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Informācija skolēnu vecākiem

Izmaiņas pašvaldības
struktūrā, kas attiecās
uz izglītības, kultūras
un sporta nozaru pārraudzību un attīstību
1. septembrī novadā
darbu uzsākusi jauna pašvaldības
administrācijas
struktūrvienība Izglītības,
kultūras un sporta daļa, kuras vadītāja ir līdzšinējā PII
“Bitīte” vadītāja Elīza Juste.
Daļa ir izveidota ar mērķi vienoti pārraudzīt četru
nozaru darbu, plānojot attīstības iespējas un veicot
sasniegto rezultātu analīzi.
Atbilstoši daļas struktūrai,
tās sastāvā tiks saglabātas
trīs esošās nodaļas: Veselīga dzīvesveida un sporta
nodaļa, Kultūras nodaļa
un Izglītības nodaļa, kā arī
iekļauta jauna - Jaunatnes
lietu nodaļa, tāpat daļas
pakļautībā un pārraudzībā
darbu turpinās visas novada izglītības, kultūras un
sporta iestādes.
Par PII “Bitīte” vadības maiņu
Ņemot vērā to, ka PII
“Bitīte” vadītāja E. Juste
uzsāk darbu Izglītības, kultūras un sporta daļas vadītājas amatā, par iestādes
vadītājas pienākumu izpil-

dītāju uz laiku ir iecelta Liene Medne, un ir izsludināts
konkurss uz PII “Bitīte” vadītājas vietu.
Lai Ozolnieku novadā deklarētie 5. līdz 12.
klašu skolēni saņemtu
pašvaldības apmaksāto
ēdināšanas pakalpojumu – nepieciešams vecāku iesniegums
Izglītības komitejas sēdē
tika izskatīts jautājums par
pašvaldības
apmaksātā
skolēnu ēdināšanas pakalpojuma lietderību. Lai samazinātu gadījumus, kad
skolēni atsakās no pašvaldības apmaksātās ēdināšanas
pakalpojuma un pašvaldība maksā par nepatērētām
porcijām, Ozolnieku novadā deklarēto 5. līdz 12. klašu
skolēnu vecākiem, kuri vēlas, lai viņu bērni saņemtu
pašvaldības
apmaksātu
ēdināšanas pakalpojumu,
būs jāaizpilda atbilstošs
iesniegums. Sagatavotās
iesnieguma veidlapas 1.
septembrī klašu audzinātāji izsniegs bērniem. Aizpildītas tās būs jāatgriež
atpakaļ klašu audzinātājiem. Skolēniem, kuru
vecāki šādu iesniegumu
neaizpildīs, netiks nodro-

šināts pašvaldības apmaksāts ēdināšanas pakalpojums skolās.
Skolēniem tiks nodrošināts pašvaldības
apmaksāts skolēnu autobuss un iespēja saņem transporta kompensācijas, saskaņā ar
Ozolnieku novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.7/2014
„Par braukšanas izdevumu segšanu profesionālās un vispārējās
izglītības iestāžu izglītojamiem”
Pašvaldība
turpinās
apmaksāt skolēnu pārvadājumus jeb skolēnu
autobusus. Tāpat atgādinām, ka tiks kompensēti
arī braukšanas izdevumi
vispārējās, profesionālajās
vai profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu izglītojamiem, kuri deklarēti Ozolnieku novadā, šādos gadījumos: 1) izglītojamajam
ar valsts vai pašvaldības
pedagoģiski
medicīniskās komisijas atzinumu
nepieciešams
vispārējo
vai profesionālo izglītību
iegūt pēc programmas,
kura Ozolnieku novada
izglītības iestādēs netiek

īstenota; 2) izglītojamais
vispārējo, profesionālo vai
profesionālās ievirzes izglītību iegūst citas pašvaldības vispārējās, profesionālajās vai profesionālās
ievirzes izglītības iestādēs objektīvu iemeslu dēļ
(vispārējo,
profesionālo
vai profesionālās ievirzes
izglītību iegūst Ozolnieku novadā neesoša veida
vispārējās, profesionālas
vai profesionālās ievirzes
izglītības
programmā).
Lai saņemtu braukšanas
izdevumu kompensāciju
vecākiem Ozolnieku novada domē jāiesniedz aizpildīta iesnieguma veidlapa.
Iesnieguma veidlapa un
noteikumu pilns apraksts
pieejams Ozolnieku novada mājas lapā, sadaļā Saistošie noteikumi
– Ozolnieku novada
domes saistošie noteikumi Nr.7/2014 „Par
braukšanas izdevumu
segšanu profesionālās
un vispārējās izglītības
iestāžu izglītojamiem”.
Kompensācijas par braukšanas izdevumiem kārtējā
mēnesī izmaksā no nākamā mēneša 13. līdz 20.
datumam, pamatojoties uz
iesniegtajiem dokumentiem, Izglītības nodaļas
atzinumu par izglītības
iestādes apmeklējumu iepriekšējā mēnesī un kompensējamo
braukšanas
izdevumu summu.
Norisinās
darbs
pie izglītības sistēmas
pilnveidošanas, paralēli meklējot veidus kā
ar pašvaldības iesaistīšanos un atbalstu,
motivēt skolēnus sasniegt augstus mācību
rezultātus, apzinoties
to ieguvumu ilgtermiņa skatījumā
Ir izveidota atsevišķa darba grupa, kur tiek
spriests par jaunas un kvalitatīvas izglītības sistēmas

Klāt
septembris
un izglītības
iestādes ver
durvis jaunajam mācību gadam, jaunam
darba cēlienam –
spraigam un
interesantam!
Liels ir tas, kas mazo cienīt
prot,
Kas spēj mazam lielus
spārnus dot.
(L. Kamara)

Tuvojas jaunais mācību
gads. Novēlu izglītības
iestāžu pedagoģiskajiem
kolektīviem izturību un
degsmi, īstenojot uzticēto
augsto pienākumu - nodot
pieredzi, zināšanas, un prasmes jaunajai paaudzei.
Izglītība ir pārmaiņu procesos, un tas ir izaicinājums
ikvienam - kā izglītojamajiem, tā izglītotājiem. Skolotāju izaicinājums - mainīt
mācīšanas paradumus, bet
skolēniem - mācīšanās paradumus. Lai mums visiem
kopā izdodas, nepazūd
degsme un izturība! Mēs to
kopā varam!
Lai 1. septembra tikšanās prieks un apņēmība
mūsu novada skolās un
pirmsskolās vijas cauri
katrai mācību dienai!
Liene Šmite, Ozolnieku novada Izglītības nodaļas vadītāja

izveidi novadā. Viens no
darba grupas uzdevumiem
ir atrast veidus kā ar nākotnes perspektīvas un sadarbības iespējām, nevis vienreizējām naudas balvām
un stipendijām, motivēt
skolēnus sasniegt augstus
mācību rezultātus. Pirmais
jaunās izglītības sistēmas
stratēģijas izstrādes posms
tiek plānots līdz šī gada
decembrim, lai, apzinoties
rīcības plānu, būtu iespējams uzsākt nepieciešamos
darbus sistēmas ieviešanā,
iekļaujot saistošos izdevumus 2018. gada pašvaldības budžeta plānā.
Sabiedrisko attiecību un
informācijas nodaļa
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Iedzīvotāji jautā - dome atbild
Cienījamie lasītāji! Ozolnieku novada pašvaldība regulāri saņem
iedzīvotāju jautājumus par novadā notiekošajām aktualitātēm, šoreiz
e-vidē (info@ozolnieki.lv, avize@ozolnieki.lv, www.ozolnieki.lv) aktuālākās tēmas komentē Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs Dainis Liepiņš.
Iedzīvotāji jautā: Kad
tiks izbūvēts gājēju celiņš
no stacijas ”Ozolnieki” līdz
Brankām?

Komentārs: Sākotnējais
projekts tika izstrādāts, balstoties uz 2017. budžeta līdzekļiem
un ieceri veikt gājēju celiņa
Ozolnieki – Brankas izbūves 1.
kārtu. Speciālistu darba grupa,
pārskatot izstrādāto projektu,
konstatēja, ka paredzēto darbu
izmaksas ir nepamatoti augstas
un projekts ir nepilnīgs, neparedz gājēju nokļūšanu dzelzceļa
stacijā ”Ozolnieki”. Šāda projekta realizācija nesniegtu vēlamo
rezultātu, un to ir nepieciešams
pārstrādāt. Lai darbs tiktu veikts
kvalitatīvi, ir pieņemts lēmums
pārskatīt tehnisko risinājumu
un, plānojot 2018. gada budžetu, paredzēt finanšu līdzekļus
projekta 1.un arī 2. kārtas
realizācijai.
Iedzīvotāji jautā: Ikdienā

sanāk bieži šķērsot gājēju
pāreju Rīgas ielā pie Eglaines
ielas. Tā kā satiksme Rīgas
ielā ir intensīva, vēlējos uzzināt, vai ir plānots šo vietu
padarīt drošāku?

Komentārs: Šobrīd tiek
strādāts pie vienmērīgas
satiksmes plūsmas nodrošināšanas, izveidojot rotācijas apli
minētajā krustojumā, un tiek
meklēti efektīvākie risinājumi
gājēju drošībai. Tāpat ir plānots
izbūvēt luksoforus divās
vietās: pie Meliorācijas ielas un
Ziedoņa ielas, lai gājējiem būtu
papildu iespējas droši šķērsot
Rīgas ielu.
Iedzīvotāji jautā: Vai ir

plānots attīstīt visu Ozolnieku ezeram pieguļošo
teritoriju?
Komentārs: Speciālistu
darba grupa jau strādā pie
Ozolnieku ezera teritorijas

attīstības plāna izstrādes, lai
līdz nākamā gada aktīvās
atpūtas sezonai pašvaldībai
būtu vienots redzējums par
atpūtas zonas labiekārtošanas
iespējām un teritorijas apsaimniekošanu.
Iedzīvotāji jautā: Kad

pie PII „Zīlīte” filiāles tiks
sakārtots rotaļu laukums?

Komentārs: PII „Zīlīte”
rotaļu laukuma labiekārtošanas darbus aizkavēja tas, ka
sākotnējā arhitektes Aijas Ziemeļnieces izstrādātā rotaļlaukuma labiekārtošanas projekta
risinājuma tāme paredzēja
nesamērīgi augstas izmaksas
84 tūkst. EUR apmērā. Pārskatot projektu, izmaksas tika
samazinātas līdz 42 tūkst. EUR,
tomēr izvērtējot darbu apjomu
un paredzētos rotaļu laukuma
elementus, tika secināts, ka arī
šāda summa būtiski pārsniedz
iestādes budžetā paredzētos līdzekļus un nav atbilstoša, jo tā
būtu nelietderīga pašvaldības
finanšu līdzekļu tērēšana.
Šobrīd ir rasts risinājums,
ka bērnu rotaļa laukuma labiekārtošanas darbi tiks veikti plānotā budžeta ietvaros, aicinot
iesaistīties novada uzņēmējus
un audzēkņu vecākus, lai
kopīgiem spēkiem izveidotu
funkcionālu, drošu un skaistu
rotaļu vidi bērniem. Darbi tiks
veikti pa daļām, vēlākais līdz
septembra beigām.
Iedzīvotāji jautā: Kad tiks

rekonstruēts un iedzīvotājiem atkal būs izmantojams
gājēju tilts pāri Iecavas upei
pie Garozas pamatskolas?
Komentārs: Izsludinot
pirmo konkursu, tika gaidīti
projektu piedāvājumi metāla
tiltam. Tika saņemts viens
- SIA ”DDP” piedāvājums,
kas vairāk nekā divas reizes

Ozolnieku novada
pašvaldībai jauns
izpilddirektors –
Andulis Židkovs
17. augusta domes
sēdē tika pieņemts
vienbalsīgs lēmums
par Ozolnieku
novada pašvaldības izpilddirektoru
apstiprināt Anduli
Židkovu, kurš darbu
pašvaldībā sāka ar 18.
augustu. Jaunievēlētajam izpilddirektoram
ir nozīmīga pieredze darbā valsts pārvaldē
un kapitālsabiedrībās, kā arī praktiskā darba
pieredze un zināšanas par Eiropas Savienības fondu projektu plānošanu, publisko
iepirkumu jomu un dažāda līmeņa iestāžu
vadību, strādājot gan vietēja, gan starptautiska līmeņa projektos.

pārsniedza budžetā paredzēto
līdzekļu summu. Pieaicinātie
tiltu eksperti secināja, ka
piedāvātajā projektā norādītais
tilta augstums ir aprēķināts
nepareizi un pastāv risks, ka
plūdu gadījumā varētu tikt
apdraudēti gājēji un tilta konstrukcijas. Izsludinot atkārtotu
konkursu, tika noņemti ierobežojumi tilta materiālu veidiem
un bija iespēja piedāvāt tilta
risinājumus no betona, metāla
un koka. Diemžēl pieteicās
tikai viens pretendents,
bet piedāvātā cena bija vēl
augstāka nekā iepriekšējo reizi,
sadārdzinājums tika pamatots
ar to, ka konkurss tiek rīkots
būvniecības sezonas vidū un
darbu veikšanai ir īss sagatavošanās laiks. Ņemot to vērā, ir
pieņemts lēmums pārtraukt iepirkuma procedūru un šī gada
laikā izsludināt atkārtotu konkursu, tā nosacījumos iekļaujot
ekspertu ieteiktos tehniskos
parametrus un paredzot darbu
izpildes termiņu līdz 2018.
gada 1. septembrim.
Iedzīvotāji jautā: Kur

var saņemt informāciju par
rindām pirmsskolas izglītības
iestādēs, lai vecāki varētu
sekot sava bērna virzībai
rindā?

Komentārs: Šobrīd norisinās darbs pie elektroniskas
pirmsskolas izglītības iestāžu
rindas izveides, plānots, ka jaunā iespēja tiks piedāvāta, sākot
no oktobra beigām. Rindas
būs publicētas un visiem pieejamas pirmsskolas izglītības
iestāžu sadaļās mājas lapā
www.ozolnieki.lv. Sava bērna
vietu rindā vecāki var noskaidrot, arī zvanot uz pašvaldības
kanceleju tālr. 63050241 vai
konkrēto izglītības iestādi, kur
bērns ir pieteikts.

Novada sociālie
darbinieki pilnveido
prasmes Vasaras
skolā
Labklājības ministrijas (LM) organizētā sociālo darbinieku Vasaras
skola norisinājās ceturto reizi. Šī gada tikšanās
tēma bija Latvijas Sociālo
darbinieku ētikas kodeksa
aktualizēšana. Trīs dienas dalībnieki diskutēja
un strādāja darba grupās,
sagatavojot priekšlikumus
Latvijas Sociālo darbinieku ētikas kodeksa satura
pārskatīšanai un aktualizēšanai, kā arī radošā veidā caur mākslas terapiju
guva iespēju pilnveidot
savas profesionālās kompetences un personiskās
kvalitātes. Ozolnieku novada sociālie darbinieki ir
vienisprātis, ka šāda sevis
pilnveidošana ir produktīva.
“Vasaras skola, kā
arī citas iespējas pilnveidot savas zināšanas
un prasmes, tiks piedāvātas regulāri, lai
ikvienam Latvijas sociālajam darbiniekam
būtu iespēja pilnvei-

doties pašam un celt
savas nozares prestižu,” uzsvēra labklājības
ministrs Jānis Reirs, kurš
šogad 13.jūlijā aktīvi piedalījās diskusijās Sociālo
darbinieku Vasaras skolas
seminārā “Ētikas aspekti
sociālajā darbā”.
„Sociālais darbs ir
ar un par cilvēkiem.
Mūsdienās augsti kvalificēti un pieredzes
bagāti sociālie darbinieki ir nozīmīgi pašvaldību darbā,” uzsver
novada Sociālā dienesta
vadītāja Sarmīte Strode.
Sociālo darbinieku Vasaras skola tiek organizēta
par valsts budžeta līdzekļiem. Šogad Sociālo darbinieku vasaras skola notika
no 12. līdz 14. jūlijam Lubānas novadā, “Latvijas
Valsts mežu” atpūtas un
tūrisma centrā „Ezernieki”.
Elīna Krastiņa, Ozolnieku novada Sociālā dienesta
darbiniece

Ozolnieku novada Sociālais dienests organizē bezmaksas apmācību Ozolnieku novada vecākiem,
kuri audzina bērnu līdz 7 gadu vecumam

„BĒRNU EMOCIONĀLĀ AUDZINĀŠANA”

Ir uzstādītas zīmes par kārtību, kas jāievēro
atpūšoties pie Ozolnieku ezera!
Jāņem vērā, ka ap ezeru ved gājēju - velo
celiņš, kur velosipēdisti nedrīkst apdraudēt
gājēju drošību!

Programmas mērķi:
 veicināt bērna iesaistīšanos dažādās aktivitātēs,
 sekmēt attiecības ar vienaudžiem,
 veicināt emociju pašregulāciju,
 nostiprināt pašcieņu,
 attīstīt saskarsmes iemaņas,
 veicināt bērna uzticēšanos un mazināt trauksmi.

Apmācības notiks reizi nedēļā
no plkst. 18.00 līdz 21.00 Brankās.
Pirmā nodarbība 19. septembrī
Iepriekšēja pieteikšanās un sīkāka informācija pa tālr.
26472022 līdz 4.septembrim.

Pašvaldības iestāžu jaunumi
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Jaunieši un
Novada izglītības iestādes ir gatavas
seniori popularizēs jaunajam mācību gadam
atkritumu šķirošanu
9. un 10. augustā Zaļenieku komerciālajā un
amatniecības
vidusskolā
notika apmācības “Mācies, lai mācītu” Ozolnieku,
Olaines, Jelgavas novadu
jauniešiem un senioriem,
lai motivētu šīs iedzīvotāju
grupas izzināt atkritumu
samazināšanas un šķirošanas iespējas un popularizētu tās citiem iedzīvotājiem.
Jaunieši un seniori vērtēja savu ikdienā radīto atkritumu apjomu, iespējas tos
mazināt un aizstāt, pētīja
simbolus uz iepakojumiem,
plānojot, kā mainīt savu
ikdienas izvēli veikalā.
Klātesošie iepazina katra
novada sistēmu dalīto atkritumu apsaimniekošanā.
Vieslektors Ārons Tolands
no Apvienotās Karalistes
dalījās pieredzē, iesaistoties dažādos ar vides aizsardzību saistītos projektos
un maziem soļiem mainot
savus ikdienas paradumus
atkritumu mazināšanai.
Dalībnieki domāja, kā
atkritumu šķirošanai pievērst arī citu uzmanību.
Projekta “Šķiro mazs un
liels” veiktajā pētījumā apkopota informācija, ka šķi-

roto atkritumu īpatsvars
visos novados sasniedz tikai
no 3 līdz 6 procentiem. Kā
to mainīt?
“Dalībnieki plāno īstenot tādas lieliskas idejas, kā
šķirošanas aktivitātes Ozolnieku novada Jauniešu dienā, kam sekos Dārza svētki
un senioru tikšanās Olaines novadā un šķirošanas
orientēšanās
sacensības.
Svarīgi par šo tēmu aktīvāk runāt savās ģimenēs un
draugu lokā,” stāsta viena
no apmācību vadītājām Brigita Medne.
Apmācības bija viena no
aktivitātēm projektā “Šķiro
mazs un liels”, bet drīzumā
tiks apkopota gūtā pieredze,
lai šāda veida apmācību varētu organizēt arī citviet.
Tuvākās projekta aktivitātes — Ozolnieku novada
Jauniešu dienā, Olaines
novada Dzērveņu festivālā,
kam sekos izglītojoši semināri rudenī.
Dace Zaldāte - Rozentāle,
projekta koordinatore

Vasarā rit remontdarbi uz
novada ceļiem

Pilnvērtīga novada attīstība
bez sakārtota ceļu tīkla nav
iespējama. Arī finansiāli un
darba ziņā tas ir ietilpīgs
process. Lai veiktu ceļu un
citu labiekārtošanas projektu
īstenošanu novadā, Ozolnieku
novada pašvaldība Valsts kasē
uz 7 gadiem aizņēmusies 841
650 EUR. Tā lēmuši novada
domes deputāti.
Šovasar ir uzsākti būvdarbi
“Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve, Rubeņu un
Akmeņu ceļu pārbūve Cenu
pagasta Raubēnu ciemā” 1.
kārtas īstenošanai, par ko
noslēgts līgums par summu
755 500 eiro ar SIA ”Velve.”
Lauku attīstības programmas ietvaros notiek
pašvaldības īpašumā esošo
lauku grants ceļu uzlabošana. Šo ceļu pārbūve sekmēs
vairāku zemnieku saimniecību
attīstību.
Septembrī tiks nodots
Cenu pagasta autoceļš
“Lazdiņas – Baltpēteri”, kam
veikti rekonstrukcijas darbi par

līgumcenu 155 000 EUR. Darbi
notiek arī Salgales pagasta
autoceļā “Pētersoni – Līčupes”
par līgumcenu 164 000 EUR.
Darbi šajā ceļa posmā jābeidz
oktobrī. Abos minētajos
objektos darbus veic SIA “Ceļu
būvniecības sabiedrība “Igate””.
Darbi pilnā sparā rit arī
Saules ielā, Ozolniekos, kur SIA
“AB-rent” par 60 000 EUR veic
kanalizācijas izbūvi un ceļa
seguma atjaunošanu.
Šovasar remontdarbi
notiek arī uz Ozolnieku novada
teritorijā esošajiem valsts autoceļiem, kur veikta ilgi gaidītā
seguma atjaunošana valsts
autoceļam V1068 “Ozolnieki
– Brankstūri” un P-93 “Jelgava
– Iecava” posmam Salgales
pagastā. Daudzas ielas un ceļi
šobrīd ir neatbilstošā stāvoklī,
bet iedzīvotājiem jāsaprot,
ka novads attīstās un darbs
norit pakāpeniski, izvērtējot
prioritātes.
Guntis Žeivots, inženierkomunikāciju piesaistes
speciālists

Skolēnu brīvlaikā ir
veikti plānotie remontdarbi izglītības iestādēs.
Noslēdzies Salgales pamatskolas jumta un Garozas pamatskolas kāpņu
telpas remonts, Ozolnieku vidusskolas laukuma
labiekārtošanas
darbi.
22. un 23. augustā iestādes apsekoja pašvaldības
speciālistu komisija: izpilddirektora vietnieks A.
Strods, Būvvaldes vadītāja vietnieks A. Rampāns
un tehniskais speciālists
A. Semjonovs. Komisija
izvērtējot izglītības iestāžu ēku tehnisko stāvokli
un saimniecisko gatavību
jaunajam mācību gadam,

secināja, ka visas apsekotās iestādes ir gatavas
kvalitatīvai jaunā mācību
gada uzsākšanai, izņemot
PII „Bitīte”, kur objekta

nodošana
ekspluatācijā
tiks veikta no 15. līdz 30.
septembrim.
Sabiedrisko attiecību un
informācijas nodaļa

Ozolnieku domes un SIA “Ozolnieku
KSDU” vadītāju uzsāktais dialogs ar
māju vecākajiem turpināsies
Pēc pašvaldības ierosinājuma Ozolnieku novada domes zālē 2. augustā
notika SIA “Ozolnieku
KSDU” vadības, uzņēmuma kapitāldaļu turētāja
un daudzdzīvokļu māju
vecāko kopsapulce. Pēc
iedzīvotāju ierosinājuma
uzņēmumam SIA “Ozolnieku KSDU” līdz 15.
oktobrim māju vecākajiem ir jāiesniedz

2018. gada tāmes.
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs Dainis Liepiņš, iesaistoties
sarunās, māju vecākajiem
izteica atbalstu problēmjautājumu risināšanā un
aicināja neskaidrību gadījumā sūtīt viņam e-pastu:
dainis.liepins@ozolnieki.
lv savukārt jautājumos,
kas saistīti ar izrakstītajiem rēķiniem, rakstīt

pašvaldības
auditorei
Jolantai Markotai uz epastu: jolanta.markota@
ozolnieki.lv
Lai savstarpējā komunikācija nepārtrūktu, tika
nolemts nākamo sapulci rīkot 20. septembrī
plkst.17.30 pašvaldības
sēžu zālē.
Sabiedrisko attiecību un
informācijas nodaļa

Branku teritorijā esošo nelegālo mazdārziņu un
pagrabu lietotājiem ir jāapvienojas biedrībās, lai
sakārtotu formalitātes par pašvaldības zemes
lietošanu privātām vajadzībām
Cilvēkiem, kuri, bez oficiālas atļaujas un nemaksājot zemes nomas maksu,
ir izbūvējuši pagrabus un
izveidojuši mazdārziņus
uz pašvaldībai piederošas zemes, ir jāapvienojas
biedrībās, lai pārtrauktu
vairāk nekā 40 gadu pieļautās nelikumības.
Domes priekšsēdētājs
Dainis Liepiņš komentē:
“Uzklausot
iedzīvotāju
argumentus un lūgumus
mazdārziņus un pagrabus
saglabāt, kā iespējamo situācijas risinājumu ieteicu

pašreizējiem teritorijas izmantotājiem apvienoties
biedrībās un slēgt līgumu
ar pašvaldību par teritorijas turpmāko izmantošanu, maksājot par to nekustamā īpašuma nodokli
un nomas maksu, kā arī
uzņemoties atbildību par
kārtības nodrošināšanu
teritorijā, appļaujot zāli,
likvidējot apaugumus un
rūpējoties par regulāru atkritumu izvešanu.”
Lai jautājums tiktu risināts iespējami ātri un
organizēti, iedzīvotājiem ir

jāuzņemas iniciatīva un jāizveido biedrības, kas turpmāk sadarbosies ar pašvaldību. Interesentiem, kuri ir
gatavi uzņemties biedrības
dibināšanu, līdz 1. oktobrim jāsazinās ar pašvaldības pārstāvi - Branku
pakalpojumu
centra
vadītāju Lidiju Žukovsku pa tālr. 63057762
vai rakstot uz e-pastu:
lidija.zukovska@ozolnieki.lv
Sabiedrisko attiecību un
informācijas nodaļa
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Jauniešu lapa

Jaunieši izbauda vasaras
garšu nometnē “TUVU”
Šī gada „TUVU” nometne aizritēja jūlijā Ventspils novada Užavā, nometņu centrā “Ganības”.
Šīs piecas dienas vienmēr
arī mums – nometnes vadītājiem, ir tik piepildītas! Tās
veido mūsu lieliskākos vasaras piedzīvojumu notikumus
un atmiņas. Pozitīvā pēcgarša ir tā, kas liek organizēt šīs
nometnes novada bērniem
un jauniešiem atkal gadu pēc
gada. Tādēļ esam pateicīgi,
ka ar atbalstītāju palīdzību
varam šo darbu turpināt.
Nometnes laikā piedzīvojām milzīgu dāvanu – skaistu
un saulainu laiku! Burvīgie
laikapstākļi ļāva nometnes
programmu izpildīt pilnā
apmērā – mēs varējām peldēties jūrā, kur visā pludmalē bijām vienīgie cilvēki.
Mēs devāmies pārgājienā,
kur pa ceļam piedzīvojām
interesantus pārbaudījumus
un
pildījām
piņķerīgus
uzdevumus. Mēs spēlējām
dažādas spēles, izaicinājām
un pārbaudījām sevi neikdienišķās situācijās. Mēs iepazinām mūzikas pasauli caur
ģitāras un klavierspēli. Mēs
tālredzīgi mērķējām un trāpījām mērķī - ieskatījāmies

plašajā biznesa pasaulē, veidojām
modernas
frizūras, kopīgi mācījāmies gatavot gardus
un veselīgus našķus.
Katru dienu
sportojām,
spēlējām
spēles
ar
ūdeni
un
bijām slapji
līdz pēdējai
vīlei. Katru
vakaru sagaidījām un
iztaujājām
vakara viesus, dzirdējām iedvesmojošus
stāstus un guvām vienu no
lielākajām dzīves vērtībām
- jaunus draugus. “TUVU”
nometnes mērķis bija
ne vien radīt jauniešiem
atpūtas un izklaides platformu, bet arī caur visiem notikumiem sniegt
vērtīgas atziņas, kas viņiem noderēs turpmākajā dzīvē.

Liels paldies visiem nometnes atbalstītājiem!
Vairāk par biedrības
“Tuvu” paveikto un plānotajiem pasakumiem var uzzināt: www.biedribatuvu.lv,
facebook/tuvu, instagram/
biedribatuvu.
Zane Rautmane un Lāsma Cimermene, nometnes
„TUVU” organizatores

„Skola, teātris un karjeras izvēle”
Erasmus+ projekts
Ozolnieku vidusskolā
norisinājās no 2015. gada
septembra līdz 2017. gada
augustam, iesaistot tajā
kopā sešas partnerskolas
no Latvijas, Igaunijas,
Vācijas, Itālijas un Turcijas,
kopīgi strādājot pie mērķa:
veicināt savstarpējās mijiedarbības daudzveidīgās
kultūras izpausmēs.
Kultūra ir ļoti plašs
jēdziens, bet, dalībskolām
izvēloties projektā teātri
kā galveno līdzekli vai
objektu, izdevās gūt arī pietiekami plašu un vienlaikus
padziļinātu darbošanos un
izpausmi kultūras kontekstā.
Pirmais lielais uzdevums, kas
bija jāīsteno dalībskolām,
bija pirmā sanāksme „Mācīšanās/Mācīšana/Praktiskā
darbība”, kas norisinājās
Ozolnieku vidusskolā. Gan
strādājot katrs savā skolā,
gan pēc tam kopā Ozolniekos, tika iestudēts mūzikls
„Šahs”. Projekta otrais gads
pagāja, katrai skolai strādājot

pie teatrālas ainas iestudēšanas no brāļu Grimu
pasakas „Sniegbaltīte.
Papildus teatrālajām
radošajām aktivitātēm izglītojamie apguva dažādus
citus profesionālās ievirzes
darbus: leļļu, skatuves dekorāciju izgatavošanu, masku
veidošanu no filca materiāla,
kā arī praktiski izmēģināja
skatuves grima veidošanu.
Projekta dalībnieki apguva
arī video veidošanas paņēmienus, kāds varēja iejusties

fotogrāfa lomā.
„Āķis ir lūpā” – jau tapis
jauna projekta pieteikums
„Matemātika ar teātra paņēmieniem”. Lai mums arī turpmāk daudz radošu projektu,
kur gan individualitāte, gan
darbs kopā rada rezultātus!
Irita Semane, Projekta
koordinatore un Madara
Griba, Teātra skolotāja

“VARAVĪKSNE”
iekrāso Salgales vasaru
Bērnu
vasaras
dienas nometne “Varavīksne”
Salgales
evaņģēliski
luteriskajā baznīcā šogad
iekrāsojās
svinību
krāsās. Jau 15. gadu tā
kopā aicina bērnus no vietējās apkārtnes vecumā no
6-12 gadiem iepazīties un
apgūt pamatvērtības. Lieliskā sešu dienu piedzīvojumā nometnes dalībnieki
kopā ar pieredzējušiem
pedagogiem mācījās izprast un saskatīt garīgās
vērtības caur Bībeles stāstiem, piedzīvojot “Godly
Play” spēli, veidojot pašu
rokām skaistas lietas un
mācoties dziesmas.
Nometnes aktivitātēs
caurvijās šī gada tēma
par labestības uzvaru pār
ļaunumu, mācoties vairot
dzīvesprieku un mīlestī-

bu. Nometnes mērķis
cauri gadiem palicis
nemainīgs - veidot un
nostiprināt bērnos un
viņu ģimenes locekļos
garīgās
pamatvērtības.
Organizatori pateicas
visiem nometnes atbalstītājiem.
“Varavīksne”
nav tikai vienas nedēļas
piedzīvojums vasarā, bet
gaidām bērnus un viņu
vecākus katru svētdienu
plkst. 14:00 Salgales baznīcā, lai turpinātu garīgi
pieaugt.
Alise Bētiņa, nometnes
“Varavīksne” veidotāja

Novada jaunieši
piedalās labdarības
projektā
Laimīgi var justies tikai tie,
kas nes krūtīs silti pukstošu
sirdi. Kaut vai dažas cilvēcīgu
jūtu pilnas sirdis ir vairāk
vērtas nekā simts dzelžainu
spēku. (L. Paegle)
“Nogurums pēc šīs vasaras labdarības būvniecības
projekta sāk aizmirsties, taču
gandarījums par paveikto
tikai pieaug. Sākotnējie
plāni – palīdzēt izveidot
novadnieku ģimenei vannas
istabu, virtuvi un bērnistabu,
pārauga lielākos apjomos
un izdevās pārsteigt ne tikai
ģimeni, bet arī pašiem sevi,
jo nu šajā mājā ir atjaunotas
visas iepriekš minētās telpas,
kā arī vecāku guļamistaba,
divas priekštelpas un vecākās
meitas istaba tikusi pie
jaunām mēbelēm. Paldies
visiem brīvprātīgajiem
palīgiem, viņu ieguldījums
ir ļoti svarīgs un nozīmīgs!
Pārmaiņas sākas ar cilvēku, ar
mums pašiem! Paldies Ozolnieku novada jauniešiem par
atsaucību, kuriem neviens
darbs nelikās par grūtu.
Mūsu nākotne ir drošās
rokās, jaunieši bija apbrīno-

jami,” stāsta „Tuvu” projekta
dalībniece Zane Rautmane.
”Reizēm mums pietrūkst
drosmes un apņemšanās,
bet vajag uzdrošināties,
izmēģināt, piedalīties! Mēs
nevaram tikai tad, kad nedarām. Tiklīdz darām, tā varam,”
uzskata Santa Tuherma,
Ozolnieku novada jaunatnes
lietu speciāliste. Labdarības
būvniecības projekts bija vērtīga iespēja, ko jauniešiem
sniedza darbošanās kopā ar
biedrības ”Tuvu” cilvēkiem.
Ik reizi jauniešiem tā ir īsta
paraugstunda, ko nozīmē
saliedēta komanda, mīlestība
pret darbu un līdzcilvēkiem.
Ikdienas skrējienā svarīgi
atcerēties, ka visi cilvēki
tiecas pēc laimes un baidās
no nelaimes. Tādēļ ievēro, ja
vēlies sev laimi, tad rūpējies
vispirms par otra laimi, un tu
pats kļūsi laimīgs – gūtajās
atziņās dalās labdarības
projekta dalībnieki.
Zane Rautmane, biedrība „Tuvu”, un Santa Tuherma,
Ozolnieku novada jaunatnes
lietu speciāliste

Jauniešu lapa

Novada jaunieši sadarbojas ar
Sociālās aprūpes centriem
3. augustā Ozolnieku
novada Jauniešu domes
pārstāvji atsaucās VSAC
“Ziedkalne”
uzaicinājumam un devās uz Vilci Jelgavas novadā, kur ik gadu
tiek organizēts sadraudzības un sporta pasākums
sociālo aprūpes centru
iemītniekiem “Ciemos pie
Zaķa”. Bija sabraukušas
16 komandas no Valsts
sociālās aprūpes centriem
dažādos Latvijas novados.
Ozolnieku novada jaunieši mācīja aprūpes centru
iemītniekiem pašiem sev
izgatavot skaistas draudzības rokassprādzes un
salocīt origami. Mūsu
jaunieši aktīvi līdzdarbojās arī sporta aktivitāšu
organizēšanā un tiesāšanā.
Novada jaunieši guva vērtīgu sadarbības pieredzi
ar senioriem un īpaši aprūpējamiem. Uzsāktā sadarbība turpināsies, esam
uzaicinājuši VSAC “Ziedkalne” jauniešus ciemos uz

Ozolnieku novada Jauniešu
dienu.

Sitija Ciša, Ozolnieku
Bērnu un jauniešu iniciatīvu
centra administratore

Apmaiņas
vizītē Polijā
jaunieši
apgūst
veselīga
dzīvesveida
principus

No 3-10.augustam bija
iespēja piedalīties jauniešu apmaiņas projektā
“Kinball in, Obesity out”
Čerskā- mazā pilsētā Polijas ziemeļos. Projekta
galvenais mērķis bija veicināt veselīgu dzīvesveidu
un popularizēt spēli “Kinball” jauniešu vidū.
Latvijas komandu pārstāvēja četri jaunieši un
grupas līderis, ar kuriem
kopā pildījām uzdevumus
un piedalījāmies aktivitātēs. Projekta ietvaros, es
satiku un iepazinu draudzīgus un atvērtus cilvēkus no Turcijas, Slovākijas, Polijas, un Lietuvas.
Kopā pildījām uzdevumus
par veselīgu dzīvesveidu
un sportu, veidojām veselīgu ēdienkarti, no rīta
vingrojām, guvām infor-
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Salgales pagasta “Ežos”
vasarā attīsta radošumu

Salgales pagasta Garozas Pakalpojumu centrā
ik mēneša radošajās pēcpusdienās pulcējās dažādu
paaudžu novadnieki, lai
gūtu jaunas zināšanas un
kopīgi radoši darbotos, attīstot jaunas iemaņas un
prasmes. Šovasar kultūras
darbiniece Anda Plikša organizēja nodarbības par
ogu karalieņu- zemeņu, šokolādes, ārstniecības augu
un latviskās pirts rituāla tēmām, iesaistot trīs paaudžu
novadniekus.
Katrā nodarbībā ir iekļauta izzinoša tematiska
viktorīna, mākslas un praktiskās nodarbības, kā arī
kopīga našķu gatavošana

un degustācija. Uz nodarbībām tiek aicināti arī viesi, kuri dalās zināšanās un
personiskajā pieredzē par
konkrēto tēmu. Jau vairākus gadus seniori kopā ar
jauniešiem pilnveido skaistuma izjūtu un gleznošanas
prasmes kopā ar mākslinieci Annu Kaltiginu. Gaumīgie darbi vēlāk tiek izstādīti
un rotā centra telpas.
Nodarbību
dalībnieki
uzsver, ka nenovērtējams
ir kopā pavadītais laiks,
pieredze un dzīves gudrība,
ko šādā nepiespiestā radošo aktivitāšu gaisotnē spēj
nodot viena paaudze otrai.
Solvita Cukere

Jaunieši vasarā gūst
pirmo darba pieredzi
māciju kā novērst aptaukošanos. Katru dienu pēc
pusdienām devāmies uz
sporta zāli, kur spēlējām
volejbolu, futbolu. Apguvām “Kinball”, kas ir aizraujoša un saliedējoša komandas spēle. To spēlē ar
ļoti lielu bumbu. Ikvienā
apmaiņas projekta neatņemama sastāvdaļa
ir kultūras vakari - sākumā baudījām Turcijas, Polijas un Lietuvas
nacionālos ēdienus un
mūziku, pēc tam arī
paši, kopā ar Slovākijas jauniešiem prezentējām Latviju. Projekta
noslēgumā devāmies vizītē pie pilsētas mēra, kurš

iepazīstināja ar sporta un
veselīga dzīvesveida attīstību Čerskā. Projektā guvu
jaunas emocijas, iepazinu
citu tautību cilvēkus, kas
ir viens no projekta mērķiem Mani ieinteresēja
spēle “Kinball”, bet kā
jau Ozolnieku novada iedzīvotājai man vislabāk
patika spēlēt volejbolu.
Iepazinu Poliju un ieguvu
noderīgu informāciju par
veselīgu dzīvesveidu, ko
popularizēšu arī novada
jauniešu vidū.
Karīna Jermolajeva,
Ozolnieku novada Jauniešu
domes pārstāve, Ozolnieku
novada domes Kultūras un
izglītības koordinatore

Jau vairākus gadus
Ozolnieku novada dome
iesaistās Nodarbinātības
valsts aģentūras (NVA) rīkotajā pasākumā “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām,
kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. Projektā paredzēts,
ka pašvaldība nodrošina
piemērotas darbavietas
skolēniem, kā arī nozīmē
darba vadītājus. Pašvaldība no saviem līdzekļiem
atalgojumu skolēniem un
to darba vadītājiem apmaksā tikai daļēji, pārējo
sedz NVA.
Šī gada jūnijā un jūlijā
projekta ietvaros Ozolnieku novadā strādāja
14 jaunieši. Skolēnu darbavietas tika izveidotas
Ozolniekos, Salgales pa-

gastā, kā arī Cenu pagastā. Jauniešiem galvenokārt
tika uzticēti darbi, kas saistīti
ar apkārtnes sakopšanu un
labiekārtošanu. Salgales pagastā puiši labprāt piedalījās malkas sagatavošanā,
to vedot un kraujot nojumē, bet Ozolniekos iesaistījās palīgdarbos novada
domē un tās apkārtnē.
Patīkami vērot, ka ar
katru gadu uzlabojas skolēnu attieksme pret uzticētajiem pienākumiem un
paveiktā darba kvalitāti.
“Visi darbi, ko darām,
ir ļoti vērtīgi, jo palīdz gan
daudz jauna uzzināt un iemācīties, gan vairāk iepazīt sevi
– par to, kāds esi un kāds
kļūsti darba attiecību vidē,”
atzīstas strādājošie jaunieši.
Eva Segliņa, Salgales
pagasta pārvaldniece
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Sports un veselīgs dzīvesveids

Dzīvo veselīgi un sporto ar prieku!
No 14. līdz 18.
augustam Salgales pagastā norisinājās vasaras dienas nometne
„Dzīvo veselīgi – sporto
ar prieku” 5. līdz 7. klašu
skolēniem, kas tiek īstenota projekta „Slimību
profilakses un veselības
veicināšanas
pasākumi Ozolnieku novadā”
(Nr. 9.2.4.2/16/I/066)
ietvaros. Projekts norisinās darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa
“Uzlabot
pieejamību
veselības veicināšanas
un slimību profilakses
pakalpojumiem,
jo īpaši nabadzības un

sociālās
atstumtības
riskam
pakļautajiem
iedzīvotājiem” pasākuma “Pasākumi vietējās
sabiedrības
veselības
veicināšanai un slimību
profilaksei” ietvaros.
Projekts tiek finansēts
no Eiropas Sociālā fonda
un valsts budžeta līdzekļiem.
Nometnes mērķis ir
rosināt jauniešus vairāk
sportot, izbaudīt rotaļas
svaigā gaisā, iepazīties ar
veselīga dzīvesveida pamatiem, izprast pareiza uztura
nepieciešamību un iemācīties pašiem pagatavot veselīgu maltīti. Šeit, pretēji
ierastajai jauniešu izklaidei
internetā, varēja izbaudīt

vasaras dienas, darbojoties
svaigā gaisā, gūstot jaunas
zināšanas par cilvēka pamatvajadzībām un veselīgiem ēšanas paradumiem
ikdienā. Jauniešiem bija
iespēja apgūt nūjošanas
prasmes instruktora vadībā un piedalīties izzinošā
ģimenes ārsta lekcijā par
veselīgu dzīvesveidu. Jauniešiem aizraujoša bija
ekskursija uz atrakciju parku „Labirinti”. Visas dienas
paši jaunieši gatavoja sev
pusdienas pēc veselīga uztura pamatprincipiem un
maksimāli pavadīja laiku
aktivitātēs svaigā gaisā.

Novada jaunieši startē
”Netradicionālās
Orientēšanās sacensībās”

Ilze Saulāja, dienas
nometnes pedagogs

Volejbols Ozolniekos ir bijis, ir un būs!
16. augustā ir panākta
vienošanās
starp Ozolnieku novada pašvaldību un
biedrību
“Volejbola
klubs
“Ozolnieki””
par atbalstu komandai VK “Ozolnieki”,
kas turpinās pārstāvēt Ozolnieku novada
vārdu Nacionālās līgas
sacensībās, un treneri
Gunti Ataru, kurš apņēmies pildīt komandas galvenā trenera
pienākumus, kā arī
veidot kopēju volejbola attīstības programmu Ozolnieku novadā.
Ozolnieku novada pašvaldība ir nodibinājusi
biedrību “Volejbola attīstība Ozolniekos”, kas
strādās ar mērķi veicināt
volejbola attīstību nova-

dā visās vecuma grupās,
sākot ar bērnu volejbolu
līdz pat profesionālajām
komandām, iespēju robežās nodrošinot konkrētā
sporta veida finansiālo
atbalstu, treniņu bāzes
uzturēšanu un sponsoru
piesaisti. Biedrība uzņemsies atbildību arī par turp-

māko VK “Ozolnieki” darbības nodrošināšanu, tā
novēršot risku, ka privātu
personu lēmumu rezultātā varētu tikt apdraudēta
pašvaldības līdzfinansētas
volejbola komandas eksistence Ozolnieku novadā.

Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa

Mēs bieži dzirdam, ka
jābūt aktīvākiem un veselā miesā vesels gars. Lielisku iespēju, kā sportiski
un aktīvi pavadīt nedēļas
nogali, Ozolnieku novada jauniešiem piedāvāja
Jelgavas novada jaunieši,
kuri organizēja “Netradicionālās Orientēšanās sacensības” Svētes pagasta
Jēkabniekos. Ozolnieku
novada meiteņu komanda
parādīja, ko spēj, lai gan
konkurence bija nopietna. Attālumi, kas bija jānoskrien, bija ievērojami,
un no 13 kontrolpunktiem
Ozolnieku novada komanda sasniedza 8. Lai arī

nogurušas, tomēr sacensību dalībnieces bija apmierinātas, jo sportiskās
aktivitātes sniedz iespēju
veselīgi izkustēties, kā arī
veicina jauniešu sadraudzību. Darboties komandā, kur katram dalībniekam ir atšķirīga fiziskā
sagatavotība un spējas,
ir liels izaicinājums. Sacensību organizatori bija
sagatavojuši
atraktīvus
uzdevumus kontrolpunktos. Ozolnieku novada
jaunietes mājup devās ar
pozitīvām emocijām un
jauniegūtiem draugiem.
Ildze Ģibiete, Branku
Bērnu un jauniešu iniciatīvu
centra administratore

Veicina Ozolnieku novada senioru veselīgu un aktīvu dzīvesveidu
16. augustā projekta “Slimību profilakses
un veselības veicināšanas pasākumi Ozolnieku novadā” (Projekta Nr.
9.2.4.2/16/I/066) ietvaros
50 Ozolnieku novada senioriem bija iespēja doties
vienas dienas ekskursijā
pa Ziemeļkurzemi, kas tika
rīkota ar mērķi popularizēt
aktīvu un veselīgu dzīvesveidu un sniegt informāciju
par veselīga un sabalansēta
uztura nozīmi.
Ekskursijas maršrutā

tika iekļauts Laumas dabas parks ar Bišu takas
apmeklējumu. Zinoša gida
pavadībā senioriem bija
iespēja iejusties bites vai
dravnieka lomā, iepazīties
ar bišu dzīves noslēpumiem, izstaigāt augu taku
un priecāties par sakopto
ainavu un ūdensrozēm.
Ceļš turpinājās uz Valdemārpili pie amatu meistara
Igurda Baņķa uz “Kauliņu”
sētu, kur seniori devās izbraucienā ar Ārlavas bānīti,
baudīja un apskatīja Elku

liepu. Rojas novada piejūras ciemā Kaltenē pēc
aktīvas pastaigas gar jūru
seniori nodevās zivju kulinārijas degustācijai. Ņemot
vērā lielo senioru interesi,
pašvaldība par saviem
līdzekļiem
organizēja
atsevišķu ekskursiju šajā
maršrutā arī citiem novada
senioriem.
Projekts „Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Ozolnieku
novadā” norisinās darbības
programmas
“Izaugsme

un nodarbinātība” 9.2.4.
specifiskā atbalsta mērķa
“Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības
un sociālās atstumtības
riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts
tiek finansēts no Eiropas
Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem. Projekta

ietvaros līdz pat 2019.gada
beigām Ozolnieku novada
iedzīvotājiem būs iespēja
iesaistīties dažādos veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos,
kurus īstenos pašvaldība,
izmantojot Eiropas Sociāla
fonda un valsts budžeta
piešķirtos līdzekļus.
Dace Mauliņa, Ozolnieku novada pašvaldības
Attīstības plānošanas daļas
Projektu vadītāja
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Daudzbērnu ģimenes sporto un atpūšas vasaras nometnē
12. un 13. augustā Ozolnieku novada Cenu pagasta atpūtas kompleksā
‘’Saulgrieži’’ norisinājās
jau otrā daudzbērnu ģimeņu vasaras nometne,
kura kuplā skaitā pulcināja gan vecākus, gan pusaudžus, gan arī pašus jaunākos ģimeņu pārstāvjus.
Šogad nometnē piedalījās
vienpadsmit
novada
daudzbērnu ģimenes, tai
skaitā, 32 bērni, kas ir vairāk nekā pērn.
No
rīta
ieradušies
‘’Saulgriežos”, visi iepazinās, sekoja peldes, aktivitātes brīvā dabā un
ģimenes devās ceļā uz
netālo ‘’Ķiploku pasauli’’,
kur bija iespēja gan izzināt
ķiploku vēsturi, gan nobaudīt saimnieces Antras
gatavotos ķiploku gardumus.

Pēc ekskursijas bija lieliska iespēja paviesoties
Ozolnieku novada ‘’Mazmušķos’’, „ JSB Lagoss
Dressage”, kur noskatījāmies zirgu izjādes paraugdemonstrējumus. Saimnieks Guntis Rozītis mums
interesanti pastāstīja par
zirgkopību un tās pirmsākumiem, bet jauniegūtās
zināšanas par jātnieku
sportu apvienojām ar nelielu izjādi zirga mugurā.
Arī nākamā nometnes
diena bija piepildīta ar
spraigām emocijām, dodoties ģimeņu orientēšanās
sacensībās, kur divu stundu laikā ar iedotās kartes palīdzību bija jāatrod
četrpadsmit kontrolpunkti
mežā. Nometnes noslēgumā apbalvoja sacensību
uzvarētājus un pateicās
katrai ģimenei par pieda-

līšanos pasākumā.
Nākamais
daudzbērnu ģimeņu
pasākums
notiks jau
pavisam
drīz - 9.septembī par
godu Tēvu
dienai tiks
organizēti
svētki
daudzbērnu
ģimeņu biedrībā, kas tiks
svinēti Ozolnieku novada Cenu pagasta
‘’Caunītēs’’.
Pasākumā ir paredzēts tēvu
un jauniešu kopīgs
pārgājiens,
orientēšanās ar tūrisma elementiem, rotaļas un

radošās
darbnīcas
bērniem, kulinārijas
meistarklase
mammām, bet noslēgumā
muzikāls
pasākums
visiem dalībniekiem.
Pasākumam lūgums
pieteikties uz e-pastu:
daudzberni@ozolnie-

Pie Ozolnieku ezera piekto gadu norisinājās Latvijas
čempionāts triatlona sprinta distancē
29. jūlijā pie Ozolnieku
ezera valdīja īsteni sportiska gaisotne. Šeit vienkopus pulcējās dažāda vecuma Latvijas un vietējie
triatlona sprinta distances
dalībnieki, kuri jau piekto
gadu pēc kārtas mērojās
trīs sporta disciplīnāspeldēšanā, braukšanā ar
velosipēdu un skriešanā.
Vairākas stundas bērni,
jaunieši, sievietes un vīrieši spraigi cīnījās par
medaļām.
Sacensību
distance iesākās ar peldējumu
Ozolnieku ūdenskrātuvē.
Sacensību sākumā startēja jaunākie dalībniekizēni un meitenes vecumā
no 5 līdz 11 gadiem, tad
jaunieši. Pēc peldējuma
dalībnieki ātri pārģērbās, uzlika numurus un
aizsargķiveres, sēdās uz
saviem braucamajiem un
devās velobraucienā pa
novadā nosprausto trasi.
Dalībnieki sacensību trasi
novērtēja kā atbilstošu un
interesantu. Pēc velobrauciena dalībnieki atgriezās
starta vietā pie Ozolnieku
ūdenskrātuves, kur novietoja savus velosipēdus
un devās pēdējā sacensību posmā – skrējienā.
Pēc sacensībām, uzrunājot dalībniekus, izrādījās,

ka daudziem visgrūtākais
posms no trijiem izrādījies tieši skrējiens un šajā
posmā līderos izvirzījās
pieredzējušie skrējēji. Bija
patīkami vērot jaunāko sacensību dalībnieku azartu
un tos novadniekus, kuri
startēja kopā ar saviem
bērniem, katrs savā klasē.
Sacensības Ozolniekos ir
viens no Latvijas čempionāta posmiem, kuru norisi organizē biedrība “My
Papa Agency”, atbalsta
Latvijas Triatlona federācija un Ozolnieku novada
pašvaldība. Ozolnieku novadā deklarētajiem iedzīvotājiem dalība sacensībās ir bez maksas.
Salgales pagasta iedzīvotāja Laine Orbidāne
stāsta: „Vasaras sezonas
brīvdienas mūsu ģimenē jau vairākus gadus ir
pakārtotas sporta sacensībām. Galvenie sportisti
šobrīd ir abi mūsu dēli
– Jaroslavs ( 9 g.) un Roberts ( 11 g.). Roberts jau
ir guvis labus panākumus,
izcīnot Latvijas čempiona titulu supersprintā un
Baltijas čempionu triatlonā. Arī Latvijas kausa izcīņas posmos triatlonā abi
brāļi Orbidāni vienmēr ir
izcīnījuši godalgas vietas
katrs savā vecuma grupā.”

ki.lv , sīkāka informācija pa tālr. 29285317
(Raimonds
Zariņš,
Ozolnieku
novada
daudzbērnu
ģimeņu
biedrības vadītājs).
Elīza Cukere, Ozolnieku
novada daudzbērnu ģimeņu
nometnes dalībniece

5. augustā Limbažu
Olimpiskā centra airēšanas
bāzē norisinājās Latvijas
čempionāts smaiļošanā un
kanoe airēšanā,
Elīna Ēdole no Ozolnieku airēšanas kluba izcīnīja
sudraba godalgu C-1 grupā
sievietēm 200m distancē.

Apsveicam ar
sasniegumiem!

Jāpiebilst, ka sportiska ir
visa Orbidānu ģimene- arī
tētis un mamma, ar savu
piemēru audzinot dēlus
aktīvam, un veselīgam
dzīvesveidam. Jaroslavam
Orbidānam M9 klasē šogad 2. vieta, bet Robertam
M11 klasē 3. vieta.
Tautas klasē mūsu
novadniecei
Ilonai
Daģei no Ozolnieku
novada Brankām šogad labākais rezultāts
-1. vieta. „Aktīvi sportojam visa ģimene. Abi ar
vīru strādājam LLU, kur
darba dienas pārsvarā
paiet kabinetā pie datora. Tāpēc mūsu kopīga
apzināta izvēle ir brīvdienas visai ģimenei pavadīt
aktīvi izkustoties. Sportā
mani ievirzīja vīrs Salvis,
kurš pirmais sāka nodarboties ar orientēšanos.
Karte, kompass rokās un
prom uz mežu. Tā abi pa-

mazām iegājām sportiskā
azartā. Es aktīvi sportoju
jau 7. gadu. Kad noslēdzas
orientēšanās sezona, tad
piedalāmies arī citos sporta veidos. Mūsu ģimenes
brīvais laiks un ceļojumi
arī saistīti ar sportu. Triatlonā startējam vairākus
gadus, bet šogad piedalījās arī abi mūsu bērni 3 un
6 gadi, kas var teikt ir uzauguši sacensību gaisotnē. Šajās sacensībās man
lielākais
pārbaudījums
bija peldēšanas posms. No
ezera izkāpu pēdējā, bet
neraugoties uz to, skrējiens un riteņbraukšana
kompensēja iekavēto laiku. Ozolnieku triatlonā
piedalos otro gadu, bet šogad man bija laime pirmo
reizi kāpt uz apbalvojamo
pjedestāla,” priecīgi stāsta
novadniece Ilona Daģe.
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.
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Vide un kultūra

Elīza Juste – uzvarētāja nominācijā „GADA CILVĒKS
IZGLĪTĪBĀ”

Pirms jaunā mācību
gada aicinājām uz sarunu uzvarētāju nominācijā
“Gada cilvēks izglītībā” Elīzu Justi, Ozolnieku novada Izglītības, kultūras un
sporta daļas vadītāju. Elīza
bija līdzšinējā pirmsskolas
izglītības iestādes (PII) “Bitīte” vadītāja, kuras attieksme pret veicamajiem darba pienākumiem, vidi un
ekoloģiju spēja iedvesmot
cilvēkus domāt un dzīvot
zaļi. Viņas vadībā PII “Bitīte” 2016. gadā saņēma Ekoskolas sertifikātu un ieguva
arī godpilno Latvijas zaļākā
darba kolektīva titulu.
Cik ilgi Jūsu dzīve ir
saistīta ar Ozolnieku
novadu?
Es strādāju Ozolnieku
novadā jau septīto gadu.
Uzsāku savas darba gaitas

Sveicam
septembra
jubilārus!

kā skolotāja Ānē, kur mani
pamanīja toreizējais Izglītības nodaļas vadītājs un
pierunāja pāriet strādāt uz
Brankām PII “Bitīte” par
izglītības metodiķi.
Nosauciet
piecas,
Jūsuprāt, būtiskākās
īpašības, kas raksturo
Ozolnieku novada iedzīvotājus?
Ozolnieku novada iedzīvotāji ir ļoti zinoši, pretimnākoši, patriotiski, nedaudz
kautrīgi un pieticīgi savās
vēlmēs.
Pastāstiet kādu kuriozu atgadījumu no
savas ikdienas, kas norisinājies
Ozolnieku
novadā?
Vairāki kuriozi atgadījumi ir piedzīvoti, uzsākot
darba gaitas PII ”Bitīte”, jo
par vadītāju kļuvu ļoti jau-

na, tolaik man bija tikai 22
gadi. Darba gaitu sākumā
manas jaunības dēļ bieži
tiku uzskatīta par auklīti,
nevis zinošu vadītāju. Bērnu vecāki bieži mani jauca
ar vienu no kolēģēm.
Vai, atbalstot tradī-

ciju, plānojat izvirzīt
kādu novadnieku konkursa „Ozolnieku novada Gada cilvēks” 2017.
gada nominācijām?
Es katru gadu par to īpaši piedomāju vai uzrunāju
darba grupu, ar kuru kopīgi

kādu piesakām šīm nominācijām. Es uzskatu, ja vēlamies, lai kaut kas labs notiek, tas jāsāk darīt pašiem.
Uzskatu, ka pie mums par
maz tiek novērtēts senioru,
kuri veidoja tagadējo Ozolnieku novadu, ieguldījums.
Ko Jums nozīmē
konkursā iegūtais tituls
“Gada cilvēks izglītībā”?
Esmu pateicīga cilvēkiem, kuri mani pieteica šai
nominācijai, bet pati jutos
nedaudz apmulsusi, jo ikdienā nestrādāju apbalvojumu pēc.
Ko Jūs novēlēsiet
Ozolnieku novadam 15.
gadu jubilejā, ko svinēsim nākamgad?
Dziļāk izzināt un augstu
novērtēt novada iekšējos
cilvēkresursus un talantus.
Solvita Cukere

Talko Iecavas upē, lai attīstītu
ūdenstransporta kustību
Ozolniekos

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!
Ženiju Miškovsku 106 gadi
Valentīnu Damlicu 85 gadi
Aivaru Auermani

80 gadi

Petru Dūdu 80 gadi
Ritu Novicku 80 gadi
Valentīnu Selezņevu 80 gadi
Valentīnu Dubasovu 80 gadi
Ilgu Brediku 75 gadi
Olgu Memmēnu 75 gadi
Aleksandru Britikovu 75 gadi
Annu Grahoļsku 75 gadi
Anitu Priedi 75 gadi

6. augustā Ozolniekos ar pašvaldības
atbalstu un iedzīvotāju izrādīto iniciatīvu
tika organizēta talka
“Laivu ceļš “Ozolnieki””. Talkas rezultātā upes posms no
Rīgas ielas tilta līdz
dzelzceļu tiltam attīrīts no kritušajiem
kokiem, kuri būtiski
apdraudējuši laivu un
citu ūdenstransportu
kustību.

Ričs Bērants, talkas
darbu vadītājs: „Pateicoties Ozolnieku iedzīvotāju
un pašvaldības atsaucībai,
talku organizējam jau otro
gadu. Priecē zemes īpašnieku atbalsts un ieinteresētība upes tīrīšanā, sniedzot
iespēju darbus organizēt
talciniekiem un transportam ērtā piekļuves vietā.
Šogad talkas darbus īpaši
atviegloja izvedējtraktora
piesaiste koku izcelšanai no
upes, tāpēc nu varējām pa-

saudzēt talciniekus un pamatā strādājām uz ūdens,
sazāģējot kokus no laivas
un piegādājot tos izvedējtraktoram.”
Liela uzmanība pievērsta kokiem, kas iegūlušies
ūdens dzelmē, būtiski apdraudējuši laivu un citu
ūdenstransporta atrašanos
uz ūdens, izvilkti arī koki,
kuri daļēji aizšķērsojuši upi,
tā samazinot ūdens caurlaidību upē. Tālāk koki nogādāti krastā, veidojot krāvu-

mu, lai tie izžūtu un vēlāk
tiktu nodoti pašvaldībai, ar
kuru pieņemts kopīgs lēmums kokus pārvērst malkā mazturīgajām Ozolnieku
novada ģimenēm. Talka
organizēta ar Ozolnieku
novada pašvaldības atbalstu kā viens no projektu
konkursa „Es zinu, varu un
daru” apstiprinātajiem projektiem.
Renāte Bērante, Laivu ceļš
„Ozolnieki” Projekta vadītāja

saistošie noteikumi
Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes 2017.gada 11.jūlija sēdes lēmumu Nr.1 (protokols Nr.8)
Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.5/2017

„Par licencētajām zemūdens medībām Lielupē
Ozolnieku novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek organizēta licencētās zemūdens medības
Lielupē Ozolnieku novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
2. Licencētās zemūdens medības baseinā Ozolnieku novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā Lielupē tiek organizētas saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības izstrādāto un
saskaņoto nolikumu “Par Licencētām zemūdens medībām Lielupes, Mūsas un Mēmeles upes
posmos Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas, un Rundāles novados” (pielikumā).
3. Noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Ozolnieku novada pašvaldības policija
un pašvaldības pilnvarotas amatpersonas.
4. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Ozolnieku novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ozolnieku avīze”.
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs 			

Dainis Liepiņš

Pielikums Ozolnieku novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.5/2017
“Par licencētajām zemūdens medībām Lielupē Ozolnieku novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija, tālrunis: 63022238, fakss: 63022235
E-pasts: dome@jelgavasnovads.lv; www.jelgavasnovads.lv

Nolikums “Par Licencētām zemūdens medībām Lielupes, Mūsas un Mēmeles
upes posmos Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas un Rundāles novados”
Izdots saskaņā ar Zvejniecības likuma 7.panta ceturto daļu, 10.panta piekto daļu Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra
noteikumu Nr. 800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” 46.1. apakšpunktu un 47.punktu

I.Vispārīgie jautājumi
1. Licencētās zemūdens medības tiek
organizēta Lielupes, Mūsas un Mēmeles upes posmos, kas atrodas Jelgavas,
Ozolnieku, Bauskas un Rundāles novadu
administratīvajās teritorijās.
2. Nolikums „Licencētām zemūdens medībām Lielupes, Mūsas un Mēmeles upes
posmos Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas un
Rundāles novados” (turpmāk - Nolikums)
nosaka licencētās zemūdens medību
kārtību.
3. Lielupe, Mūsa un Mēmele saskaņā ar
Civillikuma 1102.pantu un I pielikumu
ir publiskas upes, kurās zvejas tiesības
pieder valstij.
4. Licencētās zemūdens medības tiek
organizēta ar nolūku:
4.1. uzlabot zivju krājumu aizsardzību un
racionālu izmantošanu;
4.2. iegūt papildu līdzekļus zivju krājumu
pavairošanai un aizsardzībai;
4.3. organizētu licencētai zemūdens
medībām paredzēto zivju sugu regulāru
(vismaz vienu reizi trijos gados) pavairošanu;
4.4. organizētu zivju ieguves kontroli;
4.5. veicinātu aktīva un veselīga dzīvesveida attīstību;
4.6. veicinātu zemūdens medību tūrisma
attīstību.
5. Licencētās zemūdens medības Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas un Rundāles
novadu administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, pamatojoties uz šo administratīvo teritoriju pašvaldību pilnvarojumu,
organizē Jelgavas novada pašvaldība,
(reģistrācijas numurs 90009118031,
Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, tālruņi:
63022238; 27880167, Fakss: 63022235,
e-pasts: dome@jelgavasnovads.lv), turpmāk Nolikumā tiek sauktas – Licencētās
zemūdens medību organizētājs.
II. Licencētās zemūdens medības noteikumi
6. Licencētās zemūdens medības notiek:
6.1. Lielupē no Mūsas un Mēmeles satekas
pa straumi uz leju līdz Jelgavas pilsētas,
Jelgavas novada un Ozolnieku novada
administratīvās teritorijas robežas krustošanās vietai ( 150 metri pa straumi uz leju
no autoceļa A8 tilta pār Lielupi );
6.2. Lielupē no Jelgavas pilsētas un
Jelgavas novada administratīvās teritorijas robežas pie Iecavas ietekas Lielupē
līdz Babītes novada un Jelgavas novadu
administratīvās teritorijas robežas krustošanās vietai;
6.3. Mūsā no Latvijas un Lietuvas robežas
krustošanās vietas Mūsā pa straumi uz
leju līdz gājēju tiltiņam Bauskā;
6.4. Mēmelē no Bauskas novada un Vecumnieku novada administratīvās teritorijas krustošanās vietas Mēmelē pa straumi
uz leju līdz gājēju tiltiņam Bauskā.
7. Licencētās zemūdens medības ir atļau-

tas visu gadu ar sekojošiem izņemot laika
posmā no 1.aprīļa līdz 31.maijam:
7.1. Lielupē posmā no Staļģenes (Emburgas) tilta augšup pret straumi līdz Mūsas
un Mēmeles satekai;
7.2. Mūsā no Mūsas un Mēmeles satekas
augšup pret straumi līdz tiltam pie autosporta kompleksa “Mūsa”.
7.3. laika posmā no 1. decembra līdz 29.
februārim mikrolieguma teritorijā Lielupē, Rundāles novada Rundāles pagastā
(augšpus Bauskas un Rundāles novada
robežas), zemūdens medības ir aizliegtas,
izņemot ar Dabas aizsardzības pārvaldes
rakstisku atļauju.
8. Nodarboties ar zemūdens medībām
savam patēriņam ir tiesības personai, kura
var uzrādīt:
8.1. derīgu makšķerēšanas, vēžošanas
un zemūdens medību karti (izņemot šo
Noteikumu 30.punktā minētās personas)
vai elektroniski (internetā) iegādātu
makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens
medību karti, kurā norādīts personas
vārds, uzvārds un personas kods, vai tiek
nosaukts šādas kartes numurs;
8.2. dokumentu, kas ļauj identificēt
personu un tās vecumu (fotogrāfija, vārds,
uzvārds un personas kods), bet personām ar invaliditāti vecumā no 16 līdz 65
gadiem – invaliditātes apliecību;
8.3. derīgu zemūdens medību licenci
vai elektroniski (internetā) iegādātu un
izdrukātu zemūdens medību licenci vai
tiek nosaukts tās numurs.
9. Licencētās zemūdens medības notiek
saskaņā ar makšķerēšanu, vēžošanu un
zemūdens medību regulējošiem normatīvajiem aktiem.
10. Zemūdens medniekiem atļauts lomā
paturēt zivis ievērojot Ministru kabineta
noteikumos noteikto atļauto lomā paturamo zivju sugas un to minimālo pieļaujamo garumu, kā arī ievērojot katrai zivju
sugai noteiktos saudzēšanas laikus.
11. Katrs zemūdens mednieks iegūtās
zivis līdz zemūdens medību beigām
uzglabā, nostiprinot tās pie bojas vai pie
zemūdens mednieka aprīkojuma jostas.
12. Zemūdens medniekam ir pienākums
ziņot kontroles institūcijām par novērotajiem zivju un vēžu ieguves pārkāpumiem,
kā arī par masveidīgas zivju bojāejas
gadījumiem.
III. Vides un dabas resursu aizsardzības
prasības, kas jāievēro zemūdens medniekiem
13. Zemūdens medniekam ir jāievēro
normatīvo aktu prasības attiecībā uz vides
un dabas resursu aizsardzību.
14. Zemūdens medniekiem ir jāievēro īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie
un individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kā arī mikroliegumu
aizsardzības noteikumi.
15. Zemūdens medniekam ir pienākums
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atturēties no šāviena izdarīšanas, ja tas
nav pārliecināts par medījamās zivs garuma atbilstību makšķerēšanas noteikumos
noteiktiem izmēriem un paturamajai
sugai.

IV. Licencēto zemūdens medību licenču
veidi, skaits un maksa par licencēm
16. Licencētās zemūdens medības visā šī
Nolikuma 1.punktā norādītajā Licencētās zemūdens medību teritorijā atļauta,
iegādājoties vai saņemot kādu no šādām
licencēm:

Licences veids

Licenču derīguma termiņi

Licences cena EUR, (kopā ar PVN )

16.1.Gada licence

12 mēnešus no licences
iegādes konkrētās dienas
Licencē norādītajam
kalendārajam mēnesim
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16.2. Mēneša licence

V. Licences saturs un rekvizīti
19. Visās licencēs (paraugi šī Nolikuma
pielikumos Nr. 1A-1B) tiek norādīts:
19.1. licences veids,
19.2. kārtas numurs,
19.3. cena,
19.4. derīguma termiņš,
19.5. attiecīgo ūdeņu nosaukums,
19.6. licencēto zemūdens medību
organizētājs,
19.7. licences izsniedzēja un saņēmēja
paraksts,
19.8. izsniegšanas datums.
20. Elektroniski iegādātās licencēs tiek
norādīts:
20.1. licences veids,
20.2. cena,
20.3. derīguma termiņš,
20.4. attiecīgo ūdeņu nosaukums,
20.5. licencētās zemūdens medību
organizētājs,
20.6. licences iegādes datums.
VI. Zemūdens medību licenču realizācijas
kārtība
21. Zemūdens medību licenču izplatīšanu darbdienās, Jelgavas novada
pašvaldības darba laikā veic Jelgavas
novada pašvaldība, Pasta ielā 37, Jelgavā,
LV-3001, tālruņi: 63022238; 27880167,
Fakss: 63022235, e-pasts: dome@jelgavasnovads.lv
22. Zemūdens medību licenci var iegādāties elektroniski jebkurā laikā https://
www.epakalpojumi.lv/
23. Licencētās zemūdens medību organizētājs var slēgt līgumus ar citām juridiskām personām par licenču izplatīšanu,
par ko plašsaziņas un citos informatīvajos materiālos tiek sniegta atsevišķa
informācija.
VII. No licenču realizācijas iegūto līdzekļu
izlietojums
24. Zemūdens medību licenču pārdošanā iegūtos naudas līdzekļus sadala
sekojoši:
24.1. līdz 2016.gada 31.decembrim iegūtos naudas līdzekļus 40 % reizi pusgadā
pārskaitāmi valsts pamatbudžetā;
24.2. līdz 2016.gada 31.decembrim iegūtos naudas līdzekļus 60 % paliek Licencētās zemūdens medību organizētājam;
24.3. ar 2017.gada 1.janvāri iegūtos
naudas līdzekļus 20 % reizi pusgadā
pārskaitāmi valsts pamatbudžetā;
24.4. ar 2017.gada 1.janvāri iegūtos
naudas līdzekļus 80 % paliek Licencētās
zemūdens medību organizētājam.
25. No licenču pārdošanas iegūto naudas
līdzekļu daļu, kas paliek Licencētās
zemūdens medību organizētāja rīcībā,
izmanto licencēto zemūdens medību
organizēšanai, kā arī zivju krājumu
pavairošanai un saglabāšanai, tostarp
to nārsta vietu atjaunošanai, kontroles
nodrošināšanai un citiem nolikumā
paredzētajiem mērķiem.
VIII. Lomu uzskaites kārtība
26. Zemūdens mednieks katras dienas iegūto lomu ieraksta lomu uzskaites formā
(ūdeņu nosaukums, datums, noķerto zivju daudzums pa sugām (kg), zivju skaits
(gab.)), vajadzības gadījumā pārnesot
ierakstus uz atsevišķas lapas. Ja loma
nav, tad arī tas ir jāatzīmē zemūdens
medību lomu uzskaites formā.
27. Zemūdens mednieks iegūto lomu var
reģistrēt https://www.epakalpojumi.lv/
un papildus izdrukāt reģistrācijas formu.
28. Visu, arī elektroniski iegādātu, licenču
īpašnieku obligāts pienākums ir licences
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kopā ar lomu uzskaites formu 10 darba
dienu laikā pēc licences darbības termiņa beigām iesniegt licenču iegādes vietās vai arī nosūtīt pa pastu uz Licencēto
zemūdens medību organizētāja adresi.
29. Ja zemūdens medību licences
darbības laiks iekrīt 30. jūnijā un/vai 31.
decembrī, tad licenču īpašnieku obligāts
pienākums ir licences kopiju kopā ar
lomu uzskaites formu par iepriekšējo
pusgadu līdz nākošā mēneša 10.datumam iesniegt licenču iegādes vietās
vai arī nosūtīt pa pastu uz Licencēto
zemūdens medību organizētāja adresi ar
nosacījumu, ka licences kopija un lomu
uzskaites formu Licencēto zemūdens
medību organizētājs saņem vēlākais
10.datumā. Pēc tam licenču īpašniekam
ir pienākums izpildīt Nolikuma 28.punktā
noteiktās prasības par atlikušo licences
darbības termiņa laiku.
30. Zemūdens medību licenču īpašniekam, kurš ir pārkāpis Nolikumā noteikto
lomu uzskaites kārtību, divu gadu laikā
pēc pārkāpuma konstatēšanas neizsniedz zemūdens medību licenci.
31. Licencēto zemūdens medību organizētājs nodrošina pārskatu par iepriekšējā
gadā iegūtajiem lomiem uzskaitīt un
iesniegt valsts zinātniskajā institūtā
“Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības
un vides zinātniskais institūts “BIOR””.
32. Licencētās zemūdens medību organizētājam ir pienākums ievērot noteikumus, kas nosaka licencētās makšķerēšanas, licencētās vēžošanas un licencēto
zemūdens medību kārtību.
IX. Licencēto zemūdens medību organizētāja rīcība zivju resursu saglabāšanai,
papildināšanai un aizsardzībai
33. Licencēto zemūdens medību organizētājs, ievērojot normatīvos aktus, zinātniskās rekomendācijas īsteno pasākumus
zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai Lielupē, Mūsā un
Mēmelē izmantojot līdzekļus, kas iegūti
no licenču realizācijas, kā arī piesaista
papildus finansējumu šiem mērķiem.
34. Licencēto zemūdens medību organizētājs īsteno:
34.1. nelikumīgu makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību novēršanu;
34.2. pastāvīgu makšķerēšanas, vēžošanas
un zemūdens medību kartes un zemūdens
medību licences esamības pārbaudi;
34.3. vispārējo makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu un
šī Nolikuma prasību ievērošanas kontroli.
35. Licencēto zemūdens medību noteikumu ievērošanu attiecīgās pašvaldības
administratīvajā teritorijā uzrauga –
Pašvaldības policija, sabiedriskais vides
inspektors un/vai pašvaldības pilnvarotas personas.
X. Noslēguma jautājumi
36. Licencēto zemūdens medību Nolikums, pēc tā saskaņošanas ar šī Nolikuma saskaņojuma lapā norādītajām institūcijām un apstiprināšanas ar Jelgavas,
Ozolnieku, Bauskas un Rundāles novadu
novada pašvaldību saistošajiem noteikumiem, stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā;
37. Nolikuma pielikumi:
37.1 Licenču paraugi (pielikums Nr. 1A-1B);
37.2 Loma uzskaites forma (pielikums Nr.2);
37.3 Karte ar licencēto zemūdens medību
vietu norādi (pielikums Nr.3);
37.4 Nolikuma saskaņojumu lapa ar institūcijām (pielikums Nr.4).
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Pielikums Nr. 1A

Pielikums Nr. 1B

Nolikumam “Par Licencētām zemūdens medībām
Lielupes, Mūsas un Mēmeles upes posmos
Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas un Rundāles novados”

Nolikumam “Par Licencētām zemūdens medībām
Lielupes, Mūsas un Mēmeles upes posmos
Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas un Rundāles novados”

Jelgavas novada pašvaldība, (reģistrācijas numurs 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001,
tālruņi: 63022238; 27880167, Fakss: 63022235, e-pasts: dome@jelgavasnovads.lv

Jelgavas novada pašvaldība, (reģistrācijas numurs 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001,
tālruņi: 63022238; 27880167, Fakss: 63022235, e-pasts: dome@jelgavasnovads.lv

Gada licence Nr.______

Gada licence Nr.______

Licencētām zemūdens medībām Lielupes, Mūsas un Mēmeles upes posmos
Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas un Rundāles novados

Licencētām zemūdens medībām Lielupes, Mūsas un Mēmeles upes posmos
Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas un Rundāles novados

Licence izsniegta

Licence izsniegta

_________________________________________________________
(vārds, uzvārds)

_________________________________________________________
(vārds, uzvārds)

________________________________________________________
(personas kods)

________________________________________________________
(personas kods)

_________________________________________________________
(tel. Nr. un/vai E-pasts)

_________________________________________________________
(tel. Nr. un/vai E-pasts)

Derīguma termiņš:
no 201__.gada __________________

Derīguma termiņš:
no 201__.gada __________________

līdz 201__ gada _________________

Licences cena: EUR _______

līdz 201__ gada _________________

Licences cena: EUR _______

Apliecinu, ka ievērošu “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu” un licencēto
zemūdens medību Nolikumu

Apliecinu, ka ievērošu “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu” un licencēto
zemūdens medību Nolikumu

Licenci saņēma: _______________________
paraksts

Licenci saņēma: _______________________
paraksts

Licenci izsniedza: _______________________
paraksts

Licenci izsniedza: _______________________
paraksts

Izsniegšanas datums: 201__.gada ___________

Izsniegšanas datums: 201__.gada ___________

1. Par konstatētiem “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu” un licencēto
zemūdens medību Nolikuma pārkāpumiem pienākums ziņot kontroles institūcijām.
2. Ievērojot licencēto zemūdens medību Nolikumu aizpildiet lomu uzskaites tabulu, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas lapas. Pēc licences derīguma termiņa beigām licenci atdodiet
tās iegādes vietā. Zemūdens medību licenču īpašniekam, kurš ir pārkāpis Nolikumā noteikto lomu
uzskaites kārtību, divu gadu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas neizsniedz zemūdens medību
licenci. Licencēto zemūdens medību organizētājs veic personu, kas ir pārkāpušas Nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, reģistrēšanu.

1. Par konstatētiem “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu” un licencēto zemūdens medību Nolikuma pārkāpumiem pienākums ziņot kontroles institūcijām.
2. Ievērojot licencēto zemūdens medību Nolikumu aizpildiet lomu uzskaites tabulu, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas lapas. Pēc licences derīguma termiņa beigām licenci atdodiet tās
iegādes vietā. Zemūdens medību licenču īpašniekam, kurš ir pārkāpis Nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, divu gadu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas neizsniedz zemūdens medību licenci.
Licencēto zemūdens medību organizētājs veic personu, kas ir pārkāpušas Nolikumā noteikto lomu
uzskaites kārtību, reģistrēšanu.

Pielikums Nr. 2

Nolikumam “Par Licencētām zemūdens medībām
Lielupes, Mūsas un Mēmeles upes posmos
Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas un Rundāles novados”

Loma uzskaites forma

Licencētām zemūdens medībām Lielupes, Mūsas un Mēmeles upes posmos
Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas un Rundāles novados
Ūdeņu nosaukums
Datums Zivju suga
Noķerto zivju daudzums
Zivju skaits
(Lielupe, Mūsa, 		
pa sugām (kg)		
(gab.)
Mēmele)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Licences nodošanas datums 201__.gada _________________
Iesniedzēja paraksts ______________________ / ________________________ /
				paraksta atšifrējums

Pielikums Nr. 2A

Nolikumam “Par Licencētām zemūdens medībām
Lielupes, Mūsas un Mēmeles upes posmos
Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas un Rundāles novados”
Loma uzskaites formas otra puse

Izraksts no nolikuma “Par Licencētām zemūdens medībām
Lielupes, Mūsas un Mēmeles upes posmos Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas un Rundāles novados”
“9. Lomu uzskaites kārtība
9.1. Zemūdens mednieks katras
dienas iegūto lomu ieraksta lomu
uzskaites formā (ūdeņu nosaukums,
datums, noķerto zivju daudzums pa
sugām (kg), zivju skaits (gab.)), vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus
uz atsevišķas lapas. Ja loma nav, tad
arī tas ir jāatzīmē zemūdens medību
lomu uzskaites formā.
9.2. Zemūdens mednieks iegūto
lomu var reģistrēt https://www.epakalpojumi.lv/ un papildus izdrukāt
reģistrācijas formu.
9.3. Visu, arī elektroniski iegādātu,
licenču īpašnieku obligāts pienākums
ir licences kopā ar lomu uzskaites formu 10 darba dienu laikā pēc licences
darbības termiņa beigām iesniegt
licenču iegādes vietās vai arī nosūtīt
pa pastu uz Licencēto zemūdens
medību organizētāja adresi.
9.4. Ja zemūdens medību licences
darbības laiks iekrīt 30. jūnijā un/vai
31. decembrī, tad licenču īpašnieku
obligāts pienākums ir licences kopiju
kopā ar lomu uzskaites formu par

iepriekšējo pusgadu līdz nākošā
mēneša 10.datumam iesniegt licenču
iegādes vietās vai arī nosūtīt pa pastu
uz Licencēto zemūdens medību
organizētāja adresi ar nosacījumu,
ka licences kopija un lomu uzskaites
formu Licencēto zemūdens medību
organizētājs saņem vēlākais 10.datumā. Pēc tam licenču īpašniekam ir
pienākums izpildīt Nolikuma 9.3.punktā noteiktās prasības par atlikušo
licences darbības termiņa laiku.
9.5. Zemūdens medību licenču īpašniekam, kurš ir pārkāpis Nolikumā
noteikto lomu uzskaites kārtību, divu
gadu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas neizsniedz zemūdens medību
licenci.
9.6. Licencēto zemūdens medību
organizētājs nodrošina pārskatu par
iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem
uzskaitīt un iesniegt valsts zinātniskajā institūtā “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais
institūts “BIOR””.”

saistošie noteikumi
Nolikumam “Par Licencētām zemūdens medībām
Lielupes, Mūsas un Mēmeles upes posmos
Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas un Rundāles novados”

Nolikuma “Par Licencētām zemūdens medībām Lielupes, Mūsas un Mēmeles
upes posmos Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas un Rundāles novados”
saskaņojuma lapa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija

Rīgā, 2016. gada 8.augustā
Nr.2016-1-18e-11530

Zemkopības ministrija

Rīgā, 2016. gada 4.oktobris
Nr. 4.1-9e/2286/2016

Valsts vides dienests
Jelgavas reģionālā vides pārvalde

Rīgā, 2016.gada 1.novembris
Nr.172/295
Jelgavā, 2016.gada 28.novembris
Nr.3.4.-11/1553
Rīgā, 2017. gada 24.marts
Nr.3.15/204/2017-N-E

Dabas aizsardzības pārvalde
Pierīgas reģionālā administrācija

Jelgavā, 2016.gada 25.maijā
(protokols Nr.7.21§)

Jelgavas novada dome

Bauskā, 2016. gada ______________

Bauskas novada dome

Ozolniekos, 2017. Gada 11.jūlijā
(protokols Nr.8, 1§)

Ozolnieku novada dome

Pilsrundālē, 2016. gada _____________

Rundāles novada dome

paskaidrojuma raksts

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 licencēto makšķerēšanu šajos ūdeņos paredzēta makšķerēšanas tiesību izmantošana ar
īpašām atļaujām (licencēm). Ozolnieku novada pašvaldība ir izstrādājusi un saskaņojusi nolikumu
“Par Licencētām zemūdens medībām Lielupes, Mūsas un Mēmeles upes posmos Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas un Rundāles novados”.
Licencētās zemūdens medības tiek organizēta ar nolūku:
 uzlabot zivju krājumu aizsardzību un racionālu izmantošanu;
 iegūt papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un aizsardzībai;
 organizētu licencētai zemūdens medībām paredzēto zivju sugu pavairošanu;
 organizētu zivju ieguves kontroli;
 veicinātu aktīva un veselīga dzīvesveida attīstību;
 veicinātu zemūdens medību tūrisma attīstību.
Īss projekta satura izklāsts
Ar saistošajiem noteikumiem ir noteikta kārtība, kādā veicamas licencētās zemūdens medības
Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā Lielupes baseinā.
Pašvaldībā nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju
kompetenci, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Nav attiecināms.
Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošo noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Ozolnieku novada pašvaldības policija
un pašvaldības pilnvarotas amatpersonas, savukārt Jelgavas novada pašvaldība īsteno pasākumus
zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai Lielupē, Mūsā un Mēmelē, izmantojot
līdzekļus, kas iegūti no licenču realizācijas, un piesaistot papildus finansējumu, kā arī īsteno nelikumīgu makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību novēršanu.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.

Veselības nedēļas programma
02.09.2017, no pulksten 15:00 pie Ozolnieku ezera
Fiziskās aktivitātes 16:00 - 17:00
Sirds veselības telts 15.00 - 19.00
Veselīga uztura meistarklase 16.00 - 18.00

RESET, joga, Zumba, Ozo Fit, futbols, badmintons, teniss, orientēšanās u.c. sportiskas aktivitātes
Iespēja izmērīt asinsspiedienu, noteikt cukura, holesterīna līmeni un saņemt informāciju
Iespēja uzzināt un mācīties pagatavot veselīgu uzturu

04.09.2017, no pulksten 16:00 pie Salgales pamatskolas
Fiziskās aktivitātes 16:00 - 17:00
Sirds veselības telts 16.00 - 19.00
Veselīga uztura meistarklase 17.00 - 19.00

RESET, joga, vispārējā fiziskā sagatavošana u.c. sportiskas aktivitātes
Iespēja izmērīt asinsspiedienu, noteikt cukura, holesterīna līmeni un saņemt informāciju
Iespēja uzzināt un mācīties pagatavot veselīgu uzturu

05.09.2017, no pulksten 16:00 pie PII “Bitīte”, ābeļdārzā
Fiziskās aktivitātes
Nūjošanas nodarbība
Sirds veselības telts
Veselīga uztura meistarklase

16:00 - 17:00
18.00 - 19.30
16.00 - 19.00
17.00 - 19.00

RESET, joga, vispārējā fiziskā sagatavošana u.c. sportiskas aktivitātes
Iespēja izmērīt asinsspiedienu, noteikt cukura, holesterīna līmeni un saņemt informāciju
Iespēja uzzināt un mācīties pagatavot veselīgu uzturu

06.09.2017, no pulksten 16:00 pie Garozas skolas
Fiziskās aktivitātes 16:00 - 17:00
Sirds veselības telts 16.00 - 19.00
Veselīga uztura meistarklase 17.00 - 19.00

RESET, joga, vispārējā fiziskā sagatavošana u.c. sportiskas aktivitātes
Iespēja izmērīt asinsspiedienu, noteikt cukura, holesterīna līmeni un saņemt informāciju
Iespēja uzzināt un mācīties pagatavot veselīgu uzturu

07.09.2017, no pulksten 17:30 Ozolnieku Tautas namā
Lekcija par veselīgu uzturu 17:30 - 19:00
Lekcija par veselību attiecībās 19.30 - 21.00
Smieklu joga 21.00 - 22.00

Lektors gastroenterelogs Hosans Abu Meri
Lektors Uģis Kuģis

08.09.2017, no pulksten 16:00 Ānē
Fiziskās aktivitātes
Nūjošanas nodarbība
Sirds veselības telts
Veselīga uztura meistarklase

16:00 - 17:00
18.00 - 19.30
16.00 - 19.00
17.00 - 19.00

RESET, joga, vispārējā fiziskā sagatavošana u.c. sportiskas aktivitātes
Iespēja izmērīt asinsspiedienu, noteikt cukura, holesterīna līmeni un saņemt informāciju
Iespēja uzzināt un mācīties pagatavot veselīgu uzturu

Velo pasākums 2017 pie Slēpošanas trases Ozolniekos
Sākums, reģistrēšanās
Kopēja iesildīšanās
Velo brauciens pa Ozolnieku apkārtni (ap 15 km)
Veselīga uztura meistarklase
Velo sacensības slēpošanas trasē
Sirds veselības telts
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Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu Nr.5/2017
“Par licencētajām zemūdens medībām Lielupē Ozolnieku novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā”

Pielikums Nr. 4

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskais institūts “BIOR”

augusts 2017

11.00
11.30 - 12.00
12.00
14.00 - 17.00
15.00 - 17.00
14.00 - 17.00

Iespēja uzzināt un mācīties pagatavot veselīgu uzturu
Iespēja izmērīt asinsspiedienu, noteikt cukura, holesterīna līmeni un saņemt informāciju

Paralēli visām aktivitātēm (izņemot 07.09.) notiks Zemnieku produkcijas degustācijas (pašu audzēti ,veselīgi dārzeņi), varēs piedalīties
”Remoss” atrakcijās, pēc fiziskam aktivitātēm baudīt sātīgu, veselīgu putru.

ziņojumu dēlis
ĀNES KULTŪRAS NAMĀ SEPTEMBRĪ
u 10.septembrī plkst.19:00 Gatis Mūrnieks un Aigars

Kudrickis aicina visus uz Tēva dienai veltītu koncertu.
Ieeja bez maksas.

u 30.septembrī plkst. 19:00 amerikāņu dramaturga

Alberta Ramsdela Henrija luga ‘’SILVIJA’’.
Asprātīgi dialogi, absurdas situācijas, negaidīti
pavērsieni - izrāde ar skumjām, bet laimīgām beigām!
Izrādē piedalās aktieri: Aīda Ozoliņa, Evija Skulte, Dace
Makovska, Ivars Puga, Voldemārs Šoriņš.
Ieejas maksa 4.00 EUR.

Ozolnieku Tautas nama kolektīvi –

Ozolnieku Tautas nams
septembrī ielūdz
No 12. septembra līdz 20. oktobrim Kultūras un mākslas centra
“Nātre” lielformāta fotogrāfiju izstāde “Mēs Jelgavā un pasaulē”.
Izstāde apmeklētājiem ļaus iepazīties ar interesantām personībām:
Jelgavas 4. vidusskolas mūzikas novirziena dibinātājiem Agri un Lienu
Celmiem, laikmetīgās mūzikas komponisti Līgu Celmu – Kursieti;
modes dizaineri, ilustratori un stilisti Baibu Ladigu – Kobayashi,;
8. Pasaules koru olimpiādes čempiona kora (bērnu kora grupā)
diriģenti Artu Jurgenovsku; tenoru Juri Vizbuli; modeli Karlīnu Cauni;
operdziedātāju Jāni Kurševu, režisori, dramaturģi Daci Micāni – Zālīti;
dzejnieku Kārli Vērdiņu, publicistu, filosofu Ilmāru Šlāpinu; Jelgavas
Ādolfa Alunāna teātra režisori Lūciju Ņefedovu; pirmās Latvijas roka
skolas „BJMK” dibinātājiem – Endiju un Zani Rožkalniem, Ievu Reinbergu – Ramiņu un Ervīnu Ramiņu; mākslinieci Kati Seržāni.

Jauns lekciju cikls “Ievads astroloģijā”.

Nodarbības vada astroloģijas maģistre Irēna Maksimenko.
29. septembrī plkst. 19:00 Astroloģija- zvaigžņu ietekme cilvēku dzīvē.
13. oktobrī plkst. 19:00 Ģimene astroloģijas skatījumā.
27. oktobrī plkst. 19:00 Astroloģijas prognozēšanas iespējas - dzīve,
darbs, veselība, mīlestība, izaicinājumi.
Maksa par lekciju -7,00 EUR.

Senioru deju kolektīvs „Ozolnieki”,
Jauktais koris „Līga”,
Amatierteātris,
Sieviešu vokālais ansamblis “Madara”,
Bērnu muzikālais teātris “Nianse”,
Vokālais ansamblis “Procesā” un
Fotostudija
septembrī atsāk darbību un aicina savā pulkā jaunus
dalībniekus.

Vairāk informācijas un uzņemšanas laikus skatīt www.ozolnieki.lv sadaļā
aktualitātes kultūrā

PASĀKUMI SALGALES PAGASTĀ SEPTEMBRĪ
19.septembrī no plkst.16.00 - 18.30 Garozā Pakalpojumu
centrā “ Eži” kļavu lapu cepuru darināšanas meistarklase.
28.septembrī plkst.14.00
Salgales Mūzikas un mākslas skolas koncertzālē aicinām uz
Senioru dienai veltītu pasākumu.
Salgales mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts. Valsts
sociālā aprūpes centra “ Ezerkrasti’’ vokālais ansamblis vadītājs
Edvīns Zālītis un Ainārs Ašaks. Tikšanās ar dzejnieci Rasmu Urtāni un
vijolnieku Reini Galenieku. Ballē spēlēs Normunds Cielava.
29.septembrī plkst.12.00 pie
Garozas Pakalpojumu centra “ Eži”
Miķeļdienas pasākums lieliem un maziem, iesim rotaļās, minēsim
mīklas, kopīgi vārīsim zupu. Miķeļdienas tirdziņš- piedalāmies ar
savu produkciju(konservi, dārzeņi, rokdarbi, konditoreja).

Sporta pasākumi un sacensības septembrī
Datums

Plkst.

NOTIKUMS, PASĀKUMS

06.,13.,20.,27.

18.00

Tautas sporta un veselības koptreniņi

septembrī

skriešanā „OZOLNIEKU APĻI 2017”

24.septembrī

Ozolnieku novada čempionāts
skriešanā 5 km

11.00

Eiropas kultūras
mantojuma dienu
ietvaros

9. septembrī, pieminot „tumšo” laiku pēc 2. pasaules kara, dzejnieku mājās “Billītēs” notiks literāri
māksliniecisks pasākums - Franču kultūras vakara retrospekcija:
No plkst.11:00 – 12:00 atvērto durvju diena “Billītēs”:
u dokumentālā filma “Sods par sapni” (1994) režisors A.
Rozenbergs;
u mākslinieka Kurta Fridrihsona gleznu izstāde.
Plkst. 18:00 Franču- latviešu dzejas lasījumi un ģitāras
melodijas, „Billīšu” dārzā zem balkona.
Plkst. 17:00 Atmiņu koncerts “Sods par sapni” ar
operdziedātāju Kristīni Gailīti un pianistu, JVLMA profesoru Aldi Liepiņu, „Billīšu” zālē (vietu skaits ierobežots).
Transports Ozolnieku novada iedzīvotājiem uz
“Billītēm”:
plkst. 15:30 no Ozolnieku Tautas nama;
plkst. 15:40 no Branku pakalpojumu centra;
plkst. 15:50 no Ānes kultūras nama;
plkst. 16:10 no Salgales pagasta pārvaldes;
plkst. 16:20 no Garozas centra.
Atpakaļ no pasākuma izbraukšana plkst. 19:00.
Lūgums iepriekš pieteikties pa tālr. 26525350.
Pasākumu organizē Ozolnieku Tautas nams

Septembrī aicinām uz nūjošanas
nodarbībām
Pirmās nodarVieta
bības datums Plkst.
18.00 - 19:30
Brankās
05.09.2017.
20:00 - 21:30
Ozolniekos
06.09.2017.
18:00 - 19:30
Ānē
08.09.2017.
19:30 - 21:00
Garozā
16.09.2017.
17:30 - 19:00
Emburgā
16.09.2017.
Par nākamajām iknedēļas nodarbībām interesēties, zvanot pa
tālruni 29733112 nūjošanas instruktorei Zanei Gravai. Ar nodarbību grafiku var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.ozolnieki.lv,
sadaļā - Aktualitātes sportā.

Aizsaulē
aizgājuši
Veronika Gailiša
Ināra Vīgupa
Miķelis Grigorcevičs
Valērija Baltiene
Zenta Baumane
Juris Lauva

1932
1938
1940
1928
1949
1959

