības 
centrs (LLKC) aicina atsauk-
ties saimniekus, kuri vasaras 
brīvlaikā savā saimniecībā 
varētu uzņemt strādāt gri-
bošus jauniešus. Mārtiņš 
Cimermanis, LLKC valdes 
priekšsēdētājs: “Laukos ir 
ļoti daudz skolēnu, kuri vē-
lētos vasarā piepelnīties, kā 
arī daudz saimnieku, kuriem 
itin bieži trūkst tieši sezonas 
strādnieku. Savedot tos kopā, 
ieguvēji būs abi. Skolēni gūs 
rūdījumu praktiskā darbā, 
savukārt saimniekiem šī va-
rētu būt iespēja rast nākot-
nes strādniekus, kā arī vairot 
lauksaimnieku prestižu ko-
pumā.” LLKC aicina ieinte-
resētos saimniekus un skolu 
jauniešus vecumā no 13 līdz 
18 gadiem vērsties reģionāla-
jā birojā Rīgas iela 34, Ozol-
niekos. Plašāka informācija: 
baiba.berzina@llkc.lv vai 
zvanot 27811676.

Solvita Cukere

izglītība

Pēteris Veļeckis, Ozolnieku  novada domes priekšsēdētājs

Solvita Cukere
Solvita Cukere

Pēteris Veļeckis, Ozolnieku  novada domes priekšsēdētājs

Solvita Cukere
Solvita Cukere

Izdarīt Ozolnieku novada domes 
2009.gada 13.oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.27/2009 „Ozolnieku 
novada pašvaldības nolikums” 
šādus grozījumus: 

1. Izteikt saistošo noteikumu 
7.punktu sekojošā redakcijā: 

„7. Pašvaldības domes pado-
tībā atbilstoši tās apstiprinātam 
nolikumam ir šādas iestādes un 
struktūrvienības:

7.1. no pašvaldības budžeta 
finansētās iestādes:

7.1.1. Ozolnieku vidusskola;
7.1.2. Garozas pamatskola ar 

pirmsskolas grupām;
7.1.3. Salgales pamatskola ar 

pirmsskolas grupām;
7.1.4. Teteles pamatskola;
7.1.5. pirmsskolas izglītības 

iestāde „Saulīte”
7.1.6. pirmsskolas izglītības 

iestāde „Bitīte”;
7.1.7. pirmsskolas izglītības 

iestāde „Zīlīte” ar filiāli;
7.1.8. pirmsskolas izglītības 

iestāde «Pūcīte»;
7.1.8.  Ozolnieku Mūzikas skola;
7.1.9.  Salgales Mūzikas un 

mākslas skola;
7.1.10. pašvaldības policija;
7.1.11. Ozolnieku Tautas nams;
7.1.12. Ānes kultūras nams;
7.1.13. Sporta komplekss 

„Mālzeme”;
7.1.14. Ozolnieku Sporta centrs;
7.1.15. Sociālais aprūpes centrs 

„Zemgale”;
7.1.16. Ozolnieku novada Cen-

trālā bibliotēka ar struktūrvienībām: 
Vainu, Ānes, Jaunpēternieku un 
Garozas bibliotēkām;

7.1.17. Sociālais dienests;
7.1.18. dzimtsarakstu nodaļa;
 7.1.19. bāriņtiesa;

7.2. no pašvaldības budžeta 
finansētās struktūrvienības:        

 7.2.1. Būvvalde;
 7.2.2. Izglītības nodaļa ar struk-

tūrvienībām: Ozolnieku, Branku, 
Ānes, Salgales, Garozas un Teteles 
jauniešu centriem;

 7.2.3. Kultūras nodaļa;
 7.2.4. Veselīga dzīvesveida un 

sporta nodaļa.”
2. Papildināt saistošo noteiku-

mu 11. punktu ar 11.13. un 11.14.
apakšpunktu: 

„11.13. lauksaimniecības zemes 
komisiju;”

 11.14. budžeta komisiju.
3. Izteikt saistošo noteikumu 

24.punkta ievaddaļu sekojošā 
redakcijā: 

„24. Pašvaldības izpilddirektors 
atbild par pašvaldības adminis-
trācijas, pašvaldības iestāžu un 
struktūrvienību darbu:” 

4. Izteikt saistošo noteikumu 
25.14.apakšpunktu ievaddaļu 
sekojošā redakcijā: 

„25.14. vada Saimniecības 
daļas darbu, atbildot par teritorijas 
labiekārtošanu, nekustamo īpašu-
mu apsaimniekošanu, dzīvojamā un 
nedzīvojamā fonda uzturēšanu un 
izmantošanu;” 

5. Izteikt 30.punkta ievaddaļu 
sekojošā redakcijā:

„30. Izglītības, kultūras un 
veselīga dzīvesveida veicināšanas 
komiteja sagatavo izskatīšanai 
domes sēdē jautājumus:”

6. Izteikt saistošo noteikumu 
105.punktu sekojošā redakcijā: 

„105. Administratīvo aktu strīdu 
komisijā apstrīd pašvaldības insti-
tūciju un amatpersonu pieņemtos 
administratīvos aktus un faktisko 
rīcību.” 

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes  2016.gada 12.aprīļa sēdes 
lēmumu Nr.2  (protokols Nr.4)  Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi 
Nr.10/2016

“Grozījumi 2009.gada 13.oktobra 
saistošajos noteikumos Nr.27/2009 

„Ozolnieku novada pašvaldības nolikums” ”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 24.pantu

Saistošo noteikumu Nr.10/2016 
„Grozījumi 2009.gada 13.oktobra saistošajos noteikumos 
Nr.27/2009 „Ozolnieku novada pašvaldības nolikums””

paskaidrojuma raksts 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 
Optimizējot Ozolnieku novada pašvaldības organizatorisko struktūru, tai 

skaitā iestāžu un struktūrvienību darba organizēšanu, jāpārskata arī pašvaldī-
bas nolikuma attiecīgie punkti.

2. Īss projekta satura izklāsts 
Ar saistošajiem noteikumiem redakcionāli precizēti vairāki nolikuma 

punkti. Precizēts no pašvaldības budžeta finansēto institūciju iedalījums ies-
tādēs un struktūrvienībās, iekļaujot to sastāvā arī novadā izveidotos jauniešu 
centrus, ar jaunizveidotajām lauksaimniecības zemes un budžeta komisijām 
papildināts pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu pildīšanai 
izveidoto komisiju saraksts, kā arī precizēti pašvaldības izpilddirektora un 
viņa vietnieka pienākumi. 

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 
Nav attiecināms 
4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 
Nav attiecināms 
5.Informācija par administratīvajām procedūrām 
Nav attiecināms 
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 
Nav attiecināms 

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes  2016.gada 12.aprīļa sēdes 
lēmumu Nr.13  (protokols Nr.4)

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.9/2016 

„Par Ozolnieku novada domes saistošo 
noteikumu publicēšanas vietu” 

Izdoti saskaņā ar  likuma “Par pašvaldībām” 45.panta piekto daļu 
1. Saistošie noteikumi nosaka Ozolnieku novada domes saistošo noteiku-

mu publicēšanas vietu.
2. Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir 

Ozolnieku novada pašvaldības bezmaksas izdevums “Ozolnieku Avīze”. 

 „PII “Bitīte” ikdienā jau 
kā ikgadēja tradīcija izveido-
jusies vēlme uzņemties rūpes 
un atbildību par putniem, 
kuri mājo Brankās. Šogad 
“Skudriņu” grupā, pateico-
ties izglītojamā tētim, Agrim 
Laurim, tapa jaunas māj-
vietas putniem,” stāsta Elīza 
Juste, PII „Bitīte” vadītāja.

Inese Karlevica, PII „Sau-
līte” vadītājas pienākumu 
izpildītāja, stāsta par pa-
vasara darbiem iestādē: 
„PII „Saulīte” roku darinā-

jumi – putni priecē mūs 
šajā pavasarī gan iestādes 
gaiteņos, gan arī pagalmā. 
Ģimenes kopā ar bērniem 
kuplā pulkā iesaistījušās 
putnu darināšanā. Bērnu 
pašu vītajās ligzdiņās ro-
taļlaukumu apstādījumus 
papildinājām ar košiem 
puķu stādiem! Arī iestādes 
sakņu dārzs tiek stādīts un 
rušināts. Grupiņās zaļo dēs-
ti, par ko čakli rūpējas kuplā 
„Saulītes” saime!”

 „Garozas pamatskolā 

Putnu dienā katra klase 
bija sagatavojusi mājas 
darbu - teiku, pasaku vai 
tautasdziesmu par kādu no 
putniem, varēja pārbaudīt 
zināšanas par putnu ligzdo-
šanu, migrēšanu un dziedā-
šanu. Vecāko klašu skolēni 
gatavoja putnu barotavas,” 
stāsta Mārīte Vasele, Garo-
zas pamatskolas skolotāja, 
vēlot ikvienam novadnie-
kam pavasari sagaidīt ar 
radošu darbošanos.

Solvita Cukere

NEdarbnīcā jaunieši mācās 
attīstīt biznesa idejas

Novada izglītības iestādēs ienāk pavasaris

Var pieteikties skolēnu 
nodarbināšanai vasarā
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19. aprīļa vakarā Latvijas Nacionālās bib-
liotēkas Imanta Ziedoņa zālē svinīgā cere-
monijā tika pasniegtas balvas labākajiem 
Latvijas bibliotekāriem. Balvas tiek piešķirtas 
par bibliotekāru sasniegumiem, ieguldījumu, 
izcilību, attieksmi pret savu darbu un lasītā-
jiem. Konkursu organizē Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Atbalsta biedrība. Šogad balvai no 
Jelgavas reģiona tika nominētas 6 bibliote-
kāres. Sirsnīgus, atzinīgus un jaukus vārdus 
bibliotekārei Maijai Sproģei, izvirzot kon-
kursam, veltīja Vainu bibliotēkas lasītājas. 
Lepojamies ar Maiju Sproģi, viņas radošajām 
idejām, atbildīgo attieksmi pret darbu un 
sirsnīgo attieksmi pret lasītājiem!

Ingrīda Krieķe, bibliotekāre

Maija Sproģe no Vainu 
bibliotēkas konkursa 
„Pagasta bibliotekārs – 
gaismas nesējs“ 
pretendentu vidū 

9. aprīlī Salgales pagastā, pakalpojumu 
centrā ”Eži” notika Gata Šļūkas karikatūru 
izstādes „Pavasaris un citi zvēri” atklāšana. 
Izstādē līdz 9.maijam apskatāmas zināmā au-
tora 40 karikatūras. Pasākumā varēja iegādā-
ties arī karikatūrista grāmatas un pasūtīt savu 
portretu.

„Karikatūras uzdevums ir ne tikai smī-
dināt, bet arī izcelt problēmu, parādīt to ko-
miski vai absurdi. Ceru, ka manas karikatūras 
skatītājiem liek aizdomāties,” pauž autors.

Izstādes apmeklētājs Ēriks Ošs: “Gatis Šļū-
ka, es varētu teikt, ir no dabas Dieva dots ka-
rikatūrists. Viņš vienmēr ir idejām bagāts un 
tēmas saviem darbiem atrod pats.”

Karikatūru mākslas cienītājs Agris Lie-
piņš: ”Gatis ir nepārspējams kuriozu situāciju 
meistars. Manuprāt, Latvijā nav labāka sa-
dzīves situāciju karikatūrista. Apspēlētie no-
tikumi viņa zīmējumos ir smieklīgi, dialogos 
asprātība dzirkstī kā brīnumsvecīte.” 
Anda Plikša, kultūras darba organizatore Salga-

les pagastā

Svētdien, 3. aprīlī, līdz pat 
vēlam vakaram Jelgavas Valsts 
ģimnāzijas zālē norisinājās 
koru skate, iezīmējot ceļu pre-
tim Latvijas simtgades Dzies-
mu svētkiem, kas norisināsies 
2018. gadā. Skatē klausītājus 
un žūrijas komisiju priecē-
ja Jelgavas pilsētas, Jelgavas, 
Ozolnieku un Olaines novadu 
kori. Grūtais uzdevums izvēr-
tēt koru sniegumu, bija uzticēts 
Limbažu koru apriņķa virsdi-
riģentam Kasparam Ādamso-
nam, komponistam Rihardam 
Dubram un Latvijas Nacionālā 
kultūras centra koru un vokālo 
ansambļu ekspertam Laurim 
Gosam.

Ozolnieku novada jauk-
tais koris „Līga” un Salgales 
- Jaunsvirlaukas pagastu jauk-
tais koris „Svīri” ļoti sīvā 15 
koru konkurencē savās koru 
grupās saņēma pirmās pakāpes 
vērtējumu, skatē demonstrējot 
emocionālu muzikālo sniegu-
mu.

Jauktais koris „Svīri” (skatē 
iegūti 40.11 punkti), diriģentes 
Māra Ansonskas vadīti, klau-

sītājus priecēja ar J. Lūsēna 
„Karoga dziesmu”, J. Vītola 
„Ar kristālspodriem stariem” 
un Volfganga Dārziņa „Birzēm 
rotāts Gaiziņš”.

Ozolnieku novada jauktais 
koris „Līga” diriģenta Vilhel-
ma Vācieša vadībā (skatē ie-
gūti 43.67 punkti) klausītājiem 
dāvāja augstvērtīgu muzikālo 
sniegumu - Ā.Šķepasta „Zvaig-
znes”, P. Plakida „Tavas saknes 
tavā zemē” un atraktīvo poļu 
tautas dziesmu J.Vaivoda ap-
darē „Moja Marysio, kochaj 
mnie”, kas izpelnījās skaļas 
klausītāju ovācijas.

„Koru karu” noslēgumā žū-
riju un izturīgākos klausītājus 
priecēja arī saskanīga daudz-
balsīgo koru sadziedāšanās, 
kur pie diriģenta pults pirmo 
gadu stājās Jelgavas koru ap-
riņķa virsdiriģents Edgars Vī-
tols, nomainot Intu Teterovski. 
Skati rīkoja Latvijas Nacionā-
lais kultūras centrs sadarbībā 
ar novadu un pilsētu pašvaldī-
bām un koru apriņķu virsdiri-
ģentiem.

Solvita Cukere

Novada jauktajiem koriem 
skatē 1. pakāpes atzinība

Ozolnieku novada 
Kultūras nodaļa aicina 
piedalīties zīmējumu 

konkursā
 “Kā pasakā”

Ozolnieku novada izglītības 
iestādēm 

Ozolnieku novada svētkiem 
2016. gada 23. jūlijā

Darbus nodot līdz  
10. jūnijam Ozolnieku Tautas 
namā. Nolikums – http://www.
ozolnieki.lv/kultura/tautas-na-
mi/ozolnieku-tautas-nams

Cienījamie Ozolnieku nova-
da iedzīvotāji!

Šogad atkal vasaras vidū, 
23. jūlijā, norisināsies sestie 
Ozolnieku novada svētki „Ar 
saknēm novadā”. Svētku tēma 
„Kā pasakā”! 

Mīļi aicinām visas iestādes, 
uzņēmumus, interešu grupas 
un kolektīvus, un ģimenes 
ieplānot šo sestdienu kopīgai 
atpūtai. Svētku programmā 
– bruņinieku cīņas un dejas, 
radošās darbnīcas, atrakcijas 
un izklaides „Bosikā”, ūdens 
baseinā un parkā „Adrenalinas” 
(LT), mūzikas grupas “Tērvete”, 
“ElektroFolk” un viesi no Viļņas 
- grupa “Antikvariniai Kašpirov-
skio dantys”, vizināšanās ar 
motocikliem no “Free Eagles” 
motokluba, pacelšanās gaisa 
balonā un nakts ballīte ar grupu 
“Mākoņstūmēji”.  Info sekot: 
www.ozolnieki.lv.

Organizators – Ozolnieku 
novada Kultūras nodaļa  
T. 26525350, 63050144, 
tautasnams@ozolnieki.lv

Aicinām pieteikties sabied-
riskās ēdināšanas uzņēmumus 
izbraukuma tirdzniecībai un 
mājražotājus, amatniekus, 
lietišķās mākslas meistarus 
tirdziņam Ozolnieku novada 
svētkos 23. jūlijā! Pieteikšanās 
anketas – www.ozolnieki.lv

Pavasaris ir laiks, kad visos 
pašdarbības kolektīvos notiek 
pārbaudes skates. 19.martā tā 
notika Jelgavas pilsētas deju 
kolektīviem, kur startēja arī 
senioru deju kolektīvs „Ozol-
nieki”. Repertuāra pārbaude ir 
Dziesmu un deju svētku starp-
laika pasākums. 

Šoreiz kolektīviem tika dota 
iespēja skatei gatavot dejas, 
kas tiem ir vismīļākās, tuvākās, 
un ar ko, viņuprāt, varētu sevi 
parādīt un apliecināt vislabāk. 

Izdejojot pašu izvēlētas dejas, 
kolektīvi atklājās jaunās krāsās, 
ko ne vienmēr mēs redzam un 
spējam novērtēt pie obligātā re-
pertuāra dejām.

Skatē žūrijas komisija, kuras 
sastāvā bija Jelgavas pilsētas 
deju kolektīvu virsvadītājs Ro-
lands Juraševskis, Deju svētku 
goda virsvadītājas, horeogrāfes 
un deju pedagoģes Rita Spalva 
un Marga Apsīte, kā arī deju 
pedagoģe Sandra Vītola, izvēr-
tēja katra deju kolektīva snie-

gumu un piešķīra tam kvalitā-
tes pakāpi. Vērtējot dalībnieku 
sniegumu, žūrija pievērsa uz-
manību vairākiem kritērijiem 
- dejas mākslinieciskajam iz-
pildījumam un rakstura at-
klāsmei, dejas horeogrāfiskajai 
teksta precizitātei, izpildījuma 
muzikalitātei, tautas tērpu val-
kāšanas kultūrai un pareizībai, 
kolektīva skatuves kultūrai un 
radītajam kopiespaidam. Īpaši 
tika izvērtēts kolektīvu māks-
linieciskais sniegums un iz-
raudzītais repertuārs – saviem 
spēkiem atbilstošs vai tomēr ne.

„Ozolnieki” dejoja ar tādu 
azartu un aizrautību, kāds rak-
sturīgs tieši senioru kolektī-
viem, saņemot kvalitātes vērtē-
jumu - Augstākā pakāpe.

Esmu pārliecināta, ka arī nā-
kamajā gadā, kad sāksies XXVI 
Vispārējo latviešu Dziesmu un 
XVI Deju svētku skates ar obli-
gāto deju repertuāru, Ozolnieku 
dejotāji joprojām būs teicami!
Mārīte Skrinda, kolektīva māksli-

nieciskā vadītāja 

Senioru deju kolektīvam „Ozolnieki” 
skatē augstākais novērtējums

Gatis Šļūka aicina uz 
dzīvi paraudzīties caur 
ironisku smaidu
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Lai veicinā-
tu ģimeņu kopā 
būšanu un vese-
līgu dzīvesveidu, 
šogad turpinājās 
tradīcija rīkot 
Ģimeņu sporta 
pasākumu, ko 
28. martā Sporta 
centrā organizēja 
Ozolnieku nova-
da Daudzbērnu 
ģimeņu biedrība 
sadarbībā ar Veselīga dzī-
vesveida un sporta nodaļu.

Tematiskajā pasākumā 
„Viens, divi, trīs – tie citi būs 
drīz!” bija gan netradicionā-
las ģimeņu sacensības, gan 
individuālas disciplīnas.  
Ģimenes gan individuāli, 
gan komandās mērojās spē-
kiem sekojošās disciplīnās: 
veiklības braucienā ar milzu 
slēpēm, roku veiklības pār-
baudē, iejūtoties bundzi-
nieku lomā, precizitātē, no-
turot gaisā futbola bumbu 
un trāpīgi sitot golus. Dau-
dziem „āķīgi pārbaudījumi” 
bija soda metieni basket-
bolā, šautriņu mešana un 
mašīnas vadīšana pa trasi 
ar pulti. 

Noslēdzoties aktīvajai 
daļai, dalībnieki meklēja 
sporta zālē paslēptas uzlī-
mes un piedalījās loterijā. 
Ar sportiskām un gardām 

balvām tika apbalvotas 
precīzākās un veiklākās 
ģimenes katrā sacensību 
disciplīnā.

Ozolnieku novada 
Daudzbērnu ģimeņu bied-
rības vadītājs Raimonds 
Zariņš izsaka pateicību par 
atbalstu pasākuma tapša-
nā Ozolnieku novada paš-
valdībai, Ozolnieku Sporta 
centram, Biedrībai „Tuvu”, 
Latvijas Sarkanā Krusta 
Dobeles komitejas Elejas 
nodaļai un Guntaram Ak-
mentiņam, brīvprātīgajiem 
sacensību tiesnešiem un 
atsaucīgajiem biedrības 
biedriem.

Ozolnieku novada 
Daudzbērnu ģimeņu bied-
rība kopā ar domubiedriem 
jau plāno nākamo kopīgo 
ģimeņu pasākumu, kas no-
tiks īsi pirms Jāņiem -19. 
jūnijā.

Solvita Cukere

«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.

spOrts

Šaušanas diena ap-
liecināja, ka šis sporta 
veids Ozolnieku novadā 
ir interesants un dzīvot-
spējīgs. Trīs stundas Sal-
gales pamatskolas sporta 
zālē un piecas stundas 
Ozolnieku Sporta centra 
zālē šaušanas sacensībās 
piedalījās 146 pieaugušie 
un 50 bērni. 

Apbrīnas vērtu aktivi-
tāti šoreiz izrādīja Jāņa 
Valerta vadītā „Kauguru” 
komanda, uz pasākumu ie-
rodoties 58 pieaugušajiem 
kopā ar 30 bērniem. 

Aktīva novadnieku 
līdzdalība un interese bija 

vērojama arī Salgales pa-
matskolā, kur šaušanas 
sacensības vadīja aktīvs 
sporta entuziasts Andris 
Vincāns, kurš arī pats uz-
rādīja teicamu rezultātu, 
sašaujot 49 no 50 punk-
tiem.

Ozolnieku Sporta cen-
trā, sertificētu instruktoru 
uzraudzībā, sacensības va-
dīja un modernas mūsdie-
nu pneimatiskās šautenes 
piegādāja Šaušanas sporta 
klubs „Dobele”, ļaujot da-
lībniekiem sasniegt labus 
rezultātus. No 64 dalībnie-
cēm divas sievietes: Oļesja 
Asare un Marina Kozello 

sašāva maksimāli iespēja-
mos 50 punktus. Trešajā 
vietā ar 49 punktiem ie-
rindojās Liene Streka. Vēl 
četras sievietes sasniedza 
49 punktus, septiņas - 
48 punktus, astoņas - 47 
punktus.

82 vīriešu konkurencē 
nepārspējams palika Didzis 
Sloka ar 50 gūtajiem punk-
tiem. Taču, lai noteiktu ot-
rās un trešās vietas ieguvē-
jus no desmit dalībniekiem, 
kuri sašāva pa 49 punk-
tiem, bija jāņem palīgā pat 
mikroskops, lai noskaidro-
tu, kam tieši ir precīzākais 
trāpījums. Izrādījās, ka 

tie ir Juris Naglis un Arnis 
Gulbis. 

Šaušanas sacensību uzva-
rētāji tiks apbalvoti ar Ozol-
nieku novada 7. spartakiā-

des medaļām un speciāliem 
suvenīriem 14.maijā, pirms 
Ozolnieku velotūres. 
 Irēna Leitēna, Spartakiādes 

sekretāre

Novada 7. spartakiādes bas-
ketbola turnīrā piedalījās sešas 
komandas. Tā vietā, lai izveidotu 
„Salgales” izlases komandu un var-
būt pat varētu kļūt par čempioniem 
spartakiādē, „Garoza” un „Embur-
ga” pašaizliedzīgi un principiāli 
cīnījās savā starpā, lai neviens no 
pagasta spēlētājiem nepaliktu sēžot 
malā. 

Četru vakarus ikviena no ko-
mandām darīja ko spēja. Ja vienā 
vakarā komandai „Ezermalas” trīs-

punktnieki bira viens pēc otra, tad 
citā reizē - bumbas niķīgi leca ārā 
no groza. 

Čempionu godā šogad celta 
„Ozokalna” komanda, kaut arī uz-
varu ar 2 punktu starpību pret „Ga-
rozas” komandu izcīnīja tikai pašās 
pēdējās spēles minūtēs. Uzdevumu 
augstumos bija arī „Kauguru” ko-
manda un godam izcīnīja sudraba 
medaļas. Bronzas medaļu īpašnieki  
– „Garozas” komanda.

Lai labākos basketbolistus va-

rētu iepazīt arī pārējie novada ie-
dzīvotāji, labāko sportistu apbal-
vošana notiks 14.maijā plkst.11.00 
– pirms  Ozolnieku Velotūres.

Irēna Leitēna, spartakiādes sekretāre

„Ielūdz Ozolnieki” pirmā kārta sapulcē vairāk 
nekā 120 skrējējus

Noskaidroti spēcīgākie novada 
basketbolisti

Sportiskā garā Lieldienās 
aizvadīts ģimeņu pasākums

3. aprīlī Ozolniekos ar ik-
gadējā garo distanču skrieša-
nas seriāla „Ielūdz Ozolnie-
ki” pirmo kārtu tika atklāta 
jaunā skriešanas sezona, kas 
šogad pulcēja 120 skrējējus 
no dažādām pilsētām. 

Šīs sacensības bija īpašas, 
jo pirmo reizi tika izmēģi-
nāta jaunā dalībnieku rezul-
tātu fiksēšanas iekārta, kas 
pērn iegādāta ar Ozolnieku 
novada pašvaldības līdzfi-
nansējumu, Ozolnieku no-
vada Veselīga dzīvesveida un 
sporta nodaļai kopā ar Skrē-
jēju klubu „Ozolnieki” veik-
smīgi piedaloties projektu 
konkursā. Jaunā aparatūra 
ir komplicēta. Tagad tā tiks 
izmantota visu turpmāko 

sacensību laikā, 
kas sekmēs pre-
cīzi un operatīvi 
iegūt skrējēju 
trasē uzrādītos 
rezultātus.

Sacensī-
bas ar 50 m 
līdz pārsimts 
metru gariem 
skrējieniem 
kopā ar vecākiem sāka paši 
mazākie dalībnieki. 2,2 km 
skrējējiem, kā arī dalībnie-
kiem 5 km un 10 km distan-
cēs starts tika dots vienlai-
cīgi, kas noteikts atbilstoši 
jaunās iekārtas tehniskajai 
specifikācijai, lai varētu fik-
sēt rezultātus.

Nākamā „Ielūdz Ozolnie-

ki” kārta gaidāma 22. mai-
jā, tāpat ikviens, kurš vēlas 
sākt skriet vai uzlabot savas 
skriešanas prasmes, aicināts 
pievienoties katru trešdie-
nu plkst. 18.00 notiekošajos 
„Ozolnieku apļu” koptre-
niņos. Tālrunis uzziņām - 
20139191.

Rolands Bartaševics, Skrē-
jēju klubs „Ozolnieki”

Novada triālisti startē 
Eiropas čempionātā Itālijā

Pietramuratā (Itālija) 
startējis šī gada Eiropas tri-
āla čempionāts, kur startē-
ja 174 dalībnieki, kas ir pē-
dējo gadu rekords Eiropas 
čempionātos. Latviju Pie-
tramuratā pārstāvēja septi-
ņi sportisti no četriem Lat-
vijas triāla klubiem. Mūsu 
novadnieks, Latvijas un 
Baltijas pašreiz spēcīgākais 
triālists, Andris Grīnfelds 
(Agarska Triāla Klubs) 

(Sherco), startējot 
Junioru grupā, iz-
cīnīja 11.vietu, tikai 
par vienu punktu 
atpaliekot no des-
mitās vietas iegu-
vēja Norvēģa Nila 
Grunvaldsena. 

Nākamais Ei-
ropas čempionāta posms 
pieaugušajiem notiks 
Breal sous Monfort (Fran-
cija) 21. un 22. maijā, bet 

sievietēm un jauniešiem 
Krzesowicē (Polija) 25. un 
26. jūnijā.

LaMSF žūrijas delegāts 
Pietramuratā Egils Agarskis

Novadnieki sacenšas šaušanas precizitātē

„Ozokalna” komanda.
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ziņojumu dēlis
Mīļi sveicam 

aprīļa jubilārus!

Ozolnieku Tautas nams
maijā  ielūdz

No 2. līdz 20. maijam apskatāma Laimja Baltmaņa gleznu izstāde  
„maģiskā ainava”.

3. maijā plkst. 18:00 bērnu vokālā ansambļa „mārīte” koncerts „Pogu šovs”. 
ieeja bez maksas.

14. maijā plkst. 12:00 Bērnu muzikālā teātra „Nianse” koncerts „Kas dzīvo 
namiņā”. ieeja bez maksas.

21. maijā no plkst. 21:00 līdz 02:00 Ozolnieku novada jauniešiem -  
muzeju nakts festiņš! Nakts tuvplānā - jaunā mākslinieka jura Libeka 
izstāde „mijkrēšļa kaprīze”, krāsu spēle ar māksliniekiem, Rīgas deju studijas 
„Savanna” kustību izrāde „Fantāziju mežs”, jauno mūziķu pārsteigumi,  
Body art un dejas ar Dj Raiti. ieeja bez maksas.

aizsaulē  
aizgājuši

Rasma ilga Kalniņa  1932
Dmitrijs Silčenkovs  1919
Egons Kera  1922
Skaidrīte Neilande  1952
Ronalds Daņilevičs  1952
andris Stermanis  1962
anita mateus  1953
Nadežda Kondrate  1932
Zinaida Razguļajeva  1928
Tatjana Lācīte  1940
ārija ivanova  1939
Dzidra Kola  1936 
Vilnis Zadovskis  1958
Gintas Vainevicius  1952

jāni avotiņu
Valentīnu Vasiļjevu
Gaļinu jefimičevu
jāni Poguli
mihailu Sikorski
Valdu Livču
Brigitu jirgensoni
aleksandru Bausku
Viju Vildavu

Gunāru Salmiņu
Pēteri Leščinski
Pjotru Pozņakovu
Gunefu Koļcovu
Lidiju Ļaksu
anatoliju maslovu
Dzidru apsi
Ēriku Gaili
arvīdu Gaili

2016. gada 20. augustā notiks Garozas 
pamatskolas absolventu un bijušo skolas 

darbinieku salidojums, veltīts skolas  
130 gadu jubilejai.  

Dalībnieku reģistrācija no plkst. 15.00 līdz 16.00. Pēc 
svinīgā pasākuma – tikšanās un atmiņas pie sarūpētajiem 
groziņiem. Vakara gaitā būs iespēja iegādāties suvenīrus, 

kas simbolizē mūsu skolu.

Izdošanai tiek gatavota grāmata par Garozas skolu, 
tāpēc būsim pateicīgi par jaukiem atmiņu stāstiem, 
fotogrāfijām, vēstures faktiem, sevišķi par pirmskara 
un kara laika periodu skolas dzīvē, kā arī ziņas par 
izsūtīšanu. Grāmatu varēs iegādāties salidojuma laikā. 
Būsim arī pateicīgi par ziedojumiem grāmatas izdošanai. 
Ziedojuma konts LV19HABA0551009450870. Maksājumā 
norādīt ziedojuma mērķi.

Ozolnieku novada Dzimtsarakstu nodaļa 
aicina informēt pašvaldību par savu 

tuvāko cilvēku nozīmīgajām kopdzīves 
gadadienām. Mēs lepojamies ar savām 

stiprajām ģimenēm!
Informāciju var sūtīt uz e-pastu: avize@ozol-

nieki.lv vai diana.pavlovska@ozolnieki.lv.

Salgales pagastā maijā 
 Garozas pakalpojumu centrā “Eži” (2.stāvs) 13.maijā plkst.16.00 
“Baltās mājas” gleznošanas studijas izstādes „Kā Paradīzes dārzā” 
atklāšana un tikšanās ar māksliniekiem. 
 21.maijā plkst.14.00 Salgales pagasta pārvaldes zālē (1.stāvs) Muzikāls 
dzejas pasākums “Bez mīlestības neplaukst ziedi”. Pasākumā piedalās 
dzejniece Inese Tora, dziesminiece Inese Nereta, māksliniece Solveiga 
Kļaviņa, fotogrāfe Mirdza Ankupa un Gulbenes „Vītola izdevniecības” redak-
tore Ilona Vītola. Grāmatu galdā varēs iegādāties grāmatas.

EIroPAs un nEtrADIcIonāLo DEju koLEktīVs 
AIcInA uZ noDArBīBāM ānes kultūras namā 

otrdienās un piektdienās  
no plkst. 18.00 līdz 20.00.  

nodarbības ir bez maksas.

8. aprīlī ozolniekos, rīgas ielā 20, durvis  

vērusi jauna “Euroaptieka” tīkla aptieka.  

aptiekas darba laiks darba dienās  

no 8.00 līdz 19.00, sestdienās no 8.00 līdz 16.00,  

bet svētdienās aptieka ir slēgta.

Sākot ar 2016.gada 11.aprīli, tiek pagarināts 
darba laiks Ozolnieku aptiekā, Rīgas ielā 23, 
Ozolniekos (Ozolnieku Tautas nams). 
ozolnieku aptiekas darba laiks:  
Darba dienās no 8:00 līdz 20:00 
sestdienās no 8:00 līdz 16:00 
svētdienās no 9:00 līdz 16:00

ozolnieku novada cenu pagasta 
mājas „strauti” iedzīvotāji izsaka 
pateicību sIA “DREAMWAY” dar-
binieku komandai Andra ozoliņa 
vadībā, apzinīgi un kvalitatīvi veicot 
iekšpagalma un iebraucamā ceļa 
sakopšanas darbus.

Ozolnieku veterinārā klīnika veic suņu 
reģistrāciju un mikročipēšanu uz vietas klīnikā 
ozolniekos, Meliorācijas ielā 2, pēc iepriekšēja 
pieraksta pa tālr. 27788278. 
ja suns jau ir apzīmēts ar mikročipu, tā reģistrācijai 
suņa klātbūtne nav nepieciešama, līdzi jāņem 
dzīvnieka pase. 
Pārējos ciematos to var izdarīt centralizēti: 
15. maijā - ānē, stāvlaukumā pie lielā veikala no 
plkst. 10.00 līdz 14.00. 
22. maijā - Dalbē pēc pieraksta. 
29. maijā - cenā pēc pieraksta. 
8. maijā - tetelē un ānē privātmājās - pēc pieraksta. 
Lūgums vakcināciju pieteikt vismaz dienu 
iepriekš! 
Pārējās lauku teritorijās katru jŪnIjA sVĒtDIEnu  
vetārsts izbrauks uz suņu mikročipēšanu un reģistrāciju  
mājas vizītē bez samaksas. jāmaksā būs par čipošanu 
un reģistrāciju. Vienlaikus var pieteikt arī vakcināciju. 
Marina Mihailova, PVD pilnvarotā veterinārārste,  
tālr. 26323043

Veltu Graumani 95. dzīves jubilejā  
(dzimusi 1921.gada 7.maijā)  

sveic Liepiņu ģimene.

Nevajag skaitīt gadus, 
Kuri aulēkšiem skrien - 
Gadus tāpat kā naudu, 
Noturēt nespēj neviens. 
Skaitīsim laimīgos mirkļus, 
Kuru mūžā bijis tik daudz - 
Ar tiem mēs bagāti esam 
Un novecot nebūs ļauts!

annai Ozolai - 90!
Emīlijai Krūčei -90!

Šī diena, lai Tev skaistāka par citām, 
Šī diena tikai reizi gadā aust, 
Lai pietiek spēka katram dzīves rītam, 
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst.

Datums
06.05.2016

07.05.2016
08.05.2016
14.05.2016
22.05.2016
22.05.2016
28.05.2016
03.05.2016
10.05.2016
17.05.2016
04.05.2016
11.05.2016
18.05.2016
25.05.2016

Sporta pasākumi
OZOLNiEKU NOVaDa STaRPTaUTiSKaiS BOKSa ČEmPiONāTS sacensību atklāšana
pirmā sacensību diena 
otrā sacensību diena, fināli
trešā sacensību diena, fināli
OZOLNiEKU NOVaDa VELOTŪRE
Ozolnieku novada SPaRTaKiāDE  LaiVU SaCENSĪBaS
iELŪDZ OZOLNiEKi  Skriešanas seriāla 2.kārta
KaRaTE ČEmPiONāTS
“jELGaVaS KaUSS”
Ozolnieku novada SPaRTaKiāDE
VOLEjBOLS /2,3,4
SKRiEŠaNaS KOPTRENiŅi   “OZOLNiEKU aPĻi”

Ozolnieku sporta centra pasākumi maijā
Plkst.
16:00
16:20
13:00
11:00
11:00
11:00
10:00
10:00

19:00

18:00

Salgales pagastā maijā notiks suņu un kaķu 
izbraukuma vakcinācija pret trakumsērgu.
14. maijā
 - plkst.9.00 Garozā pie veikala „Vesko”;
 - plkst.12.00 Griķos;
 - plkst 14.00 Jaunbērziņos. 
21. maijā
 - plkst. 9.00 Emburgā;
 - plkst. 12.00 Rencelēs. 
Pagasta iedzīvotājiem ārpus ciematiem (piebraukšana 
bez maksas), iepriekš pierakstoties līdz 13. maijam.
Vakcināciju veiks Salgales pagasta veterinārārste Dina 
Circene, tālr. 29185709. Vakcinācijas laikā būs iespējams 
veikt arī kompleksās potes un iegādāties attārpošanas 
medikamentus, veikt suņu čipošanu un reģistrāciju. 


