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Aicinām novada
iedzīvotājus piedzīvot
kopīgus Līgo svētkus
un sajust brīnumu
maģiskā Jāņu naktī!

Izlaidumi
Ozolnieku novada
pirmsskolas
izglītības iestādēs,
šogad notiks
augustā, bet skolēni
no skolas gaitām
atvadīsies jūnijā.

15. jūnijā, plkst.16.00
Gatavosimies Jāņu svinēšanai. Jāņu vainagu pīšana,
un Jāņu siera gatavošana Garozas pakalpojumu centrā “Eži”.

Ozolnieku Mūzikas
skolā
1. jūnijā plkst. 16.00

19. jūnijā, plkst. 20.00 - 22.00
Ielīgošanas pasākums Ānē, Vilces amatierteātra joku luga
”Pašu audzināts”. Pēc izrādes dziesmas un
dejas pirmssvētku noskaņās Ānes kultūras namā.
Ieeja bez maksas.

Teteles pamatskolā
15.jūnijā plkst.15.00
Ozolnieku vidusskolā
(9.klases)
16. jūnijā plkst. 13.00

23. jūnijā, plkst. 21.00- 04.00
Līgosim Ozolnieku Jāņu pļaviņā!
Plkst. 21.00 Ozolnieku novada amatierteātra muzikāla
komēdija Ā. Alunāns “Bagāta brūte”. Režisore Dace Vilne.
Plkst. 22.00 Jāņu ugunskura iedegšana.
Plkst. 22.30 – 04.00 Zaļumballe ar grupu “Reprīze”.
Darbosies Jāņu bufetīte.
Ierašanās ar Jāņu ziedu vainagiem!

(12.klases)
16. jūnijā plkst. 18.00
Garozas pamatskolā
16.jūnijā plkst. 14.00

23. jūnijā, plkst.20.00- 03.00
Līgo pasākums ar deju kopu “Garrozes”.
Plkst. 22.00 Līgo nakts Zaļumballe kopā ar grupu “Mītavas soļi”.
Stāvlaukums pie Garozas pakalpojumu centra “Eži”

UZMANĪBU!
Informējam par izmaiņām Ozolnieku
novada pašvaldības informatīvā
izdevuma un mājas lapas saturā
Informējam, ka līdz 2018.
gada 25. maijam, kad spēkā
stājas Vispārīgās datu
aizsardzības
regulas
noteikumi, veiktas būtiskas
izmaiņas Ozolnieku novada
pašvaldības mājas lapā
www.ozolnieki.lv!
Lai
nodrošinātu mājas lapas
publiskajā arhīvā publicētās
informācijas
atbilstību
regulas prasībām, tiks
dzēstas atsevišķas aktualitāšu sadaļas un galerijas.
Vēršam uzmanību, ka,
sākot ar 25. maiju,
www.ozolnieki.lv, sociālajos
tīklos
un
izdevumā
“Ozolnieku Avīze” tiks
publicētas tikai fotogrāfijas,
kuru publicēšana būs
saskaņota
ar
attēlā
redzamajām personām vai

viņu likumiskajiem pārstāvjiem, piemēram, vecākiem.
Tātad, sūtot informāciju par
kultūras vai sporta sasniegumiem – ne saviem, informācijas autoram būs jānodrošina
rakstisks saskaņojums ar
personu vai tās pārstāvjiem
par šādas fotogrāfijas un
personas datu, piemēram,
vārds, uzvārds - publicēšanu
pašvaldības mājas lapā
un/vai sociālajos tīklos.
Gadījumā, ja informācija būs
par personiskajiem sasniegumiem, tad būs nepieciešams
aizpildīt
saskaņojuma
veidlapu savā vārdā.
Šobrīd tiek gatavots saskaņojuma veidlapas paraugs un
tas tiks publicēts mājas lapā.
Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa

Salgales pamatskolā
16.jūnijā plkst. 14.00

Izvērtēti konkursam „Es zinu, varu
un daru” iesniegtie projekti
Ir noslēgusies pieteikumu iesniegšana, un ir
izvērtēti šogad pašvaldības
izsludinātajam
projektu konkursam „Es
zinu, varu un daru”
novada
iedzīvotāju
iesniegtie
projekti.
Pašvaldības
budžetā
konkursa finansēšanai tika
paredzēti 10 000 EUR,
konkursam tika iesniegti
13 projektu iesniegumi par
kopējo summu 11 170,69
EUR. Saskaņā ar Nolikumu, projekti tika vērtēti,
ņemot vērā projekta
nozīmību iedzīvotājiem,
iedzīvotāju
līdzdalības
ieguldījumu,
projekta
rezultātu ilgtspējību un
citus kritērijus. 2.maija
domes
Attīstības un
tautsaimniecības komite-

jas sēdē tika apstiprināti 12
projekti.
Šogad aktīvākie ir bijuši
Cenu pagasta iedzīvotāji,
kas iesniedza 10 projektus,
no kuriem 4 projekti tiks
īstenoti Ānes ciemā, 3
projekti – Branku ciemā, 2
projekti – Dalbes ciemā un 1
projekts
Jaunpēternieku
ciemā. Projektu ietvaros
iedzīvotāju spēkiem tiks
labiekārtotas daudzdzīvokļu
māju apkārtnes – ierīkoti
celiņi,
sakārtotas
automašīnu stāvvietas, pie
mājām uzstādīti soliņi un
atkritumu urnas, labiekārtots šķiroto atkritumu
laukums un izveidots
grāmatu apmaiņas punkts
Dalbē, veikta skvēra „Brīvības gaisma” izveides
Brankās II kārta un citi.

Salgales pagastā tiks
īstenoti 2 projekti.
No
16.maija
projektu
iesniedzēji ir aicināti parakstīt līgumus, pēc kā var tikt
uzsākta projektu īstenošana. Projekti ir jāīsteno līdz
š.g. 1.oktobrim, pēc kā
jāiesniedz atskaites. Projektu īstenošanas rezultāti tiks
apkopoti un publicēti
pašvaldības mājas lapā, kur
sadaļā „Sabiedrība” ir
pieejama informācija arī par
iepriekšējos gados īstenotajiem projektiem.
Paldies novada aktīvajiem
iedzīvotājiem, un veiksmi
projektu īstenošanā!
Antra Pošeika,
Attīstības un projektu daļas
vadītāja vietniece ES projektu
jautājumos
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Ozolnieku novada pašvaldībā
tiks veidots Cenu pagasta
pārvaldnieka amats
Ņemot vērā to, ka ar 2018. gada 1. jūniju Ānes
pakalpojumu centrā atbrīvosies Klientu apkalpošanas
speciālista vieta un būs nepieciešams izsludināt jaunu
amata vakances konkursu, tika diskutēts par iespēju
papildināt Klientu apkalpošanas speciālista amata
pienākumus ar saimnieciskajām funkcijām, izveidojot
Cenu pagasta pārvaldnieka amata vietu, vienlaicīgi
saglabājot klientu apkalpošanas funkciju Ānē vienu vai
divas dienas nedēļā.
Izvērtējot informāciju par Cenu pagasta pārvaldnieka
amata pienākumiem un darba uzdevumiem, Ozolnieku
novada domes deputāti 17. maija domes sēdē balsoja
par grozījumiem Ozolnieku novada pašvaldības 2018.
gada štatu sarakstā, paredzot no 1. jūnija likvidēt
klientu apkalpošanas speciālista vietu Ānes
pakalpojumu centrā, tās vietā izveidojot Cenu pagasta
pārvaldnieka amata vietu.
Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa

Ozolnieku Mūzikas skolas
direktora amatā apstiprināta
Edīte Brūniņa

Atsaucoties pašvaldības
aicinājumam, konkursā uz
Ozolnieku Mūzikas skolas
direktora amatu bija
pieteikušies 3 kandidāti,
vērtēšanas komisija: D.
Liepiņš, A. Židkovs, I.
Grundmane, E. Juste un
A. Jaka par amatam
atbilstošāko
izvēlējās
Edītes Brūniņas kandidatūru, ko apstiprināja
amatā Ozolnieku novada
domes sēdē 17. maijā.
No 2007. gada līdz
pašreizējam brīdim Edīte
Brūniņa strādā Ozolnieku
Mūzikas skolas direktores
vietnieces un akordeona

spēles skolotājas amatā.
Edīte
Brūniņa
sevi
pierādījusi kā labu mūzikas
pedagogu,
viņas
audzēkņiem ir augsti
sasniegumi un godalgotas
vietas reģiona, Valsts un
Starptautiskos mūzikas
konkursos. Edīte Brūniņa
2002. gadā ir absolvējusi
Rīgas Pedagoģijas un
Izglītības
vadības
augstskolas
Mūzikas
fakultāti un Braunšveigas
Tehnisko
universitāti,
Audzināšanas
zinātnes
fakultātes Mūzikas pedagoģijas nodaļu Vācijā. Pēc
tam turpinājusi mācības
Latvijas
Kultūras
akadēmijas un Hamburgas Mūzikas un Teātra
augstskolas
maģistrantūrā.
Jaunā Ozolnieku Mūzikas
skolas direktore uzsāks
darbu amatā, pēc tam, kad
būs saņemti Izglītības un
zinātnes ministrijas un
Kultūras
ministrijas
saskaņojumi.

Ozolniekos apspriež Lielupes
krastu sakopšanu
Lielupei
piegulošajās
pašvaldībās rit intensīvs
darbs pie šī gada martā
noslēgtā sadarbības līguma
starp trīs Lielupei piegulošām
lauku
partnerībām
un
Jelgavas, Bauskas, Ozolnieku,
Rundāles un Babītes novada
pašvaldībām
projekta
“Lielupes
atveseļošanas
pasākumi – pakalpojumu un
infrastruktūras izveide ūdens
tūristiem” īstenošanas.
Trešdien, 9. maijā, Ozolnieku
domē norisinājās jau ceturtais pasākums projekta
ietvaros. Ozolnieku novada
Attīstības un projektu daļas
vadītāja Inese Baumane
klātesošos
projekta
dalībniekus iepazīstināja ar
projekta ietvaros plānotajām

tuvākajām
aktivitātēm:
“Projektā iesaistītie partneri
gatavo dokumentāciju, lai
veiktu iepirkuma procedūru
veicamajiem piestātņu –
pontonlaipu un norādes zīmju
izgatavošanas
un
uzstādīšanas darbiem. visu
iesaistīto novadu teritorijās
paredzēts izveidot ūdens
tūristiem ērti pieejamas laivu
piestātnes, kā arī uzstādītas
norāžu zīmes, kas ļaus tūristiem iepazīties ar vietējās
teritorijas
piedāvājumu.
Piemēram, uzzināt par
dažādiem
ievērojamiem
apskates objektiem, apskates
saimniecībām,
pastaigu
takām un citiem tūrisma
pakalpojumiem.
Projektā
iesaistītie partneri savās

teritorijās organizēs arī upju
krastu tīrīšanas talkas ar
mērķi radīt labvēlīgu dzīvesvidi ūdenī un piekrastē mītošajiem organismiem.”
Īstenojot projektu, ieguvēji
būs gan piekrastes zemju
īpašnieki, gan pašvaldības,
gan Lielupes ūdens tūristi,
gan sabiedrība kopumā.
Projekts
“Lielupes
atveseļošanas pasākumi –
pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem”
(17-00-A019.332-000006)
tiek īstenots Lauku attīstības
programmas 2014.—2020.
gadam pasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”.
Solvita Cukere

Noslēgusies pieteikšanās uz Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja vakanci

Atsaucoties
pašvaldības
aicinājumam, konkursā uz
Jaunatnes lietu nodaļas
vadītāja amatu bija pieteikušies
5
kandidāti.
Vērtēšanas komisija: I.
Grundmane, E. Juste un K.
Solvita Cukere Trankalis, izvērtējot saņemtos pieteikumus, par amatam

PIEŅEMŠANAS ĀNES PAKALPOJUMU CENTRĀ

Balstoties uz Ānes iedzīvotāju sapulcē izskanējušo aicinājumu, katru mēnesi
kāds no pašvaldības vadības pārstāvjiem dodas uz pieņemšanu Ānes
pakalpojumu centrā.
2018. gada 28. jūnijā tikšanās Ānē plkst. 16:30 – 19:00, kur
pašvaldību pārstāvēs pašvaldības izpilddirektors Andulis
Židkovs.

piemērotāko atzina Milanas
Pivarovas kandidatūru.
M. Pivarova 2017. gadā ir
absolvējusi Latvijas Sporta
pedagoģijas
akadēmiju,
iegūstot
Profesionālo
bakalaura grādu ”Sporta
zinātnē’’,
kvalifikācijās:
„Sporta
skolotājs”
un
„Vadītājs sporta jomā”.
Šobrīd
Milana
turpina
izglītoties Latvijas Sporta
pedagoģijas
akadēmijas
Profesionālajā
maģistra
augstākās
izglītības
programmā ”Sporta zinātne”,
lai
iegūtu
kvalifikāciju:,,Rekreācijas speciālists”.
Līdzšinējā darba pieredze ar
jauniešiem ir iegūta Cēsu
pilsētas Sporta skolā basketbola treneres darbā un
Raiskuma Internātpamatsko-

las- rehabilitācijas centrā
pamatizglītības skolotājas un
ārstnieciskās
vingrošanas
skolotājas specialitātē. Kā
brīvprātīgā Milana ir darbojusies arī Jauniešu domē un
palīdzējusi organizēt dažādus
sporta pasākumus bērniem
un jauniešiem.
Jaunatnes nodaļas vadītāja
Milana Pivarova darbu uzsāks
18.jūnijā. Jautājumus un
ierosinājumus darba ar
jaunatni novadā uzlabošanai
Milanai var sūtīt uz e-pasta
adresi: milana.pivarova@ozolnieki.lv. vai zvanot pa
tālruni: 26114115. Ikdienā
M.Pivarovas darbavieta būs
Ozolnieku Jauniešu centrā.
Solvita Cukere
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gušā, kurš varētu palīdzēt,
tad jāzvana palīdzības tālrunim 112.
Kāds ir palīdzības tālruņa
numurs?
Visvieglāk iemācīt bērnam

Kur tu atrodies?
Pārrunājiet ar bērnu, kā
atpazīt vidi sev apkārt un kā
to raksturot. Pievērsiet
uzmanību tuvākā sabiedriskā
transporta pieturas vai ielas

toram var uzticēties un
pastāstīt, kādā nelaimē
nokļuvis
(apmaldījies,
nobijies, cietis uz ielas vai
mājās). Pastāstiet bērnam, ka
operators var uzdot arī citus

palīdzības tālruņa numuru,
izmantojot asociatīvo spēli
“sejiņa”:1 – mute, 1 – deguns,
2 – actiņas.
Pamāciet bērnu, kā rīkoties
sarunas laikā ar palīdzības
tālruņa operatoru, jau
iepriekš pastāstiet, uz kādiem
jautājumiem būs jāatbild:

nosaukumam, mājas numuram, kā arī tuvumā esošajiem
lielajiem objektiem (lielveikali,
torņi, tilti, ezeri u.c.). Svarīgi,
lai bērns zina, kurā pilsētā un
rajonā dzīvo.
Kas noticis?
Iemāciet bērnam, ka viņš
palīdzības tālruņa opera-

jautājumus, un bērnam nav
jābaidās uz tiem atbildēt, kā
arī to, ka sarunu bērns
nedrīkst pārtraukt pirmais.
Kur ir tavas mājas?
Ir svarīgi, lai bērns zina
precīzu adresi, mājas vai
dzīvokļa numuru, taču vēl ir
būtiski, lai viņš spētu

Aicina īpašniekus sekot
regulārai zāles pļaušanai
Sākoties siltajam laikam,
īpaši aktuāls kļūst jautājums par sava īpašuma
teritorijas sakopšanu un
regulāru zāles pļaušanu.
Ozolnieku novada pašvaldības
policija
aicina
nekustamā īpašuma tiesiskajiem valdītājiem regulāri
pļaut zāli īpašumā esošajā
teritorijā. Policija atgādina,
ka ar zāles nopļaušanu
vienu reizi vasaras periodā
ir
nepietiekami.
Zāli
nepieciešams pļaut galvenokārt divu iemeslu dēļ sakopta
vide
un
ugunsdroša apkārtne.
Atgādinām, ka Ozolnieku
novada pašvaldībā ir spēkā
Saistošie noteikumi Nr.
15/2010 “Ozolnieku novada
teritorijas labiekārtošana,
uzturēšana un aizsardzība”,
kur noteikts, ka tīrības un
kārtības uzturēšana

pavasara
un
vasaras
sezonā ir laika posmā no 1.
aprīļa līdz 15. oktobrim un
privātīpašumu apkopjamā
teritorijā, kurā ir ierīkoti
zālieni, zāles garums
nedrīkst pārsniegt 10 cm,
bet pārējās, pie nekustamā
īpašuma pieguļošās zāles
garums nedrīkst pārsniegt
15 cm, savukārt dekoratīvie
dzīvžogi jāapgriež vismaz
četras reizes sezonā, un
lietus ūdens uztvērēji
jāiztīra ne retāk kā divas
reizes sezonā.
Vēršam uzmanību, ka
Ozolnieku
novada
pašvaldības policija ir
sākusi zāles pļaušanas
kontroli, un par saistošo
noteikumu pārkāpšanu
izsakāms brīdinājums vai
uzliekams naudas sods
līdz 80,00 eiro.

Pašvaldības policija var
sodīt pēc brīdinājuma
saņemšanas un pārkāpuma
nenovēršanas 10 dienu
laikā juridiskas personas
par namu īpašumu, zemes
īpašumu
piegulošās
publiskā lietošanā esošās
teritorijas nesakopšanu un
zāles nenopļaušanu ap
fizisko personu īpašumiem
5 m, juridisko personu
īpašumiem 15 m platā joslā,
nepārsniedzot 15 cm zāles
garumu un ārpus ciemata
teritorijām neapbūvētajās
un
lauksaimniecībā
neizmantotajās teritorijās
zāles
nopļaušana,
nodrošinot vismaz vienu
reizi sezonā līdz 15.augustam.
Maijā Ozolnieku novada
teritorijā ir uzsākti zāles
pļaušanas
darbi
arī
pašvaldības teritorijās, kur
pļaušana tiek organizēta
secīgi: sākat no Brankām,
tālāk Spartaks, Ozolnieki,
Āne,
Tetele,
Dalbe,
Jaunpēternieki. Pļaušanas
darbus Salgales pagastā
organizē Salgales pagasta
pārvalde. Tāpat arī SIA
"Ozolnieku KSDU" ir sācis
apsaimniekošanā
esošo
teritoriju appļaušanu.
Raksts tapis sadarbībā
ar Pašvaldības policiju

izskaidrot, kurā rajonā dzīvo.
Šajā uzdevumā noderēs
apkārtējās vides atpazīšanas
iemaņas.
Kā sauc tavus vecākus?
Pārliecinieties, vai bērns zina
un var skaidri pateikt savu un
savu vecāku vārdu un uzvārdu.
Kāds ir vecāku telefona
numurs?
Saprotams, ka ne visi bērni
varēs atcerēties vecāku
telefonu numurus, tādēļ
parūpējaties, lai bērnam tie ir
pieejami
citā
veidā.
Piemērām, varat kopīgi
izgatavot vecāku "vizītkarti",
tajā
norādot
telefona
numuru, un ielikt mugursomas vai apģērba iekšējā
kabatā. Pārliecinieties, ka
bērns zina, kur šo “vizītkarti”
atrast.
Kad ar bērnu būsiet izrunājuši
visus
jautājumus,
izspēlējot dažādas situācijas,
vēlreiz pārliecinieties, ka viņš
zina
atbildes.
Būsim
uzmanīgāki, vērīgāki un
atsaucīgāki – rūpēsimies par
bērniem un jau kopš
mazotnes
izrunāsim
svarīgākos drošības jautājumus!
Raksts tapis sadarbībā
ar Pašvaldības policiju

Aktīvā velosezona sākusies –
atgādinām par satiksmes
drošību

Kā jau ierasts, līdz ar siltā laika
iestāšanos ceļu satiksmē strauji
palielinās velosipēdistu skaits.
Tāpat arī pieaug ceļu satiksmes
negadījumu skaits, kuros
iesaistīti riteņbraucēji. Līdz ar to
autovadītājiem un gājējiem
jāsāk atcerēties arī par
velosipēdistiem, jo gan uz
šosejām, gan lauku ceļiem
riteņbraucēju aktivitāte ar katru
dienu strauji palielinās. Aicinām
velosipēdistus
būt
ļoti
uzmanīgiem un parūpēties par
savu drošību, piedaloties ceļu
satiksmē! Atgādinām, ka
vecākiem ar saviem bērniem ir
jāpārrunā ceļu satiksmes
noteikumu jautājumi un jāatgādina par satiksmes drošību,
tāpat arī jaunākie velosipēdisti
jānodrošina ar nepieciešamo
inventāru, proti, aizsargķiveri.
Atgādinām, ka velosipēdistam, kas pārvietojas pa
braucamo
daļu
vai
velojoslām,
nepieciešama
vadītāja apliecība. Tiesības
var saņemt no 10 gadu
vecuma visās CSDD nodaļās.

Apmācības nav obligātas, bet
ieteicamas. CSDD iesaka
izmantot portālu www.berniem.csdd.lv. Velo apliecība
un eksāmens ir bez maksas.
Braukt bez tiesībām pa ceļu
nav atļauts nevienam, arī pa
velojoslu.
Izņēmumu piemērs: bērni
neatkarīgi no vecuma drīkst
braukt ar velosipēdu bez
tiesībām patstāvīgi dzīvojamās zonās, daudzdzīvokļu
namu pagalmos un vietās, kur
nepārvietojas
mehāniskie
transportlīdzekļi. Kā arī līdz
10 gadu vecumam pa velojoslu vai trotuāriem vecāku
klātbūtnē.
Aicinām
velosipēdistus,
pārvietojoties pa gājēju celiņu,
ievērot, ka uz tiem priekšroka ir
gājējiem, piemēram, tā tas ir ap
Ozolnieku ezeru un citviet.
Aicinām satiksmes dalībniekus
cienīt citam citu, neatkarīgi no
tā, vai esam velosipēda vadītāji,
autovadītāji vai arī gājēji!
Solvita Cukere sadarbībā
ar Pašvaldības policiju
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Likumā ir noteikts, ka līdz
pilngadības sasniegšanai
bērns ir vecāku aizgādībā,
kas nozīmē, ka vecākiem ir
tiesības un pienākums
rūpēties
par
bērnu.
Savukārt rūpes par bērnu
nozīmē arī viņa aprūpi –
pienākumu ne tikai bērnu
uzturēt, bet arī izglītot un
audzināt. Kā mums, pieaugušajiem, palīdzēt un
sagatavot bērnus, lai viņi
justos drošībā, padomus
sniedz Pašvaldības policija.
Mudinām vecākus jau kopš
mazotnes runāt ar bērniem
par jautājumiem, kas saistīti
ar viņu drošību un rīcību
dažādās situācijās.
Ko darīt, ja esi nokļuvis
nepatikšanās?
Izskaidrojiet bērnam – ja
gadās nonākt nelaimē,
piemēram, apmaldīties, viņš
droši var pieiet pie pieaugušā, kurš viņam liekas
uzticams, un lūgt palīdzību.
Pastāstiet, kurš no svešiniekiem varētu būt uzticams.
Piemēram, pieaugušais ar
bērnu vai cilvēks formas
tērpā – policijas darbinieks,
veikala
pārdevēja
vai
apsargs,
sabiedriskā
transporta vadītājs u.c. Ja
tuvumā nav neviena pieau-
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Padomi vecākiem, kā bērnam palīdzēt justies drošībā
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Rit tilta rekonstrukcijas
darbi pāri Iecavas upei pie
Garozas pamatskolas

No šī gada marta,
ievērojot būvdarbu
līgumattiecības starp
Ozolnieku novada
pašvaldību un SIA
“KATLERI”, ir izbūvēti
jauni balsti un notiek
projektētā tilta metāla
konstrukciju
ražošanas process.
Ozolnieku novada
pašvaldības pārstāvji šā
gada 17.maijā apsekoja SIA
”NGS” metālapstrādes
ražotni un vizuāli
novērtēja jau izgatavotās
tilta konstrukcijas. Tilts
sadalīts trīs savienojamos
elementos, kas atvieglos to
transportēšanu no Rīgas
līdz būvlaukumam Garozā.

Apsekošanas brīdī bija
sametināts un nokrāsots
tilta vidējais posms.
Ražošanas kvalitāte un
temps apmierinoši. Tilta
galu sekcijas plānots
pabeigt līdz maija beigām.
Tad arī plānota tilta metāla
konstrukcijas pieņemšana
rūpnīcas teritorijā pirms
tās transportēšanas.
Līguma termiņš gājēju tilta
pār Iecavas upi nodošanai
ekspluatācijā ir noteikts
2018.gada jūlija sākums.
Kopējā līguma summa ar
SIA "Katleri" ir EUR 88
683, 83 bez PVN.
Arvīds Račinskis,
Ozolnieku novada Būvvaldes
vadītājs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas padome apstiprinājusi
siltumenerģijas pakalpojuma tarifus
SIA “Ozolnieku KSDU”
Informējam, ka Sabiedrisko
pakalpojumu
regulēšanas
komisijas
(Regulatora)
padome
apstiprinājusi siltumenerģijas
pakalpojuma
tarifus SIA “Ozolnieku
KSDU”, kas pakalpojumus
sniedz Ozolnieku novadā
– Ozolniekos, Ozolnieku
pagastā, un Brankās,
Cenu pagastā.
Apstiprinātais siltumenerģijas gala tarifs 61,18
EUR/MWh stāsies spēkā
2018. gada 1.jūlijā.
Apstiprināto gala tarifu
61,18 EUR/MWh veido
siltumenerģijas ražošanas
tarifs – 37,44 EUR/MWh,
siltumenerģijas pārvades
un sadales tarifs – 18,11

Cenu pagastā, Brankās 27. jūnijā
Adreses:
*Saules iela 7b (pie
garāžām);
*Spartaka iela (pretī
ūdenstornim).
Ānē un Tetelē - 13. jūnijā
Adreses Ānē:
* Celtnieku iela 2;
* Pie Celtnieku ielas 14;
* Jaunatnes iela 5;
* Celtnieku iela 9 (pie
Sporta ielas).
Adreses Tetelē:
* Skolas iela 11;
* Bērzu iela 5.
Garozā Adrese: Iecavas iela
9 (pie mikrorajona) un
Emburgā Adrese: 1. maija

iela 5 atkritumus izvedīs
Dalbē un Jaunpēterniekos
- pēc nepieciešamības un
informācijas no iedzīvotājiem, tiks iekļauts maršrutā.
ATGĀDINĀJUMS
IEDZĪVOTĀJIEM!
Lielgabarīta atkritumu
savākšanas punktos drīkst
izmest:
• sadzīves tehniku;
• mēbeles, matračus;
• sīkus sadzīves priekšmetus.
Nedrīkst izmest:
• vecas riepas;
• medikamentus;
• svina saturošus priekšmetus (baterijas, akumulatori);
• krāsas un to izstrādājumus;
• ražošanas atkritumus;
• celtniecības atkritumus
(nepieciešams atsevišķi
pasūtīt izvešanas konteineru).
Uzņēmums “Ozolnieku
KSDU” aicina ievērot
nosacījumus, kas saistīti ar
lielgabarīta atkritumu

Regulators 2017. gada 30.
oktobrī rīkoja uzklausīšanas
sanāksmi. Tajā piedalījās SIA
“Ozolnieku KSDU” pārstāvji,
Ozolnieku novada pašvaldības pārstāvji un siltumenerģijas lietotāji. SIA “Ozolnieku KSDU” sniedz regulējamus
pakalpojumus
siltumapgādes un ūdenssaimniecības nozarē, kā arī
neregulējamus – ar īpašumu
apsaimniekošanu saistītos
pakalpojumus.
Sīkāka informācija par SIA
"Ozolnieku KSDU" sniegtajiem pakalpojumiem, zvanot:
uzņēmuma izpilddirektors
Andris Zābelis, e-pasts:
andris.zabelis@ozolnieki.lv, tālr. 25957171
SIA „Ozolnieku KSDU”

SIA "Ozolnieku KSDU" sāk iekasēt maksu
par rēķinu piegādi papīra formātā
Ņemot vērā, ka sākot ar
2018. gada 25. maiju tiks
piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula
(ES) 2016/679 par fizisko
personu datu aizsardzības
apstrādi un šādu datu brīvu
apriti, lai izpildītu Regulā
noteiktas fizisko personu
datu aizsardzības prasības,
SIA "Ozolnieku KSDU" tika
pieņemts lēmums par rēķinu
papīra formāta piegādes
kārtību klientiem.

Lielgabarīta atkritumu savākšanas grafiks jūnijā

Ozolniekos – 27. jūnijā
Adreses:
* Skolas iela 11;
* Rīgas iela18;
* Parka ielas iekšpagalmā;
* Kastaņu iela (pie
garāžām);
* Aizupes rajons (Aizupes 4).

EUR/MWh, siltumenerģijas
tirdzniecības tarifs – 3,19
EUR/MWh
un
akcīzes
nodokļa komponente – 2,44
EUR/MWh. Siltumenerģijas
pakalpojuma
sniedzējs
siltumenerģijas ražošanai kā
kurināmo izmanto gan
dabasgāzi, gan šķeldu.
Saņemot tarifu projektu,
Regulators vairākkārt lūdza
komersantam
iesniegt
papildu informāciju un
precizēt tarifu veidojošās
izmaksas. Tā rezultātā SIA
“Ozolnieku KSDU” samazināja
apstiprināšanai
iesniegto tarifu par 5,84
EUR/MWh jeb 9,5%.
Atgādinām, ka, lai uzklausītu
iedzīvotāju viedokli par
iesniegto tarifu projektu,

izmešanu! Bīstamos
atkritumus, piemēram,
automašīnu riepas, krāsas,
eļļas, iedzīvotājiem ir
jānogādā atkritumu
savākšanas punktos pašu
spēkiem.

Iedzīvotāji, sekojot līdz
lielgabarīta atkritumu
izvešanas grafikam, drīkst
izvedamos lielgabarīta
priekšmetus novietot pie
sadzīves atkritumiem jau
iepriekšējās brīvdienās,
bet ne ātrāk kā nedēļu
pirms plānotās izvešanas.

Regulā minēto prasību
ieviešana un jaunas kārtības
nodrošināšana
rada
papildus izmaksas, līdz ar to,
klientiem, kuri pēc 2018.
gada 25. maija vēlēsies
saņemt rēķinus papīra
formā, ikmēneša rēķinos tiks
iekļauta maksa 0.79 eiro
apmērā (ieskaitot PVN) par
rēķina
piegādi
klienta
norādītajā adresē. Lai
izvairītos no šī maksājuma,
SIA "Ozolnieku KSDU" aicina

klientus rakstīt iesniegumu,
norādot sekojošu informāciju:
1. Vārds, uzvārds
2. Adrese
3. Teksts – "Rēķinus vēlos
saņemt uz elektronisko
pasta adresi
___________________
_______"
SIA "Ozolnieku KSDU"

Aicinām informēt par
sabiedriskās kārtības
pārkāpējiem un
“cūkotājiem”!

Turpinot līdz šim veiksmīgo
sadarbību, kad pateicoties
iedzīvotāju
sniegtajai
informācijai,
Pašvaldības
policijai ir izdevies operatīvi
atrast dažādos sabiedriskās
kārtības
pārkāpumos
iesaistītās personas, atkārtoti
informējam iedzīvotājus par
iespēju līdzdarboties vainīgo
Privātmāju iedzīvotāji
atklāšanas procesā.
lielgabarīta atkritumu
Ja tev ir noderīga informācija
izvešanu var pieteikt SIA
vai foto fiksācijas ar tiem
"Ozolnieku KSDU" darba
kuri
pārkāpj
dienās no plkst. 8.00 līdz cilvēkiem,
Ozolnieku novada domes
17.00 zvanot pa tālr.
saistošos
noteikumus
63050111 vai rakstot uz
e-pastu: info@oksdu.lv un Nr.6/2013 “Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu
norādot ielu, mājas
numuru, kā arī lielgabarīta Ozolnieku novadā” un izmet
atkritumus tam neparedzētās
atkritumu apjomu.
SIA „Ozolnieku KSDU” vietās, piemēram, blakus
šķiroto atkritumu konteiner-

iem vai izmet atkritumu
maisus blakus, nevis iekšpus
šķiroto atkritumu konteineriem, ziņo Pašvaldības policijai.
Šādos gadījumos Pašvaldības
policijai noder foto, pēc
kuriem ir iespējams uzmeklēt
bezatbildīgo
cilvēku,
piemēram, redzams “cūkotāja” auto ar reģistrācijas
numuru notikuma vietā.
Tāpat aicinām ziņot par
sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpējiem visā
novada teritorijā, zvanot uz
Pašvaldības
policijas
iecirkņa tālruņa numuru:
20029099 vai rakstot:
policija@ozolnieki.lv.
Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa

Atkārtoti aicinām
nekustamā īpašuma
nodokļa (NĪN) maksātājus un parādniekus
savlaicīgi veikt kārtējos un
kavētos nodokļa maksājumus!
NĪN parāda piedziņas
process turpinās, un
lēmums par parāda
piedziņu bezstrīda kārtībā
tiks piemērots ikvienam
NĪN parādniekam.
Informāciju par NĪN
parāda lielumu var
noskaidrot, zvanot uz
63057762, nodokļu
administratorei
Lidijai Žukovskai.
Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa

1. publisku telpu un citu sabiedrisko vietu piegružošana

ar sīkiem atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem,
saulespuķu sēklām, papīriem, u.tml.) – naudas sods
no 10.00-40.00 eiro;

2. sabiedrisko vietu piegružošana ar citiem atkritumiem
– naudas sods no 10.00-70.00 eiro;

3. spļaušana sabiedriskās vietās – ar brīdinājumu vai
naudas sodu līdz 10.00 eiro;

4. peldēšanās vietās, kur tas ir aizliegts – ar brīdinājuUzsākoties
vasaras
sezonai, atgādinām, ka
ir uzstādītas zīmes par
kārtību, kas ir jāievēro,
atpūšoties pie Ozolnieku ezera! Aktīvi
atpūšoties, ir jāņem
vērā, ka ap ezeru ved
gājēju - velo celiņš, kur
velosipēdisti nedrīkst

apdraudēt gājēju drošību!
OZOLNIEKU NOVADA
DOMES
SAISTOŠIE
N O T E I K U M I
Nr.6/2010
nosaka
sabiedrisko
kārtību un drošību
Ozolnieku
novada
teritorijā.

mu vai naudas sodu līdz 10.00 eiro;

5. automobiļu un citu transporta līdzekļu mazgāšana, to
profilaktiskā apkope šim nolūkam neparedzētās vietās
– ar naudas sodu no 10.00-70.00 eiro.

Lūgums ievērot kārtību un atgādināt par to citiem
atpūtniekiem. Nepieciešamības gadījumā vērsties
Pašvaldības policijā, zvanot pa tālruni
20029099 vai brīvdienās 110 vai 112.
Raksts tapis sadarbībā
ar Pašvaldības policiju

Izmaiņas Pensiju likumā sniegs atbalstu senioriem
Labklājības ministrija (LM)
sadarbībā
ar
seniorus
pārstāvošajām organizācijām
un Saeimas Sociālo un darba
lietu komisijas ekspertu
grupu
izstrādāja
priekšlikumus
par
grozījumiem likumā “Par
valsts pensijām”. Aprīlī
Saeima veica grozījumus
Pensiju likumā, turklāt no šī
gada 1. jūlija daļai pensionāru
tiks paaugstināts piemaksas
apmērs.
Arī
pensiju
indeksācija 1. oktobrī daļai
pensionāru būs lielāka, jo tiks
ņemts vērā viņu darba stāžs.
Visi šie jauninājumi ir
izraisījuši palielinātu senioru
interesi un jautājumus,
kuriem esam sagatavojuši
skaidrojumu.
Kādas izmaiņas gaidāmas
no 1. jūlija?
No 1. jūlija tiks paaugstināts
piemaksas pie pensijas
apmērs par vienu darba stāža
gadu, kas uzkrāts līdz 1995.
gada 31. decembrim. Tas
skars tos seniorus, kuri līdz
šim
laikam
sasniedza
pensijas vecumu un viņiem
tika piešķirta vecuma vai
invaliditātes pensija. Pašlaik
viņiem par vienu nostrādāto
darba gadu maksā vienu eiro.
Bet no 1. jūlija viņi šī viena eiro
vietā saņems 1,5 eiro par
katru nostrādāto gadu.
Piemēram, ja cilvēks devās
pensijā līdz 1995. gada 31.
decembrim
un
bija
nostrādājis 40 darba gadus,
tad tagad viņš saņem vienu
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Ozolnieku novada teritorijā aizliegts un
atzīstami par sodāmiem:

eiro par katru šo gadu, tātad
viņa rīcībā nonāk 40 eiro, bet
no 1. jūlija viņš saņems 60
eiro. Šeit ir svarīgs jaunums.
Aprīlī Saeima lēma, ka šis
piemaksas paaugstinājums

attieksies arī uz senioriem,
kas pensijā devās 1996. gadā.
Arī viņi saņems piemaksu –
1,5 eiro par katru nostrādāto
darba gadu, kas bijis līdz
1995. gada 31. decembrim.
Kā
notiks
pensiju
indeksācija 1. oktobrī?
No oktobra vecuma pensijām
ar lielu apdrošināšanas stāžu
pensiju indeksācijā piemēros
lielāku
daļu
no
apdrošināšanas iemaksu algu
summas reālā pieauguma
procentiem. Ja līdz šim, veicot
indeksāciju, tika ņemts vērā

faktiskais patēriņa cenu
indekss jeb inflācija un puse
no reālā iemaksu algu
summas pieauguma, tad no
šī gada oktobra cilvēkiem ar
darba stāžu no 30 līdz 39

gadiem un pensijām, kas
piešķirtas par darbu kaitīgos
un smagos, vai sevišķi
kaitīgos un smagos darba
apstākļos, vecuma pensijas
indeksēs ar patēriņa cenu
indeksu un jau 60 procentiem
no algu summas reālā
pieauguma. Ja darba stāžs
cilvēkam ir 40 un vairāk gadu,
tad pensiju indeksēs ar
patēriņa cenu indeksu un 70
procentiem no iemaksu algu
summas reālā pieauguma. Jo
lielāks būs pensionāra darba
stāžs, jo lielāka būs viņa
pensijas indeksācija oktobrī.

Kas pensionāru dzīvē
mainīsies no nākamā gada
1. janvāra?
Aprīlī Saeimā pieņemtie
grozījumi Pensiju likumā
paredz, ka pensijas saņēmēja

nāves
gadījumā
pārdzīvojušais laulātais, kurš
arī ir Latvijas vecuma,
invaliditātes, izdienas vai
speciālās valsts pensijas
saņēmējs, vienu gadu pēc
laulātā nāves varēs saņemt
pusi – 50 procentus – no sava
mirušā laulātā pensijas,
ieskaitot piemaksu par
apdrošināšanas stāžu līdz
1995. gada beigām. Šobrīd
pensijas saņēmēja nāves
gadījumā pārdzīvojušajam
laulātajam
izmaksā
vienreizēju pabalstu mirušā
laulātā divu pensiju apmērā,

neieskaitot iepriekš minēto
piemaksu. Atraitnim vai
atraitnei būs par to jāiesniedz
pieprasījums Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūrā. Šis
gadu
ilgais
pabalsts
pensionāru atraitņiem stāsies
spēkā nākamā gada 1. janvārī
un attieksies uz gadījumiem,
kad pensijas saņēmēja nāve
iestājusies pēc 2019. gada 1.
janvāra.
Šis
pabalsts
neattiecas uz šķirtiem pāriem
vai pāriem, kuri nedzīvo
oficiālā laulībā.
Ko
paredz
izmaiņas
attiecībā uz apbedīšanas
pabalstu?
Likums pašreiz nosaka, ka
pensijas saņēmēja nāves
gadījumā viņa ģimenei vai
personai, kas uzņēmusies
apbedīšanu,
izmaksā
apbedīšanas pabalstu mirušā
cilvēka divu mēnešu pensiju
apmērā,
neieskaitot
piemaksu
par
apdrošināšanas stāžu līdz
1995. gada beigām. Taču
aprīlī Saeimā pieņemtie
grozījumi Pensiju likumā
nosaka, ka no nākamā gada 1.
janvāra
apbedīšanas
pabalstu izmaksās, ieskaitot
pie
pensijas
piešķirto
piemaksu
par
apdrošināšanas stāžu līdz
1995. gada beigām. Arī šīs
izmaiņas
attieksies
uz
gadījumiem, kad pensijas
saņēmēja nāve iestājusies
pēc 2019. gada 1. janvāra.
Raksts tapis
sadarbībā ar LM

PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS

NĪN maksājumu
parādu summu
piedziņa

Atpūšoties pie Ozolnieku ezera, jāievēro
sabiedriskās kārtības noteikumi
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„EI DĀRZI” – kokaudzētava Brankās apvieno ģimenes pieredzi un spēkus

Gūstot ilggadēju darba
pieredzi kaimiņu novadā,
Indriksonu
ģimenes
uzņēmums SIA “Olaines
kokaudzētava”, kas darbojas
no 1994. gada, pērnā gada
nogalē, uzsākot Ziemassvētku
egļu
tirdzniecību,
pamazām ir pārcēlies uz
Ozolnieku novada Brankām,
un turpina iesākto darbu pie
mājas izveidotajā un iekoptajā kokaudzētavā zem jauna
nosaukuma “EI Dārzi”.
Uzņēmuma
nosaukums
veidojies no dzīvesbiedru
Edgara un Indras Indriksonu
vārdu pirmajiem burtiem, kuri
apvienojuši spēkus un pieredzi
kopīgā ģimenes uzņēmuma
attīstībai.
Indra stāsta: „Brankās dzīvojam
manas vecmāmiņas vecvectēva celtajās dzimtas mājās.
Esmu mācījusies Ozolnieku
vidusskolā un arī savu dzīvesbiedru satiku kaimiņos Brankās.
Bet pirms 10 gadiem es mantoju
kokaudzētavu un tajā brīdī
nebija cita varianta, kā turpināt
mammas iesākto. Esmu beigusi

LU Vides pārvaldības maģistru
– iegūtās zināšanas lieti
noderējušas arī manā pašreizējā darbības sfērā. No 2008.
gada, kad tikko biju beigusi
augstskolu un sāku darboties
kokaudzētavā,
praktiskās
zināšanas ieguvu pamatā darba
procesā, pašmācības ceļā, un
reizēm arī nedaudz eksperimentējot, tā nonākot pie paša
labākā rezultāta. Šajā jomā
nevar zināt visu, katru gadu nāk
klāt kaut kas jauns. Kopā ar vīru
ik pa laikam apmeklējām kursus
un izstādes, lai ‘turētu roku uz
pulsa’ par nozarē notiekošo.
Šobrīd nav viena auga mīļāka
par otru, mēs priecājamies par
daudzveidību, ko mākam
izaudzēt. Visi augi ir vairoti un
auguši pie mums uz vietas, un ir
mūsu klimatiskajiem apstākļiem
piemēroti. Mūsu ģimenē pastāv
uzskats, ka apstādījumiem ir
jābūt ērti kopjamiem, un
cilvēkam nevajag augus, ar
kuriem jāčubinās katru brīvu
brīdi, neatvēlot laika nekam
citam kā darbam dārzā. Katram
stādu audzētājam ir savi knifi un

darba nianses, veidojot ģimeni
nedomājām, ka tas kļūs par
mūsu abu kopīgu nodarbošanos.”

„Vairs nevaram iedomāties iet
uz darbu striktā darbalaikā. Paši
organizējam savu darbu un
atpūtu. Vēlamies redzēt, kā
izaug mūsu bērni, iesaistīt viņus
darbībā un iemācīt atbildību par
paveikto. Patīk pašiem būt
saimniekiem. Strādājam ar
apziņu sev, ka katrs klients
mums ir īpašs. Mums ģimenē
darbi, kas attiecas uz
kokaudzētavu, ir sadalīti. Viens

otra darbā nejaucamies, bet
mēģinām atbalstīt. Mūsu aktīvā
darba sezona ilgst no marta līdz
decembrim, tad sākas atpūtas
un neatliekamo ziemas darbu
periods. Arī visas būves un
siltumnīcas Brankās ir celtas,
atjaunotas un izveidotas pašu
rokām. Esam nosprauduši sev
mērķus, kas vēl jāizdara tuvāko
piecu gadu laikā,” stāsta un
izlolotos augus rāda Edgars.
„Patlaban “EI Dārzi” vienlīdz
veiksmīgi izdodas apvienot
dekoratīvo stādu audzēšanu,
eglīšu, tūju un citu skujkoku
audzēšanu ar kārklu vicu
audzēšanu dzīvžogu veidošanai. Pieejami arī dažādi retāki
augi un interesantas potējumu
formas. Šobrīd sortimentā ir
vairāk nekā 700 dažādas
formas un krāsu gammas skuju
un lapu koki, dekoratīvie krūmi,
stādi dzīvžogiem un vienkārši
priekam.
Piedāvājam
arī
teritoriju apzaļumošanas un
kopšanas darbus. Piegādātos
kociņus arī pareizi iestādīsim
piemērotā vietā. Mēs cilvēkus,
kuri uzcēluši māju vai atguvuši

zemi, konsultējam par teritorijas
labiekārtošanas
iespējām.
Iesakām dekoratīvos kokus,
krūmus, augļu kokus, potējumus. Mums šo daudzu gadu
gaitā ir izveidojies klientu loks,
kas brauc pie mums arī no
attālākām vietām. Arī paši, kaut
kur
aizbraucot,
vienmēr
pamanām apstādījumus un
dārza kopskatu. Klienti pie
mums ierodas zinoši, ar skaidru
mērķi, ko vēlas iegādāties, taču
audzētavas darbinieki ir gatavi
sniegt konsultācijas par augu
stādīšanas, mēslošanas un
vainaga veidošanas īpatnībām.
Vienmēr konsekventi īstenojam
principu – tikai un vienīgi pie
mums Latvijā vairoti un audzēti
stādi! Tas nozīmē īstu
piemērotību mūsu klimatam un
augsnēm. Esam arī Stādu
Audzētāju Biedrības biedri,”
saimnieki atklāj uzņēmējdarbības pamatprincipus. Aktuālo
informāciju
var
uzzināt
mājaslapā www.kokaudzetava.lv vai zvanot pa tālruni –
29491823 vai 29338357.
Solvita Cukere

Lauksaimnieki varēs pretendēt uz atbalstu tūrisma attīstīšanai
Profesionālas bezmaksas
konsultācijas lauksaimniekiem Valdība 3. maijā apstiprināja atpūtas vietas, kā arī pielāgot 000 eiro, arī radītai vismaz
Bezmaksas
individuālas
konsultācijas 1500 eiro apmērā
pieejamas ikvienam lauksaimniekam vai mežsaimniekam.
Iespēju individuāli saņemt
profesionālu
bezmaksas
konsultāciju radījis Lauku
attīstības
plāna
(LAP)
2014.-2020. apakšpasākums
“Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai”. Tas paredzēts kā
praktisks atbalsts lauksaimniekiem ar mērķi veicināt
individuālu
konsultāciju
saņemšanu par saimniecības,
uzņēmuma vai ieguldījuma
ekonomisko un ekoloģisko
rādītāju uzlabošanu, par
nekaitīgumu klimatam un
noturību
pret
klimata
pārmaiņām, kā arī par
savstarpējās
atbilstības
prasību ievērošanu.

Projekta ietvaros iespējams
saņemt
konsultācijas
augkopībā,
lopkopībā,
mežsaimniecībā un ekonomikas nozarē.
Lai saņemtu konsultācijas
lauksaimniecībā, jāsazinās ar
tuvāko LLKC biroju, savukārt
par
mežsaimniecības
jautājumiem – ar Meža
konsultāciju
pakalpojumu
centru.
Eiropas
apmaksātās
konsultācijas būs pieejamas
līdz 2019. gada nogalei. Tādēļ
aicinām lauksaimniekus un
mežsaimniekus
izmantot
iespēju saņemt profesionālu
bezmaksas konsultāciju savas
saimniecības vai uzņēmuma
ilgtspējīgas un ekonomiski
izdevīgas
saimniekošanas
nodrošināšanai.
Raksts tapis
sadarbībā ar LLKC

Informācija uzņēmējiem par
iznomājamiem nekustamajiem
īpašumiem
Aicinām atsaukties
nekustamā īpašuma
īpašniekus, kuri vēlas
iznomāt uzņēmējiem sev
piederošos nekustamos
īpašumus - telpas un zemi
Ozolnieku novada teritorijā,
sākot no nelielām telpām līdz
ražošanas, noliktavu un
biroju kompleksiem.
Pašvaldība šo informāciju
apkopos un sniegs
uzņēmējiem, kuri vēlas
darboties Ozolnieku novadā
un kuriem ir nepieciešamas

biroju, ražošanas, noliktavu
vai tirdzniecības telpas, sākot
no 50 m2 un lielākas.
Cilvēkus aicinām griezties
klātienē novada pašvaldības
Attīstības un projektu daļā vai
informāciju sūtīt uz e-pastu:
inese.baumane@ozolnieki.lv.
Zvaniet uz pašvaldību pa
tālr. 26516231 Inesei
Baumanei un uzzināsiet
vairāk par pieejamajiem
iznomātajiem objektiem!

Zemkopības
ministrijas
sagatavotos
grozījumus
noteikumos par valsts un ES
atbalsta piešķiršanas kārtību
pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību
nesaistītu darbību radīšanā
un attīstīšanā”.
Līdz šim atbalsta saņēmējam ar
saņemto finansējumu bija
atļauts attīstīt esošo saimniecisko darbību tajā pašā nozarē
un arī nozarē, kas tieši papildina
un ir saistīta ar esošo saimniecisko darbību. Grozījumi ļaus
pretendentam turpmāk veikt
saimniecisko darbību arī
nozarē, kas nav tieši saistīta ar
esošo darbības nozari.
Izmaiņas noteikumos paplašina
atbalsta
saņēmēju
loku
aktivitātē “Tūrisma aktivitāšu
veicināšana”,
ļaujot
tajā
piedalīties lauksaimniekiem un
paredzot tiesības ierīkot
kempingu vai atpūtas teritoriju
telšu, pārvietojamu mājiņu,
treileru un citas nelielas būves
viesu izmitināšanai. Drīkstēs arī
izveidot peldvietas, atpūtas
takas, rotaļlaukumus un aktīvas

infrastruktūru personām ar
funkcionāliem traucējumiem.
Grozījumi palielina maksimālās
attiecināmās
izmaksas.
Plānošanas periodā vienai ar
atbalsta pretendentu saistīto
personu
grupai
kopējā
attiecināmo izmaksu summa
varēs būt:
•ieguldījumiem ražošanas
un pakalpojumu attīstībā –
700 000 eiro, tajā skaitā
par mobilo tehniku 200
000 eiro,
•ieguldījumiem ražošanas
attīstībā – 500 000 eiro,
tajā skaitā par mobilo
tehniku 200 000 eiro,
• ieguldījumiem pakalpojumu attīstībā – 300 000
eiro, tajā skaitā par mobilo
tehniku 200 000 eiro.
Līdz ar attiecināmo izmaksu
apmēra palielināšanu ir grozīti
arī pasākumā sasniedzamie
mērķi. Trešajā noslēgtajā gadā
pēc projekta īstenošanas jābūt
attīstītai
saimnieciskajai
darbībai, saglabātām esošajām
darbavietām un, attiecināmām
izmaksām pārsniedzot 200

vienai jaunai darbavietai.
Grozījumi noteikumos precizē
atbalsta intensitāti. Visiem
pasākuma projektiem piemērojamā intensitāte ir 40 procenti
no attiecināmajām izmaksām,
bet
par
ieguldījumiem
energoefektīvās būvēs, kuru
energoefektivitātes rādītāji ir
augstāki nekā minimālie standarti,- 50 procenti (izņemot lielos
komersantus – 35 procentu),
par specializēto meža tehniku –
35 procenti, un citu mobilo
tehniku – 25 procenti no
attiecināmajām izmaksām.
Vairāk informācijas - noteikumos “Grozījumi Ministru
kabineta 2016.gada 24.maija
noteikumos Nr.320 “Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība pasākumā
"Atbalsts ieguldījumiem ar
lauksaimniecību
nesaistītu
darbību
radīšanā
un
attīstīšanā" atklātu projektu
iesniegumu konkursu veidā””.
Raksts tapis sadarbībā ar
Zemkopības ministriju

Uzsākti II kārtas būvdarbi Raubēnu ciemā
Aprīļa beigās tika uzsākti II
kārtas būvdarbi Raubēnu
ciema Rubeņu un Akmeņu
ceļā, turpinot projekta Nr.
3.3.1.0/16/I/033 „Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstīšana Ozolnieku
novada Cenu pagastā”
ietvaros iesāktos šo ielu
pārbūves darbus. Būvdarbu II
kārtas ietvaros tiks veikta
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve atlikušajā
Rubeņu ceļa posmā un
Akmeņu ceļā, kā arī šo ceļu
seguma atjaunošana,

lietusūdens
kanalizācijas
sistēmas un sabiedriskā
transporta apgriešanās vietas
izbūve. II kārtas būvdarbus
veiks SIA VELVE, būvuzraudzību – SIA BŪVREM,
autoruzraudzību – SIA 3C.
Maija beigās tiks veikti arī I
kārtas atliktie darbi – uzklāta
virsējā asfalta seguma kārta
pārbūvētajam Rubeņu ceļa
posmam, un I kārta tiks
nodota ekspluatācijā. Projekts
tiek finansēts no Eiropas
reģionālās attīstības fonda
(ERAF), projekta kopējās

izmaksas plānotas 2,08 milj.
EUR, no tām 1,6 milj. – ERAF
finansējums. Projekta mērķis
– sakārtot ielu infrastruktūru,
tādējādi radot labvēlīgus
priekšnoteikumus uzņēmējdarbības attīstībai, investīciju
piesaistei un jaunu darbavietu
radīšanai.

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

Ozolnieku novada Centrālās bibliotēkas vecākā bibliotekāre
Inga Buholca - nominante "Gada bibliotekārs Zemgalē 2018"

9.maijā Jelgavas pilsētas
bibliotēkā notika Latvijas
Bibliotekāru
biedrības
Zemgales
reģionālais
seminārs „Inovācijas un
radošums
sabiedrības
ilgtspējīgā attīstībā", kura
laikā tika pasniegta balva
“Gada bibliotekārs Zemgalē

2018”. Viena no sešām
balvas nominantēm –
Ozolnieku novada Centrālās
bibliotēkas
vecākā
bibliotekāre Inga Buholca.
Ingrīda Krieķe,
Ozolnieku novada centrālās
bibliotēkas vadītāja

Pūšaminstrumentu spēles audzēkņu
konkursā godalgas Ozolnieku novada
jaunajiem saksofonistiem
11. maijā Ozolnieku Tautas
nama zāli visas dienas
garumā piepildīja burvīgi
skaņdarbi pūšamo instrumentu izpildījumā. Par galvenajām
konkursa balvām sacentās
labākie VIII Mazpilsētu un
lauku mūzikas skolu pūšaminstrumentu spēles audzēkņi,
dienu pārvēršot par mūzikas
un labi padarīta darba
svētkiem konkursa žūrijai,
mūzikas pedagogiem un
konkursa
dalībniekiem.
Latvijas simtgades gadā
konkurss ieguvis starptautisku statusu, jo pirmo reizi tajā
līdzās Latvijas mūzikas skolu
audzēkņiem savu māku rādīja
arī jaunie mūziķi no Lietuvas
pilsētas Pluņģes.
Trīs vecuma grupās savu
talantu konkursā pārliecinoši
demonstrēja 67 jaunie mūziķi no
29 Latvijas un Lietuvas
profesionālās ievirzes mūzikas
izglītības iestādēm. Žūrija
vērtēja dalībnieku izpildītos

divus skaņdarbus. Konkursa
dalībnieki sacentās saksofona,
trompetes, eifonija un klarnetes
spēlē. Patīkami, ka šī gada
konkursā varēja dzirdēt arī
mežraga un trombona spēles
audzēkņus.
Konkursantu sniegumu vērtēja
divas žūrijas. Visvairāk spēlētais
instruments
šogad
bija
saksofons, tāpēc jo lielāks
prieks,
ka
nopietnajā
konkurencē pamanīti un atzinīgi
novērtēti arī Ozolnieku novada
Mūzikas skolas divi jaunie
saksofonisti.
Visi konkursa dalībnieki saņēma
sertifikātus ar iegūto punktu
skaitu, bet viņu skolotāji apliecības par pedagogu profesionālās
kompetences
pilnveides
programmas apguvi. Kā katru
gadu, konkurss bija atklāts, un
to varēja klausīties ikviens
mūzikas mīļotājs.

Muzeju nakts tradīcija
aizsākusies 1999. gadā
Francijā, lai iepazīstinātu ar
muzejiem arī tos, kas ikdienā
muzejus neapmeklē. Ar
Starptautiskās
muzeju
dienas un Eiropas Muzeju
nakts atzīmēšanu saistītas
norises Latvijā mērāmas jau
otrajā gadu desmitā. Ik gadu
pasākumos iesaistās arvien
lielāks dalībnieku skaits, un
Muzeju nakts aktivitātēs
piedalās
arī citi sabiedriskās dzīves
veidotāji. Šogad par Muzeju

nakts vadmotīvu bija izvēlēts
“Šūpulis”, godinot Latvijas
valstiskuma
dzimšanu,
brīvību kā vērtību, novadu
savdabību un dzimtas
stāstus.
Šī gada Muzeju naktī aptuveni 30 novadnieku ģimenēm
bija iespēja apmeklēt Ozolnieku novada vēstures
ekspozīcijas:
Latvijas
Valsts pirmā prezidenta
Jāņa Čakstes dzimtas mājas
“Auči” un Edvarta Virzas un
Elzas Stērstes memoriālo
māju “Billītes”. Ozolnieku
novada vēstures ekspozīcijā
interesenti varēja iepazīties
ar pastāvīgo ekspozīciju un
piedalīties Ozolnieku novada
jauniešu centra bērniem
piedāvātajās aktivitātēs- likt
pasaku puzles, atminēt
šūpuļdziesmas
un
noskatīties filmiņas, bet
senlietu cienītāji kopā ar
senlietu
kolekcionāru
piedalījās
interesantā
diskusijā par seno radio un
filmēšanas tehniku un
dalījās ar Barikāžu laikā
tapušajām fotogrāfijām un
video materiāliem. Jāņa
Čakstes dzimtas mājās

labāko rezultātu valsts
mērogā ir godam nopelnīta
iespēja uzstāties Arēnā Rīga
XXVI Dziesmu un XVI Deju
svētku koncertā "Vēl 100
gadu dejai".
Lai spēks, izturība, dejot
prieks!
Sveicam
katru
dejotāju,
vadītāju
un
koncertmeistari, novēlot- lai
raits dejas solis Latvijas
simtgades deju svētkos!
Solvita Cukere

“Auči” viesus kopā ar māju
saimniekiem šogad sagaidīja
arī pats “prezidents”, aicinot
vairāk iepazīt tuvējo apkārtni, izpildot četrus interesantus uzdevumus. Savukārt
Edvarta Virzas un Elzas
Stērstes memoriālajā mājā
“Billītēs” varēja izbaudīt
dzimtas māju senlaicīgo
atmosfēru un ziedošo dārzu,
kur pie kokiem bija novietoti
statīvi ar dzejnieku uzrakstītajiem dzejoļiem. Interesanti, ka šajā pasākumā
„Billīšu” sētā bija kārts īsts
šūpulis, kurā tika guldītas
rakstnieku
grāmatas.
Edvarta Virzas un Elzas
Stērstes
memoriālā
māja “Billītes” pasākumos pulcē arvien vairāk
interesentus un šī gada
janvārī ir ieguvušas Valsts
nozīmes vēstures pieminekļa
statusu.
Apmeklējot
visus
trīs
Ozolnieku novada objektus
un izpildot uzdevumus,
pasākuma
dalībnieki
saņēma piemiņas uzlīmi par
dalību Muzeju nakts pasākumos un saldo balvu.
Solvita Cukere

III amatierteātru festivāls „ZELTA ZĪLE 2018” dāvana teātra mākslas cienītājiem

Solvita Cukere

Deju kopai “Ozolnieki” augstākās
pakāpes novērtējums apriņķa
deju kolektīvu skatē

Deju
kopa
“Ozolnieki”
piedalījās Jelgavas novada
deju apriņķa deju kolektīvu
skatē
Svētes
pagasta
Jēkabnieku kultūras namā.
Šī bija deju kolektīvu
repertuāra pārbaudes skate
XXVI Vispārējo latviešu
dziesmu un XVI deju svētku
lieluzvedumam
“Māras
zeme” Daugavas stadionā
Deju kopa “Ozolnieki” skatē
Jēkabniekos
ieguvusi
augstākās
pakāpes
novērtējumu, un ar otro

Sestdien,
19.maijā,
Starptautiskajā Muzeju
naktī ikviens novadnieks bija aicināts apmeklēt
arī
Ozolnieku
novadu, kur bija atvērti
muzeji un ekspozīcijas
ar iespēju baudīt daudzveidīgus pasākumus.

Reiz
sensenos
laikos
Ozolniekos auga burvju
ozols ar zelta zīlēm galotnē,
kuras nekad nenobira un
iepriecināja Ozolnieku ļaudis
visu gadu. Zīlēm piemita
neparasts burvju spēks – tie
cilvēki, kas pieskārās zelta
zīlēm, kļuva ļoti talantīgi –
sāka rakstīt dzejoļus un
lugas, dziedāt un dejot.
Pateicoties ozolam ar zelta
zīlēm, Ozolniekos arvien
vairāk saradās talantīgi
cilvēki.. Stāsta turpinājumu
varēja uzzināt III teātra
festivālā „Zelta Zīle 2018”,
kas 11. un 12. maijā norisinājās Ozolnieku novadā –
Ozolnieku Tautas namā un
Ānes
kultūras
namā,
piedāvājot teātra mākslas
mīļotājiem noskatīties 11
amatierteātru izrādes.
Skatītājiem divu dienu
garumā tika piedāvāts

bagātīgs izrāžu repertuārs
ar iespēju baudīt dažādu
žanru un stilu iestudējumus.
Muzikālo izrāžu skatītājus
iepriecināja Sabiles amatierteātris ar azartisku un
vitālu muzikālo iestudējumu
– Ādolfa Alunāna dziesmu
spēli „Mucenieks un Muceniece”.
Tērvetes novada amatierteātris TRĪNE priecēja ar
emocionālu nakts izrādi dzimtas dažādu paaudžu
cilvēku savstarpējo attiecību un likteņu līkloču risinājumu Ingas Ābeles izrādē
„LABĀS ASINIS”. Šī izrāde ir
veltījums Latvijas simtgadei,
atklājot saspēli pāri laikiem,
savienojot pagātni, tagadni
un nākotni neatšķetināmā
notikumu mezglā.
Ānes
kultūras
namā
Jauniešu teātris “Inspire”
izrādē pēc Reja Bredberija

stāsta motīviem aicināja
aizdomāties par garīgām un
pārlaicīgām tēmām.
Mūsu
novadnieki
Ozolnieku šogad pulcēja
skatītājus uz nopietna žanra
izrādi - Alda Linē „JĀŅA
PORUKA PĒDĒJĀ NAKTS”,
atveidojot zināmā latviešu
dzejnieka pēdējos dzīves
notikumus Tērbatas psihiatriskajā klīnikā, kur aizrit
Jāņa Poruka dzīves pēdējā
nakts.
Neilgajā 40 minūšu garajā
scenogrāfijā
izrādes
režisore un aktieri ļauj izjust
dzejnieka dzīves nogales
traģiku,
atklājot
viņa
personības
apslēptās
cilvēciskās nianses.Izrādē
skan daudz Poruka iecienītā
Riharda Vāgnera mūzika. Kā
fona tēls iestudējumā
darbojas
arī
kāda
ģimnāziste, kura simbolizē
sabiedrībā
valdošo
virspusējo attieksmi pret
dzejnieka
daiļradi
un
personību. Izrādē izskan arī
vēstījums ”Pērļu zvejnieka”
Ansim Vairogam un Jāņa
Poruka mīlētajai Ernai
Pētersonei.
Teātra festivāla radošā
gaisotne, aktieru mākslinieciskā atdeve un skatītāju
ieinteresētība ir garants
„Zelta Zīles” tradīcijas
dzīvotspējai un ceļojumam
nākotnē.
Solvita Cukere
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Ozolnieku novada jaunieši piedalās
starptautiskā mūzikas projektā
Slovēnijā

Maija sākumā Slovēnijas
pilsētā Rušē norisinājās
Erasmus+ projekts “Europe
sings together 2018”. Tajā
kopā ar pārstāvjiem no
Lietuvas, Bulgārijas, Grieķijas, Slovēnijas un Portugāles
piedalījās arī komanda no
Latvijas – seši Ozolnieku
novada jaunieši.
Šī projekta mērķis bija atbalstīt
Eiropas Savienības vērtības cilvēktiesības,
demokrātiju,
dzimumu līdztiesību, tiesiskumu, nāciju solidaritāti un cīņu
pret aizspriedumiem un vienot
dažādas Eiropas valstis mūzikā.
Eiropas dienā 9.maijā mums
bija iespēja būt daļai no kora,
kopā ar vietējo pamatskolu un
ģimnāziju koriem koncertā
atskaņojot Eiropas Savienības
himnu “Odu priekam” vācu,
angļu un slovēņu valodās.

Projekta laikā darbojāmies gan
nacionālajās
komandās,
prezentējot savu valsti un
domājot par vietējas nozīmes
svarīgiem jautājumiem, gan
iepazinām viens otru tuvāk
starptautiskā
sadarbībā,
diskutējot par personīgām un
ES
vērtībām
dažādās
darbnīcās.
Iepazinām tuvāko apkārtni Pohorjes kalnu, apmeklējām
Mariboru un Ļubļanu, kur
noklausījāmies
Slovēnijas
Nacionālās
asamblejas
prezidenta sveicienu un pēc
tam devāmies ekskursijā pa
Ļubļanas parlamentu un
apskatījām arī Eiropas Savienības māju. Nedēļas noslēgumā
varējām piedalīties darbnīcās
un diskusijās par Erasmus+
programmām, aktīvu pilsonisko

Skolēni apgūst „Meža ABC”

10.maijā Kuldīgas novada
Padures pagastā notika
biedrības „Meža konsultants” pasākums skolēniem
„Meža ABC”. Pasākumā
piedalījās arī Ozolnieku
vidusskolas 8.b klases Vides
pulciņa dalībnieki un Mazo
pētnieku skolas 2.- 4.klašu
skolēni. Grandiozo meža
nozares pasākumu atklāja
Valsts prezidents Raimonds
Vējonis, un 8.b klases
jauniešiem radās iespēja
nofotografēties
kopā
prezidentu.
Biedrības „Meža konsultants” darbības mērķis ir
informēt un izglītot sabiedrību par mežā notiekošajiem procesiem. Pasākums
bija kā meža izziņas paraugstunda, kurā piedalījās
vairāk nekā 300 klases no
visiem Latvijas novadiem.
Kopumā piedalījās ap 6000
skolēnu.
Caur
aktīvu
darbošanos, atbildot uz

jautājumiem un pildot
praktiskus
uzdevumus,
skolēni iepazina visu meža
audzēšanas ciklu. Mežā bija
izvietotas vairāk nekā 50
stacijas, kurās darbojās
vairāk nekā 80 organizācijas. Skolēniem patika meža
matemātikas,
koksnes
uzmērīšanas un uzskaites
stacijas. Šajās pieturās
skolēniem vajadzēja noteikt
baļķu
daudzumu
pēc
acumēra, pēc tam izmērīt
un, izmantojot formulas,
izrēķināt precīzu koksnes
daudzumu.
Pulciņu
dalībniekiem interesantas
likās stacijas, kur varēja
uzzināt par medībām un
meža dzīvniekiem. Mežā
bija aplūkojamas dažādu
meža dzīvnieku ādas, ragi
un galvaskausi. Jaunieši
piedalījās
arī
skautu
organizētajā stacijā, kur
varēja no mīklas ugunskurā
izcept maizīti, savukārt
Valsts policijas vadītajā
stacijā jaunieši uzzināja, kā
rīkoties, ja mežā esi apmaldījies.
Jaunākajiem
skolēniem interesanta likās
stacija, kur varēja izgatavot
būrīti zīlītei.
Pasākums bija veltīts Latvijas 100.dzimšanas dienai un
Meža dienu 90.gadadienai.
Pasākuma devīze bija –
Meža nozare Latvijā.

Inta Vaškevica,
Ozolnieku vidusskolas
8.b klases audzinātāja

darbību, kā arī turpmākas
sadarbības un integrācijas
iespējām.
Visi dalībnieki saņēma “Youthpass” (“Jaunatnes pase”)
sertifikātus, kas apliecina
astoņu ES izvirzīto mūžizglītības kompetenču lietošanu un
attīstību. Tās ir - saziņa dzimtajā valodā, saziņa svešvalodās,
matemātiskās prasmes un
pamatprasmes dabaszinībās
un tehnoloģijās, mācīšanās
mācīties, sociālās un pilsoniskās prasmes, pašiniciatīva un
uzņēmējdarbība,
kultūras
izpratne un izpausme.
Projekta dalībnieks vērtē: “Šī
bija mana pirmā dalība
starptautiskā projektā, līdz ar to
pirmā pieredze un iespaidi. Man
ļoti patika gan aktivitātes, gan
treneri un, protams, pārējie
dalībnieki, kurus nu jau varu
saukt par draugiem! Šī bija
lieliska iespēja, lai es iepazītu
jaunus cilvēkus, citu valstu
tradīcijas un piedalītos aktivitātēs, kas ļauj gan tuvāk iepazīt
vienam otru, gan uzzināt ko
jaunu par Eiropas Savienību.
Šādi projekti jauniešiem paver
plašāku redzesloku! Jaukas
atmiņas par kopā piedzīvoto!
Noteikti piedalīšos vēl šāda
veida projektos.”

Kurp dosies Salgales pamatskolas skolēni šoreiz?
Atbilde uz šo jautājumu
ierakstīta skolas projekta
“Promoting Art’’ (Mākslas
veicināšana) plānā. Projektā
drīz būs notikušas puse no
plānotajām aktivitātēm.
Šoreiz Salgales skolēni dosies
uz Bulgāriju, kura ir trešā
sadarbības valsts. Divas skolas
skolotājas laikā no 8. līdz 10.
maijam Bulgārijā, Dobričā,
sagatavoja skolēnu brauciena
programmu, iepazinās ar
Dmitrija Taleva vārdā nosauktās
vidusskolas skolēniem, skolotājiem un skolas vadību. Bulgāri ir
neaprakstāmi viesmīlīgi. Skolēni
projekta dalībniekus sagaidīja
tautas tērpos un cienāja ar savu
maizi, dejoja nacionālās dejas,
ieaicinot arī visus viesus. Skolas
apskates laikā pirmā klase bija
sagatavojusi skaistu apsveikumu programmu, bet skolēnu
vecāki – izcepuši nacionālo
kūku. Kopā ar skolas direktori un
projekta kontaktpersonu angļu
valodas skolotāju tika izstrādāta

Ozolnieku
vidusskolas
Ekopadomes
komanda
piedalījās orientēšanās spēlē
“Koku dienas Dzimtmisā.”
Komandai kopīgiem spēkiem
bija jāveic dažādi uzdevumi –
bija jāatbild uz jautājumiem par
vietējās
un
eksportētās
pārtikas ietekmi uz vidi un
klimatu, jāpārzina tropu meža
liktenis globālā skatījumā,
jāzina latviešu folklora, jāprot
pielietot tūrisma elementi,
jāpārvalda svešvaloda, kā arī
jāpilda dažādi atjautības
uzdevumi.
Katra skola, kas piedalījās
pasākumā, veda līdzi dāvanukokaugu, ko komanda iestādīja
Dzimtmisas skolas parkā. Šī
tradīcija ir tikpat sena, kā pats
pasākums. Kā dāvana no
Ozolnieku vidusskolas šogad
tika iestādīta skarainā hortenzija.
Mūsu skolas komanda- ar
nosaukumu
“Bumbiere”
konkursā ieguva pirmo vietu.
Skolas komanda pasākumā
piedalījās jau otro gadu.
Inta Vaškevica,
Ekoskolu programmas
koordinatore

Māra Pūre,
Salgales pamatskolas skolotāja

Augu aizsardzības diena
LU Botāniskajā dārzā

Lauma Ilsuma,
projekta dalībniece

Latvijas Ekoskolu
komandu konkurss
„Koku dienas
Dzimtmisā”

programma skolēnu braucienam jūnija sākumā.
Skolotājiem tika dota iespēja
iepazīties ar vietām, kur
darbosies skolēni - Dobričas
Mākslas muzeju (lielākais
mākslas muzejs Bulgārijā),
Etnogrāfisko,
Dabas
un
Arheoloģijas muzejiem. Apmeklējām arī Beloslavas stikla
pūtējus, Varnas Leļļu muzeju un
relaksējāmies pie Melnās jūras.
Šī projekta mērķis - sniegt mūsu
skolēniem iespēju redzēt pasauli un skaistumu tajā, paplašinot
savu redzesloku. Bet vēlāk
pašiem to visu radīt. Vai tas nav
brīnišķīgi?
Vairāk informācijas par projektu
https://proartprojet.wixsite.com/proartproject
Erasmus+ programmu - Valsts
izglītības attīstības aģentūras
mājaslapā
www.viaa.gov.lv
sadaļā Erasmus+.

18.maijs ir Starptautiskā
augu aizsardzības diena, kad
cilvēkus visa pasaulē aicina
aizdomāties par dabas
vērtībām, bioloģisko daudzveidību un tās nozīmi cilvēku
dzīvē. LU Botāniskajā dārzā
šajā dienā notika izglītojošs
pasākums, kuru apmeklēja
1.-2.klašu Mazo pētnieku
pulciņa dalībnieki.
Pasākumā skolēniem bija
iespēja darboties vairāk nekā
10 darbnīcās, kuras ikviens
varēja piemeklēt atbilstoši
savām interesēm. Mazie
pētnieki ar mikroskopa
palīdzību varēja pētīt šūnu
grupas, ziedputekšņus un
atsevišķas ziedu daļas.
Darbnīcās varēja uzzināt, kā
veidojušās fosilijas, kā augi
un dzīvnieki pielāgojas
dzīvei ūdenī. Skolēni bija
pārsteigti, ieraugot pārakmeņojušos čiekurus un
koku.
Mazie pētnieki
uzzināja, kas dzīvo pļavās un
mežos, iepazinās arī ar
dažādu augu un kukaiņu
nosaukumiem, kam ikdienā

pat nepievērstu uzmanību.
Piemēram,
iepazinām
kukaini- maksteni, kas pats
ap sevi būvē māju, ja kukainis to pazaudē – tad var aiziet
bojā. Japāņi šos kukaiņus
izmanto īpašu auskaru
radīšanai, tieši viņu čaklās
darbošanās pēc.
Ezermeldri - no tiem agrākos
laikos tika būvētas laivas.
Reiz šāda laiva veica savu
ceļu no Marokas un sasniedza Meksikas līci. Uzzinājām
arī, ka kalme Eiropā ienākusi
ar senajiem karavīriem. Tās
sakne ir antiseptiska un
palīdz pret kuņģa spazmām,
un novērš vēdersāpes.
Darbojāmies radoši - paši
gatavojām papīru, ko izrotājām ar ziediem, iegūstot
kartiņu. No papīra taisījām
arī spārītes, kas prot
balansēt kā īsti kukaiņi, ja
uzliek to uz kāda zīmuļa
spala. Bija iespēja pašiem
iestādīt podiņā augu, ko
pārvedām mājās. Mazie
pētnieki apmeklēja arī Tropu
tauriņu māju un devās gida
pavadībā
ceļojumā
pa
Botānisko dārzu. Mācību
ekskursija bija kā turpinājums apgūtajām zināšanām
stundās un ciešā saistībā ar
kompetenču izglītību.
Rita Dilāne, Ozolnieku
vidusskolas1. klases audzinātāja

Iedvesmas stāsti jauniešiem
Sekojot Ozolnieku Bērnu un
jauniešu centra pozitīvajai
pieredzei, arī Ānes Jauniešu
iniciatīvu centra jaunieši
vēlējās iedibināt jaunu tradīciju, ik mēnesi satikt kādu
iedvesmojošu
personību,
tādēļ tika uzsākts darbs pie
projekta “ Iedvesmu stāsti
jauniešiem” realizācijas.
Pirmā viešņa bija veselīga un
aktīva dzīvesveida piekritēja,
kura stāstīja par savu pieredzi

saistībā ar veselīgu dzīvesveidu,
sabalansētu uzturu un sportu.
Nepilnu mēnesi vēlāk viesos
ieradās vizāžiste, kura stāstīja
par kosmētiku jauniešiem un tās
pielietojumu ikdienā un svētkos.
Nākamo aicināsim ciemos
ugunsdzēsēju – glābēju. Šo
tikšanos gaida arī puiši, jo
vairākiem jauniešiem šī ir sapņu
profesija.
Mārīte Vasele,
Ānes Jauniešu iniciatīvu centra
vadītāja

Bērnu un jauniešu iniciatīvu
centra organizēts ikmēneša
sarunu vakars. Šī pasākuma
mērķis bija iepazīstināt bērnus
un jauniešus ar dažādu
profesiju pārstāvjiem - Latvijā
pazīstamām personām, kā arī
iedrošināt un motivēt, lai
jauniešus rosinātu savas
karjeras plānošanai un dzīves
mērķu
nospraušanai
un
sasniegšanai. Savu sezonu
„Mētelis” atklāja pērnā gada
septembrī. Vēlamies pateikties
visiem sarunu vakaru viesiem.
Visas šīs spilgtās personības

atrada laiku un iespēju
viesoties pie mums- Ozolnieku
Jauniešu centrā, ar savu
stāstījumu un iniciatīvu aizraujot un iedvesmojot jauniešus.
Cerēsim, ka jaunā „Mēteļa”
sezona atkal tiks atklāta šī gada
septembrī, tiekoties un uzdodot
interesējošus jautājumus vēl
kādai interesantai personībai.
Paldies mūsu sarunu vakara
atbalstītājiem par gardajiem
cienastiem.
Sintija Ciša,
Ozolnieku Jauniešu centra vadītāja

Pirmsskolas izglītības iestādes Bitīte” izglītojamie
dodas dabā, lai mācītos

Daudzviet Latvijā 17. maijā
tika atzīmēta Āra nodarbību
diena, kuras laikā vairākās
izglītības iestādēs, tajā skaitā
Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādē (PII)
“Bitīte”, izglītojamie devās
mācīties ārpus ierastās darba
vides. Ekoskolas un Nordplus
Junior 2016 projekta “Attractive basic nature study”
ietvaros nodarbības ārā PII
“Bitīte” izglītojamiem notiek
bieži.
Lai
popularizētu
veselīgu dzīvesveidu un
saglabātu izglītojamo interesi
ik dienas pētīt, eksperimentēt,
atklāt un nonākt pie saviem
secinājumiem, pedagogi lielu
daļu nodarbības organizē tā,
lai tās varētu notikt dabā,
piemēram, dodoties pārgā-

jienos, mācoties mežā, parkā,
bērnu laukumā vai citur
svaigā gaisā.
Projekts „Attractive basic nature
study” turpināsies līdz 2018.
gada oktobrim. Līdz šim ir
notikuši
četri
pieredzes
apmaiņas braucieni sadarbībā
ar Valgas PII “Kaseke” un
Salgales pamatskolu. Paredzēts
ir vēl viens pieredzes apmaiņas
brauciens uz Igauniju, kas
apvienots ar projekta noslēguma tikšanos.
Šogad aprīlī projekta dalībnieki
no Igaunijas bija pieredzes
apmaiņas braucienā uz Latviju.
Šajā tikšanās reizē projekta
partneri vēroja āra nodarbības
Salgales pamatskolā, guva
jaunas zināšanas un praktisku
pieredzi vieslekcijā par nodar-

bībām mežā un radošajās
darbnīcās Tērvetes dabas
parkā, dalījās pieredzē ar interesantām metodēm dabaszinību
apgūšanai un kopīgi turpināja
izstrādāt metodiskos materiālus
par dabaszinību nodarbībām.
Tika veidots arī videomateriāls
par dabaszinību mācībām ārā,
kas projekta noslēgumā tiks
prezentēts kā metodiskais
materiāls citiem pedagogiem un
interesentiem.
“Daba daudz ko pastāsta
priekšā, ja vien esam gana
ieinteresēti to pētīt un prasmīgi
dabas likumsakarības pamanīt.
Pielietojot iegūtās zināšanas
ikdienā, jūtamies kā ieguvēji.
Mēs apzināmies dabaszinību
nodarbību nozīmīgumu un
esam gandarīti par iespēju
praktizēt nodarbības ārā,
iedvesmojot izglītojamos un
citus
pedagogus
doties
izglītoties dabā, saudzīgi
izturēties un būt atbildīgiem
pret dabu, vienlaikus piekopjot
veselīgu dzīvesveidu,” stāsta
projekta dalībnieki.
Daba ir vienīgā grāmata, kurai
visas lappuses dziļa satura
pilnas. /J.V. Gēte/
Liene Medne,
PII “Bitīte” vadītājas p.i.

Putnu vērošanas ekspedīcija Ainažos un Vitrupē
Ozolnieku vidusskolas 3.a un
3.b klases skolēni mēroja garu
ceļu putnu vērošanas ekspedīcijā uz Vitrupi un Ainažiem. Šo
ekskursiju kā Mammadaba
vēstniecības skolai finansēja
Latvijas valsts meži.
Vitrupē mūs sagaidīja ornitologs
ar savu kolēģi. Pirmais
pārsteigums gan ornitologiem,
gan skolēniem bija sārtgalvīša
dziesma piejūras mežiņā.
Sārtgalvītis vēl samērā nesen
Latvijā bija rets ieceļotājs un
ligzdotājs. Klausoties putna
dziesmā, no ornitologiem
uzzinājām par sārtgalvīša
ziemeļu radinieku zeltgalvīti,
kurš ir Latvijas mazākais
putniņš.
Jūras krastā ar līdzņemtajiem un
ornitologu binokļiem vērojām
Sāmsalas pīles. Īpaši labi putnus
varēja saskatīt optiskajā tālskatī.

Ziemeļvidzemes akmeņainajā
jūras krastā vērojām lielo gauru,
gulbjus, kaijas, cekulzīriņus,
jūras kraukļus, ķīrus un gaigalas.
Ar
nelielu
pārbraucienu
ekspedīcija turpinājās randu
pļavās Ainažos, kur dzirdējām
čunčiņa
dziesmu.
Visus
redzētos un dzirdētos putnus
bija iespēja apskatīt arī ornitologu līdzpaņemtajās putnu
grāmatās.
Pētot putnus, un ejot pa
applūstošajām jūras pļavām,
nonācām pie Ainažu mola, aiz
kā pavērās brīnumains skats –
simtiem peldošu gulbju.
Skolēnu pārdomas
pēc
ekskursijas:
• Man patika tas, ka mēs nevis
sēdējām telpā un mācījāmies,
bet bijām brīvā dabā.
• Gids interesanti pastāstīja par
jūras ērgli. Kad ērglis planē, tad

viņa spārnu platums ir tikpat, cik
divi blakusstāvoši bērni ar
izplestām rokām.
• Es uzzināju, ka ir daudz pīļu
sugu.
• Priecājos, ka biju paņēmis
binokli, tāpēc varēju labāk
aplūkot putnus. Interesanti un
jautri bija uz mola, kur viļņi sitās
pret
akmeņiem.
Nekad
neaizmirsīšu šo jauko dienu.
• Interesanti bija ne tikai vērot
putnus, bet arī pastaigāties gar
jūru.
• Aizgājām līdz Latvijas – Igaunijas robežai, un ar vienu kāju
pabijām Igaunijā.
• Tas bija viens liels piedzīvojums!
Sigita Baimanova un
Solveiga Skrebele, 3.a un 3.b kl.
audzinātājas

Laika posmā no 8. līdz 16.
maijam trīs Ozolnieku novada
jaunieši apņēmības pilni devās
uz Bansko pilsētu Bulgārijā, lai
apgūtu jaunākās teātra
metodes darbā ar jauniešiem.
Mērojām tālu ceļu un pēc
nepilnām 14 stundām, Bulgārijas saulrietā, ieradāmies
Bansko. Nogurums ar satraukumu gāja roku rokā, un sākās
pirmā projekta diena. Šajās
apmācībās piedalījās 27
dalībnieki no 9 valstīm.
Pirmais
uzdevums
bija
iegaumēt visu dalībnieku
vārdus. Uzdevums nebija
viegls, bet izdarāms. Pateicoties apmācību treneriem un
viņu uzdotajiem uzdevumiem,
pēc trešās dienas pazinām
visus dalībniekus, un visi
pazina mūs. Mācībās bija jāliek
lietā esošā pieredze un jāgūst
jauna
pieredze
par
improvizācijas mākslu un
teātra forumu. Visu apmācību
laiku teorijas apguve mijās ar
praktisko
darbību.
Tika
izveidotas dalībnieku grupas,
kur kopīgi analizēja lekcijās
dzirdēto.
Tam
sekoja
prezentācijas un gūto zināšanu apkopojums.

Pirmajās projekta dienās
padziļināti pētījām jauniešu
problēmas
-pusaudžu
grūtniecība,
vienaudžu
emocionālais
spiediens,
vecāku aizņemtība darbos u.c.
Balsoties uz šīm problēmām,
veidojām nelielas izrādes
teātra forumam. Izrāžu
tapšanā
tika
ieguldīts
pamatīgs darbs. Sākumā
grupa kopīgi izdomāja sižetu,
tam sekoja katra tēla analīze,
un tikai pēc tam tika aktieriem
sadalītas lomas. Apmācību
noslēgumā notika pirmizrādes, bet skatītāji iesaistījās
diskusijās un pārrunāja redzēto. Īpaši spilgti atmiņā palicis
vakars, kad katras dalībvalsts
pārstāvji prezentēja savu
valsti, cienājot ar tradicionālajiem ēdieniem, dziedot un
dejojot. Protams, nevar
nepieminēt arī Bulgārijas
krāšņo dabu un sniegiem
klātās kalnu grēdas, atšķirīgās
kultūras iezīmes un vietējo
iedzīvotāju viesmīlību.

Mārīte Vasele,
projekta dalībniece

Marts 2018

26. aprīlī Ozolnieku Bērnu un
jauniešu iniciatīvu centrs
noslēdza sarunu vakaru "Mētelis ", tiekoties ar TV dīvu. Aprīlī
Ozolnieku jauniešu centrā bija
tikšanās arī ar Valsts probācijas
dienesta vadītāju. Tikšanās
reizē bērniem un jauniešiem
bija iespēja iepazīties ar dienesta galvenajiem uzdevumiem,
funkcijām, izmēģināt uz savu
ādu alkometru, elektronisko
kājsprādzi un uzzināt citas
interesantas lietas.
Sarunu vakars "Mētelis" mācību
gada garumā bija Ozolnieku

Projekta “ On Stage Goes off Stage”
ietvaros apgūst teātra metodes

JAUNIEŠU AKTIVITĀTES

Sarunu vakari ar slavenībām rosina
jauniešus saskatīt izaugsmes iespējas

9

10

11

Maijs 2018

SPORTS

12

Ozolnieku novada velotūre “VELO-RIPO” pulcē aktīvas atpūtas cienītājus

19.maijā Ozolnieku novadā
norisinājās tradicionālā
velotūre, kur, braucot ar
velosipēdu, savus spēkus
pārbaudīt un iepazīt
novada skaistumu varēja
vairāk nekā 300 dalībnieku.
Šogad velotūre norisinājās
divās garuma distancēs –
lielais aplis (23.3 km) un
mazais aplis (12.9 km),
sniedzot iespēju dalībniekiem
izvēlēties
sev
atbilstošāko, lai trasi ikviens
varētu nobraukt līdz galam.
Pirms došanās distancē
dalībnieki saņēma Ozolnieku
novada sarūpētas atstarojošas uzlīmes. Dalībniekiem
pirms došanās ceļā projekta
“Slimību profilakses un
veselības
veicināšanas
pasākumi
Ozolnieku
novadā” ietvaros bija iespēja veikt veselības mērījumus
(noteikt cukura un holesterīna līmeni asinīs, ķermeņa
masas indeksu, izmērīt
pulsu un asinsspiedienu).

Saulaino brīvdienu izdevās
izbaudīt visām ģimenēm un

dalībnieki būtu gatavi doties speciāliste bija sarūpējusi
ceļā, viņi tika iesildīti un īpaši veselīgas uzkodas -

bērniem, dodoties kopīgi
12,9 km īsajā distancē vai
23,3 km garajā distancē, pie
reizes izbaudot tuvējās
apkārtnes dabu un veselīgi
atpūšoties svaigā gaisā. Lai

sagatavoti braucienam.
Visiem dalībniekiem, gan
lieliem,
gan
maziem,
atgriežoties bija iespēja
iestiprināties ar Zemessargu
sarūpētu putru, kā arī uztura

maizīti, saldos, dažādas
pastas uz maizītēm, kā arī
veselīgu zupu. Visiem
pasākuma dalībniekiem bija
iespēja uzklausīt dietoloģes
semināru - meistarklasi

"Veselīgs un sabalansēts
uzturs - uzzini, gatavo,
degustē!", kā arī bija iespēja
piedalīties nelielā erudīcijas
konkursā, kur zinošākie
saņēma Ozolnieku novada
domes sarūpētās balvas.
Jāpiebilst, ka iedzīvotāju
ērtībām Ozolnieku novadā
izveidoti četri jauni, marķēti
velomaršruti aktīvai atpūtai
un novada kultūrvēsturisko
vērtību iepazīšanai. Drukātas velomaršrutu kartes
“Jelgava, Jelgavas novads,
Ozolnieku novads” latviešu,
angļu un krievu valodās bez
maksas pieejamas Jelgavas
reģionālajā tūrisma centrā
Jelgavas
Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī, Akadēmijas
ielā 1, vai elektroniski
www.visit.jelgava.lv sadaļā
“Tūrisma materiāli”.

Kārlis Trankalis,
Veselīga dzīvesveida un
sporta nodaļas vadītājs

„Ģimeņu dienā 2018”

atpūšas un sacenšas veiklībā

Veiksmīgi iesākusies
jāšanas sporta sacensību
sezona
JSK Princis Brankās šī gada
sacensību sezona iesākās
ar čempionātu konkūrā, kas
notiek Latvijas Jātnieku
Federācijas sporta bāzē
Kleisti.

“Lejniekos”
risinājās
sacensības. Jau 12.maijā
viesojāmies Valmierā, kur
piedalījāmies “Valmieras
kausa- 2018” izcīņā, bet 19.
un 20.maijā piedalījāmies
LJF Kausa izcīņas konkūrā
Aprīļa beigās norisinājās 2.posmā.
jau par tradīciju kļuvušās
JSK Princis organizētās Šogad vēl gaidāmi daudzi
sacensības
“Branku mači gan Latvijā, gan ārpus
pavasaris”, kas šogad Latvijas, kuros plānojam
sapulcināja rekordlielu piedalīties un ceram, ka
dalībnieku skaitu. Jaunie mūsu sportisti arī turpmāk
un pieredzējušie jātnieki tajos startēs ar labiem
startēja
vairākos rezultātiem.
Mūsu
maršrutos, un, kā ierasts, komandas notikumiem var
slavēja
sacensību sekot līdzi arī sociālajos
pozitīvo gaisotni.
tīklos - JSK Princis.
Maija sākumā piedalījāmies
Līga Pētersone,
LJF Kausa izcīņas konkūrā
Jāšanas sporta klubs Princis
1.posmā Tukuma pusē, kur

18. maija vakarā Ozolnieku
vidusskolas
stadionā pēc vairāku
gadu
pārtraukuma
norisinājās jau otrā
„Ģimeņu diena”. Šogad
sportojām kopā ar
Daudzbērnu
ģimeņu
biedrības ģimenēm.
Par dalībnieku mundrumu
rūpējās sporta skolotāja. Lai
nezustu sportiskais azarts,
ģimenes krāja punktus
uzdevumu stacijās. Mēs

metām basketbola soda
metienus. Par to, cik veikla
ir
ģimene,
varēja
pārliecināties
„Aklajā
kvadrātā”, kur bija jāsalasa
100 bumbiņas. Kurā no
dalībniekiem
snauž
futbolista talants, varēja
atklāt, izpildot 12 m soda
sitienus. Liekot novadu pie
novada, veidojām Latvijas
puzli. Uzklausot trenera
norādes,
profesionālā
aprīkojumā skolas teritorijā

meklējām kontrolpunktus.
Sporta dienas noslēgumā,
pateicoties
Ozolnieku
novada Kultūras nodaļas
atbalstam,
sagaidījām
cienastu- tikko krāsnī
ceptus kliņģerus. Klausījāmies, kā ir tapis gardais
cienasts, baudījām zāļu tēju
un rakstījām 100 vēlējumus
Latvijai. Katrs dalībnieks uz
mājām
aiznesa
paša
apgleznotu akmeni.
Paldies
ģimenēm,
kurām
piedalīšanās
šajā pasākumā jau ir
kļuvusi par tradīciju.
Patiess prieks bija
sadarboties ar Daudzbērnu
biedrības
ģimenēm. Paldies par
pozitīvo gaisotni un
ierosinājumiem! Pasākumā piedalījās 19
ģimenes – 71 liels un
mazs sportotājs.
Ģimeņu dienas 1.,2.,3.
vietas ieguvēji tiks sveikti
1.septembrī
Ozolnieku
vidusskolas mācību gada
sākuma svinīgajā atklāšanā.
Ozolnieku vidusskolas
padome

Ar septembri novada bērni varēs
apmeklēt Ozolnieku Sporta skolu
bāzes un skolas juridiskā
adrese: Stadiona iela 5,
Ozolnieki. Ozolnieku Sporta
skolas darbības tiesiskais
pamats ir sporta skolas
Nolikums. Sporta skola
reģistrēta Izglītības iestāžu
Ozolnieku Sporta skolā ar reģistrā 2018. gada 15.
2018. gada 1. septembri maijā.
plānots uzsākt īstenot
profesionālās
ievirzes Vasaras periodā tiks apzināsporta
izglītības ti treneri darba uzsākšanai
programmas vieglatlē- ar 2018. gada 1. septembri,
tikā, futbolā, florbolā, līdz šim laikam ir jāveic
volejbolā un interešu profesionālās
ievirzes
izglītības programmas sporta izglītības programmu
karatē, tādējādi veicinot licencēšana, lai uzsāktu šo
sporta attīstību Ozol- programmu realizāciju un
nieku novadā.
skolas
akreditāciju.
Ozolnieku Sporta skolas
Sporta skola dibināta uz direktora
pienākumus
Ozolnieku Sporta centra
uzdots pildīt Ozolnieku

Sporta centra direktoram
Kārlim Kalniņam.
Līdzīgi kā citās profesionālajās
ievirzes
izglītības
iestādēs, arī Ozolnieku
Sporta skolā plānots ieviest
daļējas
maksas
kā
līdzfinansējumu par profesionālās ievirzes izglītības
ieguvi
pēc
grozījumu
veikšanas Ozolnieku novada
domes saistošajos noteikumos
Nr.7/2017
„Par
līdzfinansējumu Ozolnieku
novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības
iestādēs”.

SPORTS

Ozolnieku Sporta skola ir
Ozolnieku novada dibināta
un Izglītības, kultūras un
sporta daļai pakļautībā
esoša profesionālās ievirzes
sporta izglītības iestāde.

Kārlis Kalniņš,
Ozolnieku Sporta centra
direktors
(tālr. 26520497)

Ozolnieku karatistiem izcili sasniegumi
starptautiskā karatē čempionātā

Kopīgi tiek pieveikti vairāk nekā
200 apļi par godu Latvijas simtgadei
4. maijā 103 Ozolnieku
novada iedzīvotāji piedalījās
sportiskā pasākumā "100 apļi
Latvijas simtgadei"! Atsaucoties aicinājumam, daļa
dalībnieku bija tērpušies
Latvijas karoga krāsās, un visi
kopīgiem spēkiem pieveica
vairāk nekā 200 apļus apkārt
Ozolnieku ezeram gan
braucot ar velosipēdu,
skrituļslidām, skuteriem, gan
nūjojot. Bija ieradušās arī
jaunās māmiņas, kuras veica
apli, skrienot ar bērnu
ratiņiem. Ikviens pasākuma
dalībnieks varēja ierakstīt

savu vārdu novada vēsturē,
neatkarīgi no pārvietošanās
veida vai ātruma!
Finišējot dalībnieki saņēma
iepriekš
sagatavotas
medaļas no koka un uz vietas
varēja arī nofotografēties.
Vienu
foto
saņēma
dalībnieks, bet otrs palika
organizētājiem,
kuri
Ozolnieku Sporta centrā
plāno veidot foto kolāžas
sienu, kas būs apskatāma
visiem interesentiem.
Kārlis Trankalis,
Veselīga dzīvesveida un sporta
daļas vadītājs

Noskaidroti novusa turnīra čempioni

20. maijā novusa turnīrā
Ozolnieku Sporta centrā
piedalījās desmit dalībnieki,
līdz ar to spēlētājiem bija
iespēja mēroties meistarībā
katram ar katru. Šī gada
uzvarētājs spēja iegūt 15
punktus, kas nodrošināja
čempiona titulu.
Sacensību uzvarētājs

ierosināja šādus turnīrus
organizēt atklātus, lai būtu
vairāk dalībnieku un novusa
sporta veids iegūtu lielāku
popularitāti. Tas parāda to, ka
šādas sacensības ceļ vietējo
iedzīvotāju meistarību, un
novadnieki ir iecienījuši
novusa spēli.
Maija nogalē novadniekiem
būs iespēja mēroties spēkiem
Galda tenisa turnīrā Ozolnieku
Sporta centrā.
Kārlis Kalniņš,
Ozolnieku Sporta centra direktors
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6. maijā norisinājās Baltijas
atklātais J.K.A. čempionāts
karatē. Sacensībās piedalījās
ap 190 sportistu no 11 Latvijas un Lietuvas klubiem.
Ozolnieku komandas karatisti
piedalījās 35 disciplīnu
kategorijās,
no
kurām
sportisti izcīnīja 25 godalgotas vietas - 12 zelta medaļas,
8 sudraba medaļas un 6
bronzas medaļas. Komandu
kopvērtējumā
Ozolnieku
komanda ierindojās otrajā
vietā, un tikai ar divu punktu
starpību atpalika no sacensību organizatoriem un

līderiem kluba „Shinri”, bet
jāatzīmē, ka Ozolnieku
komanda
kopvērtējumā
izcīnīja visvairāk zelto medaļu
starp sacensību dalībnieku
komandām.
Karatē čempionātā piedalījās
arī sportisti, kuri trenējas
karatē Ozolnieku Sporta
centrā trenera S. Rubļova
vadībā. Pēc veiksmīga
audzēkņu starta sacensībās,
treneris S. Rubļovs ieguva
kopvērtējumā pirmo vietu,
veiksmīgi pārstāvot klubu
"Shinri", kur jau vairākus
gadus Ozolnieku sportiskie

jaunieši apgūst karatē
mākslu.
Ozolnieku novada karatistiem vēl priekšā Jelgavas
pilsētas kauss karatē,
sacensības notiks 26.maijā,
un 1.jūnijā eksāmens jostu
saņemšanai, kas norisināsies
Ānē,
sporta
kompleksā
„Mālzeme”.
Vēlam arī turpmāk lieliskus
panākumus un augstus
sasniegumus sportā!
S.Fomenko un
V.Mišins, treneri

Sportistiem pieejamais atbalsts
Ozolnieku novada pašvaldībā

2018. gada 17. maija domes
sēdē tika apstiprināti Noteikumi par pašvaldības
atbalstu sporta veicināšanai
Ozolnieku novadā.
Aicinām visus novada
sportistus un sporta aktīvistus iepazīties ar jaunajiem
noteikumiem, kas nosaka
kārtību, kādā Ozolnieku
novada pašvaldība, izpildot
autonomo funkciju – veselīga dzīvesveida un sporta
attīstības
nodrošināšana
iedzīvotājiem sava novada
administratīvajā teritorijā,
sniedz atbalstu juridiskām,
fiziskām personām un
nevalstiskajām organizācijām, veicinot sporta aktivitātes un sporta nozares
attīstību Ozolnieku novadā.
Ar
noteikumiem
var
iepazīties pašvaldības mājas
lapā: http://www.ozolnieki.lv/sports/sporta-nodala.

Pašvaldības
atbalsta
sniegšanu
organizē
pašvaldības Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļa.
Pašvaldības sportistiem
sniegtie atbalsta veidi
ir:
-pašvaldības finansējums,
-pašvaldības materiālo
atbalsts (kustamas
mantas un sporta bāzes),
- pašvaldības finansējums
sporta pasākumu
organizēšanai,
-pašvaldības
informatīvais atbalsts.
Vēršam sportistu uzmanību
uz noteikumu 6. Nodaļu,
kur ir apkopota informācija
par personu un sporta
komandu godināšanu par
sasniegtajiem panākumiem
sportā vai nozares attīstībā.
Sportistu
godināšana
notiks vienreiz gadā -

februārī
pašvaldības
organizētā
godināšanas
pasākumā. Līdz tekošā
kalendārā gada 1.decembrim individuālie sportisti
un sporta komandas var tikt
godināti gan ar Pateicības
rakstu,
simbolu,
gan
izmaksājot naudas balvu,
atbilstoši kārtējā gada
Nodaļas apstiprinātajam
budžetam.
Pretendentus var pieteikt
jebkura persona, iesniedzot
Veselīga dzīvesveida un
sporta nodaļā iesniegumu
(noteikumu pielikums Nr.3)
un atbilstošus dokumentus,
kas apliecina pretendenta
sasniegumus sportā vai
sporta nozares attīstību
tekošajā kalendārajā gadā.

Kārlis Trankalis,
Veselīga dzīvesveida un sporta
nodaļas vadītājs

Maijs 2018

AKTUALITĀTES IZGLĪTĪBĀ

14

Apbalvos Ozolnieku novada uzcītīgākos skolēnus
2018.gada vasarā paredzēts
rīkot izglītojošu ekskursiju un
nometnes mūsu novada
pašvaldības izglītības iestāžu
izglītojamiem, kuri uzrādījuši
augstus mācību sasniegumus,
demonstrē labu un teicamu
uzvedību, pierāda savu
līdzdalību un motivāciju
piedalīties dažādās ārpusskolas aktivitātēs novada un
plašākā mērogā. Šim mērķim
pašvaldības budžetā atvēlēti
10 000 EUR un ar šo kārtību
tiek aizstāti nu jau spēkā
neesošie stipendiju un naudas
balvu izmaksas noteikumi.
Līdz aprīlim Izglītības nodaļa
izstrādāja un izsludināja
konkrētu
apbalvojuma
piedāvājumu – ekskursijas un
nometnes norises plānu, uz
kuru ieinteresētie skolēni bija
aicināti
pieteikties.
Lai
pretendētu uz apbalvojumu,
3.-6.klašu skolēniem ar klases
audzinātāja palīdzību bija
jāaizpilda pieteikuma forma,
bet 7.-12.klašu skolēni rakstīja
motivācijas vēstuli dalībai
Izglītības nodaļas organizētā
Jauno līderu nometnē, pamatojot savu pieteikumu pēc
kritērijiem: mācību sasniegumi; uzvedība; panākumi
olimpiādēs,
konkursos,
sacensībās; līdzdalība un
aktivitāte skolas, novada un
valsts līmeņa pasākumos;
līderība, vienaudžu ideju
pārstāvniecība, iniciatīvu

virzīšana un īstenošana.
Līdzīgā formā pieteikumus
iesniedza arī profesionālās
ievirzes izglītības iestāžu
audzēkņi. Skolēnu iesniegumus vispirms izskatīja katra
izglītības iestāde, pārbaudot
sniegtās informācijas korektumu, tos tālāk nododot
izvērtēšanai Izglītības nodaļas
veidotai komisijai.
Komisija saņēma 39 pieteikumus ekskursijai 3.-6.klašu
grupā un 9 pieteikumus
nometnei 7.-12.klašu grupā, kā
arī 4 Mūzikas skolas audzēkņi
izrādījuši iniciatīvu piedalīties
profesionālās ievirzes radošajā nometnē. Izskatot pieteikumus,
komisija
nolēma
ekskursijā sūtīt visus pretendentus, savukārt pieteikšanos
Jauno
līderu
nometnei
pagarinās līdz 1.jūnijam, lai
motivētu arī novada aktīvākos
jauniešus un tos skolēnus, kas
dažādu iemeslu dēļ palaida
garām pirmo pieteikšanās
termiņu.
3.-6.klašu skolēniem 4.jūnijā
būs iespēja doties pašvaldības
organizētā un apmaksātā
izglītojošā ekskursijā uz
Šauļiem, savukārt 7.-12.klašu
skolēniem no 30.jūlija līdz
4.augustam
tiks
rīkota
nometne, nodrošinot gan
naktsmājas un ēdināšanu, gan
mūsdienīgus
lektorus,
kvalitatīvas nodarbības u.tml.
Mūzikas un mākslas skolu

audzēkņiem savos pieteikumos bija iespēja norādīt Latvijā
jau tradicionāli notiekošas
nometnes un meistarklases,
kurās viņi vēlētos piedalīties.
Konkursa komisija izskatīs
iespēju atvēlēt finansējumu arī
šāda veida apbalvojumam.

Šo noteikumu pamata idejas
izstrādē piedalījās speciāli
izveidota darba grupa ar
Izglītības nodaļas un mūsu
pašvaldības skolu direktoru
pārstāvniecību. Nostāja par
kompleksu
sasniegumu
vērtēšanu
radusies,
jo
izglītības process nesastāv
tikai no atzīmēm mācību
priekšmetos vai saņemtajām
vietām konkursos – gribam
novērtēt arī skolēnu iniciatīvu,
līdzdalību, uzvedību, tādējādi
stiprinot pārliecību, ka arī
turpmākajā dzīvē pēc skolas
beigšanas cilvēka personība
un darba devēju vērtējums par
to veidojas no vairāku aspektu
kopuma. Savukārt ekskursiju
un nometni rīkot izlemts, jo
iepriekš pastāvējusī kārtība ar
motivēšanu naudas formātā
nav nesusi tādu izglītības
kvalitātes izaugsmi, kas ietu
roku rokā ar šobrīd aktuālo
kompetenču pieeju. Turklāt
nometnes un ekskursijas
kopīgā redzējuma izstrādes
procesā Izglītības nodaļa tikās
ar mūsu novada aktīvākajiem
jauniešiem, uzklausot viņu

vēlmes un idejas par šobrīd
aktuālo. Tādēļ ekskursijā
paredzēts izbraukt no valsts,
darboties gan radoši, gan
aktīvi, savukārt nometnē,
paralēli Latvijā pazīstamu un
talantīgu jauniešu iedvesmas
stāstiem, bērniem tiks

piedāvātas iespējas, kas
papildina skolā apgūto un dod
iedvesmu
meklēt
vai
nostiprināt
sevī
jaunus
talantus.
Ance Jaks,
Izglītības, kultūras un sporta daļas
Izglītības nodaļas vadītāja

Ozolnieku novada skolās notikušas akreditācijas

Piesakies dalībai erencē
vecāku konf

https://ej.uz/vecakukonference

Mācību gada noslēgumā ir
notikušas
akreditācijas
Ozolnieku vidusskolā, Garozas
pamatskolā, Salgales Mūzikas
un mākslas skolā. Uz katru tika
aicināti piedalīties pašvaldības
pārstāvji, lai sarunās ar
akreditācijas
ekspertu
komisiju abpusēji izzinātu un
analizētu izglītības iestāžu
darbību un kvalitāti. Šobrīd ir
saņemts ekspertu komisijas
ziņojums
un
Izglītības
kvalitātes valsts dienesta
lēmums akreditēt Ozolnieku
vidusskolu līdz 2024.gada
6.maijam.
Pārējo
skolu
rezultātus vēl gaidām.
Ozolnieku
vidusskolā
akreditācijas
ekspertu
komisija uzslavēja sakārtoto
skolas vidi un mācību stundu
kvalitāti. Pozitīvi, ka skolēni ir
pieklājīgi un skolēnu vecāki ir
aktīvi iesaistīti sadarbībā ar
skolu, paužot ieinteresētību
savu bērnu izglītības procesā.
Sarunas laikā izkristalizējās
izglītības iestādes nākotnes
attīstības vīzija un veicamie
darbi skolas turpmākajai
virzībai. Šajā jautājumā visu
iesaistīto pušu viedokļi sakrita
ar akreditācijas komisijas
izteiktajiem priekšlikumiem.
Skolas pedagogi tika slavēti

par kvalitatīvu mācību procesa norisi skolā.
Pašvaldība
pateicas
pedagogu kolektīvam par
ieguldīto darbu un skolēnu
vecākiem par to, ka viņi pauž
savu uzticību, izvēloties
novada vidusskolu. Tā kā
Ozolnieku vidusskolā jūnijā
darbu uzsāks jaunā direktore,
tad tuvāko divu gadu laikā tiks
veikta
skolas
direktora
novērtēšana, ko nebija
iespējams izdarīt šī gada
akreditācijas procesa ietvaros.
Salgales Mūzikas un mākslas skolā
akreditācijas
komisija viesojās 26. aprīlī un
iepazinās ar izglītības iestādes
darbu. Skolas audzēkņi sniedza skaistu koncertu, demonstrējot apgūtās prasmes
instrumentu spēlē. Sarunas
laikā pašvaldības pārstāvji
uzteica skolas direktores
Andas Silgailes proaktīvo
darbošanos skolas attīstībā,
pozitīvi novērtējot skolas
audzēkņu skaita pieaugumu,
izaugsmi un kopējo attīstību.
Sarunā ar akreditācijas
komisiju pašvaldības pārstāvji
uzsvēra skolas nozīmīgumu,
kas nodrošina kvalitatīvas
brīvā laika pavadīšanas
iespējas lauku apvidū. Visiem

akreditācijas
komisijas
pārstāvjiem sakrita domas, ka
ir jāatrisina skolas telpu
jautājums. Tika diskutēts par
iespējamiem telpu risinājumiem, lai, uzsākot jauno mācību
gadu,
skolēni
mācītos
piemērotās telpās. Akreditācijas ziņojums vēl nav saņemts,
bet esam pārliecināti, ka tas
būs pozitīvs.
Garozas
pamatskolā
akreditācijas komisija viesojās
10. maijā. Izglītības nodaļas
darbinieki tikās ar akreditācijas komisiju un uzteica skolas
skaisto, sakopto vidi un
apkārtni, rosinot, ka ir jāmeklē
dažādi veidi, kā skolu padarīt
pievilcīgu
arī
vasaras
nometņu un citu kultūras un
sporta pasākumu rīkošanai.
Gaidām skolas akreditācijas
ziņojumu un izvērtējumu no
Izglītības kvalitātes valsts
dienesta.
Tuvākās
akreditācijas
gaidāmas
Salgales
pamatskolā 2019.gadā un
novada PII „Bitīte” un PII
„Zīlīte” līdz 2020. gada
beigām.
Ance Jaks,
Izglītības, kultūras un sporta daļas
Izglītības nodaļas vadītāja

administrēšana iekļauta pārvaldes izmaksās, būtiski samazināto materiālu un inventāra izmaksu dēļ, kas iepriekšējā gadā
bija saistītas ar PII Bitīte izveidoto grupu aprīkojuma iegādi,
kā arī pamatlīdzekļu nolietojuma summu samazinājuma dēļ
sakarā ar nolietoto pamatlīdzekļu izslēgšanu no uzskaites.
Tāpat aprēķina rezultātu ietekmēja PII audzēkņu skaita
pieaugums - 2017.gada 1.septembrī to bija par 16 audzēkņiem
vairāk nekā iepriekšējā gadā.

APSTIPRINĀTI
ar Ozolnieku novada domes
2018.gada 12.aprīļa lēmumu Nr.17 (prot. Nr.4)
Grozījumi 2016.gada 12.aprīļa Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr.4/2016
“Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ozolnieku novadā”
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta 2.4 daļu
un Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu
Izdarīt Ozolnieku novada domes 2016.gada 12.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4/2016
„Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ozolnieku novadā” šādus grozījumus:
1. Aizstāt noteikumu 9.punktā vārdus “Izglītības nodaļa” ar vārdiem “Izglītības,
kultūras un sporta daļas Izglītības nodaļa”.
2. Izteikt noteikumu 28.punktu sekojošā redakcijā:
„28. Pašvaldības atbalsta apmērs privātajai izglītības iestādei pirmsskolas izglītības
pakalpojuma nodrošināšanai vienam bērnam mēnesī tiek noteikts apmērā, kas
nepārsniedz vienam izglītojamam nepieciešamās vidējās izmaksas PII pirmsskolas
izglītības programmas īstenošanai attiecīgajā budžeta gadā (pielikums Nr.3), un kas
2018.gadā ir EUR 239,99 mēnesī vienam izglītojamam no 1,5 gada vecumam līdz
obligātās sagatavošanas uzsākšanai pamatizglītības ieguvei un EUR 157,93 mēnesī
vienam izglītojamam, īstenojot bērna obligāto sagatavošanu pamatizglītības
ieguvei.”
3. Izteikt saistošo noteikumu 3.pielikumu sekojošā redakcijā:
“Pašvaldības atbalsta detalizēts atšifrējums pa izdevumu pozīcijām vienam
izglītojamajam nepieciešamajām vidējām izmaksām PII 2018.gadā
EKK
1100
1200

2100

2200

2300

Rādītāja
nosaukums
Darba samaksa(bez
MD)
VSA
obl.iemaksas(bez
MD)
Komandējumu
izdevumi (izņemot
ārvalstu mācību,
darba un dienesta
komandējumus EKK
2120, kas finansēti no
ESF )
Pakalpojumu
apmaksa (t.sk. EKK
2210; EKK 2220;
EKK 2230; EKK
2240, izņemot
kapitālo remontu;
EKK 2250, EKK
2260)
Materiālu un
inventāra iegāde
(t.sk. EKK 2310;
EKK 2320,EKK
2340; EKK 2350;
EKK 2360, izņemot
ēdināšanas
izdevumus; EKK
2370, izņemot VB
dotācijas
māc.līdz.iegādei)
Kopējais PII
pamatlīdzekļu
nolietojums
Valsts budžeta
mērķdotācija
pedagogu
atalgojumam,
VSAOI un mācību
līdzekļu iegādei

PII
Zīlīte

PII
Bitīte

PII
Pūcīte

PII
Salgales Garozas
Pavisam
Saulīte psk.grupa psk.grupa

352661,74 173795,51 167659,17 243416,58

52610,00

71348,00

1061491,00

104834,87 50322,72 50762,15 70061,77

12410,70

16830,99

305223,20

0,00

0,00

14,00

5371,45

5197,30

146073,87

14,00

0,00

0,00

0,00

48890,61 20773,53 30656,04 35184,94

33446,00 16137,18

9604,22

Dainis Liepiņš

Noteikumi par Ozolnieku novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem
pakalpojumiem
Ar Ozolnieku novada domes 2018.gada 17.maija lēmumu tika apstiprinātas
izmaiņas Noteikumos par Ozolnieku novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas
pakalpojumiem.
1. Noteikumi reglamentē Ozolnieku novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas
pakalpojumu veidus, maksas apmērus un tās iekasēšanas kārtību.
2. Pakalpojumu apmaksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras vēlas saņemt
Ozolnieku novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtos pakalpojumus.
3. Maksa par saņemtajiem pakalpojumiem iemaksājama pirms to izmantošanas
Ozolnieku novada domes kasē vai ar pārskaitījumu Ozolnieku novada pašvaldības
kontos.
4. Iekasētās naudas summas tiek ieskaitītas pašvaldības budžetā un grāmatvedībā
atsevišķi uzskaitītas.
5. Ozolnieku novada Dzimtsarakstu nodaļa sniedz sekojošus maksas pakalpojumus:
Pakalpojuma maksa (EUR)
Dokumentu
noformēšana/
ceremonijas
organizēšana
(EUR) ar PVN

Kopējā
maksa
EUR

14,-

15.-

29,-

14,-

40,-

54,-

14,-

30,-

44,-

14,-

60,-

74,-

14,-

100,-

114,-

14,-

150,-

164,-

-

10,-

10,-

-

2,-

2,-

-

35,-

35,-

Par visa veida civilstāvokļa aktu (dzimšanas,
laulības, miršanas u.c.) meklēšanu arhīvā, izrakstu
un izziņu sagatavošanu un izsniegšanu

-

3,-

3,-

5.

Par atkārtotu apliecību izsniegšanu

7,-

3 ,-

10,-

6.

Civilstāvokļa aktu reģistru atjaunošana,
papildināšana, labošana, anulēšana

7,-

-

7,-

7.

Par vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņu

71,14

18,86

90,-

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

1.
1.1.

Svinīgas laulības ceremonijas organizēšana
tikai ar lieciniekiem
ja viena vai abu laulības reģistrācijas pieteicēju deklarētā
dzīvesvieta ir Ozolnieku novadā
ja abu laulības reģistrācijas pieteicēju deklarētā dzīvesvieta
ir citā pašvaldībā
ar viesu piedalīšanos
ja viena vai abu laulības reģistrācijas pieteicēju deklarētā
dzīvesvieta ir Ozolnieku novadā
ja abu laulības reģistrācijas pieteicēju deklarētā dzīvesvieta
ir citā pašvaldībā
Izbraukums reģistrēt laulību ārpus nodaļas telpām
ja viena vai abu laulības reģistrācijas pieteicēju deklarētā
dzīvesvieta ir Ozolnieku novadā
ja abu laulības reģistrācijas pieteicēju deklarētā dzīvesvieta
ir citā pašvaldībā
Par dzimtsarakstu nodaļas šampaniešu glāžu izmantošanu
(10gb un vairāk)
Arhīva pakalpojumi „dzimtas koka” apzināšanā, cita
veida informācijas sniegšana- par 1 vienības
apzināšanu
Svinīgas individuālas laulības gadskārtas
ceremonijas organizēšana

9802,33

5462,43

6115,81

80567,97

1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1

31533,20 18006,19 14122,70 16224,46

3396,90

5182,75

88466,20

1.2.2.
1.3.
1.3.1.

122423,68 35089,94 24879,02 53692,47

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs

10514,00

21224,00

267823,11

1.3.2.
1.4.

89765,48

125898,85

1949659,35

Dainis Liepiņš

Ozolnieku novada domes 12.04.2018. saistošo noteikumu Nr.5/2018 “Grozījumi 2016.gada 12.aprīļa Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos
Nr.4/2016
„Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ozolnieku novadā”
paskaidrojuma raksts
Sadaļas paskaidrojums

2016.gada 16.decembrī ir stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta
2015.gada 08.decembra noteikumos Nr.709 „Noteikumi par izmaksu
noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas
izmaksas privātai izglītības iestādei”, kas nosaka kārtību izmaksu
aprēķināšanai vienam izglītojamam pirmsskolas izglītības programmā.
Minētās izmaksas ir pamats pašvaldības atbalsta noteikšanai privātai
izglītības iestādei pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanai
Izglītības likuma 17.panta 2.1 daļā minētajā gadījumā, t.i., ja pašvaldība
bērnam, kurš sasniedzis pusotra gada vecumu un kura dzīvesvieta
deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, nenodrošina vietu
pašvaldības izglītības iestādes īstenotā pirmsskolas izglītības programmā un bērns apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātā
izglītības iestādē.
Saistošo
noteikumu grozījumi nosaka Ozolnieku novada pašvaldības
2. Īss projekta
atbalstu privātai izglītības iestādei pirmsskolas izglītības programmas
satura
izklāsts
izmaksu segšanai Izglītības likuma 17.panta 2.1 daļā minētajā gadījumā,
kā arī tā detalizētu atšifrējumu pa izdevumu pozīcijām.
3.Informācija
Saistošajos noteikumos noteiktais pašvaldības atbalsts privātām
par plānoto
izglītības iestādēm samazina pašvaldības 2018. gada budžeta izdevumus
projekta ietekmi vidēji par EUR 12`770.
uz pašvaldības 2018.gada aprēķinā iekļautais 2017.gada vidējo izmaksu samazinājums
budžetu
izveidojies, atalgojuma sadaļā neiekļaujot skolēnu vasaras darbu, kura

1. Projekta
nepieciešamības pamatojums

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs

Valsts
nodeva
(EUR)

Kopējie pašvaldības 693804,10 314125,07 297683,30 428382,55
PII izdevumi

Sadaļas
nosaukums

Nav būtiskas ietekmes.
4.Informācija
par plānoto
projekta ietekmi
uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
5. Informācija
par administratī- publicēšanas Ozolnieku novada bezmaksas izdevumā
„Ozolnieku avīze” un nosaka Ozolnieku novada pašvaldības
vajām
atbalsta apmēru privātai izglītības iestādei pirmsskolas
procedūrām
izglītības programmas izmaksu segšanai 2018.gadā.
6. Informācija
Konsultācijas nav notikušas.
par konsultācijām ar
privātpersonām

2.
3.
4.

6. No maksas pakalpojumiem atbrīvo:
6.1. personu ar I vai II invaliditātes grupu;
6.2. personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
6.3. personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
6.4. bāreņi vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas
līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
6.5. daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai
skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā
dzīvesvieta vai papildu adrese.
7. Par nolikumā neatrunātu pakalpojumu izmantošanu, kuru nodrošināšanu
uzņemas pati puse, nepieciešams vienoties ar Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju
vienlaicīgi ar pieteikuma iesniegšanu.
8. Reizi gadā - Valentīna dienā (14.februārī) Ozolnieku novadā dzīvojošie vecāki,
kuri dzīvo kopā nereģistrētā laulībā un ir atzinuši paternitāti bērnam (bērniem), var
noslēgt laulību, samaksājot tikai valsts nodevu EUR 14,00 apmērā. Svinīgo
ceremoniju apmaksā pašvaldība.

Laura Gasparoviča,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Marija Kovaļevska 1931 Boris Siņikajevs

AIZSAULĒ Aleksandrs Bauska 1941 Jāzeps Sinkevičs
1938 Pēteris Salinieks
AIZGĀJUŠI Ausma Truse
Raimonds Vieļeckis 1956

Velta Atkačune

1937
1929
1927
1935

Maijs 2018
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Stāda ozolus
un raksta
novēlējumus
Latvijas
simtgadei

“Būtu jauki, ja līdz valsts
simtgadei katrs Ozolnieku
novada
iedzīvotājs
iestādītu vismaz vienu
ozolu,” prāto Ozolnieku
vidusskolas skolēni, čakli
stādot mazos ozoliņus
izcirtumā “Latvijas valsts
meži” Klīves mežniecībā,
Paužu dambī. Kociņus
Latvijas nākotnei paši pēc
savas iniciatīvas bērni kopā ar
skolotājiem un vecākiem
stādīja jau ceturto pavasari.
Šogad par godu Latvijas
simtgadei iestādīti 100 jauni
ozoliņi. Paši bērni par to ir
lepni, apzinoties, ka tagad
ikviens prot patstāvīgi iestādīt
kociņu.
"Mēs domājam, ka tā ir
Dzimtenes un dabas mīlestība, kas izpaužas praktiskā
darbībā. Mēs šodien kopā
strādājam un šeit izaugs
ozolu birzs, kā visu mūsu
dāvana, kas ir veltīta mūsu

Ozolnieku novadam Latvijas
simtgadē. Ozoli- tas ir spēks,
dzimtās vietas saknes. Tās ir
mūsu Ozolnieku novada
saknes," uzskata uzrunātie
novadnieki.
Arī 4. maijā - Baltā galdauta
svētkos, kad dažādās novada
vietās vienkopus pulcējās
visas paaudzes, ikviens
varēja piedalīties ozolu
stādīšanā un labu vēlējumu
rakstīšanā Latvijas simtgadei.
Mežzinis sniedz padomu, kā
darbiņš labāk paveicams:
“Pastāvīgā vietā vislabāk
izstādīt 3 gadīgus ozolu
stādiņus. Ozoliņus ieliek ar
lāpstu izveidotā atvērumā tā,
lai saknītes nav ārā, un piemīda. Jāstāda tikpat dziļi, cik
ozols audzis, dziļāk iestādot,
ozoli slikti ieaugas un aiziet
bojā. Ozoliņa stumbram pie
saknītēm jāuzliek siets, lai
stādījumus nebojā peles un

Lai Latvijai aug
brīvi, laimīgi un
skaisti bērni!

Es Latvijai novēlu
attīstīties un
uzplaukt visā savā
skaistumā!

Novēlu latviešiem
mūžam būt
saimniekiem savā
zemē!

Gaišus cilvēkus,
gaišas domas,
gaišus nākotnes
plānus!

Es novēlu Latvijai palikt vienmēr tik
stiprai, lai valsts spēj mūs atbalstīt!
Lai cilvēki neslimo un bērniem būtu
labas ģimenes!

Lai mūsu zeme
vienmēr būtu
bagāta un slavena!

Lai Latvija būtu
neatkarīga uz visiem
laikiem un lai šeit
nebūtu karš!

Latvijai novēlu
laimīgu un gaišu
nākotni, lai valsts
attīstās un mazāk
cilvēku aizceļo!

Es novēlu, lai katra
diena Latvijā ir
saulaina!

Solvita Cukere

Lai Latvija
vienmēr būtu zaļa
un skaista!

Latvija! Kaut vai Tu esi maza, bet Tu
esi stipra! Lūdzu, tāda paliec! Paturi
savus zaļos mežus, skaisto jūru un
bagāto valodu! Latvija, man Tu esi
vislabākā un visskaistākā valsts!
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Latvija
Zaļas pļavas, zilu
jūru, augstus mežus,
stipru tautu un
mūžīgu mieru!

Pēc ozolu stādīšanas bērni
apsola meklēt papildus
informāciju par koku stādīšanu un sekot, kā pašu stādītie
kociņi ir paaugušies. Pret
pašu veikumu ikvienam ir
pavisam cita atbildības sajūta
un prieks par kopīgi paveikto.

Mīļā Latvija! Es Tevi
mīlu un novēlu
priecīgus svētkus!

Latvijai novēlu, lai visi
latvieši kādreiz pie
Tevis atgrieztos!

Novēlu tautai attīstīties,
saliedēties un kopīgiem
spēkiem tiekties uz
priekšu!

zaķi. Simtozolu stādījumam
nepieciešams
laukums
vismaz 40x40 m jeb 0,16 ha
platībā, bet alejai būtu
vajadzīgi vismaz 180 m,
stādot abās ceļa pusēs. Ja
vēlas ātru ozolu augšanu
garumā un resnumā, tie ir
regulāri jāatzaro, kad ir
sasnieguši vismaz 2 m
augstumu. Atzarotu ozolu
izmēri, salīdzinot ar neatzarotiem, palielinās vismaz
divkārt ātrāk.”

Novēlu kļūt vēl
modernākai un
attīstīties visās
iespējamās nozarēs!

Novēlu Latvijai
būt brīvai un
skaistai!

Lai Latvija zaļo un meži
pilni ar dzīvniekiem! Lai
šeit dzīvo daudz
labsirdīgu cilvēku!

Lai Latvijai gaišs un
laimīgs mūžs! Lai
Latvija laimīgi
pastāvētu vēl vismaz
100 gadu!

Lai dzīvojam un
svinam šodien
balti..

Audz zaļa un
krāsaina!
Kļūsti par
zaļāko valsti
pasaulē!

Novēlu Latvijai palikt neatkarīgai,
bagātākai ar smaidīgiem un laimīgiem
cilvēkiem, kā arī laipni uzņemt
cittautiešus un ļaut tiem justies šeit kā
mājās. Lai katram Latvijas iedzīvotājam ir lepnums šo zemi saukt par
Mājām!

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

