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Ar gaišām domām un prieku
piepildīsim Adventa laiku,
Ziemassvētkus un gada nogali!
3. decembrī mēs
ieiesim Adventa
laikā, ar gaišām
domām un jaunām
cerībām iededzot
pirmo svecīti
vainagā, kas liecinās,
ka sācies
Ziemassvētku
gaidīšanas laiks.

pasākumus. Adventa laikā
aicināsim novadniekus uz
jauktā kora “Līga” un
pūtēju orķestra “Zelmeri
Pro” Ziemassvētku
koncertu
17. decembrī Ozolnieku
Tautas namā. Līdz
Jaunajam gadam novada
iedzīvotāji varēs baudīt

Ziemassvētku rotaļu
programma bērniem.
Jaunā gada sagaidīšanas
svinības uzsāksim
29.decembrī Vecgada
ballē Garozas pamatskolā
un turpināsim Ozolnieku
Tautas namā 31.decembrī
Gadu mijas ballē. Kopīgi
Jauno - 2018. gadu

Ziemassvētkos un gada
nogalē ļausim sevī
piedzimt svētku
priekam, kas rodas,
pavadot laiku kopā.
Ozolnieku novada
pašvaldība rūpēsies, lai
svētku laikā ikviens jaunieši, ģimenes ar
bērniem un seniori varētu rast svētku
prieku, apmeklējot
daudzkrāsainus

izrādes, koncertus un
balles, krāsaini un aktīvi
pavadot nedēļas nogales
un svētkus. 14. decembrī
Ozolnieku Tautas namā
un 15. decembrī Ānes
kultūras namā sarūpēti
Ziemassvētku sarīkojumi
novada senioriem.
23. decembrī Ozolniekos
un 26. decembrī Ānē
mazos novadniekus
priecēs teatralizēta

sagaidīsim ar svētku
uguņošanu pie Ozolnieku
novada domes!
Visi kopā izkopsim
tradīcijas, izdaiļosim vidi,
izdziedāsim sapņus un
izdejosim laiku! Krāsim
prieka un laimes mirkļus,
lai tie dod iedvesmu un
spēku labiem darbiem!
Solvita Cukere

Konkursa "Ozolnieku novada Gada cilvēks"
nominantu pieteikšana turpinās!
Lai būtu iespējams vērtēt cilvēku sasniegumus pilna
kalendārā gada ietvaros, konkursa nominantu
pieteikšana turpināsies līdz pat gada beigām!
Tāpēc, ja Tev ir ideja par cilvēku, kurš pelnījis
saņemt šo goda titulu, noteikti raksti pieteikumu
līdz 2018. gada 5. janvārim!
GADA
MŪŽA
IEGULDĪJUMS SASNIEGUMS

GADA
CILVĒKS

GADA
SAIMIENIEKS

GADA
UZŅĒMĒJS

AICINĀM RADĪT
GAISMU NOVADAM!

Ir sācies gada
tumšākais laiks, kad
aizvien biežāk gribas
iedegt sveces un radīt
gaismu sev apkārt.
Meklējot risinājumus tam,
kā padarīt Ozolnieku
novada vidi gaišāku un
pievilcīgāku, ir tapis
konkurss “Radi gaismu
novadam”.
Konkursa mērķis ir
rosināt un aktivizēt
iedzīvotāju interesi par
gaismas vizuālā
noformējuma iespējām,
ticot, ka, ja katrs
iedzīvotājs un uzņēmējs
padomās par to, kā
izgaismot savu apkārtni,
tad tas sniegs kopēju
svētku noskaņu visam
novadam.
Jūsu uzdevums ir
parūpēties par saviem
namiem un ēkām,
izrotājot pagalmus,
logus un balkonus, jo
konkursam var pieteikt
gan privātmāju un
daudzdzīvokļu māju
noformējumus, gan
uzņēmumu,
organizāciju, veikalu,
kafejnīcu un citu
sabiedrisko ēku
noformējumus.
Svarīgākais noteikums,
ka konkursā var
pieteikties ar gaismu
dekorējumiem, kas
redzami no ēkas
ārpuses (izvietoti ārpus
telpām vai objektu
logos).
1. Konkursa norises laiks:
no 01.11.2017. līdz
22.12.2017.
2. Izgaismoto objektu
pieteikšanas laiks: no
01.11.2017. līdz 11.12.2017.
3. Komisija veic objektu
vērtēšanu: no 12.12.2017.
līdz 17.12.2017.
4. Sabiedrības balsojums:
no 18.12.2017. līdz

22.12.2017.
5. Konkursa pieteikumi
jāiesniedz no 2017. gada
1. novembra līdz 2017.
gada 11. decembrim
Ozolnieku novada domes
kancelejā, kabinets Nr. 2,
Stadiona ielā 10,
Ozolniekos, Ozolnieku
novadā, vai rakstot uz
e-pastu:
ozolnieki@ozolnieki.lv, vai
zvanot pa tālruni
63084702.
Ja pamani objektu, kas ir
skaisti izrotāts, dod
mums ziņu, lai varam to
apskatīt! Zināms, ka
mūsu novadniekiem nav
raksturīga lielīšanās ar
saviem darbiem, un
vairums namus rotā sava
prieka pēc, tomēr nebūtu
nemaz tik slikti, ja,
sekojot pozitīvam
piemēram un piešķirot
nelielu sacensības garu,
izrotāto namu skaits ik
gadu pieaugtu!
Ar konkursa “Radi gaismu
novadam” nolikumu var
iepazīties pašvaldības
mājas lapā:
www.ozolnieki.lv.
Līdz šim Ozolnieku
novada pašvaldība nav
atļāvusies mirdzēt spožā
svētku rotā, tomēr, sākot
ar šo gadu, vēlamies to
mainīt, turpmāk gadu no
gada pakāpeniski
papildinot novada
izgaismošanas iespējas!
Ja izdosies, tad jau
šoziem ienesīsim mazliet
vairāk gaismas novada
teritorijā, un kopīgi ar
jūsu izgaismotajiem
namiem novads kļūs
daudz gaišāks.
Lai kopīgi radītā gaisma
vairo svētku sajūtu un
prieku!
Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa
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Tiek mainīta konkursa “Ozolnieku novada Gada cilvēks” vērtēšanas
kārtība un pagarināts pretendentu pieteikšanas laiks
9. novembrī, Ozolnieku
novada domes deputāti
balsoja par jaunās konkursa “Ozolnieku novada Gada
cilvēks” nolikuma redakcijas apstiprināšanu,
paredzot būtiskas
izmaiņas konkursa norises
kārtībā:
1) tiek apvienotas konkursa
nominācijas, līdzšinējo
deviņu nomināciju vietā
tiek izveidotas piecas
visaptverošas nomināciju

mus par kalendāro gadu
no 1. janvāra līdz
31. decembrim, izņemot
nominācijā “Mūža
ieguldījums”, kur tiek
vērtēts paveiktais vismaz
10 gadu laikā;
3) turpmāk vērtēšanā tiks
iesaistīta sabiedrība,
veicot vērtēšanu trīs
līmeņos:
*Pretendentu atbilstība
konkursa nolikumam;
*Ekspertu komisijas

grupas:
*Mūža ieguldījums;
*Gada sasniegums;
*Gada cilvēks;
*Gada saimnieks;
*Gada uzņēmējs;
2) tiek pagarināta konkursa
pretendentu pieteikšana,
turpmāk konkursam
varēs pieteikt pretendentus no kalendārā gada 1.
jūnija līdz nākamā gada
5. janvārim, paredzot
iespēju vērtēt sasniegu-

Ozolnieku novada pašvaldības konkursa
„Ozolnieku novada Gada cilvēks”
PIETEIKUMA ANKETA
Izvirzītais konkursa pretendents
(vārds, uzvārds/nosaukums/ adrese, kontaktinformācija)

Nominācija, kurai izvirzīts konkursa pretendents (atzīmēt ar „X”)
Mūža ieguldījums
Gada saimnieks

Gada sasniegums
Gada uzņēmējs

Gada cilvēks

Aizpildi anketu!!!

Konkursa pretendenta izvirzītājs (nosaukums un/vai vārds, uzvārds,
kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts))

Papildu pievienotās informācijas saraksts par izvirzīto konkursa
pretendentu (fotogrāfijas (arī digitālā veidā), apbalvojumu kopijas u.c.)

Izvirzītā konkursa pretendenta panākumu un ieguldījuma apraksts
kalendārā gada laikā (minimums 500 zīmes)

Konkursa pieteikuma anketas aizpildītājs
/paraksts/

Paraksta atšifrējums

Datums
.......... /........ / ..........

vērtējums;
*Sabiedrības vērtējums;
4) nominantu sveikšana un
uzvarētāju paziņošana
notiks īpašā pasākumā,
kas tiks organizēts
janvāra pēdējā piektdienā.
Tu vari pagūt pieteikt savus
kandidātus, aizpildot un
iesūtot anketu līdz 2018.
gada 5. janvārim!
Visi pretendenti, kuri tika
pieteikti konkursam līdz
2017. gada 1. oktobrim, tiks

vērtēti atbilstoši jaunā
nolikuma saturam.
Nominācijās “Gada cilvēks
kultūrā”, “Gada cilvēks
izglītībā”, “Gada cilvēks
sportā” un “Gada jaunietis”,
tiks vērtēti apvienotajā
nominācijā – “Gada
sasniegums”, bet nomināciju
“Gada cilvēks” un “Gada
cilvēks pašvaldības darbā”
kandidāti tiks vērtēti
nominācijā “Gada cilvēks”.
Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa

Piesakies dalībai konkursa
"Ozolnieku novada Gada cilvēks"
pretendentu vērtēšanas ekspertu
komisijā
Ja Tev ir uz pieredzi un
personiskajiem
sasniegumiem balstīts
viedoklis par novadā
notiekošajiem procesiem
un cilvēku ieguldījumu
novada labā, piesakies
konkursa "Ozolnieku
novada Gada cilvēks"
vērtēšanas ekspertu
komisijā!
Tieši Tu vari kļūt par vienu
no pieciem sabiedrības
pārstāvjiem ekspertu
komisijā, kuri karstās
diskusijās izšķirs to, kurš
šogad ir pelnījis saņemt
apbalvojumus piecās
konkursa nominācijās:
*Mūža ieguldījums;
*Gada sasniegums;
*Gada cilvēks;
*Gada saimnieks;
*Gada uzņēmējs.
Līdz 5. decembrim sūti
savu kontaktinformāciju
un īsu pamatojumu tam,
kāpēc vēlies piedalīties
komisijas darbā, uz
e-pastu:
evita.kairisa@ozolnieki.lv
Iekļausim Tavu kandidatūru
komisijas locekļu kandidātu

sarakstā un virzīsim
izskatīšanai 14. decembra
domes sēdē.
Saskaņā ar jauno konkursa
nolikumu, turpmāk līmenī
"Ekspertu komisijas
vērtējums" nomināciju
pretendentu sasniegumus
izvērtēs un nominācijas
piešķirs īpaša ekspertu
komisija, kas sastāvēs no
10 cilvēkiem. Vērtēšanas
komisijā darbosies pieci
pašvaldības speciālisti, kuri
pārzina konkrēto nozaru
specifiku, un pieci
sabiedrības pārstāvji.
Plānots, ka ekspertu
komisija sanāks kopā 2018.
gada 9. janvārī plkst. 18:00
Ozolnieku novada domes
zālē, Stadiona ielā 10,
Ozolniekos.
Konkursa "Ozolnieku
novada Gada cilvēks"
nolikums atrodams
pašvaldības mājas lapā:
http://www.ozolnieki.lv/akt
ualitates/22-aktualitates-s
abiedriba/
Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa

Nosauc konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība” deviņas finālistes
Zināmas konkursa
“Ģimenei draudzīga
pašvaldība” deviņas
finālistes – pašvaldības, kas tika noteiktas, vērtējot pašvaldību iesniegto
informāciju un
iedzīvotāju oktobrī
sniegto vērtējumu
vietnē www.vietagimenei.lv:
● republikas nozīmes
pilsētu grupā:
Daugavpils, Jelgavas un Ventspils
pilsētu pašvaldības;
● reģionālas nozīmes
attīstības centru

grupā: Gulbenes,
Siguldas un Tukuma
novadu pašvaldības;
● novadu pašvaldību
grupā: Babītes,
Olaines un Ozolnieku novadu
pašvaldības.
Lai noteiktu pašvaldības,
kas nodrošina lielāko
atbalstu, daudzveidīgākos
un pieejamākos pakalpojumus ģimenēm ar
bērniem par 2016.gadu,
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija (VARAM)
šogad pirmo reizi rīko
konkursu „Ģimenei

draudzīga pašvaldība”.
Konkursā šogad piedalījās 55 pašvaldības, kas
tiek vērtētas trīs pašvaldību grupās – republikas
nozīmes pilsētas,
reģionālas nozīmes
attīstības centri un
novadu pašvaldības.
Informāciju par sniegtajiem pakalpojumiem
pašvaldības iesniedza
vasaras sākumā, oktobrī
norisinājās iedzīvotāju
balsojums, bet novembra
otrajā pusē konkursa
žūrija apmeklēs deviņas
pašvaldības – konkursa
finālistes (trīs katrā

grupā), kas tika izvēlētas,
balstoties gan uz iesniegtajiem datiem, gan
iedzīvotāju balsojumu.
5. decembrī konkursa
vērtēšanas komisija
apmeklēs Ozolnieku
novadu, bet
konkursa uzvarētāji
tiks paziņoti svinīga
pasākuma laikā
decembra beigās.

Gunta Misāne, Konkursa
“Ģimenei draudzīga pašvaldība”
komunikācijas konsultante

«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 tipogrāfijā»
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Ozolnieku Avīzi» obligāta.
Par rakstos minētajiem faktiem
atbild autors.
Ja Tu saņem izdevumu “Ozolnieku
Avīze” savā pastkastītē vēlāk par
kārtējā mēneša 10. datumu, ziņo,
rakstot uz e-pastu: avize@ozolnieki.lv,
lai mēs varam pārrunāt konkrēto
gadījumu ar izdevuma piegādātāju!

mācījusies arī Latvijas
Kultūras akadēmijas
Latvijas Kultūras koledžā
kultūras un teātra mākslu.
Jaunā kultūras nama
vadītāja līdzšinējo darba
pieredzi ir smēlusies kā
vadītāja- režisore Olaines
Kultūras nama jauniešu
teātra studijā ”Oda”, kam
sekoja pedagoga darbs

Ozolnieku Tautas nama
direktores vietnieces amatā.
Enerģiskā dobelniece darbu
Ozolnieku novada Tautas
namā uzsāka pirms diviem
gadiem, uzreiz pēc Ekonomikas un kultūras
augstskolas beigšanas, kur
apgūta Kultūras vadība
specializācijā - profesionālais bakalaurs kultūras
uzņēmējdarbībā un
kultūras iestādes vadībā.
Pirms tam Madara Griba ir

Ozolnieku vidusskolas
teātra un retorikas pulciņā.

DOMES ZIŅAS

Ceturtdien, 9. novembrī,
Ozolnieku novada domes
deputāti lēma par līdzšinējās Ozolnieku Tautas nama
direktores vietnieces
Madaras Gribas iecelšanu
Ozolnieku Tautas nama
direktores amatā. No 2014.
gada janvāra M. Griba
strādājusi Ozolnieku
Kultūras nodaļas vadītājas,

Iedzīvotājiem pieejamie veidi
komunikācijai ar pašvaldību
Gadījumos, kad
nepieciešama Ozolnieku novada domes
vai pašvaldības
administrācijas
vadības tieša
iesaistīšanās,
iedzīvotājiem ir
iespēja apmeklēt
vadību pieņemšanas
laikos:
Ozolniekos:
*domes priekšsēdētājs iedzīvotājus pieņem
katru pirmdienu
no plkst. 8.00 - 13:00
13:45 - 17.00;
*domes priekšsēdētāja vietnieks
katru pirmdienu
no plkst. 08.00 - 13.00;
*pašvaldības izpilddirektors
katru pirmdienu

no plkst. 8.00 - 13:00
13:45 - 17.00.
Ānē:
balstoties uz Ānes
iedzīvotāju sapulcē
izskanējušo aicinājumu,
sākot no 2017. gada
decembra, katra mēneša
trešajā ceturtdienā kāds
no pašvaldības vadības
pārstāvjiem dosies uz
pieņemšanas laikiem
Ānē, no plkst. 16:30 –
19:00, Ānes pakalpojumu centrā.
Pirmā tikšanās Ānē:
21.12.2017. plkst.
16:30 – 19:00, kur
pašvaldību pārstāvēs
izpilddirektors
Andulis Židkovs.
Par jautājumiem, kas
skar novada teritorijas
sakārtošanu vai Ozolnieku novada domes

saistošo noteikumu
neievērošanu, aicinām
iedzīvotājus sūtīt
informāciju un foto
fiksācijas uz e-pastu:
info@ozolnieki.lv
Par neskaidrībām, kas
varētu būt aktuālas
lielākai daļai novada
iedzīvotāju, aicinām
rakstīt www.ozolnieki.lv
Jautājumu un atbilžu
sadaļā, jo šajā sadaļā
sniegtie komentāri ir
pieejami visiem interesentiem.
Priecāsimies par ieteikumiem komunikācijas
procesa pilnveidošanai
un attīstībai!
Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa

Ja Tev ir ierosinājumi
par Ozolnieku Tautas
nama piedāvātajiem
pasākumiem un
sadarbību, zvani
Madarai, tel. 20311974
vai raksti uz e-pastu:
madara.griba@ozolnieki.lv
Solvita Cukere

Aicinām parādniekus veikt
Ozolnieku novada dome
labprātīgu NĪN parāda nomaksu aicinās Jelgavas pilsētas
Ozolnieku novada
pašvaldība ir apkopojusi
informāciju par Nekustamā
īpašuma nodokļa (NĪN)
parādu summām, secinot,
ka kopējā NĪN parādu
summa, ko līdz 2017. gada
1. novembrim uzkrājuši
nekustamo īpašumu
īpašnieki, veido ievērojamu
summu - vairāk nekā 238
000 eiro.
Ņemot vērā to, ka daļa
parādnieku savas saistības
nav pildījuši jau vairākus
gadus, ir pieņemts lēmums
– organizēt nesamaksātā
NĪN piedziņu. Šobrīd
pašvaldība ir sagatavojusi

un parādniekiem izsūta
brīdinājumus par nodokļa
nomaksu, bet, parāda
nenomaksāšanas
gadījumā, saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām”
14.pantu un “Par
nodokļiem un nodevām”
26. pantu, parāds tiks
piedzīts bezstrīda kārtībā.
Aicinām īpašniekus rīkoties
atbildīgi, labprātīgi
sakārtojot savas saistības!
NĪN samaksu var veikt
Ozolnieku novada domes
kontos
LV72HABA05510014050
27 vai
LV37UNLA00500217429

29 un Ozolnieku novada
domes kasē, Stadiona
ielā 10, Ozolniekos, kā arī
pašvaldības pakalpojumu
centros Brankās, Garozā
un Emburgā pašvaldības
noteiktajā darba laikā, un
Ānes pakalpojumu
centrā: ceturtdienās no
plkst. 8.00 - 12.00 un no
plkst. 12.45 - 19.00.
Neskaidrību gadījumos,
aicinām zvanīt nodokļu
administratorei Lidijai
Žukovskai pa tālr.
63057762.
Lidijai Žukovska,
nodokļu administratore
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Turpmāk Ozolnieku
Tautas namu vadīs
Madara Griba
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domi kopīgi risināt Klijēnu
ceļa rekonstrukciju

9. novembrī Ozolnieku
novada domes sēdē
deputāti konceptuāli
atbalstīja ideju par
nepieciešamību vērsties
pie Jelgavas pilsētas
domes vadības ar
aicinājumu organizēt
kopīgu Klijēnu ceļa
sakārtošanu, pilnvarojot
pašvaldības izpilddirektoru Anduli Židkovu
sagatavot nepieciešamās
formalitātes.
Kā iepriekš informējām,
Ozolnieku novada dome

augustā lūdza Jelgavas
pilsētu rast iespēju
sakārtot tai piederošo
ceļu, uzklājot tam melno
segumu, diemžēl
risinājums pagaidām
nav rasts, tāpēc tiek
meklētas papildu
iespējas, kā kopīgiem
spēkiem tomēr veikt
iedzīvotājiem nozīmīga
ceļa posma rekonstrukciju.
Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa
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Aicinām iedzīvotājus rūpēties par sava mājokļa drošību!
Gada nogalē un svētku
brīvdienās daudzi
iedzīvotāji izvēlēsies
apciemot savus draugus
un radus vai arī dosies
kādā tālākā ceļojumā.
Rūpējoties par Ozolnieku
novada iedzīvotāju
mājokļu drošību, uz
sarunu aicinājām
Jelgavas iecirkņa
Kriminālpolicijas nodaļas
priekšnieku Igoru
Helmani, kurš ir
pārliecināts, ka drošības
jautājumi lielā mērā ir
pašu iedzīvotāju rokās.
“Atstājot mājokli,
nepieciešams
pārliecināties, vai ir
aizslēgtas visas ārdurvis,
aizvērti logi un balkona
durvis. Nepieciešams
pārbaudīt arī pastkastīti, jo
ļaundari pārsvarā noskata
to mājokli, kura pastkastīte
ir pilna ar korespondenci, jo
tas liecina par saimnieka
ilgstošu prombūtni,” iesaka
kriminālpolicijas
priekšnieks.
“Nevajadzētu
mazpazīstamām personām
stāstīt par brīvdienu
pavadīšanu ārpus sava
mājokļa, kā arī sociālajos
tīklos ievietot foto un
informāciju par došanos

ceļojumā, norādot
konkrētu savu atrašanās
vietu un laiku,” Igors
Helmanis aicina būt
piesardzīgiem personīgas
informācijas publiskošanā.
Pirmā un otrā stāva
mājokļu īpašniekiem
nevajadzētu turēt vērtīgas
mantas logu tuvumā un uz
balkona. Iekārtojot mājokli,
ieteicams uzstādīt papildu
drošības ierīces logiem,
balkoniem un ārdurvīm,
kas apgrūtinātu iekļūšanu
nelūgtiem viesiem. Mājokļa
īpašniekiem iesakām
dārglietas un citas
vērtīgākās lietas glabāt
seifos, kas nav
pārvietojami - pieskrūvēti
pie grīdas, iemūrēti sienā
vai kādā citā saimniekiem
vien zināmā un drošā vietā.
Privātmāju saimniekiem
iesakām novietot savas
automašīnas pagalmā aiz
vārtiem vai garāžā - prom
no svešām acīm. Neatstāt
mājas pagalmā neaizslēgtu
auto ar vērtīgām mantām
un aizvērt garāžas durvis.
Tumšajā diennakts laikā
svarīgi, lai ielas un pagalmi
būtu labi izgaismoti,
iedegtos ar sensoriem
aprīkoti prožektori, ienākot
mājas pagalmā.

Izgaismojot ielas,
gādās par drošību

2017. gada 9. novembra
domes sēdē deputāti
izskatīja jautājumu par
Ozolnieku novada ielu
apgaismojuma
nodrošināšanu visas
nakts laikā, kas nozīmētu
apgaismojumam līdz šim

paredzēto aptuveni 60
000 eiro izmaksu
palielināšanos par
aptuveni 20 000 eiro
gadā.
Pamatojoties uz
saņemtajiem iedzīvotāju
ierosinājumiem un

Ir labi, ja mājoklis ir aprīkots
ar dzelzs durvīm un skaļu
signalizāciju vai arī to
apsargā uzticams draugs –
suns, kurš brīdinās par
nelūgtiem viesiem. Māju
īpašniekiem ir jāpārbauda
visu mājas ieejas durvju
drošība. Arī uz neilgu laiku
dodoties projām,
neaizmirsīsim pārbaudīt
visus logus, durvis, ieslēgt
signalizāciju un aizslēgt
mājas vārtus! Būsim modri,
pārrunāsim savās
ģimenēs, kā arī
solidarizēsimies ar
tuvākajiem cilvēkiem,
kopīgi rūpējoties par
drošību!
Ilgākas prombūtnes laikā
ļoti svarīgi informēt
kaimiņus un palūgt
pieskatīt savu mājokli uzreiz zvanīt saimniekam
un ziņot policijai pa
diennakts operatīvajiem
tālruņiem 112 vai 110,
nekavējoties griezties pie
saviem policijas iecirkņa
inspektoriem, ja pamana
ko aizdomīgu.
Lai mums gaišiem un
patīkamiem mirkļiem
piepildīts svētku laiks!

Vadoties pēc Ministru
kabineta 2010. gada 9.
marta noteikumiem Nr.
224 “Noteikumi par valsts

Pieņemšanas adrese
Ozolnieku novads,
Cenu pagasts
Āne, Celtnieku iela 12
Tālrunis: 63004211
Dienas, laiki
Katra mēneša trešā
otrdiena: plkst. 14.00-16.00

Igors Svjatskis
Iecirkņa inspektors

Dainis Ameters
Iecirkņa inspektors

Solvita Cukere

pēdējā laikā
aktualizējušos drošības
jautājumu, tika lemts, ka
ielu apgaismojums nakts
stundās tiks ieslēgts visā
novada teritorijā, ne tikai
vietās, kur iespējams
apgaismojums
ekonomiskajā režīmā.
Šāds ielu apgaismojuma
režīms pagaidām tiks
uzturēts līdz 2018. gada
2. janvārim, pēc tam
atkārtoti vērtējot šāda
risinājuma ietekmi uz
sabiedrisko kārtību un
drošību novada teritorijā.
Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa

Ozolnieku novada autoceļu uzturēšanas
klases 2017./2018.gada ziemas sezonā
un pašvaldību autoceļu
ikdienas uzturēšanas
prasībām”, un izvērtējot
autoceļu klasifikāciju un
transporta līdzekļu
intensitāti, noteiktas
autoceļu uzturēšanas
klases Ozolnieku novada
ielām un ceļiem ziemas
sezonā no 1. novembra līdz
31. martam. Ar novada

Valsts policijas Zemgales reģiona
pārvaldes Jelgavas iecirkņa Kārtības
policijas nodaļas amatpersonu
iedzīvotāju pieņemšanas laiki un vietas

autoceļu sadalījumu klasēs
var iepazīties pašvaldības
mājas lapā
www.ozolnieki.lv Autoceļu
uzturēšanas klases
apstiprinātas 09.11.2017.
Ozolnieku novada domes
sēdē. Lēmums Nr.12 (prot.
Nr. 12).

Guntis Žeivots,
Saimniecības daļas speciālists

Pieņemšanas adrese
Ozolnieku novads,
Ozolnieki, Stadiona ielā 10
Tālrunis: 63004275
Dienas, laiki
Katra mēneša otrā
pirmdiena: plkst. 10.00-12.00
Pieņemšanas adrese
Ozolnieku novads,
Salgales pag., Emburga,
„Vīgriezas”
Tālrunis: 63004275
Dienas, laiki
Katra mēneša pirmā
pirmdiena: plkst. 12.30-14.30

Aicinām informēt par cūkotājiem!
Pašvaldība ir saņēmusi
informāciju par kārtējo
cūkotāju, kurš pēc
Branku ciema iedzīvotāju
sniegtajām ziņām pie
atkritumu konteineriem
ir izgāzis lielu apjomu
būvgružus! Esam
pārliecināti, ka vietējie
iedzīvotāji vislabāk zina,
kurš ir atbildīgs par šīm
lietām. Jāsaprot, ka,
pamatojoties uz
anonīmām ziņām, var
konstatēt faktus, bet ne
noķert vainīgos!
Būvvalde var pārbaudīt
adreses, par kurām
iesniegta apliecinājuma
karte par pārbūvi, bet, ja
notiek patvaļīga pārbūve
vai kosmētiskais
remonts, tad Būvvaldei

šādu ziņu nav un arī te
noder kaimiņu sniegta
informācija.
Aicinām iedzīvotājus
sniegt precīzākas ziņas un
aktīvi informēt par
atklātajām nelegālajām
atkritumu izvešanas
vietām, rakstot:
info@ozolnieki.lv
(pievienojot precīzu
informāciju par atrašanās
vietu, kā arī foto
fiksāciju). Tāpat aicinām
iedzīvotājus, kuriem ir
ziņas par iespējamajiem
cūkotājiem, ziņot
Pašvaldības policijai,
rakstot:
policija@ozolnieki.lv
Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa

Pēc novada iedzīvotāju
lūguma uz sarunu
aicinājām SIA „Ozolnieku
KSDU” valdes
priekšsēdētāju Rihardu
Zakrepski, kurš
skaidro
siltumenerģijas
apgādes
pakalpojumu būtību
un ekonomisko
pamatojumu
Ozolnieku novadā.
Kādi uzlabojumi
bija nepieciešami
siltumenerģijas
apgādē novadā?
SIA “Ozolnieku
KSDU”
siltumsaimniecības
attīstītības
jautājums aktuāls
kļuva
2011/2012.gadā, kad
gāzes cenas
kāpuma dēļ pieauga
arī siltuma enerģijas
tirdzniecības tarifs
un sasniedza 46,49
LVL/MWh (66,14
EUR/MWh). Lai
samazinātu
Ozolnieku ciems iedzīvotāju
izmaksas par siltumenerģiju
vai noturētu tās 2012.gada
līmenī, tika izstrādāts
tehniski ekonomiskais
pamatojums (turpmāk
tekstā TEP) koģenerācijas
staciju un katlu māju
Kastaņu ielā 2 un Skolas
ielā 9 siltumenerģijas
ražošanas uzlabošanai,
kurā tika apskatītas trīs
problēmu risināšanas
alternatīvas:
1. pagaidu risinājums,
turpināt veikt ikgadējos
remonta darbus katlu
mājās (Kastaņu ielā 2,
Skolas ielā 9), neinvestējot
to modernizācijā;
2. katlumājas Skolas ielā 9
gāzes ūdens sildāmo katlu
vietā likt jaunu - šķeldas
apkures katlus un
rekonstruēt esošo
virszemes trases posmu;
3. izbūvēt jaunu šķeldas
katlumāju Skolas ielā 9 ar
jaudu 3,01 MW, paredzot

pieslēgt esošos un jaunus
patērētājus – Ozolnieku
vidusskolu, pirmsskolas
izglītības iestādi un sporta
halli, kā arī apvienot

katlumāja nespēja
nodrošināt pieprasīto
slodzi skolas
rekonstrukcijas dēļ, kura
izbūvējot ēkas trešo stāvu
palielinātu pieprasīto
siltuma slodzi par 50%;
• paralēli šķeldas katlumāju
izbūvei turpināt pēc
iespējas maksimāli
noslogot uzņēmuma rīcībā
esošās koģenerācijas
iekārtas.
Kādas ir izvēlētā varianta
priekšrocības?
Izvēlētā alternatīvā varianta
plusi ir:

attīstības variantiem.
Vai apzinājāties arī
izvēlētā varianta
trūkumus?
Izvēlētā alternatīvā varianta
mīnusi ir:
• augstas projekta
realizācijas izmaksas;
• palielināts
elektroenerģijas īpatsvars
siltuma ražošanā un katlu
mājas darbības
nodrošināšanai būs
nepieciešams lielāks
elektroenerģijas patēriņš.
Kāpēc tomēr izvēle krita
uz šo variantu?

mājas projektēšanu un
izbūvi.
2015. gada augustā noslēgti
līgumi par projektēšanas un
būvniecības darbu veikšanu
2016. gada 3. maijā Skolas
ielā 9 tika atklāta jaunā ES
Kohēziju fonda
līdzfinansētā projekta
ietvaros tapusī šķeldas
katlu māja, tā iezīmējot
beigu posmu SIA
„Ozolnieku KSDU" laika
periodā no 2015.gada līdz
2016.gadam realizētajiem
projektiem „Šķeldas katlu
mājas izbūve Ozolniekos"
un "Siltumtīklu izbūve
Ozolniekos".
Siltumtrases kopējais
garums ir 2061 m, kas
ekspluatācija tika nodota
2015. gada decembrī. Jaunā
trase savieno koģenerācijas
gāzes katlu māju Kastaņu
ielā 2 ar jaunuzcelto šķeldas
katlu māju Skolas ielā 9,
tādējādi apvienojot vienotā
inženierkomunikāciju tīklā
SIA "Ozolnieku KSDU"
apkurinātos objektus
Ozolnieku ciemā.
Solvita Cukere, sadarbībā ar
Rihardu Zakrepski, SIA
„Ozolnieku KSDU” valdes
priekšsēdētāju

esošos tīklus, izbūvējot
savienojošu siltumtrasi ar
Kastaņu 2 katlumāju.
Kuru no problēmu
risināšanas alternatīvām
tika nolemts realizēt?
Izvērtējot visus trīs
attīstības variantus, par
perspektīvāko atzīts
3.variants, kura realizācija
paredzēja virkni pasākumu:
jaunajā Skolas ielas 9 katlu
mājā uzstādīt jaunus
šķeldas katlus ar jaudu 3,01
MW;
• izbūvēt jaunus
siltumtīklus no Kastaņu
ielas 2 katlu mājas
esošiem siltumtīkliem, līdz
Skolas ielai 9;
• izbūvēt jaunas
siltumtrases, lai būtu
iespējams pieslēgt jaunos
patērētājus;
• atteikties no esošās
Ozolnieku vidusskolas
katlu mājas
ekspluatācijas, jo vecā

• Skolas ielas 9 katlu mājas
lietderības koeficients
palielinās no 82,5% uz
88%.
• Tiek pieslēgti Skolas ielas
9 katlu mājas siltumtīkliem
jauni patērētāji Ozolnieku vidusskola un
tās sporta zāle, kā arī 2
dzīvokļu mājas ar plānoto
slodzi 1600,1 MW.
• Tiek uzstādīti jauni
šķeldas katli ar siltuma
jaudu 3MW un lietderības
koeficientu aptuveni 88%.
• Netiks vairs ekspluatēta
esošā Ozolnieku
vidusskolas katlu māja,
tādā veidā samazinot
izmaksas uz
siltumenerģijas
ražošanu, kā arī tas būs
netiešs ieguvums
Ozolnieku vidusskolas
ekspluatācijas izmaksās.
• Visātrākais atmaksāšanās
laika periods salīdzinot ar
visiem iepriekšējiem

Vērtējot visus iepriekšējos
attīstības ceļus, izvēlētais
variants tika atzīts par
tehniski un ekonomiski
visoptimālāko un
pamatotāko ar vismazāko
atmaksāšanās laiku, kā arī
tam bija iespēja piesaistīt
valsts vai Eiropas
Savienības fondu līdzekļus.
Turpmāk citi attīstības
varianti apskatīti netika.
Kā noritēja izvēlētā
projekta realizācija?
Tālākai projekta realizācijai
tika sagatavoti divi
Kohēzijas fonda projekta
pieteikumi un 2013. gada 12.
jūnijā un 2013.gada 12. jūlijā
noslēgti līgumi ar Latvijas
Investīciju un attīstības
aģentūru par divu projektu
realizāciju, kas paredzēja
šķeldas katlu mājas un
jaunu siltumtrašu izbūvi.
2014. gada augustā notika
iepirkuma procedūras par
siltumtīklu un šķeldas kaltu

Noslēdzies
konkurss uz
SIA “Ozolnieku
KSDU”
vadītāja un
izpilddirektora
amatiem
Vērtēšanas komisijas
locekļi I. Grundmane, A.
Židkovs un D. Liepiņš ir
noklausījušies kandidātus
un pieņēmuši lēmumu no
10 iespējamajiem
kandidātiem par SIA
“Ozolnieku KSDU” vadītāju
apstiprināt Ēriku
Zaporožecu, kurš sāks
pildīt amata pienākumus šī
gada 1. decembrī. Par SIA
"Ozolnieku KSDU"
izpilddirektoru no 5
iespējamajiem kandidātiem
apstiprināts Andris
Zābelis, kurš sāks pildīt
amata pienākumus jau
21. novembrī.
Sabiedrisko attiecību
un informācijas daļa
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Par ēku un būvju ekspluatāciju
Pēc Ozolnieku novada
Būvvaldes rīcībā
esošiem datiem mūsu
novadā ir ievērojams
skaits dzīvojamo
māju, dažādu
palīgēku,
inženierkomunikāciju
, dīķu, piebraucamo
ceļu un daudzu citu
būvju, kuras ir
pabeigtas, tiek
lietotas, bet nav
nodotas ekspluatācijā.
Būvvalde atgādina
nekustamo īpašumu,
ēku, inženiertīklu un
inženierbūvju
īpašniekus savlaicīgi
veikt nepieciešamās
darbības savu objektu
nodošanai
ekspluatācijā, jo
likuma ietvaros
jebkuru būvi aizliegts
izmantot līdz tās
pieņemšanai
ekspluatācijā.
Lai sakārtotu būvniecības
formālo pusi, un, ievērojot
būvniecības regulējuma
prasības, piemēram,
pabeidzot pirmās grupas
(ēkas vai tās daļas)

būvdarbus, pasūtītājam
būvvaldē jāiesniedz
aizpildīta paskaidrojuma
raksta II daļa un objekta
izpilduzmērījums, bet II
grupas būvēm (ēkām virs
25m2 ciemu teritorijās un
virs 60 m2 ārpus ciemu
teritorijām) arī
kadastrālās uzmērīšanas
lietu, savukārt
energoapgādes objektam
vai tā daļai - novietojuma
izpildmērījumus digitālā
formā LKS 92 koordinātu
sistēmā.
I grupas būve ir
uzskatāma par
pieņemtu
ekspluatācijā, ja
paskaidrojuma raksta
III daļā ir būvvaldes
izdarīta atzīme.
II grupas būves
pieņemšanai
ekspluatācijā
Būvvaldē jāiesniedz
sekojoši dokumenti:
1) ēkas vai telpu grupas
kadastrālās
uzmērīšanas lieta
(inventarizācija);
2) būvprojekta
izstrādātāja (arhitekta)

rakstisks pozitīvs
atzinums par būves
atbilstību
būvprojektam;
3) sertificētu mērnieku
ēkas horizontālais un
vertikālais
izpildmērījums;
4) ēkas energoefektivitātes
pagaidu sertifikāts
apkurināmām ēkām
virs 50m2;
5) elektroinstalācijas
pārbaudes
dokumentācija un
pārbaudes akts;
6) akts par dūmvadu un
ventilācijas kanālu
tehnisko stāvokli –
skursteņslaucītāja
atzinums
(http://www.skurstensl
aukiem.lv/chimney-sw
eeper-list.html);
7) institūciju atzinumus,
ja tās saskaņā ar
būvatļaujā iekļautajiem
ēkas vai tās daļas
projektēšanas
nosacījumiem ir
izdevušas tehniskos vai
īpašos noteikumus;
8) būvprojekts un
būvatļauja;

9) apliecinājums par ēkas
vai tās daļas gatavību
ekspluatācijai
(14.pielikums)
(http://ozolnieki.lv/par
valde/iestades-un-stru
kturvienibas/buvvalde/
veidlapas)
II grupas būve ir
uzskatāma par
pieņemtu
ekspluatācijā ar
parakstītu aktu par
pieņemšanu
ekspluatācijā, bet
energoapgādes
objekts – kad
Būvvalde
apliecinājuma kartē
izdarījusi atzīmi par
būvdarbu pabeigšanu.
Svarīgi ievērot Ozolnieku
novada domes saistošo
noteikumu prasības par
būvniecībā pārsniegto
noteikto būvdarbu
veikšanas ilgumu. Ja tas ir
pārsniegts, tad ar nākamo
mēnesi pēc būvniecības
termiņa izbeigšanās līdz
mēnesim, kad parakstīts
akts par būves
pieņemšanu ekspluatācijā,
būves tiek apliktas ar

nekustamā īpašuma
nodokļa likmi 3% apmērā
no lielākās vērtības –
būvei piekritīgās zemes
kadastrālās vērtības vai
būves kadastrālās
vērtības.
Lūdzam īpašniekus
ierasties Būvvaldē un
iesniegt aizpildītu
paskaidrojuma raksta II
daļu par minētā objekta
būvdarbu pabeigšanu un
normatīvos aktos
noteiktos pielikumus, kā
arī savlaicīgi uzsākt II
grupas būvju nodošanas
ekspluatācijā procesu.
Nenodotu ēku un
būvju ekspluatācijas
gadījumā Būvvalde
var uzsākt būves
patvaļīgas
ekspluatācijas
administratīvo
procesu.
Informāciju par nodošanu
ekspluatācijā var saņemt
personīgi Ozolnieku
novada domes 2. stāvā
Būvvaldē vai zvanot pa
tālr. 63099200.

Vērsīsies pret graustu īpašniekiem
Mūsu novadā šobrīd ir
konstatēti vairāki
desmiti ēku un būvju,
kuru stāvoklis apbēdina
ar savu izskatu un
atsevišķas pat apdraud
to cilvēku dzīvības, kuri
ikdienā atrodas to
tuvumā. Cēloņi šai
situācijai ir dažādi, bet,
galvenokārt, tās ir radušās
neapdomīgi, privatizējot
vai iegādājoties padomju
laikā būvētas ēkas, bet to
īpašnieki nav izpratuši
savu atbildību ēku
uzturēšanā.
Lai situāciju uzlabotu,
Ozolnieku novada
Būvvalde ir apsekojusi
vairāk nekā 20 bēdīgā
stāvoklī esošas būves.
Vairākām ir uzsākts
administratīvais process,
tomēr Būvvaldes mērķis
nav sodīt īpašniekus, bet
panākt, lai ēkas tiktu
sakārtotas vai nojauktas.
Tāpat ir plānots šajā
procesā aktīvāk iesaistīt
sabiedrību. Pašvaldības
mājas lapā tiks izveidota
sadaļa par graustiem,

kur iedzīvotāji varēs
saņemt informāciju,
sniegt ziņas un balsot
par aktuālākajiem
objektiem. Tā varētu
izveidoties par publisku
aptaujas formu. Protams,

vairākus gadus sekmīgi
darbojas citās
pašvaldībās.
Jāatgādina, ka ēkām, kuras
saņēmušas graustu
statusu, tiek piemērots
par 3% lielāks nekustamā

īpašumus.
Ja īpašnieks nereaģē uz
atkārtotiem
aicinājumiem savest ēku
kārtībā vai to nojaukt,
Ozolnieku novada dome
var pieņemt lēmumu par

ka ēku par bīstamu un
degradējošu var atzīt
Būvvaldes speciālisti, bet
sankciju paātrināšanu
sekmēs lielākais nodoto
balsu skaits objektam.
Līdzīga prakse jau

īpašuma nodoklis. Kā
liecina pieredze valstī
kopumā, paaugstinātā
nodokļu likme kaut
nedaudz stimulē
īpašniekus savest kārtībā
savus nekustamos

tās piespiedu
nojaukšanu. Savukārt
naudas līdzekļi, kas
nepieciešami
nojaukšanas darbiem,
tiks piedzīti no
īpašnieka.

Jāatzīst, ka arī pašvaldības
īpašumā ir vairāki objekti,
kuru stāvoklis ir tuvu
graustu statusam. Tāpēc
jau līdz šā gada beigām ir
paredzēts nojaukt divas
katlu mājas – Emburgā,
Salgales pagastā, un
Krasta ielā Ozolniekos.
Ozolnieku novada
Būvvalde lūdz ēku, būvju
un teritoriju īpašniekus
kritiski un savlaicīgi
novērtēt sava nekustamā
īpašuma vizuālo un
tehnisko stāvokli, ēku,
žogu izskatu, fizisko
noturību un teritoriju
sakoptību, lai izvairītos no
administratīvas atbildības,
palielinātiem nekustamā
īpašuma nodokļiem vai
pat piespiedu
nojaukšanas.
Nepieciešamības
gadījumā aicinām
konsultēties Ozolnieku
novada Būvvaldē.
Rakstu autors
Arvīds Račinskis,
Ozolnieku novada Būvvaldes
vadītājs

Saskaņā ar Ozolnieku
novada domes
09.11.2017. lēmumu
(sēdes protokols Nr.12,
17.§) publiskajai apspriešanai un institūciju
atzinumu saņemšanai
nodota Ozolnieku
novada Cenu pagasta
Raubēnu ciema
nekustamā īpašuma
“Veclieknas”
lokālplānojuma 1.redakcija un Vides pārskata
projekts.
Lokālplānojuma un Vides
pārskata publiskās apspriešanas termiņš noteikts
četras nedēļas – no

27.11.2017. līdz 25.12.2017.
Lokālplānojuma dokumenti
būs pieejami publiskās
apspriešanas laikā
Ozolnieku novada pašvaldības Būvvaldes telpās
Stadiona ielā 10, Ozolniekos, un internetā – pašvaldības mājaslapā www.ozolnieki.lv un portālā www.geolatvija.lv.
Publiskās apspriešanas
sanāksme notiks 18.12.2017.
plkst. 15:00, Būvvaldes
telpās, Stadiona ielā 10.
Sanāksme, kurā tiks izskatīti
publiskās apspriešanas laikā
saņemtie priekšlikumi un
institūciju atzinumi, notiks

“3+ Ģimenes kartes” turpmāk
izsniegs arī daudzbērnu ģimeņu
bērniem un jauniešiem

"3+ Ģimenes kartes"
turpmāk izsniegs arī
bērniem un jauniešiem, kas
mācās. To nosaka Ministru
kabinetā pieņemtie
grozījumi noteikumos
„Valsts atbalsta
programmas "Latvijas
Goda ģimenes apliecība
"3+ Ģimenes karte"".
Turpmāk vecākam būs
tiesības lūgt minēto karti
piešķirt arī bērniem, kuri ir
sasnieguši septiņu gadu
vecumu un pilngadīgajām
personām, kas turpina
iegūt izglītību, bet vēl nav
sasniegušas 24 gadu
vecumu. Vienlaikus
noteikts, ka bērns, lietojot
"3+ Ģimenes karti",
personu apliecinoša
dokumenta vietā var
uzrādīt skolēna apliecību.
Kartes izsniedz Sabiedrības
integrācijas fonds.
Papildināti arī "3+ Ģimenes
kartes" piešķiršanas
kritēriji. Lai aizsargātu
bērna tiesības un veicinātu
vecāku pienākumu
pildīšanu – bērna
nodrošināšanu ar
uzturlīdzekļiem, noteikts,
ka turpmāk būs
jāpārbauda, vai vecāki nav

reģistrēti kā parādnieki
Uzturlīdzekļu garantiju
fonda administrācijas
parādnieku reģistrā. Ja
vecāks ir reģistrēts kā
parādnieks, tad kartes
izsniegšana tiek atteikta.
Izņēmums ir tad, ja vecāks
ir cilvēks ar invaliditāti vai
pārejošas darbnespējas
gadījumos, kā arī tad, ja
parādnieks ir noslēdzis
vienošanos ar
Uzturlīdzekļu garantiju
fondu par uzturlīdzekļu
maksājumu veikšanas
kārību un šo vienošanos
pilda.
Latvijas Goda ģimenes
apliecība "3+ Ģimenes
karte" ir valsts veidota
atbalsta programma
daudzbērnu ģimenēm, kas
reizē kalpo arī kā
apliecinošs dokuments
tam, ka ģimenē aug trīs un
vairāk bērnu vecumā līdz
astoņpadsmit gadiem, kā
arī pilngadīgas personas
līdz 24 gadiem, ja tās
iegūst vispārējo,
profesionālo vai augstāko
izglītību. Šīs kartes
īpašniekiem ir iespēja
saņemt dažādas atlaides,
izmantojot pakalpojumus,
kurus piedāvā valsts,
pašvaldību iestādes un
privātie uzņēmumi Latvijā.
Raksts tapis sadarbībā ar
Labklājības ministrijas
Komunikācijas nodaļu

15.01.2018., plkst.15:00,
Būvvaldē.
Apmeklētāju pieņemšanas
laiks Ozolnieku novada
pašvaldības Būvvaldē –
pirmdienās no plkst.9:00
līdz 12:00 un no 13:00 līdz
17:00 un ceturtdienās no
plkst. 13:00 līdz 19:00.
Rakstiskus priekšlikumus
iespējams iesniegt līdz
25.12.2017., sūtot pa pastu
vai iesniedzot Ozolnieku
novada pašvaldībā, Stadiona
iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku
novads, LV-301.
Antra Plotņikova, Zemes
ierīcības inženieris

Īpašniekiem ir pienākums organizēt
meliorācijas sakārtošanu savos īpašumos
Ņemot vērā iedzīvotāju
sūdzības par applūdušiem
īpašumiem Ozolnieku
novada Cenu pagasta
Raubēnu ciemā, Ozolnieku
novada pašvaldības
darbinieki ir veikuši norādīto
teritoriju apsekošanu un
konstatējuši, ka norādītajā
vietā atsevišķas teritorijas
applūst privātīpašumos
esošu nesakoptu grāvju dēļ,
bet aizaugušajos grāvjos

iemājojuši bebri, kas veido
aizsprostus, tā veicinot vēl
lielāku applūšanas risku.
Lai novērstu šādu īpašumu
un blakus teritoriju
applūšanu, aicinām
īpašniekus izturēties
atbildīgi un veikt
nepieciešamos pasākumus
savā īpašumā esošo grāvju
iztīrīšanai un sakopšanai.
Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa

Grūtībās nonākušiem
bērniem sniedz patvērumu
un aizsardzību
Ģimene ir dabiska bērna
attīstības un augšanas vide,
un katram bērnam ir
tiesības uzaugt ģimenē.
Diemžēl nereti bāriņtiesai
nākas pieņemt lēmumu

aizsargātības
sajūtu,
nodrošināt
atbilstošus
apstākļus viņa attīstībai un
labklājībai, atbalstīt bērna
centienus būt patstāvīgam.
Vecāku zaudējums, kā arī

aizbildņu ģimenēs, bet 3
bērni
uzturas
ārpusģimenes
aprūpes
iestādēs.
Ja esat sajutuši sevī vēlmi
sniegt dzīves krustcelēs

par bērna šķiršanu no
ģimenes. Šādā situācijā kā
viena no alternatīvām ir
meklēt audžuģimeni, kurā
bērnu ievieto uz laiku.
Dažkārt bērns audžuģimenē
pavada
dažus
mēnešus, bet dažkārt
uzturas tur līdz pat
pilngadības sasniegšanai.
Ir ļoti būtiski, kādā ģimenē
bērns nonāk, jo pats galvenais, lai bērns no audžuvecākiem justu sapratni,
aizsardzību, atbalstu un
mīlestību.
Ārpusģimenes
aprūpes
mērķis ir radīt bērnam

vecāku nodarītais bērniem
rada īpaši jūtīgu attieksmi
pret apkārtējo pasauli, kas
reizēm izpaužas sabiedrībai
nepieņemamā
uzvedībā.
Ozolnieku novada bāriņtiesa aicina uzņemties rūpes
par bērniem, kuri palikuši
bez vecāku gādības, kļūstot
par aizbildņiem, audžuģimenēm, adoptējot vai ar
iedrošinājumu un atbalstu
izturoties pret tiem, kuri to
dara. Šobrīd ārpusģimenes
aprūpē
atrodas
22
Ozolnieku novada bērni,
no kuriem 19 bērni dzīvo

nonākušiem
bērniem
mājas, sniegt savu mīlestību un ģimenes sajūtu
bērniem, kuriem šāds
atbalsts
ir
ļoti
nepieciešams, un apsvēruši
domu kļūt par audžuģimeni,
aicinām
vērsties
Ozolnieku
novada
bāriņtiesā.
Ieva Spalva, Ozolnieku
novada
bāriņtiesas
priekšsēdētājas vietniece
(tālr. 28611570, e-pasts:
barintiesa@ozolnieki.lv)
Solvita Cukere
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Paziņojums par lokālplānojuma
“Veclieknas” 1.redackijas un Vides
pārskata projekta publisko apspriešanu
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Novembris - patriotisma mēnesis

Novembris - patriotisma
mēnesis - šogad novadā
skaistiem pasākumiem un
daudzkrāsainām emocijām
piepildīts. Paldies visiem
novadniekiem, kuri atbalsta
tradīciju kopšanu, pieminot
mūsu varoņus un godājot
Latvijas valsti! Ir svarīgi
būt kopā ar saviem
bērniem, skolēniem
mums nozīmīgās
dienās, jo patriotismu
varam nodot tikai caur
ko personisku - stāstiem, atmiņām,
dziesmām un kopā
apmeklējot pasākumus.
Patriotisms sākas ar
piederības izjūtu savai
ģimenei, skolai, darba
kolektīvam, novadam.
Pirmās piederības izjūtas
dzimtajai vietai rodas
ģimenē, kur tiek koptas
tradīcijas, ģimenes lokā
svinēti svētki, stāstīts
vecvecāku pieredzētais.
Vecākā paaudze ir kā dzīvas
vēstures liecības par to, ko
mūsu tauta piedzīvojusi
daudzus gadu desmitus
atpakaļ. Vecvecāku un

vecāku stāsti, kas piedzīvoti,
daudz labāk palīdz iepazīt
Latvijas vēsturi tieši no
ģimenes un dzimtas,
novada skatupunkta.
Atcerēsimies, ka vārds
patria un patriotisms
nozīmē tēvijas mīlestību!
Ozolnieku novada Jauniešu
iniciatīvu centros,
bibliotēkās skolās, pirmss-

svētku noskaņu. Kopīga
kūkas cepšana novada
Jauniešu centros apmeklētājiem sagādāja īpašu
prieku. Radošajās
darbnīcās jaunieši veidoja
patriotiskas rokassprādzes,
bet svētku nedēļu noslēdza
ar piedalīšanos Lāpu
gājienā, kopīgām dziesmām
pie Tautas nama un filmas
"Rīgas sargi" noskatīšanos.

kolas un kultūras iestādēs
Patriotu nedēļā bērni un
jaunieši, pedagogu vadīti,
skaisti noformēja telpas, lai
ikviens apmeklētājs sajustu

Salgales pagastā, stiprinot
piederību dzimtajai vietai,
Ozolnieku novada konkursā
„Es zinu, varu un daru”
realizēts teritorijas labiekār-

tošanas projekts Emburgas
pilskalnā. Salgalieši vēlas
turpināt šīs Livonijas
ordeņa pils vietas sakopšanu un senās vēstures
atgādinājumu ar kādu
jaunu vides objektu.
Novembrī Edvarta Virzas
un Elzas Stērstes muzejā –
mājā ”Billītes” – tika rīkota
rudens talka. „Salgales
atbalsta biedrības” biedri
kopā ar citiem talciniekiem
bija cītīgi lapu grābēji un
zālienā sabirušo valriekstu
klājiena savācēji, bet pēc
talkas uz vietas cepto rudzu
maizes kūpošo šķēli azaidā
papildināja E.Virzas
mazmazdēla Eduarda
Lieknas atmiņu stāstījums.
Lāčplēša dienā novadnieki
ar aizdegtām lāpām devās
uz piemiņas vietu pie Skuju
skolas un Vareļu
pieminekļa, lai godinātu
Latvijas atbrīvošanas kauju
varoņus, bet Valsts
neatkarības dienā iededza
sveces pie Garozas skolas
piemiņas akmens, klausījās
Salgales Mūzikas un
mākslas skolas audzēkņu

koncertu.
Īpašu, dvēselē izjustu
piederību Latvijai dāvāja
jauktā kora „Svīri” un
komponista Mārtiņa
Brauna koncerts Garozas
pamatskolā, kas novadniekus vienoja ar komponista tautā mīlētajām
dziesmām- ”Dvēselīte”,
”Mīla ir kā uguns” un
”Saule, Pērkons, Daugava”.
Novadniekus vienojoši bija
lāpu gājieni Salgales
pagastā un Ozolniekos. Par
spēcīgu tradīciju
kļuvusi arī kopīga
himnas dziedāšana
svētku pasākumos, kad
cilvēki apvienojas
dziesmā un lūgšanā par
savu valsti.
Patriotisma mēnesī
liesmoja ugunskuri pie
novada skolām, Skuju
skolas piemiņas vietas,
Vareļu pieminekļa,
Ozolnieku Tautas nama un
Gaismas ceļa uguntiņas,
sasildot sirdis, atspīdēja pār
visu Ozolnieku novadu.
Solvita Cukere

Būt ieinteresētiem novada vēstures notikumu izpētē

"Tauta pastāv tik ilgi,
kamēr zina savu vēsturi," pārliecināts mūsu
novadnieks, vēstures
pētnieks Edgars Skuja,
kurš kopā ar domubiedriem jau 5 gadus aktīvi
darbojas biedrībā
„Meklēšanas vienība
ZVAIGZNE”, lai
meklētu XX gadsimta
karos bezvēsts
pazudušos un viņu
mirstīgās atliekas
nonāktu dzimtajā zemē,
dzimtas kapos, kur
tuviniekiem uzkavēties,
nolikt svecīti un atgūt
sirdsmieru.
Kā Jūs nonācāt līdz

darbam
meklēšanas
vienībā?
Esmu vietējais 1984.gadā
absolvēju
Ozolnieku
vidusskolu.
Sociālajos tīklos
uzdūros foto
galerijai, kur
pamanīju savu
draugu meklēšanas
ekspedīcijā.
Nejauši satiku
skolasbiedru Lauri
Kalēju, kurš 2010.
gadā jau bija
nodibinājis
biedrību un aktīvi
darbojās
meklēšanas darbos. Uzsākām
sarunu un, kad Lauris sāka
stāstīt par meklēšanas
ekspedīcijām, man „skudriņas
skrēja pār muguru”. Uzreiz
sapratu, ka vēlos aktīvi tajā
līdzdarboties. ”Meklēšanas
vienībā Zvaigzne” brīvprātīgi
iesaistījušies visdažādāko
profesiju pārstāvji. Es esmu
beidzis Aviācijas institūtu,
tomēr, atnākot neatkarības
laikiem Latvijā, biju spiests
pārkvalificēties, bet tagad
stūrēju autobusu starptautiskos reisos. Pašreiz meklēšanas
vienībā ir 30 biedri un
kandidāti no jauniešiem līdz
sirmgalvjiem, arī sievietes.
Latvijā darbojas vairākas

”Zvaigznes grupas”, bet
Ozolnieku novadā esmu
filiāles vadītājs.
Kas ielika Jūsos dzīvu
interesi par vēsturi?
Dzīves ceļā satiktajiem
skolotājiem ir liela nozīme.
Mums bija tā laime mācīties
pie ievērojamā Ozolnieku
vidusskolas vēstures skolotāja
Vladislava Stafecka, kurš bija
arī valsts pirmās ekoskolas
pasniedzējs, Brāļu kapu
komitejas loceklis, aktīvi
darbojās Dabas un pieminekļu
aizsardzības biedrībā, Bērnu
fondā un bija Jaunsargu
kustības aizsācējs. Viņš mūs tā
prata ieinteresēt Latvijas un
novada vēstures priekšmetā,
ka mēs - puikas, saklausījušies
nostāstus, ņēmām lāpstas un
gājām uz mežu rakt.
Kad sajutāt, ka skolas
gadu aizrautība pāraug
nopietnā interesē
vēstures artefaktu
meklējumos?
Mans pirmais nopietnais
atradums bija inicializēts
karavīra cirvis, vācu virsnieka
munīcijas patrona un monēta,
ko uzgāju ierakumos mežā
iepretim SAC ”Zemgale”.
Iesācēja veiksme man iedeva
spēcīgu azartu tālākajai
darbībai, kur nu esmu
iesaistījis arī savu dēlu
Kristeru. Šobrīd meklējumiem
ir veltīts viss mūsu brīvais
laiks. Ģimene atbalsta manu

un dēla kopīgo nodarbi.
Ko ir izdevies paveikt
šajos gados?
Pie Cenu stacijas atmīnējām
un izcēlām ārā 19 aviācijas
bumbas. Šogad sēņojot,
Ložmetējkalna apkaimē
atrastas karavīru mirstīgās
atliekas, bet Brankās tika
atrasts vācu karavīrs, kurš
1944.gadā kritis kaujās par
Jelgavu. Šobrīd gatavojam
visus nepieciešamos
dokumentus un gaidām
papildus ziņas no Vācijas viņa
ekshumācijai. Piedalījāmies
arī arheoloģiskajos izrakumos
Aizkraukles luterāņu baznīcā.
Kas ir vēstures pētnieka
ceļa somā, dodoties
ekspedīcijā?
Pinpointers - mini metāla
detektors relikvijas precīzas
atrašanās vietas noteikšanai.
Vienmēr līdzi ir nazis, birstītes
relikviju attīrīšanai un
fotoaparāts. Bieži dodamies
daudzdienu braucienos ar
ugunskuriem un teltīm.
Pie kāda projekta strādājat šobrīd?
Kad uzzināju, ka skolā ir
muzejs, izveidojās brīnišķīga
sadarbība. Patriotisma mēnesī
sadarbībā ar skolu tapis jauns
vēstures notikumus atspoguļojošs stends, kas stāsta par
1812.gada 7. jūlijā notikušajām
Napoleona karaspēka kaujām
tagadējā novada teritorijā,
netālu no Ozolnieku skolas.
Pirms gada - 1916. gada aprīlī
netālu no Ozolnieku vidussko-

las tika atrasts unikāls
vēsturisks artefakts – sudrabā
kalts virsnieka zobens. Latvijā
tas ir otrais atrastais Napoleona laika zobens. Atradumu
nodevām Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam. Bet
atrastās Napoleona kauju
lielgabala lodes nodevām
skolas muzejam, lai skolēni var
apskatīt unikālas vēstures
liecības.
Mūsu sarunas laikā Edgars
apliecina – ja vienreiz kāds
brīvprātīgi devies līdzi
meklējumos un darbojies kopā
ar vienības pārstāvjiem, tas
pārvēršas par aicinājumu, no
kura vairs nevar atteikties. Tie
ir cilvēki, kuri strādā bez
atalgojuma, ziedo savu brīvo
laiku un līdzekļus. Viņi ar savu
piemēru arī bērniem māca
sirdsapziņas, patriotisma,
cieņas un pateicības vēsturi.
Ozolnieku novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
Guntars Akmentiņš ticies ar
meklēšanas vienības pārstāvjiem un pārrunājis iespēju
2018. gada pavasarī iesaistīt
novada jauniešus aizraujošā
vēstures liecību meklēšanas
procesā.
Edgars Skuja uzskata:
”Patriotisms ir mīlēt un cienīt
savu dzimto vietu, tēvzemiLatviju. Patriotismu veido
ģimene un aizrautīgi skolotāji.
Bērnus audzinām darbojoties
kopā, atbildot uz jautājumiem
un meklējot vēstures faktus.”
Solvita Cukere

Ozolniekos ar novembri
sāka darboties Jauniešu TV.
Nosaukums jau runā pats
par sevi – TV, un jaunieši
vēlas, veidojot video
sižetus, atspoguļot
Ozolnieku novadā
notiekošos pasākumus kā
izglītībā, tā kultūrā un arī
sportā. Iecere ir veidot īsus
video atskatus par novadā
notiekošajiem
pasākumiem, tai skaitā arī
veidot intervijas un rosināt
diskusijas. Šobrīd tiek
filmēts un montēts jauns
video materiāls PII ”Pūcīte”
un PII ”Bitīte” mazo ķiparu
sveiciens Latvijai
dzimšanas dienā. Viņu
pirmais veikums
Patriotisma nedēļā ir lieliski
izdevies!
Sižetu var noskatīties:
https://www.youtube.com/
watch?v=ekhn-XArn_E
Santa Tuherma,
Jaunatnes lietu speciāliste

Sveicam
decembra
jubilārus!

Visskaistākā laikam ir ziema,
Kad uzsnidzis sidrabains sniegs.
Visskaistākā laikam ir dzimšanas diena,
Kad Tevi neatstāj prieks!

Mirdzai Bojārei

90 gadi

Dzidrai Motei

90 gadi

Zinaidai Mednei

85 gadi

Maigai Strautai

85 gadi

Mirdzai
Marcinkevičai

80 gadi

Regīnai Siliņai

80 gadi

Birutai Reimanei

75 gadi

Andrejam Butam

75 gadi

Valentīnai Iļjušinai

75 gadi

Jānim Labučam

75 gadi

Uldim Kreišmanim

75 gadi

Annai Daņilovai

75 gadi

Linartam Lukšo

75 gadi

Sarmītei Majevskai

75 gadi

Valijai Stepei

75 gadi

Dodoties pretim
Latvijas simtgadei, ir
svētīgi palūkoties
atpakaļ un novērtēt
iepriekšējo paaudžu
devumu mūsu novada
izaugsmē.

pieminekļa komiteju. Jaunā
pieminekļa uzstādīšanā
dalību ņēma arī Ozolnieku
pagasta aizsargu nodaļa,
kuru vadīja Indriķis
Skadiņš no „Buļļiem”.
Ozolnieku aizsargi apzināja

Piemiņas brīdis 2017.g. 11. novembrī

Pēc Latvijas valsts
dibināšanas 1918. gada 18.
novembrī, vairāk nekā gadu
mūsu armija turpināja
cīnīties pret mūsu neatkarības pretiniekiem.
Ozolnieku novada teritorijā
nozīmīgākās cīņas notika
1919. gada novembrī, kad
Latvijas armija cīnījās ar
skaitliski krietni lielāko un
tehniski labāk apgādāto
Rietumkrievijas brīvprātīgo
armiju, ko vairāk zinām pēc
komandiera uzvārda kā
Bermonta karaspēku.
Lai atgādinātu nākamajām
paaudzēm Neatkarības karā
kritušo cīnītāju piemiņu, ar
vietējo cilvēku iniciatīvu
ierīkoja piemiņas vietas un
uzstādīja pieminekļus.
Pēc 1919.gada novembra
kaujām, 16 kritušie 6. Rīgas
kājnieku pulka kareivji tika
apglabāti brāļu kapā pie
Skuju skolas, jeb daudzi to
atceras kā agrāko Skuju
krogu. 1922. gadā tika
uzstādīts koka piemineklis
obeliska formā, kas jau
1930. gadu sākumā bija
sliktā stāvoklī.
1922. gadā par Skuju skolas
pārzini sāka strādāt
skolotājs Jānis Mednis un
otra skolotāja bija viņa
dzīvesbiedre Karlīna
Medne. 1930.gadā pēc
skolotāja Medņa iniciatīvas
iestādīja Varoņu aleju, kur
katra no 16 liepiņām bija
veltīta brāļu kapā apglabātajiem latviešu
karavīriem.
1933. gadā Skuju skolas
pārzinis J. Mednis sāka
organizēt jauna pieminekļa
izgatavošanu, viņa vadībā
izveidoja Ozolnieku
apvienoto organizāciju

un izraka kaujās kritušo
latviešu karavīru mirstīgās
atliekas, kuras nebija
apglabātas kapsētā vai
brāļu kapā. 1937. gadā tās
apbedīja Cenu kapos, tāpat
tur pārapbedīja kareivjus
no Skuju skolas brāļu kapa.
Tagadējais piemineklis pie
brāļu kapa Cenu kapos
uzstādīts 1989.gadā.
Jaunā piemiņas vietas
koncepcija paredzēja
pieminēt visus 6. Rīgas
kājnieku pulka karavīrus,
kuri piedalījušies kaujās
pret Bermonta karaspēku.
Kā galvenais piemiņas
vietas akcents bija
paredzēts piemineklis.
Literatūrā minēts, ka
pieminekļa metu izgatavojis
pazīstamais tēlnieks Kārlis
Zāle, taču patiesībā
pieminekļa autors ir viņa
skolnieks un asistents
Mārtiņš Šmalcs. Tēlnieks
M. Šmalcs bija K. Zāles
palīgs divu, iespējams,
iespaidīgāko Latvijas
tēlniecības monumentu –
Rīgas Brīvības pieminekļa
un Rīgas Brāļu kapu skulptūru izgatavošanā.
Iespējams, ka M. Šmalcs no
K. Zāles saņēmis ieteikumus Skuju skolas
pieminekļa izgatavošanā.
Piemineklis izgatavots no
Itālijas trarvertīna, kas
daudz izmantots arī
Brīvības piemineklī.
Bareljefā, kur attēloti divi
karavīri, kuri dodas kaujā,
arī var saskatīt lielā
meistara ietekmi.
Piemineklī iegravēts
kodolīgs vēstījums –
Varonīgajiem Tēvzemes dēliem. 1919.
Svinīgā pieminekļa

atklāšana notika 1937.
gada 24.oktobrī. Pie
Ozolnieku pagasta mājām
bija izkārti Valsts karogi.
Pieminekļa komitejas
priekšsēdis, skolotājs J.
Mednis atklāja pasākumu
ar pateicību visiem
pieminekļa izgatavošanas
un tā apkārtnes labiekārtošanas atbalstītājiem.
Atklāšanas ceremoniju pēc
īsas uzrunas veica 6. Rīgas
kājnieku pulka komandieris
pulkvedis Jānis Liepiņš.
Laikrakstā „Zemgales
Balss” var lasīt: „Kad no
jaunā pieminekļa noslīd
baltais pārklājs, mierīga,
maz liet skumja rudens
saule it kā noglaudot atspīd
divu jaunu akmenī veidotu
cīnītāju sejas… uz brīdi
iestājas klusums. Tad

iznīcināts, bet tam ļāva
ieaugt krūmājos. Pieminekli
saglabāja kā mākslas
objektu ar kultūrvēsturisku
nozīmi, bet sakopšanu vai
restaurāciju neveica. Tas
atradās Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas mācību
un pētījumu mežsaimniecības apsaimniekojamā
teritorijā. Pārmaiņu laikā
jau 1987. gadā mežsaimniecības galvenais mežzinis
Luciāns Vuguls sāka
organizēt pieminekļa
restaurāciju. 1988. gada
vasarā, izmantojot Latvijas
PSR Dabas un pieminekļu
biedrības piešķirtos 1000
rubļus, mežsaimniecības
darbinieki sabiedriskā
kārtā, bez atalgojuma, veica
pieminekļa atjaunošanu.
Restaurācijas darbus veica

Pieminekļa atklāšanas brīdis

Skuju skolas pārzinis skolotājs Jānis Mednis ar audzēkņiem.

atskan lūgšana – Dievs,
svētī Latviju!” Tur minēts,
ka pieminekļa izgatavošanai izlietoti 8000 lati. Vēl
pēc gada veica pieminekļa
apkārtnes labiekārtošanas
darbus. Varoņu aleja it kā
savienoja pieminekli un
skolu - pagātni un nākotni.
Laikā, kad 50 gadus Latvijā
valdīja padomju okupācijas
vara, Brīvības cīņu
pieminekļi bija neatkarīgās
Latvijas simboli. Lielu daļu
no tiem, kā, piemēram,
Vareļu pieminekli Latvijas
Kara skolas kritušajiem
kadetiem, iznīcināja. Skuju
skolas piemineklis netika

Mārtiņa Šmalca dēls
Dzintars Šmalcs.
Pateicoties šiem vietējiem
novada patriotiem,
uzstādītais piemineklim,
kas veltīts 6.Rīgas kājnieku
pulka kritušajiem kareivjiem atmiņas par
bermontiādes notikumiem
glabā jau 80 gadu.

Aigars Stillers,
Ozolnieku novada vēstures
ekspozīcijas krājuma glabātājs
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Ozolnieku Brīvības cīņu piemineklim
pie Skuju skolas – 80

VIDE UN KULTŪRA

Ozolnieku
jaunieši
izveido
sižetu par
patriotismu

9
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JAUNIEŠU AKTIVITĀTES
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Skolēni viesojas Rīgas pilī

Ozolnieku vidusskolas 8.B
klases skolēni bija uzaicināti
viesoties Rīgas pilī, lai tiktos
ar Latvijas Valsts prezidenta
kundzi,
iniciatīvas
„Nacionālo
dārgumu

novada, lai kopā dotos
izzinošā un aizraujošā
ekskursijā pa atjaunoto
Rīgas pili. Ekskursijas laikā
ielūkojāmies pils zālēs,
izzinājām pils vēsturi un

jaunatklāšana” patronesi
Ivetu
Vējoni.
Novada
jaunieši
ir
uzvarētāji
iniciatīvas otrajā gadā
Ozolnieku novadā, un
viesošanās pilī bija kā balva,
ko skolēniem dāvāja Iveta
Vējone.
Rīgas pilī satikāmies arī ar
citu skolu jauniešiem iniciatīvas
„Nacionālo
dārgumu jaunatklāšanas”
uzvarētāju klasēm no
Jelgavas pilsētas un Jelgavas

telpu nozīmi. Skolēni bija
pārsteigti par greznajām
telpām,
bagātīgajiem
griestu gleznojumiem un
telpu pielietojumu ikdienā.
Pēc ekskursijas jaunieši tika
uzaicināti uz sarunu pie
tējas tases, lai dalītos
iespaidos,
kas
gūti
iniciatīvas laikā. Jaunieši
pastāstīja patronesei, kādus
Nacionālo
dārgumu
objektus apmeklējuši un
kādus lokālos objektus

“Zero Waste akadēmijā” apgūst
“zaļas domāšanas principus”
Biedrība “homo ecos”
apvieno domubiedrus,
kuriem ir svarīga līdzsvarota, cilvēku un planētas
vajadzībām atbilstoša
attīstība. Biedrība jau otro
gadu aicināja pieteikties
“Zero Waste akadēmijai”, kuras mērķis ir
informēt, izglītot un
iedvesmot pasākuma
dalībniekus, lai
veicinātu vietēju
iniciatīvu
rašanos
Latvijā ar mērķi samazināt radīto atkritumu
daudzumu. Katrā no
piecām bezmaksas nodarbībām izglītojošus, iedvesmojošus stāstījumus
sniedza nozares profesionāļi, vietējie un ārvalstu
uzņēmēji un aktīvisti dalījās
pieredzes stāstos. Darbojoties kopā, tika meklēti
risinājumi dažādu iespēju
īstenošanai vietējā līmenī.
Akadēmija bija paredzēta
pašvaldību un biedrību
pārstāvjiem, lokālu kopienu
aktīvistiem.
“Zero Waste akadēmijā”
Ozolnieku novada jauniešus
pārstāvēja Oskars Graudumnieks, kurš piedalījās
pasākumu ciklā, kas secīgi
aptvēra visas pamatjomas:
Samazini, Lieto atkārtoti,
Salabo, Pārveido, Šķiro
pārstrādei!
Nodarbības notika no
augusta līdz oktobrim,

Ziemeļvalstu ministru
padomes birojā, Rīgā.
Apkopojot informāciju par
Zero Waste kustību, esmu
secinājis, ka vienam tas ir
dzīves stils, otram filozofija,
trešajam princips, ceturtajam darbs, vēl kādam
izdzīvošanas stratēģija un
cieņa pret dabu, bet man tas
ir jauns izaicinājums – dzīve
bez atkritumiem! Tas
nozīmē “iet pret straumi”, jo
visa sistēma ir būvēta tā, lai
mēs veicinātu patēriņu, un
līdz ar to tirdzniecības jomā
valda ātra patēriņa preces,
kuru kvalitāte un ilgmūžība
nav pārāk augsta, tāpēc
dabas resursi turpina izsīkt,
atkritumu kalni aug
lielumā, un neviens cits
mums nevarēs palīdzēt, kā
tikai mēs paši izdarot savas
nākotnes izvēles jau tagad.
Tieši tagad, pirms lielā gada
nogales dāvināšanas
neprāta es ieteiktu
apdomāt, vai tas nieciņš prieciņš spīdīgajā papīrā ir
tā vērts? Jo attiecībā uz
saražotajiem atkritumiem
nav tāds “prom”, tas viss
atgriežas vienā vai citā
formā un ietekmē klimata
pārmaiņas, ūdens piesārņojumu, kā arī nevēlamu
ķīmisku vielu nonākšanu
barības ķēdē.

esam gan pieteikuši, gan arī
apmeklējuši.
Jaunieši
atzinās, ka nebija viegli pēc
mācību stundām doties
ekskursijās, lai apmeklētu
lokālos objektus Jelgavā.
Bet, ja vēlējāmies noturēt
līderu pozīcijas, tad bija
jāprot atrast laiku, lai
apvienotu lietderīgo ar
patīkamo.
Prezidenta
kundze
bija
patīkami
pārsteigta,
ka
esam
jaunradījuši savu lokālo
objektu
Ozolnieku
vidusskolas teritorijā –
iestādījuši dižskābardi. Kā
piemiņu prezidenta kundzei
uzdāvinājām foto kolāžu ar
mirkļiem no dižskābarža
stādīšanas pasākuma. Kopā
ar mums šajā dienā bija
vecāki un skolas direktore, jo
bez viņu atbalsta mēs
nebūtu iniciatīvas līderos.
Klase ir apņēmības pilna arī
šogad cīnīties par laureātu
godu Ozolnieku novadā
savā vecumposmā. Jau
novembra
beigās
apmeklēsim Operas namu
kā Nacionālo dārgumu
objektu.
Inta Vaškevica,
8.B klases audzinātāja

Oskars Graudumnieks,
”Zero Waste akadēmijas” dalībnieks

Erudītu konkursā sacenšas zināšanās par Latviju

2017. gada 11. novembrī
Ozolnieku Tautas namā
notika Ozolnieku Bērnu un
jauniešu iniciatīvu centra
organizēts patriotisma
mēnesim veltīts erudītu
konkurss "100 jautājumi
Latvijas simtgadei", kura
mērķis bija stiprināt
valstiskuma apziņu,
aktualizēt Latvijas valsts
vēsturi, godinot valsts
dibinātājus un pieminot
notikumus, kas ietekmējuši
Latvijas valsts izveidi.
Konkursa dalībniekiem bija
jāapliecina savas Latvijas

valsts vēstures zināšanas,
gan Ozolnieku novada
vēsture, gan jāatmin latviešu
”Zelta dziesmas”, gan
jāpierāda zināšanas
vecvārdu minēšanā.
Konkursā piedalījās 12
Ozolnieku novada komandas.
Sīvā konkurencē konkursā
uzvarēja un 1. vietu ieguva
komanda “Aktīvie vecāki”, 2.
vietu ieguva Ozolnieku
novada Jauniešu domes
komanda “ONJD”, bet 3. vietu
ieguva Ozolnieku bibliotēkas
komanda “Bibliotēkas rakstu
raksti”. Visiem erudītu
konkursa dalībniekiem
novadniece Elza Kanceviča
dāvāja sirsnīgus un
aizkustinošus muzikālos
priekšnesumus.

Jaunieši Īrijā neformālā
gaisotnē apgūst žurnālistiku

No 4. līdz 12. novembrim
Kristīnei Jermolajevai un vēl
diviem Ozolnieku novada
jauniešiem - Santai Ģingulei
un Namejam Kugrēnam bija
iespēja
piedalīties
Erasmus+
jauniešu
apmaiņā “Young Journalist
Journey” Īrijā. Projekta
laikā
iepazināmies
ar
žurnālistiku
neformālā
gaisotnē, uzzinājām, kas ir
Backpack
Journalism.
Dzīvojot netālu no nelielas
pilsētiņas
Aushbourne,
Sintija Ciša, Ozolnieku Jauniešu viens no uzdevumiem bija,
centra vadītāja sadaloties komandās, doties

intervēt vietējos iedzīvotājus. Pēc intervijas projekta
dalībniekiem
vajadzēja
izveidot savu blogu vai
veiktā darba prezentāciju.
Šajā nedēļā mēs devāmies
arī
ekskursijā
uz
Newgrange, un arī šis brauciens neizpalika bez uzdevuma. Pēc šīs ekskursijas,
nākamajā dienā, vajadzēja
patstāvīgi izveidot kādu
informatīvo materiālu par
šo vietu, bet pēdējo brauciena
dienu
pavadījām
Dublinā.
Šī projekta ietvaros es un

pārējie jaunieši ieguvām
jaunus
draugus,
kas,
manuprāt, ir viens no šādu
projektu
galvenajiem
mērķiem, kā arī iepazinām
citu tautu kultūru, tradīcijas,
guvām jaunas zināšanas
žurnālistikā un piepildījām
sapni apskatīt brīnumskaisto zemi Īriju.

Kristīne Jermolajeva,
projekta dalībniece

NOVADA JAUNIEŠI IEPAZĪST
JAUNSARDZES KUSTĪBU
Ozolnieku Jauniešu centrā
Patriotu nedēļas ietvaros 15.
novembrī viesojās Zemessardzes 52. kājnieku
bataljona vecākais
zemessargs – mūsu
novadnieks Artūrs Vaselis,
virsseržants, izlūkvada
komandieris Oskars Karls un
jaunsargs ar 4 gadu
pieredzi- novadniece Laura
Vasele (13 gadi).
Izlūkvada komandieris
Oskars Karls stāsta:
„Priecājos par katru
jaunsargu, kurš tagad veido
savu militāro karjeru vai
strādā policijā. Savā
dienesta laikā esmu
izaudzinājis ap 100
jaunsargu. Iesākumā 10 līdz
12 gadus veci jaunieši nāk,
darbojas un apjauš, ka ir
Jaunsardze. Kad jaunieši 12
g. v. nodod svinīgo solījumu,
viņi ir pilntiesīgi jaunsargi
līdz 21 g. v. Cenšos
spējīgākos jauniešus virzīt
uz mācībām Policijas

koledžā vai Aizsardzības
akadēmijā. Jaunsardzē
uzņemam visus jauniešu,
kuri to vēlas. Šobrīd Jelgavas
apkārtnē Jaunsardzē aktīvi
darbojas ap 300 Jaunsargu.
Jaunsardzes darbā jauniešos
attīstām ne tikai fizisko
izturību, bet arī attīstām
intelektu un loģisko
domāšanu un valodu
zināšanas. Zemessargi ir
gatavi atbraukt uz skolu un
prezentēt savu darbošanos,
aicinot jauniešus iesaistīties.
Skolās plānota Valsts
aizsardzības mācība, sākot
no 5. klases. Ar nākamo
mācību gadu jau sāksies
pilotprogrammas dažās
skolās.”
Vecākais zemessargs –
mūsu novadnieks Artūrs
Vaselis – iepazīstina:
„Darbs Jaunsardzē ir mans
hobijs, kam veltu brīvo laiku.
Jaunsargu nodarbības notiek
divas reizes nedēļā.
Brīvdienās ar ekipējumu

Salgales pamatskola turpina dalību
oktobrī uzsāktajā ES Erasmus+
programmas starpskolu stratēģiskās
partnerības projekta
Nr. 2017-1-PL01-KA219-038319_6
“Promoting Art”aktivitātēs
No 24. līdz 26. oktobrim
notika pirmā starptautiskās pedagogu grupas
sanāksme Polijā, kur
projektā iesaistīto
Latvijas pusi pārstāvēja
projekta koordinatore,
Salgales Mūzikas un
mākslas skolas direktore un Salgales
pamatskolas mūzikas
skolotāja Anda Silgaile.

Sešu dalībvalstu - Polijas,
Slovākijas, Bulgārijas,
Portugāles, Igaunijas un
Latvijas - pārstāvji tikās
Elblagas Mākslas vidusskolā Liceum Plastyczne w
Gronowie Górnym.
Sanāksmes laikā tika
apspriesti projekta aktivitāšu noteikumi un to
realizācijas kārtība dalībvaSolvita Cukere

lstīs, kā arī precizēti
darbības izvērtēšanas veidi
un formas.
Pedagogu tikšanās viens no
uzdevumiem bija iepazīties
ar skolēnu sanāksmes darba
plānu un ar to saistītajiem
organizatoriskajiem
jautājumiem, jo novembra
beigās no katras dalībvalsts
uz Poliju dosies skolēni un
pavadošais pedagogs, lai
piedalītos Mākslas festivālā.
Dalība šajā projektā
salgaliešiem sniedz jaunu
pieredzi mākslas jomā. Arī
šī aktivitāte lika izvērtēt
dalībnieku pedagoģiskās
prasmes, iemaņas
savstarpējā sadarbībā, gan
svešvalodu prasmes, gūstot
neatņemamu pieredzi
starptautiskajā sadarbībā.

Anda Silgaile,
Erasmus+ programmas projekta
Nr. 2017-1-PL01-KA219-038319_6
„Promoting Art" koordinatore
Latvijā

Ekoskolu Rīcības dienas
No 30.oktobra līdz
3.novembrim visā Latvijā
notika tradicionālās
Ekoskolu Rīcības dienas,
kad ar dažādu kampaņu un
aktivitāšu palīdzību tika
pievērsta skolēnu un
sabiedrības uzmaniba
jautājumiem par videi
draudzīgu dzīvesveidu.
Ozolnieku vidusskolā
Ekoskolu Rīcības dienas
bija veltītas, lai pievērstu
jauniešu un sabiedrības
uzmanību atkritumu
daudzuma pieaugumam.
Skolēni veidoja plakātus,
piešķīra lietām otru
dzīvi-izgatavoja jaunas,
ikdienā pielietojamas lietas,
šķiroja atkritumus, kā arī
runāja par atbildīgu
patēriņu. Skolā viesojās
Brigita Medne-biedrības
"Jāņupes iedzīvotāji" un
projekta "Šķiro mazs un
liels" koordinatore un
Aŗons-brīvprātīgais no
Īrijas, lai kopā ar skolēniem
šķirotu atkritumus un
dalītos pieredzē par

atkritumu daudzuma
samazināšanu. Arons dalījās
savā pieredzē , kā viņš
mainījis savus paradumus ,

lai minimāli radītu
atkritumus ikdienā.
Vidusskolnieki iepazinās ar
pētījumu par atkritumu
šķirošanas problēmām
Ozolnieku novadā, bet
jaunāko klašu skolēni kopā
ar Brigitu mācījās šķirot
atkritumus un piedalījās

aizraujošās sacensībās
“Šķiratlons.” Sadarbībā ar
Ozolnieku novada jauniešu
centru notika divi

pasākumi- diskusija un kino
vakars, kurā skatījāmies
filmu (Chasing coral) par
klimata pārmaiņām un
dabas vērtību izzušanu,kā
arī saruna –diskusija kopā
ar Brigitu un Aronu par to,
ko jaunieši varētu darīt, lai
pievērstu apkārtējo

sabiedrību mainīt savus
paradumus attiecībā uz
atkritumu daudzuma
samazināšanu. Klases
stundās tika izgatavoti
plakāti par atkritumu
samazināšanu un atbildīgu
pārtikas patēriņu,kurus
Ekopadomes dalībnieki

izvietoja Ozolnieku
vidusskolā , kā arī pēc
Rīcības dienām tie būs
izvietoti Ozolnieku
bibliotēkā ,Jauniešu centrā
un PII “Zīlīte”. Kā Rīcības
dienu turpinājums būs
novembra beigās viesošanās
PII ”Zīlīte” grupās. Tāpat kā
sākumskolas skolēni, arī PII
audzēķņi piedalīsies
Šķiratlonā.
Priecājamies, ja kāda rīcība
vai aktivitāte būs
izmainījusi jauniešu un
apkārtējās sabiedrības
uzskatus un paradumus.
Inta Vaškevica, Ekoskolas
Rīcības dienu koordinatore
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ejam uz mežu, kurinām
ugunskuru, nereti paliekam
mežā pa nakti teltīs.
Apgūstam tūrisma mācības,
sportojam. Jaunsardzes
programma sastāv no
vairākiem apmācību
blokiem - militārā
audzināšana, fiziskā
sagatavotība, dzīves skola
un valstiskuma
audzināšana. Dzīves skolā
mēs audzinām, ko nozīmē
būt līderim un darboties
komandā. Darbošanās
Jaunsardzē nokompensē
visu to, ko savulaik puišiem
deva armija.”
Laura Vasele dalās savos
iespaidos: ”Man Jaunsardze
ir pārgājieni, orientēšanās
sacensības un sadraudzība.
Es uzskatu, ka katram ir
jāmāk iekurināt ugunskuru,
atšķirt ēdamās sēnes un
uzvārīt zupu un jāzina
svarīgākie Latvijas vēstures
notikumi. Jaunsargi trenējas
visu cauru gadu, arī vasarās
ir nometnes. Jaunsardzei
šogad aprit 25 gadi.”
12.decembrī plkst. 10:00
notiks Zemessardzes 52.
kājnieku bataljona Atvērto
durvju diena, kur būs iespēja
iepazīties ar Zemessardzes
52. kājnieku bataljonu, veikt
izbraucienu ar militāro
transportu, piedalīties ieroču
un ekipējuma prezentācijās,
kā arī pārbaudīt savas
spējas militārajās stafetēs
bataljona teritorijā.

JAUNIEŠU AKTIVITĀTES
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Izglītība Ozolnieku novadā pārmaiņu priekšā
Par vienu no galvenajām
prioritātēm
2017./2018.mācību gadā
Izglītības nodaļa ir
izvirzījusi sagatavoties
jaunā izglītības satura un
pieejas ieviešanai. Mēs
jau šogad sākam darbu
pie pedagogu apmācības,
skolas vides
pielāgošanas, skolēnu un
vecāku informēšanas par
gaidāmajām pārmaiņām,
lai 2018.gada 1.septembrī
visi varētu ar pārliecību
sākt darbu pie
kompetenču pieejas
īstenošanas.
Kas mainīsies?
Projekta Skola2030
ietvaros tiek pārskatīts
saturs 7 mācību jomās:
valodu, sociālā un
pilsoniskā, kultūras
izpratnes un mākslas,
dabaszinātņu,
matemātikas, tehnoloģiju,
veselības un fiziskās
aktivitātes. Vēl būtiskākas
par šīm pārmaiņām ir tās,
kas skars mācīšanas
pieeju. Skolēniem paralēli
specifiskām zināšanām
būs jāapgūst arī tā
saucamās caurviju
prasmes: pašvadība,
domāšana un radošums,
sadarbība un līdzdalība,
digitālā lietpratība, kuras
mērķtiecīgi apgūstot,
skolēni mācīsies mācīties
efektīvi, patstāvīgi un visas
dzīves garumā. Trešā

svarīgā komponente, kas
veido paredzamos
sasniedzamos rezultātus
skolēnam, ir vērtības jeb
attieksmes, ar kādu
veicams jebkurš uzdevums
klasē vai projekts ārpus
tās. Vēlamies redzēt
vidusskolas absolventus
atbildīgus sabiedrības
dalībniekus, radošus
darītājus,
personības ar
pašapziņu,
lietpratējus
izaugsmē.
Šāds
uzstādījums
maina arī
pedagogu
darba
specifiku, kura
primārais
uzdevums ir
attīstīt skolēnos
kompetences, kas
ļauj mainīgos apstākļos
analizēt uzdevumu,
pielāgoties tā prasībām,
veikt to efektīvi, radoši un
pašapzinīgi. Lietpratību jeb
kompetenci skolēni var
attīstīt tad, ja: skolotājs
izvirza skaidrus
sasniedzamos rezultātus;
skolotājs piedāvā jēgpilnus
uzdevumus un atbilstošu
atbalstu; skolēniem ir
iespēja saņemt attīstošu
atgriezenisko saiti; skolēni
domā par savu mācīšanos
un domāšanu. Šāds
uzstādījums pieprasa arī

skolas kā organizācijas
paradigmas maiņu.
4 elementi, kas raksturo
labu izglītības iestādi, ir:
vīzija par visu skolēnu
iesaisti mācībās; komandas
darbs un savstarpēja
mācīšanās;
izziņas un

inovāciju kultūra; vadības
atbalsts attīstībai. Vecāki ir
sadarbības partneris, tāpat
arī vietējā pašvaldība,
uzņēmēji, nevalstiskās
organizācijas, nākot ar
jautājumu: “Ko mēs varam
darīt, lai iesaistītos, lai
veicinātu skolas attīstību
un skolēnu izglītošanos?”.
Ko šobrīd darām?
Ozolnieku novada
Izglītības, kultūras un
sporta daļas Izglītības

nodaļa ir izvirzījusi šī gada
prioritātes un mērķus, kas
kopā ar plānotās
sadarbības kalendāru jau
nodoti izglītības iestāžu
administrācijām. Oktobrī
notikušajos semināros ar
vadītājiem un vietniekiem
izvirzījām katras iestādes
mērķi un uzdevumus,
uzsākām sarunas
par to, kā
sadarbosimies
jaunā mācību
satura
ieviešanas
procesā.
Esam arī
uzsākuši
skolu
vizītes, lai
noskaidrotu
iestādē
valdošo
atmosfēru
pārmaiņu priekšā,
kā arī lai diskutētu par
skolas redzējumu tālakai
attīstībai skolu reformu
kontekstā, pedagogu
atlagojuma diferencēšanā
u.c.
Šobrīd sekojam līdzi
Izglītības un zinātnes
ministrijas aktualitātēm,
kas skar skolu tīkla
reformas jautājumu, taču
pieturamies pie nostājas,
ka izglītības iestādei
jāatrodas pēc iespējas
tuvumā bērna dzīvesvietai,
ja vien tajā tiek
nodrošināta kvalitatīva

izglītība. Runājam ar
izglītības iestāžu
kolektīviem par viņu
objektīvo redzējumu tālākā
attīstībā, kā arī plānojam
aptaujāt novada
iedzīvotājus, pie kādiem
priekšnosacījumiem viņi
savus bērnus sūtītu
izglītoties mūsu novada
skolās.
No nākamā gada plānojam
palielināt atalgojumu
auklītēm PII, meklējam
iespējas pakāpeniski
palielināt atalgojumu
pedagogiem un izglītības
iestāžu vadītājiem. Esam
apzinājuši iespējas jau no 6
gadu vecuma bērniem
piedāvāt apgūt jauno
1.klases mācību saturu,
taču šajā jautājumā vēl
gaidām lēmumus no
ministrijas.
Esam atvērti novada
iedzīvotāju jautājumiem
un ierosinājumiem par
izglītības attīstības
plānošanu, ar tiem esat
laipni gaidīti vērsties pie
Izglītības, kultūras un
sporta daļas Izglītības
nodaļas vadītājas
vietnieces Ances Jaks uz
e-pastu
ance.jaks@ozolnieki.lv.
Ance Jaks,
Izglītības, kultūras un sporta
daļas Izglītības nodaļas
vadītājas vietniece

Piesakies grupu nodarbībām un mācies gatavot veselīgāk
23. novembrī projekta
“Slimību profilakses un
veselības veicināšanas
pasākumi Ozolnieku
novadā” (Projekta Nr.
9.2.4.2/16/I/066) ietvaros
tika uzsāktas pirmās grupu
nodarbības – mācības
veselīga uztura pagatavošanai, kas līdz 21. decembrim
notiks Ānē, Sociālā dienesta
telpās. Mācības tiek
organizētas ar mērķi sniegt
informāciju par veselīga un
sabalansēta uztura nozīmi,
kā arī popularizēt veselīgu
dzīvesveidu. Piecu grupas
nodarbību ietvaros uztura
speciālista vadībā dalībniekiem būs iespēja gūt
zināšanas par veselīga
uztura pamatprincipiem,
diskutēt par veselīgu un
ekonomisku uzturu,
saprast, kā ikdienas uzturā
izvēlēties vērtīgākos,
veselīgākos, turklāt

ekonomiskākos produktus,
mācīties izveidot veselīgu
ēdienkarti sava budžeta
ietvaros, uzzināt par
ķermeņa svara īpatnībām
un ar to saistīto slimību
profilaksi un veselības
veicināšanu un tml.
Nodarbībās tiek izmantotas
gan interaktīvas, teorētiskas
metodes, gan dalībnieku
aktīva iesaistīšana ēdiena
gatavošanā. Mācību pamatā
tiek izmantoti produkti, kas
iekļauti pārtikas pakās
trūcīgajiem iedzīvotājiem,
lai rosinātu radošumu un
izpratni par to, ko var
pagatavot no šķietami
vienkāršiem produktiem,
vienlaikus ļaujot pagatavot
ar nepieciešamajām
uzturvielām bagātu un
pilnvērtīgu ēdienu. Nodarbību ietvaros taps gan
veselīgas uzkodas un saldie
ēdieni ar samazinātu cukura

daudzumu, gan pamatēdieni, ko pašiem turpmāk
gatavot mājas apstākļos.
Nodarbību galvenā mērķa
auditorija ir iedzīvotāji virs
54 gadiem, kā arī trūcīgas
un maznodrošinātas
personas, bet nodarbības
var apmeklēt ikviens
novada iedzīvotājs.
NĀKAMĀS GRUPU
NODARBĪBAS
NOVADĀ PLĀNOTAS
ŠĀDOS LAIKOS UN
VIETĀS:
16.01.2017-13.02.2018
Emburgā
18.01.2018-15.02.2018
Ozolniekos
20.02.2018-20.03.2018
Ānē
22.02.2018-22.03.2018
Garozā
27.03.2017.-10.04.2018
Ozolniekos

Par iespēju pieteikties
dalībai kādā no grupām
iespējams interesēties,
rakstot uz e-pastu
sarmite.strode@ozolnieki.lv vai zvanot pa
tālruni 26110405.
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. Vairāk
informācijas par projektu
iespējams iegūt pašvaldības
mājas lapā
www.ozolnieki.lv

Dace Mauliņa,
Attīstības plānošanas daļas
Projektu vadītāja

Izskatot Ozolnieku novada pašvaldības SAC „Zemgale” direktores A. Kroģeres iesniegumu un izcenojumus pamatojošos aprēķinus, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.g. punktu, Ozolnieku novada domes deputāti novembra sēdē nolēma no 2018. gada 1. janvāra noteikt uzturēšanās maksu
Ozolnieku novada pašvaldības SAC “Zemgale” klientiem:
1. uzturēšanās maksa – EUR 20,00 dienā;
2. uzturēšanās maksa personām, kurām pamata dzīves vieta vismaz 1 gadu pirms iestāšanās SAC “Zemgale” ir deklarēta Ozolnieku novadā –
EUR 14,00 dienā;
3. uzturēšanās maksa vienvietīgā istabā – EUR 21,00 dienā;
4. maksa par sociālo gultu – EUR 21,00 dienā.
Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.12 /2017
Grozījumi 2017.gada 11.jūlija Ozolnieku novada domes saistošajos
noteikumos Nr.5/2017
„Par licencētajām zemūdens medībām Lielupē
Ozolnieku novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”
APSTIPRINĀTS
ar Ozolnieku novada domes
2017.gada 9.novembra lēmumu Nr.2 (prot. Nr.12)
Izdoti saskaņā ar Izdoti saskaņā ar
Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu
Izdarīt Ozolnieku novada domes 2017.gada 11.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.5/2017 „Par licencētajām zemūdens medībām Lielupē Ozolnieku novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā” šādus grozījumus:
1. Svītrot noteikumu 2.punktā un noteikumu pielikuma nolikumā “Par
licencētām zemūdens medībām Lielupes, Mūsas un Mēmeles upes
posmos Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas, un Rundāles novados” vārdus
attiecīgā locījumā:
1.1. “Mūsa un Mēmele”;
1.2. “Bauska un Rundāle”.
2. Izteikt pielikuma 6.punktu šādā redakcijā:
“6. Licencētās zemūdens medības notiek Lielupē Jelgavas novada un
Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā.”
3. Izteikt pielikuma 7.punktu šādā redakcijā:
“7. Licencētās zemūdens medības ir atļautas visu gadu, izņemot laika
posmā no 1.aprīļa līdz 31.maijam, Lielupē posmā no Staļģenes (Emburgas) tilta augšup pret straumi līdz Jelgavas novada un Ozolnieku
novada administratīvās teritorijas robežas krustošanās vietai.”
4. Svītrot pielikuma 8.1.apakšpunktā tekstu “(izņemot šo Noteikumu
30.punktā minētās personas)”.
5. Svītrot pielikuma 1. atsauci.
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija

2. Īss projekta satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem ir noteikta kārtība,
kādā veicamas licencētās zemūdens medības
Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā
Lielupes baseinā. Noteikumos un tā pielikumos
tiek svītroti punkti par noteikumu pielikuma
attiecināmību uz Bauskas un Rundāles
novadiem.

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.

Dainis Liepiņš

Grozījumi noteikumos
“Ozolnieku novada pirmsskolas pedagoģisko darbinieku
mēnešalgas noteikšanas un darba slodžu sadales kārtība”
APSTIPRINĀTS
ar Ozolnieku novada domes
2017.gada 09.novembra lēmumu Nr.8 (prot. Nr.12)
1. Izdarīt Ozolnieku novada domes 2017. gada 17. augustā apstiprinātajos
noteikumos “Ozolnieku novada pirmsskolas pedagoģisko darbinieku
mēnešalgas noteikšanas un darba slodžu sadales kārtība” sekojošus
grozījumus:
1.1. Aizstāt noteikumu 16.1 un 17.1 apakšpunktos skaitli “68” ar
skaitli “80”.
1.2. Aizstāt noteikumu 16.2 apakšpunktā skaitli “85” ar skaitli
“100”.
1.3. Aizstāt noteikumu 17.2 apakšpunktā skaitli “102” ar skaitli
“120”.
1.4. Papildināt noteikumus ar 17.1 sekojošā redakcijā:
“17.1 PII pedagogiem, kuru darba samaksa tiek finansēta no
Ozolnieku novada pašvaldības budžeta un kuriem ir piešķirta
pedagoga profesionālās darbības kvalitātes pakāpe, tiek noteikta piemaksa atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam piemaksas apmēram par vienu pedagoga darba likmi proporcionāli
tarificēto mācību stundu skaitam, ko arī finansē no Ozolnieku
novada pašvaldības budžeta.”
2. Grozījumi stājās spēkā 2018. gada 1. janvārī.
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs

Ozolnieku novada domes 2017.gada 09.novembra saistošo
noteikumu Nr.12/2017
Grozījumi 2017.gada 11.jūlija Ozolnieku novada domes
saistošajos noteikumos Nr.5/2017
„Par licencētajām zemūdens medībām Lielupē
Ozolnieku novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”
paskaidrojuma raksts

Dainis Liepiņš

Atbilstoši Zvejniecības likuma 10.panta piektajai
daļai, Ozolnieku novada pašvaldība ir izdevusi
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). Noteikumu
pielikumā ir pievienots Jelgavas novada
pašvaldības izstrādātais nolikums “Par
Licencētām zemūdens medībām Lielupes, Mūsas
un Mēmeles upes posmos Jelgavas, Ozolnieku,
Bauskas un Rundāles novados”.
Ņemot vērā, ka Rundāles un Bauskas novada
domes ir atteikušas saskaņot minēto nolikumu, šī
kārtība neattieksies uz Lielupes baseinu
Rundāles un Bauskas novada administratīvajās
teritorijās, tai skaitā Lielupes pietekām Mūsu un
Mēmeli.

4. Informācija par plānoto
Nav ietekmes.
projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
5. 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, izmantojot līdzekļus, kas iegūti no
licenču realizācijas, un piesaistot papildus
finansējumu, kā arī īsteno nelikumīgu
makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
novēršanu.

6. Informācija par konsultācijām Konsultācijas nav notikušas.
ar privātpersonām

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs

Dainis Liepiņš
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Noteiktas uzturēšanās maksas SAC „ Zemgale” no 2018. gada
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Ozolnieku vidusskolas audzēkņi
izcīna ”zeltu” basketbola sacensībās

Ozolnieku vidusskolas
audzēkņi basketbola spēles
iemaņas un prasmes
apgūst sporta stundās. Lai
salīdzinātu savas spējas ar
citu skolu audzēkņiem,
sportisti piedalījās Jelgavas
novada un Ozolnieku
novada 51. skolēnu sporta
spēļu basketbola
sacensībās. Pamatskolu

grupā - B gr. (9.-7. kl.)
basketbolā Ozolnieku
vidusskolas zēnu un
meiteņu komandas
izcīnīja 1. vietas.
“Zelta medaļas” izcīnīja
meitenes - Elīna Liepiņa,
Megija Grundmane, Ketija
Rause, Kristiāna Putniņa,
Laura Mote, Anna Boholca,

Patrīcija Blūma, Sigita
Vīnava, Jana Andersone,
Arta Japina, savukārt zēnu
komandā lielisku spēli
demonstrēja - Raivis
Golubevs, Eduards
Grundmanis, Kristiāns
Grundmanis, Edijs Blūms,
Āris Jānis Liepa, Kristaps
Briks Dravnieks, Rihards
Kovaļenko, Rainers
Rimeicāns, Ervins Skanis,
Artūrs Freimanis.
Paldies par neatlaidību un
cīņas sparu! Vēlam veiksmi
turpmākajās sacensībās!
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Marina Cīrule un
Rasma Skruļa,
Sporta skolotājas

Ātrsoļošana - izaicinājums
un veselības atslēga
Mūsu novada sportists,
Branku iedzīvotājs,
1943. gadā dzimušais
Broņislavs Vucēns, kurš
novembra sākumā
nosvinēja 74. dzimšanas
dienu, neraugoties uz
seniora vecumu, jau
daudzus gadus ar
teicamiem rezultātiem
startē sacensībās
ātrsoļošanā.
Labākie gūtie rezultāti pie
sportista atnāca 70 gadu
vecumā, kad 2013. gadā
3000 m soļošanā Latvijas
veterānu meistarsacīkstēs
vieglatlētikā izcīnīta 1. vieta,
kam tajā pašā gadā sekoja
vēl viena „zelta” uzvara 5000
m un „sudrabs” 10 km
distancēs soļošanā Latvijas
Sporta veterānu - senioru
(LSVS) 50. sporta spēlēs
vieglatlētikā. 2014. gadā
sekoja jauni panākumi
garākā distancē- 20 km

pieveicot 2:30 stundās 19.
Eiropas Veterānu čempionātā Atlētiem.
Šogad ar labiem panākumiem aizvadītas Ventspils
atklātās sacensības
veterāniem telpās, 54. LSVS
Ziemas sporta spēles telpās
3000 m soļošanā izcīnīta
“sudraba” godalga, bet
pēdējais lielais starts bija
LSVS 54. sporta spēļu
finālsacensībās, kur 3000 m
soļošanā stadionā mūsu
novadnieks ierindojās 3.
vietā. Šosezon nosoļota arī
20 km šosejas distance EMA
Eiropas čempionātā
vieglatlētikā veterāniem
Arhusā, Dānijā, ierindojoties
15. vietā.
Novēlam mūsu novadniekam veselību un
izturību arī turpmākajos startos!
Solvita Cukere

Piedzīvojumu sacensību
seriālā XRace uzvar
novadnieku komandas

Novada jaunie BMX sportisti –
brāļi Markuss un Lūkass Soļimi
Velosipēdu motokrosa
(BMX) pirmsākumi
meklējami 1960-to gadu
vidū ASV. Šī sporta
motorizēta versija
kalpoja par iedvesmu
atraktīvām velo
sacensībām. Motokrosa
šarma pārņemtie bērni
un pusaudži, kuriem
nebija iespējas
piedalīties motokrosa
sacensībās, remdēja
savas alkas, sacenšoties
savā starpā ar
divriteņiem uz pašu
veidotām trasēm. Šo
imitāciju veiksmīgi
papildināja arī
motokrosam līdzīgs
ekipējums. Šai disciplīnai tika dots nosaukums “BMX”. Sacensības notiek apmēram
350 metru, vienas
distances trasē ar

šķēršļiem, tramplīniem
un uzbērtām virāžām.
Katrā braucienā
piedalās līdz 8 dalībniekiem, pirmajam
četriniekam kvalificējoties nākamai kārtai.
Ozolnieku novada jaunieši
Markuss (8 gadi) un Lūkass
(6 gadi) Soļimi ar BMX
sporta veidu nodarbojas jau
no 4 gadu vecuma. Treniņi
norosinās 11 mēnešus gadā,
no kuriem aktīvā sacensību
sezona sākas aprīlī un ilgst
līdz septembra beigām.
Treniņi noris 4 reizes nedēļā
pa 2 stundām trasē, ziemas
sezonā treniņzālē un ziemas
trasē. Nedēļas nogales aizrit
sacensībās. 2017. gadā brāļi
Soļimi piedalījās sacensībās
Holandē, Čehijā, Francijā,
Somijā, Igaunijā un Latvijā,
kopā aizvadot vairāk nekā
20 sacensības. Varam

lepoties ar ieņemtajām
augstajām vietām Baltijas
kopvērtējumā - Markusam
1. vieta, Lūkasam 2. vieta,
Eiropas čempionātā
Markusam - 9. vieta.
Sports Soļimu ģimenē
izveidojies par dzīves stilu,
kam tiek pakārtots pārējais,
iegūstot laiku, ko vecāki
pavada kopā ar bērniem,
ieaudzinot mērķtiecību
rezultātu sasniegšanai.
Soļimu ģimene pateicas
trenerim Uldim Balbekam
par ieguldīto darbu, kā arī
Ozolnieku novada domei
par atbalstu. Šobrīd
sportisti gatavojas nākamajai sezonai- 2018. gada UCI
BMX pasaules čempionātam Baku un Eiropas
čempionātam Francijā.
Solvita Cukere,
sadarbībā ar
Kasparu Soļimu

XRace ir piedzīvojumu
orientēšanās sacensības,
kurās komandas,
pārvietojoties ar kājām, velo
un laivu, veicot distanci
noteiktā secībā -orientējoties
apmeklē kontrolpunktus un
izpilda speciālos uzdevumus.
Ar dabas sagādātiem
izaicinājumiem pilnām
sacensībām noslēgusies
piedzīvojumu sacensību
xRace seriāla sešu posmu
garā sezona. Sacensībās
komandas “Foršais briksnis”
sastāvā startēja Ānē
dzīvojošā Linda Krūmiņa
- slavenā Jāņa Krūmiņa,
kurš ieguva pasaules
čempiona titulu rogainingā,
sieva, bet “Dinamīts” sastāvā
startēja Kaspars Beķeris
no Ozolniekiem un Branku
iedzīvotāji Salvis Daģis un
Ilona Daģe.
Sezonas noslēdzošais posms
Līgatnē dalībniekus sagaidīja
ar krietnu lietus gāzi, kas
kalnainajā apvidū rezultējās
ar strauju Amatas upes
līmeņa celšanos, un upes
šķērsošana, sacensību dienā
izrādījās viens no
izaicinošākajiem
speciālajiem uzdevumiem.

Turpmākajā distancē
dalībniekus sagaidīja vairāki
veloleģendu posmi,
orientēšanās kājām pa
izaicinošu reljefu un
interesantām, Līgatnei
raksturīgām, vietām.
Dalībnieki veica arī
speciālistu izplānotus virvju
uzdevumus un laivu posmu
pa Gauju.
Sezonas kopvērtējumā
jaukto komandu
konkurencē šogad
pirmie bija “Foršais
Briksnis”, bet otrie
“Dinamīts”. Jāpiebilst,
ka “Dinamīts” komanda
šosezon Garmin Sporta
distancē startēja pirmo
reizi, bet jau guvusi
augstus rezultātus.
Jau tagad interesenti
var plānot 2018.gada
sezonas datumus,
rezervējot xRace
sacensību 4 posmiem
2018.gada 28.aprīli,
9.jūniju, 18.augustu un
22.septembri. Norises
vietas tiks precizētas
vēlāk.
Solvita Cukere,
sadarbībā ar Ilonu Daģi

Lūdzam Jūs atbildēt uz anketas jautājumiem par bērnu un jauniešu, kā arī pieaugušo iespējām un motivāciju brīvajā laikā nodarboties ar sportu Ozolnieku novadā. Lūdzam savu
atbildi atzīmēt ar krustiņu. Aptauja ir anonīma, un tās rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā, lai veicinātu veselīga dzīvesveida un augstu sasniegumu sporta attīstību
Ozolnieku novadā, atbilstoši Jūsu ieteikumiem un rekomendācijām, jo mēs visi esam ieinteresēti dzīvot sportiskāk un veselīgāk. Aizpildītās anketas var iesniegt visos novada
pakalpojumu centros un Ozolnieku novada domes kancelejā līdz 2018. gada 15. janvārim.
Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis, jo mērķus var sasniegt kopīgā darbā, tāpēc jau iepriekš pateicamies par atsaucību un sapratni!

1. Jūsu vecums (pilni gadi):
_____________________________________________
2. Jūsu dzimums:
Vīrietis
Sieviete
3. Vai Jūs/Jūsu bērns ir kādas sporta skolas vai sporta kluba audzēknis?
Nav
Ir
Bērnu nav
Pats darbojos Sporta skolas vai sporta klubā
4. Atzīmējiet sporta veidus, kuros Jūs/Jūsu bērns nodarbojaties
__________
__________
__________
__________
Futbols
Volejbols
Basketbols
Vieglatlētika
Karatē
5. Kuru no sporta veidiem Ozolniekos būtu jāattīsta pēc iespējas vairāk
(ja domājat, ka vairāki, tad atzīmējiet prioritārā secībā)
Basketbols
Šortreks
Futbols
Orientēšanās
Florbols
Vieglatlētika
Hokejs
Daiļslidošana
Karatē
Cits (lūdzu minēt________________________)
Cits (lūdzu minēt________________________)
Cits (lūdzu minēt________________________)
6. Kuru no minētajiem sporta veidiem vajadzētu iekļaut Ozolnieku sporta
centra licencēto izglītības programmu sarakstā (veidojot jaunas audzēkņu
grupas)
Futbols
Volejbols
Florbols
Hokejs
Karatē
Šortreks
Daiļslidošana
Cits sporta veids (minēt piemēru)
__________________________________
Cits sporta veids (minēt piemēru)
__________________________________
Cits sporta veids (minēt piemēru)
__________________________________
7. Kur/kā Jūs/Jūsu bērns iegūstiet informāciju par iespējām nodarboties
ar sportu:
Avīze
Internets
No draugiem, paziņām
Cits
8. Cik regulāri Jūs/Jūsu bērns nodarbojaties ar fiziskām aktivitātēm?
katru dienu
ik pārdienu
dažas reizes nedēļā
retāk
nesportoju
9. Vai fizisko (sporta) nodarbību skaits ir pietiekams Jums /Jūsu bērnam
(tais skaitā skolā; Sporta skolā (citā novadā), sporta klubā)
pietiekams
ir par daudz
ir par maz
varētu būt vairāk
10. Kurā no faktoriem Jūs saskatāt vislielākās problēmas sporta veicināšanā
Ozolnieku novadā?
Jaunu sportistu piesaistē (ieinteresētu bērnu trūkums)
Kvalificētu treneru trūkums
Esošo sportistu noturēšanā (ļoti liels atbirums)
Nepietiekams atvēlētais sporta būvju izmantošanas laiks
Cits (kāds?)__________________________
11. Ko Jūs vēlētos sagaidīt no Ozolnieku sporta centra darbības?
Finansiālu atbalstu labākajiem sportistiem un treneriem
Organizatorisku atbalstu klubiem
Aktīvāku darbību sporta popularizēšanā un jaunu sportistu piesaistē
Aktīvāku kontaktu ar valsts un pašvaldību institūcijām sporta un
apmācības procesu nodrošināšanā un sekmēšanā
Aktīvāku iesaistīšanos treneru kvalifikācijas celšanā un kontrolē
Citas darbības (kādas?)_______
12. Kā Jūs vērtējat Ozolnieku sporta centra komunikāciju ar sabiedrību?
Ozolnieku sporta centrs vienmēr laicīgi ziņo par aktuālajiem
notikumiem un ir sasniedzams nepieciešamības gadījumā
Ozolnieku sporta centrs kavējas ar informācijas izplatīšanu
sabiedrībai, taču vienmēr ir iespēja visu noskaidrot
Ozolnieku sporta centrs nepietiekami informē sabiedrību par

pieņemtajiem lēmumiem un plānotajām aktivitātēm un nav
ieinteresēti par tām informēt
Komentāri:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
13. Kam ir noteicošā loma sporta tālākai attīstībai Ozolnieku novadā?
Ozolnieku novada pašvaldībai
Ozolnieku sporta centram
Sporta klubiem
Sportistu sasniegumiem
Treneriem un sporta skolotājiem
Tautas sportam
14. Kam būtu jāvelta galvenā uzmanība, lai panāktu sporta tālāku attīstību
Ozolnieku novadā?
Investēt līdzekļus jaunā sporta būvē (piem. jauns peldbaseins,
stadiona renovācija u.c.)
Organizēt vairāk sporta sacensību
Veicināt jauno sporta pedagogu atgriešanos novadā - darbam ar
sportistiem
Uzlabot Ozolnieku sporta centra pakalpojumu kvalitāti
Organizēt vasaras sporta nometnes bērniem un jauniešiem
Veicināt sportistu tālākizglītību (Murjāņos, Latvijas Sporta
Pedagoģijas akadēmijā)
Veicināt sporta profesionālās ievirzes izglītības internāta izveidi
Ozolniekos
Veicināt sadarbību ar citām sporta organizācijām (Sporta
federācijām, Latvijas Olimpisko komiteju u.c.)
Iesaistīties starptautiskajos projektos, veicināt sadarbību ar
citām Eiropas pilsētām
Paldies par Jūsu atsaucību!

SPORTA PASĀKUMI DECEMBRĪ
02.12. plkst. 16:00 VK “Ozolnieki” spēle ar VK “Aizpute”, Ozolnieku Sporta
centrā;
03.12. plkst. 10:00 Zemgales novada karatē čempionāts bērniem, Ozolnieku
Sporta centrā;
09.12. plkst. 16:00 VK “Ozolnieki” izbraukuma spēle ar VK “Vecumnieki”,
Vecumniekos;
10.12.
Skrējēju kluba “Ozolnieki” organizētais “Ozolnieku ziemas
skrējiens - 2017”, Ozolniekos;
16.-17.12.
OZO daiļslidošanas kluba organizētās Starptautiskās
daiļslidošanas sacensības “OZO Winter Cup 2017”, Ozo ledus
hallē.

Iespēja piedalīties veselīgās aktivitātēs:

*bezmaksas vingrošanas pasākumi 5., 12. un 19. decembrī – projekts “Vesela mugura” katru
otrdienu no plkst.10:00 – 11:00 Ozolnieku Sporta centrā. Piedalīties var ikviens interesents.
*katru piektdienu bezmaksas publiskā slidošana novada iedzīvotājiem, Ozo ledus hallē.

“Ozolnieku novada 9. Spartakiāde”
Izvērtējot iedzīvotāju aptaujā saņemtos ierosinājumus un viedokli par iespējamo
nosaukuma maiņu tradicionālajai Ozolnieku novada Spartakiādei, ir nolemts
nosaukumu saglabāt - tātad arī no šī gada decembra līdz pat 2018. gada
septembrim, novadniekus dažādos sporta veidos un aktivitātēs izaicinās
“Ozolnieku novada 9. Spartakiāde”. Plānots, ka jau decembrī notiks dažādu veidu
galda spēļu turnīri (piemēram, zolīte, novuss, galda teniss, dambrete, domino,
“riču – raču” spēles) gan pieaugušajiem, gan bērniem. Sīkāka informācija par
plānotajiem pasākumu norises laikiem un vietām tiks izvietota www.ozolnieki.lv
un uz novada ziņojumu dēļiem.
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KULTŪRAS PASĀKUMI DECEMBRĪ / OZOLNIEKU NOVADĀ

KULTŪRAS PASĀKUMI DECEMBRĪ
OZOLNIEKOS
07.12. plkst. 19:00 astroloģe Irēna Maksimenko vadīs vakara sarunu par
gaidāmo 2018. gadu! Gada raksturojums, padomi un ieteikumi
visam gadam. Ieeja par ziedojumiem.
14.12. plkst. 17:00 Ziemassvētku balle senioriem ar ģimenēm un draugiem!
Amatierkolektīvu koncerts un balle ar Ēriku Gruzniņu un Santu
Kasparsoni. Omulībai līdzi ņemsim groziņu. Dalības maksa
3,00 EUR. Pieteikties Tautas nama kasē.
No 15.12.
Mārtiņa Strazdiņa gleznu personālizstāde “Vertikāle”.
17.12. plkst. 17:00 Svētku koncerts “Citādi Ziemassvētki” – pasaules mūzikas
pērles. Muzicē orķestris “Zelmeri Pro”, koris “Līga” un Rīgas
Latviešu biedrības kamerkoris ”Austrums”. Diriģenti J.
Retenais, V. Vācietis, Ā. Šķepasts, T. Kokomegi,. Ieejas maksa
5,00 EUR Biļetes Tautas nama kasē un Biļešu paradīzē.
23.12. plkst.13:30 Ziemassvētku teatralizēta rotaļu programma “Ziemassvētki
rūķu ciemā” bērniem līdz 9 g. vecumam. Ieejas maksa 1,50
EUR no cilvēka. Biļešu iegāde līdz 21.12.
(Pašu sagādātas dāvaniņas ar bērna vārdu un uzvārdu
iepriekš jāatnes uz Tautas namu).
23.12. plkst. 15:00 Ziemassvētku teatralizēta rotaļu programma “Ziemassvētki
rūķu ciemā” Ozolnieku pagasta bērniem, kuri neapmeklē
bērnudārzu. Bērniem tiks pasniegtas dāvanas no Ozolnieku
novada domes. Iepriekš pieteikties Tautas nama kasē.
31.12.
Jaunā gada sagaidīšanas balle ar grupu “Tequila band”.
31.12. plkst. 24:00 Uguņošana pie Ozolnieku novada domes!
Tālrunis informācijai: 28810322 vai Ozolnieku Tautas namā
SALGALES PAGASTĀ
Pakalpojumu centrā “ Eži”
01.12. – 30.12.
Floristikas pulciņa “Saulessvece“ Adventa vainagu un galda
dekoru izstāde.
01.12. – 30.12.
Garozas gleznošanas studijas dalībnieku izstāde.
13.12. plkst. 17:00 Lekcija “Personības un garīgā pilnveide.” Lektors Modris
Trompets. Ieeja par ziedojumiem.
Garozas pamatskolā
29.12. plkst. 21.00 Vecgada balle ar Edgaru Lindi.
Ieejas maksa 5.00 EUR. Lūgums pieteikties līdz 25.
decembrim. Tālrunis informācijai: 29109265
ĀNĒ
08.12. plkst.18:00 Pirmizrāde! Ānes kultūras nama jauniešu amatierteātra izrāde
"Kāpēc es?" Režisore Mārīte Vasele. Ieeja bez maksas.
09.12. plkst. 17:00 Krievu dziesmu ansambļu "Retro" un "Raduga" svētku
koncerts "Ziema nāk!" Ieeja bez maksas.
15.12. plkst. 17:00 Ziemassvētku balle senioriem. Spēlēs grupa "Reprīze".
Pieteikšanās kultūras nama 1. kabinetā pie L. Veipas. Dalības
maksa 3,00 EUR. Līdzi ņemsimm groziņu svētku galdam un
labu noskaņojumu.
26.12. plkst. 13:00 Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem. Svētku
izrāde, rotaļas un pārsteigumi kopā ar Kuldīgas amatierteātri.
Vecākiem iepriekš bērni jāpiesaka un pašu sarūpēta dāvana
jānodod kultūras nama direktoram.
Tālrunis informācijai: 26121516 vai Ānes kultūras namā
ADVENTA DIEVKALPOJUMI OZOLNIEKU NOVADA BAZNĪCĀS
Salgales evaņģēliski luteriskajā draudzē
02.12. plkst. 16:00 dievkalpojums Salgales baznīcā.
plkst. 16:30 Gaismas ceļš pretim Adventam Emburgas ciemā. Uz
pasākumu līdzi ņemsim laternas, sveces un lukturus.
24.12. plkst.16:00 Ziemassvētku vakara dievkalpojums un koncerts Salgales
baznīcā.

Augsburgas ticības apliecības Ozolnieku luterāņu draudzē
17.12. plkst.11:00 Adventa dievkalpojums. Uzstājas vokālais ansamblis “Madaras”.
Ozolnieku baptistu draudzē
24.12. plkst.17:00 Ziemassvētku dievkalpojums.
Dalbes evaņģēliski luteriskajā draudzē
10.12. plkst. 14.00 Adventa laika dievkalpojums.
24.12. plkst. 14.00 Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojums.
AKTIVITĀTES OZOLNIEKU NOVADA BIBLIOTĒKĀS DECEMBRĪ
Ozolnieku novada centrālajā bibliotēkā
Literatūras izstādes
1.- 15.12.
Literatūrzinātniecei, folkloristei, politiķei, Latvijas Valsts
eksprezidentei (1999. – 2007.) Vairai Vīķei-Freibergai — 80.
11.- 20.12.
Rakstniecei, esejistei Zentai Mauriņai — 120.
20.-29.12.
„Ziemassvētki sabraukuši”.
Ānes bibliotēkā
Literatūras izstādes
Literatūrzinātniecei, folkloristei, politiķei, Latvijas Valsts eksprezidentei (1999.–2007.)
Vairai Vīķei-Freibergai — 80. / Rakstniecei, esejistei Zentai Mauriņai — 120.
Rakstniekam Aivaram Kalvem — 80.
Aktivitātes:
Otrdienās
senioriem un visiem interesentiem nodarbības „Ar datoru uz „Tu”.
Trešdienās
plkst. 14.00-15.00 Brīvā laika stunda senioriem.
Garozas bibliotēkā
Salgales Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde.
“Krīt pārslas” – Ziemassvētku dekoru un kartiņu izgatavošana.
Tematiskā izstāde “Klusa nakts”.
Vainu bibliotēkā
Literatūras izstādes
01.12.
Literatūrzinātniecei, folkloristei, politiķei, Latvijas Valsts
eksprezidentei (1999.–2007.) Vairai Vīķei-Freibergai — 80.
15.12.
Aktierim Harijam Liepiņam – 90.
22.12.
Rakstniekam Aivaram Kalvem – 80.
Aktivitātes:
11.12 – 15.12.
Kopā ar bērniem izgatavosim un nosūtīsim apsveikumus
uzticamajiem bibliotēkas grāmatu draugiem.
18.12. – 22.12.
Kopā ar bērniem un jauniešiem izgatavosim eglīšu rotājumus,
izgreznosim ar tiem Ziemassvētku eglīti.
Jaunpēternieku bibliotēkā
Visu decembra mēnesi. Kosmosam veltīti pasākumi - "Teleskopa spēle". Apmeklētāji
varēs doties uz bibliotēku, lai vērotu Mēnesi, planētas, galaktikas un miglājus.
Interesenti varēs iepazīties ar Stellarium – brīva atklātā pirmkoda virtuālā planetārija
piedāvātajām iespējām.
23.12.
Ziemassvētku pasākums: Ziemassvētku rotājumu izgatavošana
un eglītes izgreznošana. Diskusija par Ziemassvētku būtību no
reliģijas un pagānisma skatu punktiem.
PASĀKUMI OZOLNIEKU NOVADA JAUNIEŠIEM
16.12. plkst. 12:00 “Ziemassvētku JAMPADRACIS”, Ozolnieku Sporta centrā. Jo
šodien ir tracis, viens liels jampadracis, būs rotaļas, leļļu teātris,
sportiskas aktivitātes, tirgošanās un gardumi. (Ieeja Sporta centrā
maiņas apavos).
21.12.no plkst. 18:00 līdz 22:00
“Melns un Balts” - groziņu vakars Ozolnieku Tautas namā.
Apmeklējot pasākumu, iekļauj savā apģērbā melnus un baltus
elementus!

Informējam, ka sākot no 2018.gada janvāra Ozolnieku novada kultūras un sporta pasākumi tiks iekļauti informatīvajās lapās, nevis avīzē.

Ozolnieku novada domes Izsoles
komisija izsludina rakstisku izsoli par
apbūves tiesībām uz zemes gabalu
"Krogzemji", kas atrodas Ozolnieku
pagastā, Ozolnieku novadā, 0,758 ha
platībā,
kadastra
apzīmējums
54660010254, ar nosacījumu, ka uz
zemes gabala jāuzbūvē pārtikas un
pirmās nepieciešamības preču
veikals. (Nolikumā saukts Objekts).
Izsoles sākumcena (nosacītā cena) ir
EUR 50 000,- vienreizēja maksa par
zemes gabala apbūves tiesību
piešķiršanu, un nomas maksa par
zemes lietošanu ne zemāka par 3 %
gadā no zemes kadastrālās vērtības.
Apbūves tiesība tiek piešķirta uz 30
(trīsdesmit) gadiem no līguma par
apbūves
tiesības
piešķiršanu
noslēgšanas dienas, ar tiesībām to
pagarināt.
Objekta apskate dabā iespējama,

iepriekš vienojoties par laiku ar
Ozolnieku novada pašvaldības pārstāvi
– Iepirkumu un izsoles komisijas locekli
Svetlanu Krūmiņu, e-pasta adrese
svetlana.krumina@ozolnieki.lv.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
www.ozolnieki.lv, kā arī Ozolnieku
novada pašvaldības ēkā (Stadiona ielā
10, Ozolniekos, Ozolnieku novadā) pie
ziņojuma dēļa.
Izsoles dalībnieki savus piedāvājums
izsolei var iesniegt no 2017. gada 16.
novembra līdz 2017. gada 15. decembrim, plkst. 09:00 Ozolnieku novada
pašvaldības kancelejā (2.kabinetā),
Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku
novadā.
Izsolei iesniegtie piedāvājumi tiks
atvērti 2017. gada 15. decembrī
plkst.09:10. Kontaktpersona: Izsoles
komisijas locekle: Svetlana Krūmiņa,
svetlana.krumina@ozolnieki.lv

No 2018. gada reizi mēnesī
tiks organizēti braucieni no
Emburgas uz Garozas
bibliotēku, kur būs iespēja
iepazīties ar jaunākajām
grāmatām un periodiskajiem
izdevumiem.
Lai savlaicīgi varētu izstrādāt
brauciena maršrutu, interesentus
lūdzu pieteikties pie Garozas
bibliotekāre Daces Beires pa
tālruni 26583230.

LĪDZ 31. DECEMBRIM
KATRU PIEKTDIENU AICINĀM
OZOLNIEKU NOVADA
IEDZĪVOTĀJUS IZKUSTĒTIES
UZ LEDUS!

Publiskā slidošana:
OZO LEDUS HALLĒ
no plkst. 20:30 - 22:00

AIZSAULĒ
AIZGĀJUŠI
Vitālijs Kisels
1960
Ludmila Ņikitina 1981
Ruta Strikaite
1937
Rita Elvīra Dižā 1937
Jānis Pelenis
1940
Uldis Pīrāgs
1954

