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Dziesmu un Deju svētki ir latviešu kultūras dārgakmens!

Vispārējie latviešu Dziesmu
un Deju svētki ir viens no
Latvijas simtgades pasākumu spilgtākajiem notikumiem „zemē, kas dzied”. Šie
svētki ir latviešu kultūras
dārgakmens, kas pieejams
ikvienam.
Ar krāšņu svētku gājienu,
kurā acis priecēja Latvijas
novadu un pilsētu māksliniecisko kolektīvu skaistie
tautas tērpi un to iznesīgie
nēsātāji, ar skanīgiem
koncertiem, izstādēm un
citiem notikumiem nedēļas
garumā Rīgas parkos un
ielās,
ar
brīnišķīgu
sadejošanos lieluzvedumā
“Māras zeme” Daugavas
stadionā un neaizmirstamo
kopā būšanu un tautas
sadziedāšanos “Zvaigžņu
ceļā”
Mežaparkā
noslēgušies XXVI Vispārējie
latviešu Dziesmu un XVI
Deju svētki.
Līdz ar dziedātājiem, dejotājiem, pūtēju orķestru, tautas
mūzikas, folkloras kopu un
citiem svētku dalībniekiem
gavilēja gan Rīga, gan visa
Latvija, tā apliecinot piederību un lepnumu par savu
zemi Latviju.
Dziesmu un Deju svētku
tradīcijai Latvijā ir senas
saknes, un tā tautas vēsturē
ierakstīta jau 145 gadu
garumā.
Simtgades
pasākums aptvēra ne vien

LATVIEŠU DZIESMU UN XVI
DEJU SVĒTKOS OZOLNIEKU
NOVADU PĀRSTĀVĒJA
KOLEKTĪVI:
Ozolnieku
Tautas nama
jauktais koris
"Līga"

Ozolnieku
bērnu folkloras
kopa
"Knipati"

Ozolnieku
Tautas nama
senioru deju
kopa
"Ozolnieki"

svētku plašo vērienu un augstu
māksliniecisko līmeni, bet arī
nepārtrauktu
gatavošanās
procesu, ikviena novada
amatiermākslas
kolektīva
aktīvu iesaisti dziesmas un
dejas kopšanā un šīs tradīcijas
nodošanu nākamajai paaudzei.
Ozolnieku novada Kultūras
nodaļa no visas sirds vēlas
pateikties visiem dalībniekiem
un šo grandiozo svētku rīkotājiem, ikvienam novada kolektīvam un to vadītājiem, visiem
tiem, kas šuva skaistos tērpus,
tiem, kas vadāja viņus uz
mēģinājumiem un koncertiem,
visiem, kas gādāja par

Svinīgi atklāts gājēju tilts
pār Iecavas upi Garozas
iedzīvotāju ērtībām!
Svētdien,
15.jūlijā,
Ozolnieku novada Garozas
ciema iedzīvotāji neslēpa
prieku un gandarījumu,
sperot pirmos soļus pār
jaunatklāto tiltu pār
Iecavas upi pie Garozas
pamatskolas.
2016. gada pavasarī sabruka
tērauda trosēs iekārtā koka
laipa, kas savienoja upes
abus krastus jau kopš 1977.

Vokālais
ansamblis
"Madara"

gada. Apzinoties tilta aktualitāti
Garozas iedzīvotāju ikdienā,
tika pieņemts lēmums par
Ozolnieku novada pašvaldības
budžeta līdzekļiem izbūvēt
jaunu tiltu. Nepieciešamās
iepirkumu procedūras tika
uzsāktas 2017. gadā, izsludinot
vairākus iepirkumus, līdz tilta
izbūves nosacījumi pilnībā
atbilda
nepieciešamajām
drošības prasībām un pašvaldī-

Ozolnieku
novada
amatierteātris
Vokālais
ansamblis
"Procesā"

dalībnieku
un
līdzjutēju
labsajūtu, lai mēs piedzīvotu
īstu svētku sajūtu gan Daugavas stadionā, gan Mežaparka
lielajā estrādē!
Vislielākais paldies Ozolnieku
novada pašvaldībai, bez kuras
atbalsta svētki nebūtu iedomājami. Aizvadītā Dziesmu un
Deju svētku nedēļa apliecina,
cik mēs esam bagāti savā
kultūras mantojumā un,
vienojotieskopīgā dziesmā un
dejā, radām neatkārtojamu
svētku, cilvēciskas piederības
un kopības sajūtu.
Solvita Cukere

bas budžeta iespējām. 2017.
gada decembrī tika noslēgts
līgums ar darbu veicējiem - SIA
"Katleri" - par kopējo summu
EUR 88 683,83 bez PVN.
Jaunais tilts ir veidots no
betona un tērauda konstrukcijām, tas ir 7,1 m augsts un 35,57
m garš.
Garozas ciema iedzīvotāji tilta
atklāšanas dienā ar dziesmām
devās gājienā no Garozas
centra līdz tiltiņam, kurš atkal
savieno Iecavas upes abus
krastus.
„Garozas pamatskolas katra
diena no 2016.gada marta bija
kā lielais gaidīšanas laiks.
Iedzīvotāji ticēja, ka brīnums
notiks un tiltiņš dzims no jauna.
Esam sagaidījuši brīdi, kad ir
uzcelts jauns un skaists tilts
pāri upei, kā arī gājēju celiņš no
ciemata līdz skolai ir uzlabots.
Mēs 15 minūšu laikā varēsim
būt gan skolā, gan arī Garozas
ciematā. Tāpēc, lai mēs nonāktu vietā, kur ik dienas rosīsies

Dalībnieku iespaidus lasi Dziesmu un Deju svētku atvērumā 8. un 9. Lpp

bērni un mēros ceļu mūsu
iedzīvotāji, kas dzīvo otrā upes
pusē, mēs lūgsim klātesošos
skolēnus pārzāģēt esošo baļķi
divās vietās, lai uz tiem varam
ierakstīt tilta atklāšanas
datumu un gadu, ko glabāsim
kā apliecinājumu šim vēsturiskajam notikumam,” klātesošos
uzrunāja Garozas pamatskolas
direktore Dina Štelmahere, „Lai
tilts taptu, vajadzēja ticību un
cerību. To deva mūsu griba un
pārliecība, ka mūs sadzirdēs,
un mūs sadzirdēja. Tādēļ
šodien, 2018.gada 15.jūlijā,
esam šeit, lai atslēgtu izrotātos
goda vārtus, kas savieno abas
tilta margas, tā apstiprinot, ka
tilts ir atklāts!”
Ozolnieku
novada
priekšsēdētājs Dainis Liepiņš
sveica klātesošos iedzīvotājus,
novēlot, lai jaunais tilts kalpo
Garozas
iedzīvotājiem
nākamos 100 gadus un vēl
ilgāk.
Jelgavas novada Jaunsvirlaukas

pagasta un Ozolnieku novada
Salgales pagasta jauktais koris
"SVĪRI" emocionāli papildināja
svinīgo brīdi ar skanīgām
dziesmām.
„Esam nolēmuši jaunajam
tiltam dot nosaukumu, tādēļ
iedzīvotājiem ir iespēja iesniegt
savu variantu, lai septembrī
skolēniem, kopīgi nobalsojot,
mēs dotu tiltiņam vārdu, pēc
kura mēs to atpazīsim.
Atklāšanas dienā jau tika
iesniegti vairāki jaunā tilta
nosaukuma varianti - Draudzības, Nākotnes, Veiksmes,
Skolas, Sietiņš, Garoziņš,
Iecaviņš un citi. Paldies visiem
par kopā būšanu šajā svarīgajā
mirklī, kad Iecavas upes abi
karsti atkal apvienojās, un taka
“Garozas ciemats - Garozas
pamatskola” ir atkal dzīva. Lai
jaunais tilts labi un ilgi kalpo,”
novēl Dina Štelmahere.
Solvita Cukere
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PII "Bitīte" vadītājas amatā iecelta Liene Medne
19. jūlija Domes sēdē
Ozolnieku novada domes
deputāti par pirmsskolas
izglītības iestādes "Bitīte"
vadītāju apstiprināja Lieni
Medni.
PII “Bitīte” vadītāja ir ieguvusi
amatam atbilstošu izglītību,
studējot Latvijas Universitātes
Pedagoģijas, psiholoģijas un
mākslas fakultātē, kur tika
iegūta „Pirmsskolas izglītības
skolotāja kvalifikācija”.
Lai
gūtu
daudzpusīgas
zināšanas par pedagoģiju un
savu darbu veiktu profesionāli,
papildus iegūtajai izglītībai, ir
apgūti kursi alternatīvajā
pedagoģijā, kā arī pastāvīgi
tiek papildinātas zināšanas
pedagogu
profesionālās
pilnveides kursos.
„Tā kā manī jau no laika kopš
sevi atceros mīt liela mīlestība
pret bērniem, savu darbu
saistu tieši ar viņiem. Lai arī
ikdienā, vadot pirmsskolas
izglītības iestādi, kontakts ar
bērniem nav tik ciešs, kā
strādājot grupā par pedagogu,
jūtos pateicīga, ka varu darīt
savu darbu, lai radītu bērniem
drošu, izglītojošu, motivējošu,
radošu un laimīgai bērnībai
piemērotu
mācību
vidi.
Bērnība - tas ir nozīmīgākais,
patiesākais un piedzīvojumiem

bagātākais laika posms cilvēka
dzīvē. Tas ir laiks, kad veidojas
pamats mūsu zināšanām,
attieksmei pret dzīvi, citiem

cilvēkiem un sevi. Tas ir laiks,
kad viss, kas notiek apkārt, tiek
uztverts ar atvērtu sirdi,
milzīgu interesi un tīru prātu.
Tāpēc ir svarīgi, kādi cilvēki ir
apkārt un kāda ir vide, kurā
augt un attīstīties. Ja apkārt
bērniem esam iedvesmojoši
un laimīgi pieaugušie – tai
skaitā pedagogi, vecāki,
izglītības iestādes personāls,
tad nav šaubu, ka mēs

palīdzam augt laimīgām
personībām.
Profesionālās
karjeras laikā esmu guvusi
vērtīgu darba pieredzi, kas dod

iespēju izglītības iestādi
uztvert kā skaidru struktūrvienību, kuru balsta ikviens tās
stūrakmens, kurš ir ne tikai
profesionāls un pieredzējis
vadītājs, bet arī profesionāls,
motivēts
un
saliedēts
pedagogu
un
atbalsta
personāla kolektīvs,” par savu
aicinājumu strādāt pedagoģijā
stāsta Liene Medne.
Pieredze pedagoģijā un tās

vadībā ir gūta, strādājot par
pedagogu
pirmsskolas
izglītības iestādēs, vadot
grupu un individuālās nodarbības alternatīvās pedagoģijas
pamatos balstītā mācību
iestādē, kā arī mācību gada
garumā veicot vadītājas
pienākumus PII „Bitīte”. Sākotnēji pieredze pirmsskolas
izglītības iestādē tika gūta kā
skolotāja palīgam, kas ar darba
devēja iedrošinājumu ātri vien
pārtapa par motivāciju studēt
un profesionālā līmenī darīt to,
par ko no bērnu dienām ir
sapņots.
„Ikdienā savu darbu plānojam,
maksimāli izmantojot izglītības
iestādes atrašanās vietas
priekšrocības un tādā veidā
nodrošinot
daudzveidīgu,
kvalitatīvu un, galvenais,
bērniem aizraujošu izglītības
ieguvi. Tomēr izprotot ikviena
izglītības iestādei piederīgā
labsajūtas nozīmību, ir skaidrs,
ka ieguldījums cilvēkresursos
un sadarbības veidošana ir
pirmie soļi, lai radītu pozitīvu
vidi visiem, kuru ikdiena ir
saistīta ar izglītības iestādi,”
savu redzējumu atklāj jaunā
vadītāja.
Solvita Cukere

Darbu uzsāksi Cenu pagasta pārvaldniece Ausma Plūme

Atsaucoties
pašvaldības
aicinājumam, konkursā uz
Cenu pagasta pārvaldnieka
amatu bija pieteikušies 18
kandidāti,
no
kuriem
vērtēšanas komisija: D.
Liepiņš, A. Židkovs, G. Akmentiņš, I. Orlovs un I. Grundmane,
izvērtējot saņemtos pieteikumus, kā piemērotāko amatam

izraudzījās Ausmas Plūmes
kandidatūru. Jaunā Cenu
pagasta pārvaldniece darbu
uzsāka 16.jūlijā.
Par Cenu pagasta pārvaldnieka amata pienākumiem un
darba uzdevumiem Ozolnieku
novada domes deputāti nobalsoja domes sēdē par
grozījumiem pašvaldības 2018.
gada štatu sarakstā, paredzot
no 1. jūnija likvidēt klientu
apkalpošanas speciālista vietu
Ānes pakalpojumu centrā un
izveidot
Cenu
pagasta
pārvaldnieka amata vietu.
Jaunajai pārvaldniecei ir
atbilstoša izglītība- bakalaura

grāds ekonomikā un maģistra
grāds sabiedrības un iestāžu
vadībā. Ausma Plūme iepriekš
dzīvojusi un 14 gadus strādājusi pašvaldības darbā Limbažu
novadā, bet nu plāno dzīvot
tuvāk darbavietai Ozolnieku
novada Tetelē. A. Plūmei ir 12
gadu darba pieredze pagasta
pārvaldes vadītājas amatā, līdz
ar to Cenu pagastā veicamie
darba pienākumi viņai nav
sveši. Sarunā Ausma uzsver,
ka viņai patīk strādāt ar
cilvēkiem un cilvēku labā,
risināt iedzīvotāju vajadzības
saskaņā ar pašvaldības
iespējām un budžetu. Darbā ar

Pašvaldība aicina VVD Jelgavas reģionālās vides pārvaldi
organizēt atkārtotu sabiedrisko apspriešanu SIA “E Daugava”
iesnieguma A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas
saņemšanai
Ozolnieku novada pašvaldība vērsusies pie Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās
vides pārvaldes ar iesniegumu par atkārtotas sabiedriskās apspriešanas
organizēšanu sakarā ar uzņēmuma SIA “E Daugava” A kategorijas piesārņojošās
darbības atļauju darbības paplašināšanai.
Ņemot vērā, ka Ozolnieku novada pašvaldība netika iesaistīta sabiedriskās apspriešanas
organizēšanas procesā un pamatojoties uz 89 Ozolnieku novada Salgales pagasta
iedzīvotāju 2018.gada 16.jūlija vēstuli, kā arī to, ka sapulce tika rīkota Ozolniekos, nevis
Salgales pagastā, pašvaldība Valsts vides dienestu aicina organizēt atkārtotu sabiedriskās
apspriešanas sapulci Ozolnieku novada Salgales pagastā un organizācijas procesā iesaistīt
vietējo pašvaldību.
Sabiedrisko attiecību un informācijas daļa

iedzīvotājiem Ausma cer uz
atsaucību un kopējo sadarbību.
Klientu maksājumus pieņem
Ānes
kultūras
namā,
Celtnieku ielā 12b, Ānē,
pieņemšanas laikos ceturtdienās no plkst. 9.00-12.00
un 12.45-15.00. Drīzumā
iedzīvotāji varēs iesniegt arī
deklarācijas.
Ar Ausmu Plūmi var
sazināties
pa
tālruni:
27870800 un uzdot jautājumus,
sūtot
e-pastu:
Ausma.Plume@ozolnieki.lv.

No 2019. gada
plāno mainīt NĪN
Ozolnieku novadā
12.jūnijā Ozolnieku novada
domes Finanšu komitejā
deputāti atbalstīja
priekšlikumu veikt
izmaiņas Ozolnieku novada
domes saistošajos
noteikumos Nr.16/2016
"Par nekustamā īpašuma
nodokli Ozolnieku novadā",
nosakot visiem īpašumiem,
kuru lietošanas veids ir
dzīvošana un kuros
taksācijas gada 1.janvārī
plkst.0.00 dzīvesvieta ir
deklarēta vismaz vienai
personai, no 2019. gada
1.janvāra nekustamā
īpašuma nodokļa (NĪN)
likmi noteikt 0,2% no
kadastrālās vērtības.
Savukārt visiem īpašumiem, kuru lietošanas veids ir
dzīvošana, bet kuros
taksācijas gada 1.janvārī
plkst.0.00 dzīvesvieta nav
deklarēta vismaz vienai
personai, no 2019.gada
1.janvāra NĪN likmi noteikt
1,5% no īpašuma kadastrālās vērtības.
Izmaiņas attieksies uz
fizisko un juridisko
personu, individuālo
komersantu, ārvalstu
komersantu un to
pārstāvniecību īpašumā,
tiesiskajā valdījumā vai
lietošanā esošajiem
īpašumiem, ja tie tiek
izmantoti vai izīrēti
dzīvošanai.
Šīs izmaiņas saistošajos
noteikumos tika
apstiprinātas 19. jūlija
Ozolnieku novada domes
sēdē.
Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa

Solvita Cukere

Pieņemšanas laiki Grozas pakalpojumu centrā:
pirmdienās no plkst. 8:00-12:00 –
Salgales pagasta pārvaldes vadītāja Eva Segliņa,
ceturtdienās no plkst. 8:00-12:00 –
klientu apkalpošanas speciāliste Andra Vecmane.
Pārējā laikā nepieciešamības gadījumā sazināties ar
Salgales pagasta pārvaldes vadītāju Evu Segliņu pa tālr.
29166492.
«Ozolnieku Avīze»; Metiens – 4200 eks. Iznāk reizi mēnesī.
Reģistrācijas Nr. 00702098
Izdevējs: Ozolnieku novada dome, adrese: Stadiona iela 10,
Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018
Redaktore: Solvita Cukere
Tālr. 29448482, e-pasts: avize@ozolnieki.lv
Iespiests: SIA «Jelgavas tipogrāfijā»
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Ozolnieku Avīzi» obligāta.
Par rakstos minētajiem faktiem atbild autors.
Ja Tu saņem izdevumu “Ozolnieku Avīze” savā pastkastītē vēlāk par kārtējā mēneša 10. datumu,
ziņo, rakstot uz e-pastu: avize@ozolnieki.lv, lai mēs varam pārrunāt konkrēto gadījumu ar
izdevuma piegādātāju!

Kā jau iepriekš informējām,
pavasarī
tika
saņemts
Ozolnieku novada Būvvaldes
atzinums par Ozolnieku
skeitparka tehnisko stāvokli,
kas atklāja, ka konkrēto būvi ir

izvietošanu un pastiprināja
Pašvaldības policijas dežūras
konkrētajā teritorijā, paralēli
meklējot risinājumus skeitparka sakārtošanai. Lai pieņemtu
lēmumu par turpmākajām

nolietotos skeitparka elementus ar jaunām konstrukcijām.
Pamatojoties uz eksperta
atzinumu un ņemot vērā visus
lietderības apsvērumus, 2018.
gada 21. jūnija domes sēdē tika
pieņemts
lēmums,
ka
Ozolnieku skeitparka nolietotie
elementi ir pilnībā jānojauc,
saglabājot izbūvētā laukuma
asfalta segumu. Tika organizētas nepieciešamās formalitātes objekta demontāžai,
savukārt Ozolnieku Sporta
centra vadība veica cenu
aptauju, lai noskaidrotu
potenciālos
sadarbības
partnerus, kuri, apzinot vietējo
entuziastu
ieteikumus,
piedāvātu uzstādīt jaunas
skeitparka rampas. Ir veikta
cenu aptauja, un jauns
skeitparks būs!

Rīgā, Torņa ielā 4, atklā- iniciatīvas, un to apgleznota dekoratīvā siena jis starptautiski pazīstamais
"Latvijas pilsētas un latviešu mākslinieks Leonnovadi valsts simt- ards Laganovskis. MākslasJaunā skeitparka vizualizācija
gadei", uz kuras attēloti darbs ir visu Latvijas
visu Latvijas pašvaldību pašvaldību
dāvinājums
ģerboņi, tostarp arī valstij jubilejā. Katra Latviaizliegts
ekspluatēt
un darbībām, tika pieprasīts
Ozolnieku
novada jas pašvaldība ģerboņu
pašvaldībai
jālemj
par neatkarīga speciālista - SIA
ģerbonis.
sienas atjaunošanā piedalītermiņiem, kad būtu iespējams “Troja” atzinums, kas atklāja,
Siena
pirmo
reizi
tika
jās ar līdzfinansējumu.
objektu sakārtot vai nojaukt. ka konstrukcijās ir konstatēti
apgleznota
2005.
gadā,
“Šis gleznojums ir nopietns
Operatīvi reaģējot uz saņemto būtiski bojājumi, ko nav
tomēr,
ņemot
vērā
faktu,
ka
simbols Latvijas pašvaldību
informāciju,
pašvaldība iespējams novērst ar atsevišķu
pa
šo
laiku
ir
notikusi
un tautas saliedētībai, jo nu
nodrošināja
sabiedrības detaļu nomaiņu, līdz ar to
Administratīvi
teritoriālā
jau otro reizi tapis par
Sabiedrisko
attiecību
un
informēšanu par objekta pašvaldībai tika rosināts savu
informācijas daļa reforma
un
daudzas
piemiņu vēstures notikuiespēju robežās nomainīt
stāvokli, brīdinājuma zīmju
pašvaldības
mainījušas mam, kurš saules mūžu
savas administratīvās apris- paliks ierakstīts mūsu
es, Latvijas simtgadē tapa dzimtenes atmiņu ārēs. Tas
Lielgabarīta atkritumu savākšanas grafiks augustā ideja sienas gleznojumu ir dziļš vēstījums Latvijas
atjaunot ar aktuālajiem simtgadē. Paldies visām
pašvaldību ģerboņiem.
pašvaldībām par atbalstu
• celtniecības atkritumus
Panno jeb apgleznotā siena šīs idejas realizēšanā,” pauž
(nepieciešams atsevišķi
pasūtīt izvešanas konteineru). ar Latvijas pilsētu un LPS priekšsēdis Gints
novadu ģerboņiem tapusi Kaminskis.
Uzņēmums “Ozolnieku
pēc Rīgas domes un Latvijas
Solvita Cukere
KSDU” aicina ievērot
Pašvaldību savienības (LPS)
nosacījumus, kas saistīti ar
lielgabarīta atkritumu
izmešanu! Bīstamos
Augustā SIA “Ozolnieku KSDU” pārņems
atkritumus, piemēram,
automašīnu riepas, krāsas,
no SIA “Āne EP” koncesijas resursus un
eļļas, iedzīvotājiem ir
organizēs komunālo pakalpojumu
jānogādā atkritumu
Garozā Adrese:
OZOLNIEKOS –
Iecavas iela 9 (pie mikrora- savākšanas punktos pašu
22. augustā
sniegšanu Ānes un
spēkiem.
jona) un
Adreses:
Teteles ciemos
Emburgā Adrese:
• Skolas iela 11;
1. maija iela 5 atkritumus
• Rīgas iela 18;
Iedzīvotāji, sekojot līdz
2008. gada 28. augustā komunālo
pakalpojumu
izvedīs 5. septembrī
• Parka ielas iekšpagalmā;
lielgabarīta atkritumu
Ozolnieku
novada
dome
sniegšanu
Ānes
un Teteles
Dalbē un Jaunpēterniekos izvešanas grafikam, drīkst
• Kastaņu iela (pie
noslēdza
koncesijas
līgumu
ar
ciemos,
pieņemot
lēmumu - pēc nepieciešamības un
garāžām);
izvedamos lielgabarīta
SIA
„Āne
EP”,
uz
desmit
pēc
šobrīd
spēkā
esošā
informācijas no iedzīvotā• Aizupes rajons (Aizupes 4).
priekšmetus novietot pie
jiem, tiks iekļauts maršrutā. sadzīves atkritumiem jau
gadiem nododot tiesības koncesijas līguma termiņa
CENU PAGASTĀ, BRANKĀS
izmantot koncesijas resursus - beigām
pilnvarot
SIA
iepriekšējās brīvdienās,
- 22. augustā
ATGĀDINĀJUMS
Ānes
un
Teteles
ciemu
dzīvoja“Ozolnieku
KSDU”
nodrošināt
bet ne ātrāk kā nedēļu
Adreses:
IEDZĪVOTĀJIEM!
mo namu un komunāltehnis- Ozolnieku novada pašvaldības
pirms plānotās izvešanas.
• Saules iela 7b (pie
kos objektus Ozolnieku novada dzīvojamo māju apsaimniegarāžām);
Lielgabarīta atkritumu
Cenu pagasta teritorijā un košanu un komunālo pakalpoPrivātmāju iedzīvotāji
• Spartaka iela (pretī
savākšanas punktos
paredzot
pienākumu jumu, tai skaitā ūdens
ūdenstornim).
drīkst izmest:
lielgabarīta atkritumu
nodrošināt
Ozolnieku
novada apgādes,
pakalpojumu
• sadzīves tehniku;
izvešanu var pieteikt SIA
pašvaldības
dzīvojamo
māju
sniegšanu
Ānes
un Teteles
ĀNĒ UN TETELĒ • mēbeles, matračus;
"Ozolnieku KSDU" darba
apsaimniekošanu
un
komunāciemos,
kā
arī
nododot
tiesības
8. augustā
• sīkus sadzīves priekšmetus. dienās no plkst. 8.00 līdz
lo
pakalpojumu,
tai
skaitā
izmantot
Ānes
un
Teteles
Adreses Ānē:
17.00 zvanot pa tālr.
• Celtnieku iela 2;
Nedrīkst izmest:
ūdens
apgādes,
pakalpojumu
ciemu
dzīvojamo
namu
un
63050111 vai rakstot uz
• Pie Celtnieku ielas 14;
• vecas riepas;
sniegšanu.
komunāltehniskos
objektus
e-pastu: info@oksdu.lv un
• Jaunatnes iela 5;
• medikamentus;
Koncesijas līguma beigu Ozolnieku novada Cenu
• Celtnieku iela 9 (pie Sporta • svina saturošus priekšme- norādot ielu, mājas
termiņš ir 2018. gada 28. pagasta teritorijā.
ielas).
tus (baterijas, akumulatori); numuru, kā arī lielgabarīta
augusts, tāpēc 2018. gada 21.
atkritumu apjomu.
Adreses Tetelē:
• krāsas un to izstrādājuSabiedrisko attiecību un
jūnija domes sēdē deputāti
• Skolas iela 11;
mus;
informācijas daļa
izskatīja
jautājumu
par
• Bērzu iela 5.
• ražošanas atkritumus;
SIA „Ozolnieku KSDU”
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dāvina apgleznotu ģerboņu sienu
skeitparks, meklējot mūsdienīgākus
risinājumus jauna objekta izveidošanā
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Izmaiņas svinīgas laulību ceremonijas maksas pakalpojumos vairāk
ietekmēs Ozolnieku novadā nedeklarētos iedzīvotājus
Kā atzīst Ozolnieku novada
Dzimtsarakstu
nodaļas
vadītāja
Laura
Gasparoviča, gandrīz 2/3
no pieteiktajām laulību
ceremonijām šogad ir
Ozolnieku
novadā
nedeklarētajiem iedzīvotājiem. Līdzšinējā svinīgas
laulības
ceremonijas
pašvaldības
nodeva
neatkarīgi no deklarētās
dzīvesvietas bija tikai EUR
10.00
(ar
liecinieku
piedalīšanos) un EUR
30.00 (arī ar kāzu viesu
piedalīšanos). Tāpēc arī
liela daļa citās pašvaldībās
deklarēto
iedzīvotāju
izmantoja
Ozolnieku
pašvaldības zemās izmaksas, kā arī ekskluzīvo
atrašanas vietu, un izvēlējās
laulību
noslēgt
tieši
Ozolnieku novadā. Diemžēl

nu jau spēku zaudējušais
cenrādis nespēja segt
svinīga laulības ceremonijas pasākuma tiešās izmak-

Izmaiņas gan vairāk skar
citās pašvaldībās deklarētos
iedzīvotājus. Proti, citu
pašvaldību iedzīvotājiem

sas (viesu administratora,
mūziķa u.c. izmaksas).
Tādējādi Ozolnieku novada
domes sēdē deputāti balsoja par novada Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumu
maksas paaugstināšanu.

līdzšinējo EUR 10.00 un
EUR 30.00 vietā, šobrīd ir
EUR 30.00 un EUR 60.00.
Savukārt, ja kāds no
jaunlaulātajiem ir deklarēts
Ozolniekos, tad svinīgai
laulību ceremonijai tikai ar

lieciniekiem maksa palielinās tikai par EUR 5.00, tas
ir šobrīd EUR 15.00,
savukārt ceremonijai ar
viesiem
cena
paliek
nemainīga EUR 30.00.
Kā informē Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja, cenu
pieaugums nekādi nav
ietekmējis citās pašvaldībās
deklarētos
iedzīvotājus
izvēlēties tieši Ozolnieku
novada
Dzimtsarakstu
nodaļu, jo tiek atzinīgi
novērtēta ceremonijas zāles
atrašanās vieta un pievilcīgās
svinību
telpas.
Izmaiņas
Dzimtsarakstu
nodaļas maksas pakalpojumu cenrādī, gan par
svinīgas laulību ceremonijas nodrošināšanu, gan
citiem pakalpojumiem, tika
izveidotas, pamatojoties uz
salīdzinājumu ar citu

pašvaldību Dzimtsarakstu
nodaļu
pakalpojumu
izmaksām, tādējādi pielīdzinot izmaksas Ozolnieku
novadā vidējām izmaksām
citās pašvaldībās.
Būtiski ir pieminēt, ka
ir iespējams laulību
reģistrēt arī bez svinīgas laulību ceremonijas, samaksājot tikai
valsts nodevu EUR
14.00 apmērā.
Vairāk
informācijas
iedzīvotāji var iegūt,
sazinoties ar novada
Dzimtsarakstu nodaļu:
dzimts@ozolnieki.lv
vai, zvanot pa tālruni
63084709.
Raksts tapis sadarbībā ar
Ozolnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļu

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums laulātajiem
Sākot ar 2018. gada 1. jūliju,
iedzīvotāji var izmantot
iedzīvotāju
ienākuma
nodokļa atvieglojumu par
tāda nestrādājoša laulātā
uzturēšanu, kura apgādībā
ir bērns.
No 1. jūlija paplašināts
personu loks, par kurām
iedzīvotāju ienākuma nodokļa
maksātājs ir tiesīgs piemērot
atvieglojumu par apgādībā
esošām personām. Tas
nodrošina lielāku finansiālu
atbalstu ģimenēm, kurās
viens no vecākiem izvēlas
savu laiku veltīt bērna
audzināšanai. Piemēram, ja
tēvs strādā, un savā algas
nodokļa grāmatiņā ir ierakstījis apgādībā bērnu, bet bērna
mamma nestrādā un situācija
atbilst kādam no likumā
noteiktajiem kritērijiem, tad
no 1. jūlija vīrs var izmantot
nodokļa atvieglojumu par
nestrādājošu laulāto.
No
1.jūlija
strādājošais
laulātais var izmantot nodokļa
atvieglojumu gan par bērnu,
gan par nestrādājošu laulāto.
Līdz šim apgādībā varēja
paņemt un izmantot nodokļa
atvieglojumu tikai bērnam.
Apgādībā var paņemt arī
laulāto, kurš nesaņem ar
nodokli apliekamus ienākumus, jo atrodas bērna
kopšanas atvaļinājumā. Taču
šajā gadījumā ir izņēmums –
ja laulātais ir mikrouzņēmuma
darbinieks, tad viņš šo normu

piemērot nedrīkst. Nodokļa
atvieglojuma apmērs par
vienu apgādājamo ir 200 eiro.
Par šādu summu tiek
palielināta ar nodokļiem
neapliekamā algas daļa tam
ģimenes loceklim, kura
apgādībā atrodas nestrādājošais laulātais. Ar nodokli
neapliekamā algas daļa tiek
palielināta atbilstoši apgādājamo skaitam.
Nodokļa atvieglojumu par
nestrādājošu laulāto var
piemērot noteiktos gadījumos:
• ja laulātā apgādībā ir bērns

vecumā līdz trim gadiem;
• ja laulātā apgādībā ir trīs vai
vairāk bērnu līdz 18 gadu
vecumam vai līdz 24 gadu
vecumam, no kuriem
vismaz viens ir jaunāks par
septiņiem gadiem, kamēr
bērns turpina izglītības
iegūšanu;
• ja laulātā apgādībā ir pieci
bērni līdz 18 gadu
vecumam vai līdz 24 gadu
vecumam, kamēr bērns
turpina izglītības iegūšanu.
Lai saņemtu nodokļa atvieglojumus, apgādībā esošas
personas ir jāreģistrē Valsts

ieņēmumu dienestā (VID),
veicot ierakstu savā elektroniskajā
algas
nodokļa
grāmatiņā. Ierakstus ikviens
var veikt pats – VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas
sadaļā
“Algas
nodokļa
grāmatiņa”.
Ar plašāku informāciju par
atvieglojumu piemērošanu var
iepazīties VID interneta vietnē
www.vid.gov.lv/
Nodokļi/
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis/ Informatīvie un metodiskie
materiāli/ Nodokļa aprēķina
un maksāšanas kārtība/
metodiskais materiāls

“Iedzīvotāju
ienākuma
nodokļa
atvieglojumu
piemērošana (ar 2018.gada
1.janvāri)”.
Jautājumu un neskaidrību
gadījumā aicinām iedzīvotājus
zvanīt uz VID Konsultatīvo
tālruni 67120000, konsultēties
ikvienā
VID
klientu
apkalpošanas centrā, uzdot
savu jautājumu rakstiski VID
mājaslapā vai arī VID
Elektroniskās deklarēšanas
sistēmā.
Raksts tapis sadarbībā ar
Labklājības ministriju

No 1.jūlija var ņemt apgādībā nestrādājošu laulāto ar bērniem

Iedzīvotāji, kuri gada laikā nav
vērsušies pie sava ģimenes
ārsta saistībā ar kādu
saslimšanu, tiek aicināti
doties pie ārsta uz bezmaksas
profilaktisko
apskati.
Apskates laikā ģimenes ārsts
iztaujā pacientu, izvērtē
vispārējo veselības stāvokli
un nepieciešamības gadījumā
veic asinsspiediena un pulsa
noteikšanu, sirdsdarbības un
plaušu izklausīšanu, vēdera
iztaustīšanu,
limfmezglu
apskati,
vairogdziedzera
stāvokļa novērtēšanu, krūšu
dziedzeru
apskati
un
iztaustīšanu un citas

pārbaudes.
Ja informācija par savu
ģimenes ārstu ir piemirsta, to
var
noskaidrot,
autentificējoties
valsts

E-veselības
portālā
www.eveseliba.gov.lv, sadaļā
"Mans ģimenes ārsts".
Ģimenes ārstam ir būtiska

Skolēnu vecāki var pieteikties atbalstam

“Tuvojoties jaunajam mācību
gadam, novadā deklarētās
ģimenes var vērsties
Ozolnieku novada
pašvaldības Sociālajā
dienestā ar iesniegumu, lai
saņemtu finansiālo vai
materiālo atbalstu skolēniem.
Uz palīdzību mācību
piederumu iegādei var
pretendēt ģimenes, kuras ir
atzītas par trūcīgām vai
maznodrošinātām, kā arī
daudzbērnu ģimenes,” stāsta
novada Sociālā dienesta
vadītāja Sarmīte Strode.
Trūcīgu un maznodrošinātu
ģimeņu atbalstam, sākoties
mācību gadam, piešķir
dāvanu karti 30.00 EUR
vērtībā kancelejas preču
iegādei, ja bērns apmeklē

vispārizglītojošo izglītības
iestādi. Trūcīgām ģimenēm ir
iespēja saņemt skolas somas
vai mācību piederumu
komplektu. Bet materiālo
pabalstu skolas piederumu
iegādei 30.00 EUR apmērā
var saņemt daudzbērnu
ģimeņu vecāki.
Palīdzības saņemšanai
lūgums vērsties
pašvaldības Sociālajā
dienestā: pirmdienās no
plkst. 8.00 līdz 17.00 un
ceturtdienās no plkst. 9.00
līdz 19.00 pie sociālajiem
darbiniekiem vai zvanīt
Dainai Ivulānei pa tālr.
25402922

Daina Ivulāne,
Sociālā darbiniece

loma arī vēža savlaicīgā
atklāšanā, jo viņš ir pirmais
speciālists, pie kā vēršas
pacients. Uzklausot sūdzības
un izvērtējot simptomus,
ārsts var uzsākt mērķtiecīgu

tālāku
izmeklēšanu,
nepieciešamības gadījumā
pacientu ievirzot “zaļajā
koridorā”.

Pacientes
praksē
var
interesēties par iespējām
veikt valsts apmaksāto
profilaktisko
krūšu
vai
dzemdes kakla pārbaudi, kuru
veikšanai tiek nosūtīta NVD

uzaicinājuma
vēstule,
savukārt ikviens pacients
vecumā no 50 līdz 74 gadiem
– par iespēju reizi gadā veikt

testu zarnu vēža noteikšanai,
lai noskaidrotu, vai nav
pamata aizdomām par
ļaundabīgām slimībām. Gan
vēža
profilaktiskās
pārbaudes, gan pēcpārbaužu
izmeklējumi un ārstēšana tiek
nodrošināti atbilstoši “zaļā
koridora” principam – 10
dienu laikā pēc vēršanās
ārstniecības iestādē.
Noteiktos vecumos bez
maksas
veicama
arī
vakcinācija. Pieaugušajiem ik
pēc 10 gadiem jāveic
kombinētā vakcīna pret
difteriju
un
stinguma
krampjiem, kas tiek veikta
ģimenes ārsta praksē vai
ģimenes ārstam izsniedzot
nosūtījumu uz vakcinācijas
kabinetu. Savukārt bērnu
vakcinācijas kalendārs ir
pieejams Slimību profilakses
un
kontroles
centra
mājaslapas www.spkc.gov.lv
sadaļā "Tavai veselībai" –
"Vakcinācija".
Raksts tapis sadarbībā ar
Nacionālo veselības dienestu

Iedzīvotājiem pieejams
ērts rīks medicīnas
pakalpojumu rindu
garumu noskaidrošanai

Iedzīvotāju ērtībām
interneta vietnē
www.rindapiearsta.lv
ir izveidots medicīnas
pakalpojumu
meklētājs. Ar šāda
meklētāja palīdzību
var noskaidrot
informāciju gan par
visām ārstniecības
iestādēm, kurās sniedz
valsts apmaksātus
medicīnas
pakalpojumus, gan par
īsākajām gaidīšanas
rindām attiecīgā
pakalpojuma
saņemšanai.
Radīts jauns, parocīgs rīks,
kurā iedzīvotājiem ir

redzams gaidīšanas laiks
medicīnas pakalpojumu
saņemšanai, sākot no
īsākās rindas uz garāko.
Turklāt tas ir ērti lietojams
arī mobilajās ierīcēs, ļaujot
apskatīt izvēlētās
ārstniecības iestādes
atrašanos kartē un
nospiest uz tālruņa
numuru, lai uzreiz
sazinātos ar reģistratūru.

izmeklējumu, dienas
stacionāra un
zobārstniecības
pakalpojumu saņemšanai.
Šos datus ārstniecības
iestādes apkopo un nosūta
Nacionālajam veselības
dienestam reizi mēnesī,
tādēļ tiem ir informatīvs
raksturs. Lai noskaidrotu
aktuālo rindas garumu un
veiktu pierakstu,
iedzīvotājam ir jāsazinās ar
Šobrīd meklētājs atspoguļo izvēlētās ārstniecības
datus par valsts
iestādes reģistratūru.
apmaksātu ambulatoro
Raksts tapis sadarbībā ar
pakalpojumu rindu
Nacionālā veselības dienestu
garumiem –
ārstu-speciālistu
konsultāciju, diagnostisko
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Nacionālais
veselības
dienests (NVD) atgādina,
ka iedzīvotājiem no valsts
budžeta līdzekļiem tiek
apmaksātas
noteiktas
profilaktiskās veselības
pārbaudes un vakcinācija,
kas
sniedz
iespēju
uzraudzīt savu veselību,
savlaicīgi
pamanīt
izmaiņas
veselības
stāvoklī un pasargāt sevi
no saslimšanām.
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Aicina veikt bezmaksas profilaktiskās veselības pārbaudes
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Novadnieki mācās ēst gudrāk un dzīvot veselīgāk
Projekta “Slimību
profilakses un veselības veicināšanas
pasākumi Ozolnieku
novadā” (Projekta
Nr.9.2.4.2/16/I/066)
ietvaros arī šogad tiek
turpinātas aktivitātes
novada iedzīvotāju
informēšanai,
izglītošanai un
iesaistīšanai veselību
veicinošos pasākumos.
Jūnijā noslēdzās piecu
nodarbību cikls par
veselīgu uzturu un uztura
lietošanas paradumiem
Brankās, ko vadīja
fizioterapeite Anete
Raiskuma, savukārt jūlijā
līdzīgs piecu nodarbību
cikls tika noslēgts Ozolniekos, un to vadīja ārste,
uztura zinātņu maģistrante
un fitnesa trenere Laila
Siliņa.
Abu nodarbību ciklu
dalībniekiem bija iespēja
uzzināt vairāk par
sabalansēta un daudzveidīga uztura nozīmi, ēdiena
ietekmi uz liekā svara
veidošanos un fizisko

aktivitāšu un ikdienas
kustību nozīmi veselības
saglabāšanai, iekšējai
labsajūtai un slimību
profilaksei. Nodarbību
ietvaros dalībniekiem bija

Projekta ietvaros arī
iepriekš vairākos
Ozolnieku novada ciemos
tika organizētas grupu
nodarbības – mācības
veselīga uztura pagatavoša-

izvēlēties vērtīgākos,
veselīgākos un, kas nav
mazsvarīgi, arī ekonomiskākos produktus,
uzzināt par ķermeņa svara
īpatnībām un ar to saistīto

arī iespēja praktiski gatavot
veselīgu un vienlaikus
uzturvielām bagātu ēdienu
– biezzupas, salātus,
smūtijus, veselīgus našķus
un saldos ēdienus. Interesi
raisīja tēma par ēšanas
psiholoģiju – ko nozīmē ēst
apzināti, kā stress ietekmē
vielmaiņu un kā emocijas
ir saistītas ar liekā svara
rašanos.

nai. Tās arī turpmāk tiks
organizētas ar mērķi sniegt
iedzīvotājiem informāciju
par veselīga un sabalansēta
uztura nozīmi un popularizēt veselīgu dzīvesveidu.
Dalībniekiem būs iespēja
gūt zināšanas par veselīga
uztura pamatprincipiem,
diskutēt par veselīgu un
ekonomisku uzturu,
saprast, kā ikdienas uzturā

slimību profilaksi un
veselības veicināšanas
pasākumiem.
Projekts „Slimību profilakses un veselības
veicināšanas pasākumi
Ozolnieku novadā”
norisinās darbības
programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" 9.2.4.
specifiskā atbalsta mērķa
“Uzlabot pieejamību

Piesakies senioru
bezmaksas ekskursijai
uz KURZEMI –
pavadi laiku, veselīgi izkustoties, gūstot jaunus
iespaidus, uzlabojot veselību, atgūstot enerģiju un
dzīvesprieku!

veselības veicināšanas un
slimību profilakses
pakalpojumiem, jo īpaši
nabadzības un sociālās
atstumtības riskam
pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma
“Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību
profilaksei” ietvaros.
Projekts tiek finansēts no
Eiropas Sociālā fonda un
valsts budžeta līdzekļiem.
Projekta ietvaros līdz pat
2019. gada beigām
Ozolnieku novada
iedzīvotājiem būs iespēja
iesaistīties dažādos
veselības veicināšanas un
slimību profilakses
pasākumos, kurus īstenos
pašvaldība, izmantojot
Eiropas Sociāla fonda un
valsts budžeta piešķirtos
līdzekļus.

Dace Mauliņa,
Attīstības un projektu daļas
Projektu vadītāja

• Salmu muzejs Tukumā ‘’Salmu lietas’’
• Šlokenbekas muiža un
Latvijas Ceļu muzejs
• Baskāju taka Valguma pasaulē
• Klapkalnciems un
Reiņa zivis Lapmežciemā
Izbraukšana 22.08.2018

plkst.8:00 no Ozolnieku domes (Stadiona iela 10),
plkst. 8:15 no Branku pakalpojumu centra.
Atgriešanās ap plkst. 20:00
Pieteikšanās: Ozolnieku novada domē - Sociālā dienesta telpās,
11.kab., vai Sociālā dienesta telpās Brankās,
vai zvanot pa tālr. 25402922.
Projekts „ Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Ozolnieku novadā” (Nr.
9.2.4.2/16/I/066) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4.
specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību
profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam
pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā
fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Viesi iepazinās ar Emīla
Liepnieka bišu dravu Brankās,
kas 7 gadu laikā ir izaugusi no
2 līdz 70 bišu saimēm. Emīls,
kurš ir specializējies bišu māšu
audzēšanā, ar kolēģiem dalījās
dravnieka darba pieredzē un
sniedza konsultācijas par
biškopjiem aktuālām bišu
veselības, piebarošanas un
pavairošanas tēmām. Bija
pārsteidzoši redzēt, cik

uzmanīgi gados jaunajā
dravniekā ieklausās biškopji ar

Emīls Liepnieks ir noskaņots atrodas skaistā vietā pašā
nopietni strādāt, lai arī Branku centrā, bet netālu no

sirmām galvām un lielu darba
pieredzi.
28 gadus vecais biškopis

turpmāk attīstītu savu nodarbi mājas pļavas vidū sarindoti
un citi varētu baudīt vietējā Norvēģijas tipa un Latvijas
medus saldumu. Emīla mājas stāvstropi, ap kuriem,

Aicinām iesaistīties Ozolnieku novada teritorijas plānojuma izstrādē!
Ozolnieku novada dome 2018. gada 12. aprīlī pieņēma lēmumu (prot.4 lēmumu Nr.21)
uzsākt jauna teritorijas plānojuma izstrādi.
Teritorijas plānojuma izstrādes mērķis ir veidot pamatu ilgtspējīgai, efektīvai un racionālai
novada teritorijas un tās resursu izmantošanai, izvērtēt novada teritorijas attīstībai esošo
potenciālu un noteikt tā izmantošanai nepieciešamās prasības un ierobežojumus, radīt
labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju piesaistei, radīt priekšnoteikumus vides kvalitātes nodrošināšanai, rūpniecisko un vides risku novēršanai, veicināt
pakalpojumu pieejamību un optimālu transporta sistēmas funkcionēšanu, saglabāt dabas un
kultūras mantojumu, ainavas un bioloģisko daudzveidību, kā arī paaugstināt kultūrainavas
un apdzīvoto vietu kvalitāti.
Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja ir Attīstības un projektu daļas vadītāja Inese
Baumane. Lūdzam iedzīvotājus, nekustamo īpašumu īpašniekus un valdītājus, kā arī
uzņēmumu vadītājus sniegt priekšlikumus teritoriju attīstībai, rakstot iesniegumus
Ozolnieku novada domei, Stadiona ielā 10, Ozolniekos, ar norādi: Teritorijas plānojuma
izstrādei.
Attīstības un projektu daļa

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!

patīkami dūcot, saldo nektāru
vāc bišu saimes.
Latvijas Biškopības biedrības
(LBB) padomes priekšsēdētājs
Juris Šteiselis atzinīgi novērtē
jaunā biškopja veikumu:
“”Vasaras saietos” dravnieki
no visas Latvijas tiekas un
dalās darba pieredzē jau no
90. gadu beigām, ik gadus
dažādās aktivitātēs pulcējot
vairāk nekā 1000 ieinteresēto
biedru. Ozolnieku novadā pie
Emīla Liepnieka seminārs tika
organizēts pirmo reizi, jo
biškopis
savā
rūpīgajā
ikdienas darbā ir sasniedzis
ievērojamu izaugsmi, un
noteikti ir vērts iepazīties ar
dravnieka gūto pieredzi un
izaicinājumiem. Biškopji tiekas
saietos divas reizes gadā, īpaši
novērtējot iespēju paviesoties
un interesējošās tēmas
pārrunāt kāda biškopja dravā.”
Solvita Cukere

LATVIJAS ZVĒRINĀTU NOTĀRU
PAKALPOJUMI TAGAD PIEEJAMI
ARĪ ATTĀLINĀTI
No 1. jūlija Latvijas zvērinātu
notāru klientu portālā
www.latvijasnotars.lv
konsultācija pie notāra var
notikt videorežīmā, un
notariālās darbības var veikt
attālināti. Tādējādi vairs
nevienam, kurš, piemēram,
pašlaik atrodas ilgstošā
prombūtnē ārvalstīs, nav
jāmēro ceļš uz Latviju, lai
izdotu kādam pilnvaru
rīkoties viņa interesēs –
risināt ar īpašuma apsaimniekošanu saistītus jautājumus vai saņemt pastā
korespondenci utt.
Izdot pilnvaru, piekrišanu,
uzsākt mantojuma lietu,
saņemt juridisku konsultāciju,
nokārtot laulības šķiršanu,
sagatavoties
nekustamā
īpašuma
pirkšanas-pārdošanas darījumam un vēlāk
arī noslēgt to, taisīt testamentu – tas viss tagad ir iespējams
arī attālināti. Notariāts Latvijā
šādi kļūst pieejams cilvēkiem –
tiešsaistē www.latvijasnotars.lv.
Videokonsultācijas
iespēja
padara
notārus
vēl
pieejamākus brīžos, kad tas
nepieciešams. Īpaši aktuāli tas
būs tiem cilvēkiem, kuri dzīvo
un strādā ārpus Latvijas. Taču
arī tiem Latvijas iedzīvotājiem,
kuriem nav iespēju vai
vēlēšanās mērot ceļu līdz

notāra birojam, tā ir papildu
ērtība. Ieguvēji nenoliedzami ir
arī uzņēmēji, kas turpmāk var
attālināti kārtot lietas, kurās
nepieciešama notāra iesaiste.
Pieteikšanās videokonsultācijai
iespējama,
portāla
www.latvijasnotars.lv
sadaļā “Meklēt notāru”
izvēloties jebkuru notāru un
atzīmējot, ka būs nepieciešama, piemēram, on-line
pilnvara. Lai videokonsultācija
varētu notikt, nepieciešama
klusa un gaiša telpa, stabils
interneta pieslēgums, dators,
webkamera, mikrofons un
austiņas
vai
skaļrunis,
e-paraksts, pase vai eID karte,
kā arī internetbanka.
Attālināta notariālo darbību
veikšana neaizstās klātienes
konsultācijas, un tās abas tiks
nodrošinātas vienlaicīgi.
Izmaksas par zvērinātu notāru
pakalpojumiem videorežīmā,
tāpat kā līdz šim, būs atkarīgas
no
veicamās
darbības.
Piemēram,
konsultācija
tiešsaistē maksās tikpat, cik
konsultācija
klātienē.
Norēķināties par attālināti
saņemtajiem pakalpojumiem
varēs, izmantojot jebkuru
banku.
Raksts tapis sadarbībā ar
Latvijas Zvērinātu notāru
padomi
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22. jūlijā Ozolnieku novada
Cenu pagasta Brankās
norisinājās
"Biškopju
Vasaras Saieta” seminārs
un pieredzes apmaiņa. Pie
mūsu
novadnieka
pieredzes bagātā biškopja
Emīla Liepnieka smelties
zināšanas un praktiskā
darba
pieredzi
bija
ieradušies vairāk nekā 100
kolēģu - dravnieki no
dažādiem
Latvijas
novadiem.
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Cenu pagasta Brankās pieredzes apmaiņā tiekas Latvijas biškopji
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Dziesmu un Deju svétku

JAUKTAIS KORIS „LĪGA”
PIEDALĪJĀS „ZVAIGŽŅU CEĻĀ”
Dziesmu svētku nedēļa Ozolnieku novada jauktajam korim „Līga”
izvērtās ļoti krāsaina, notikumiem un emocijām bagāta. Sākot ar
svētku gājienu, ļoti izdevušos svētku atklāšanas koncertu un noslēdzot
ar saules svelmē sagatavoto Dziesmu svētku noslēguma koncertu
„Zvaigžņu ceļā” Mežaparkā. Domāju, ka ikviens kora dziedātājs
guva ne vien īpašo svētku sajūtu, bet arī zināmu gandarījuma devu
par vairāku gadu laikā ieguldīto laiku, darbu un pūlēm, apgūstot
gana sarežģīto svētku repertuāru, lai ieguldītu savas spējas un
talantus šajā dāvanā, ko varējām dāvināt gan viens otram, gan
Latvijai tās simtgadē. Ir gūtas neaizmirstamas sajūtas, ko paņemt
līdzi, gatavojoties nākamajam Dziesmu svētku ciklam.
Vilhelms Vācietis, kora „Līga” diriģents

OZOLNIEKU NOVADA
AMATIERTEĀTRIS DZIESMU SVĒTKOS
Aizvadīti XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki – nedēļa “ideālā
Latvijā”. Tas patiesi bija Latvijas simtgades augstākais pacēluma punkts. Un šo
brīnišķīgo svētku mirkļus līdzās novada dziedātājiem un dejotājiem izdzīvoja arī
Ozolnieku novada amatierteātris. Bet, lai kliedētu šaubas par teātra kolektīvu
piedalīšanos Dziesmu svētkos, jau 1895.gadā IV Vispārējos Dziesmu svētkos Jelgavā
piedalījušies biedrību teātru kolektīvi.
Šogad, kad atzīmējam arī latviešu teātra 150.jubileju un latviešu teātra tēva Ādolfa
Alunāna 170.jubileju, Ādolfa Alunāna darbus atlases skatei bija iestudējuši 30 Latvijas
amatierteātri, no tiem Dziesmu svētkiem tika izvirzīti 15 kolektīvi, to vidū arī Ozolnieku
novada amatierteātris. Ozolnieku novada amatierteātris Vērmanes dārzā izrādīja Ādolfa
Alunāna oriģinālu joku lugu ar dziedāšanu “Bagāta brūte” un piedalījās arī svētku gājienā.
Kopā ar citiem amatiermākslas kolektīviem Latvijas amatierteātri veicina latviešu
nacionālās identitātes un, jo īpaši, latviešu valodas saglabāšanu.
Dace Vilne, Ozolnieku novada amatierteātra režisore

VOKĀLAIS ANSAMBLIS „PROCESĀ”
GŪST JAUNU PIEREDZI
7. jūlijā, Dziesmu un Deju svētku ietvaros, vokālajam ansamblim
"Procesā" bija tas gods pārstāvēt Ozolnieku novadu ansambļu
sadziedāšanās pasākumā Vecrīgas ielās. Dziedot latviešu tautas
dziesmas un jestru renesanses mūziku, viesojāmies vairākās skatuvēs
no intīmā Konventa sētas pagalma līdz Pētera baznīcas laukumam,
kur par klausītāju uzmanību reizēm nācās konkurēt ar iekarsušiem
futbola faniem netālajā kafejnīcā. Ansamblim šī bija jauna pieredze
iejusties ielu muzikantu lomā, kā arī lieliska iespēja klausīties vairāk
nekā 30 Latvijas labāko ansambļu skanējumā.
Krists Boitmanis

dalíbnieku iespaidi
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Skaistā Dziesmu un Deju svētku nedēļa, kad bija malā noliktas ikdienas rūpes, ir
beigusies. Tā patiešām bija neaizmirstama svētku nedēļa ar īstām sajūtām, ar īstiem
laimes brīžiem, ar īstu prieku, ar īstu kopā būšanu un labvēlību citam pret citu.
Bijām vienoti it visā! Smēlāmies iedvesmu, sajutām sirds siltumu, spēku, pacietību,
ticību, cieņu, jaudu, starojumu un mīlestību vienam pret otru un pret savu Latviju.
Esam laimīgi, ka varējām izdejot un izdzīvot abus vērienīgos un atšķirīgos deju
koncertus – gan deju koncertu „Vēl simts gadu dejai” Arēnā „Rīga”, kur tautā
iemīļoti deju autori un viņu radītie darbi vienoja dejotājus un skatītājus, gan
jaudīgajā deju lieluzvedumā „Māras zeme” Daugavas stadionā, kur satikās 18
174 dejotāji un izdejoja stāstu par latviešu tautas likteņgaitām vairāku gadu
simtu laikā. Deja ir Latvijas identitātes zīme. Tā ir izdzīvojusi laikā un varas
maiņās. Tā ir mūsu tautas spēka avots un dvēseles valoda.
No sirds priecājamies, ka šīs latviskās vērtības mums liktenis ir ļāvis
izkopt un nodot nākamajām paaudzēm.
Deju kopas „Ozolnieki” dejotāji esam piepildīti, uzlādēti, sasildīti,
laimīgi! Paldies Ozolnieku novada dejotājiem par izcilo sniegumu
svētkos! Paldies novada Domei, Tautas nama direktorei Madarai
Gribai un kultūras nodaļas vadītājai Evitai Počai par atbalstu!

DEJĀ IR SPĒKS,
UN DEJOT IR LAIME!

SDK „Ozolnieki” dejotāji un mākslinieciskā vadītāja Mārīte Skrinda

„MADARU” DZIESMU
SVĒTKU STĀSTS
„Zvaigžņu ceļā” – tas bija ne tikai svētku noslēguma koncerta moto.
Zvaigznes labvēlīgi salikās arī ansamblim „Madara”, kas savu 53
dziesmoto gadu laikā pirmoreiz nokļuva lielajos dziedāšanas svētkos. Nē, ne
lielajā Mežaparka estrādē, bet savs ceļš mūs izveda cauru svētkiem – no
lieliski nodziedātām konkursa trim kārtām līdz sudrabam fināla skatē
Latvijas mērogā, no vējaina, bet iedvesmojoša svētku dalībnieku gājiena līdz
Vecrīgas piedziedāšanas maratonam piecos vecpilsētas laukumos. Savus
Ozolnieku pļavās plūktos madaru pušķus ievijām lielajā Latvijas simtgades
vainagā svētku kvartālā, bet dziesmas turpinās vīties gan K.Ulmaņa dzimtajās
„Pikšās”, gan jaunajā sezonā rudenī. Gaidām savā pulkā dziedošas dāmas visos
vecumos!

Ginta Āriņa, Vokālā ansambļa „Madara” vadītāja

Apsveicam vokālo ansambli "Madara" ar 2. vietu XXVI Vispārējo
latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Vokālo ansambļu konkursa finālā!

„KNIPATI” PIEDALĀS BĒRNU FOLKLORAS
KOPU KONCERTĀ "ROKU ROKĀ RITINĀM"
Par Dziesmu svētkiem un nokļūšanu tajos Ozolnieku bērnu folkloras
kopai "Knipati" ir īpašs stāsts: ļoti pārliecinoši un labā līmenī sevi
spējām parādīt jau ikgadējā bērnu folkloras kopu skatē tradicionālās
kultūras pārmantošanas programmas "Pulkā eimu, pulkā teku"
ietvaros. Tādēļ pēc Dziesmu svētku skates svētku režisore izlēma
uzaicināt "Knipatus" piedalīties svētkos.
"Knipati" dziedāja, dejoja un rotaļājās 7.jūlijā Esplanādē bērnu
folkloras kopu koncertā "Roku rokā ritinām", kur divas stundas bija
iespējams redzēt un dzirdēt labākos tradicionālās mūzikas dziedātājus,
dejotājus un muzikantus, starp tiem arī "Knipatu" skanīgākās un
pārliecinošākās solistes - Gundegu Sirvidi, Elvisu Gabrāni un Eilu
Kristu Rumpi.
Inese Mičule, „Knipatu” vadītāja
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Vecāku konferencē apspriež Gūst pieredzi
svarīgus izglītības jautājumus skolvadības projektā
novadā

Ideja par Ozolnieku novada
Vecāku konferenci radās pēc
pirmajiem diviem Izglītības
nodaļas darbā pavadītiem
mēnešiem, kuros tika saņemti
neskaitāmi vecāku jautājumi,
iebildumi, priekšlikumi. Tie tika
iesūtīti gan e-pastā, gan
novada mājaslapā, gan rakstīti
sociālajos tīklos. Šie jautājumi
skāra gan izglītības saturu, gan
atsevišķas izglītības iestādes,
protams, arī administratīvo
darbību.
Sapratām,
ka
nepieciešama kāda platforma,
kurā vecāki satiekas savā
starpā, kur viņi satiek mūs, kur
varam sarunāties kā cilvēks ar
cilvēku.
Kad pašiem bija jau skaidra

vīzija par formātu – konferenci,
tad arī uz sarunu aicinājām
mūsu novada izglītības iestāžu
Vecāku padomju pārstāvjus,
lai pārrunātu, kādas tēmas
viņus interesētu pārrunāt, kad
un kā visērtāk būtu ierasties uz
vecāku konferenci. Konferencē, kas norisinājās 2.jūnijā,
bijām parūpējušies gan par
fiziskajām ērtībām – plašas
telpas, iespēja atstāt bērnus
pieskatīšanai, kafijas un
uzkodu pauze, gan arī par
intelektuālo piepildījumu –
seminārus vadīja psiholoģes
Diāna Zande un Iveta Aunīte,
kā arī par gudru tehnoloģiju
lietošanu ģimenē runāja Judīte
Iliško. Starpbrīžos vecāki

varēja ne tikai iegrimt sarunās
savā starpā, bet arī nāca ar
priekšlikumiem pie Izglītības
nodaļas darbiniekiem, tā
rezultātā uz augusta domes
sēdi ir izstrādāti un tiks virzīti
grozījumi vairākos Saistošajos
noteikumos – gan tajos, kas
skar rindas Ozolnieku novada
pirmsskolas izglītības iestādēs,
gan transporta kompensācijas
u.c.
Mums ir svarīgi uzklausīt
vecākus, skaidrot viņiem mūsu
darbu, redzējumu par attīstību,
un darīt to pēc iespējas
nepastarpināti. Tai pat laikā
apzināmies, ka vecākiem,
tāpat kā jebkuram, ir
nepieciešams
turpināt
izglītoties par to, kā vislabāk
atbalstīt
savus
bērnus
izglītošanās procesā. Atsauksmes pēc pirmās konferences
bija tikai pozitīvas, visi vecāki
arī norādīja, ka labprāt apemklētu līdzīgu pasākumu
nākamgad. Uz to arī ceram –
ieviest Ozolnieku novada
Vecāku konferenci kā ikgadēju
tradīciju.
Ance Jaks,
Izglītības, kultūras un sporta daļas
Izglītības nodaļas vadītāja

Svarīga prasme veidot veiksmīgu komunikāciju

2. jūnijā Ozolnieku novada
Vecāku
konferences
ietvaros norisinājās Diānas
Zandes bezmaksas lekcija
vecākiem,
iedvesmojot
saņemt atbalstu jautājumos
par bērnu audzināšanu,
vecāku lomu un savstarpējām attiecībām. Uz tikšanos
bija aicināti ne tikai bērnu un
pusaudžu vecāki, bet arī
vecvecāki un pedagogi.

„Bērnam nevajag ideālus
vecākus, bet mammu un tēti,
kuri zina, kas tuviniekiem ir
vajadzīgs un svarīgs. Tāpat
vecākiem ir svarīgi atrast
līdzsvaru starp vecāka un
partnera lomu, uzsverot, ka
bērnam ir jāredz arī tas, ka

esat ne vien mamma un tētis,
bet arī savstarpēji partneri,"
sarunu ar novadniekiem
iesāka Diāna Zande, psiholoģijas zinātņu doktore, kognitīvi
biheiviorālā psihoterapeite un
piecu bērnu mamma.
Diāna Zande sarunā ar
vecākiem analizēja savstarpējās attiecības ģimenē – kā no
tām gūt prieku un vienlaikus
neradīt konfliktus, un neizsīkt.
"Mūsdienu mainīgajā un
daudzveidīgajā pasaulē nav
vienas patiesības par to, kā
audzināt savu atvasi. Taču ir
daudz un dažādu iespēju
vecākiem
iepazīties
ar
informāciju un atrast sev un
savai ģimenei visatbilstošāko
risinājumu konkrētā dzīves
situācijā," norādīja Diāna
Zande, cerot, ka viņas sniegtie
ieteikumi iedrošinās, izglītotos
un sniegs nepieciešamo
atbalstu vecākiem ikdienas
situācijās, uzsverot, ka mūsu
tuvinieki bieži uzsver emocijas
un mūsu noskaņojumu, nevis
to, ko mēs sakām.
Diāna Zande klātesošos

uzskatāmi un ar patiesiem
dzīves piemēriem izglītoja, kā
labāk komunicēt bērniem un
vecākiem
savā
starpā.
"Jebkurā sarunā ir iesaistīti divi
cilvēki. Un katrs ir atbildīgs tieši
par savu ieguldījumu šajā
mijiedarbībā. Mēs nevaram
pieprasīt, lai sarunas biedrs
vienmēr runā ar mums tā, kā
gribam mēs, bet varam
piestrādāt pie tā, lai no mūsu
puses saruna virzītos pēc
iespējas sekmīgi," norādīja
psiholoģe, uzskatāmi parādot,
kas ir sekmīga saruna un kādi
ir biežākie šķēršļi veiksmīgai
komunikācijai.
Ar reāliem dzīves piemēriem
psiholoģe
skaidroja,
kā
mērķtiecīgi uzlabot savas
komunikācijas
prasmes,
aicinot veidot pozitīvu saskarsmi, pievēršot uzmanību
neverbālajai komunikācijai,
spējai pazīt savas un sarunu
partnera emocijas, uzmanīgi
ieklausoties otrā.
Solvita Cukere

Izglītības sistēmas
uzdevums ir nodrošināt
kvalitatīvas izglītības
pieejamību katram bērnam.
Tāpēc jebkuras skolas
administrācijai ir svarīgi
regulāri iegūt jaunas
zināšanas skolvadības un
kvalitātes nodrošināšanas
jautājumos, kas tālāk
palīdzētu efektīvāk sasniegt
skolas izvirzītos mērķus.
Erasmus+ programmas
skolu sektora mobilitātes
projekta “Ieguldījums
attīstībai” ietvaros man kā
Teteles pamatskolas
direktorei bija iespēja
iepazīties ar Skotijas
izglītības sistēmu un
pieredzi izglītības kvalitātes
uzlabošanā. No 2017. gada
29. oktobra līdz 5.
novembrim Danfermlinā
(Dunfermline), Skotijā
apmeklēju profesionālās
pilnveides kursus “School
Development and Quality
Evaluation & Enhancement
in Primary and Secondary
Schools in Scotland”, ko
organizēja mācību centrs
„International Study
Programmes”. Kursu laikā
ieguvām daudzpusīgu,
vērtīgu un aktuālu
informāciju par tādām
tēmām kā – skolu attīstība,
izglītības kvalitātes
nodrošināšana un tās
vērtēšana, darbs ar bērniem
ar speciālām vajadzībām,
mentorings u.c. Bija iespēja
apmeklēt dažādas izglītības
iestādes, iepazīt šo iestāžu
mācību procesa
organizēšanu, vērot skolā
notiekošās
aktivitātes/nodarbības,
satikties ar izglītības iestāžu
vadību, personālu,
pedagogiem, mentoriem, kā
arī reģiona izglītības
sistēmas vadītājiem.
Aizraujoši interesantas bija
diskusijas ar skolēniem un
pedagogiem, bijām

dalībnieki no 6 Eiropas
Savienības dalībvalstīm –
Bulgārijas, Itālijas, Latvijas,
Polijas, Rumānijas, Vācijas,
līdz ar to vērtīga bija
savstarpēja pieredzes
apmaiņa dažādos
jautājumos un iespēja
iepazīt katras dalībvalsts
labās prakses piemērus šajā
jomā.
Profesionālās pilnveides
kursu laikā iegūtās
zināšanas un kompetences
ir ļoti noderīgas un plaši
pielietojamas ikdienas
darbā, gan pilnveidojot
individuālo darbu ar
skolēniem, gan darbu ar
jaunajiem pedagogiem, gan
mācību stundu kvalitātes
vērtēšanu. Mobilitāte deva
iespēju ne tikai dalīties
pieredzē un labajā praksē,
bet arī dibināt kontaktus un
pārrunāt iespējamu
turpmāko sadarbību
nākotnē. Ar kursos iegūto
pieredzi tika iepazīstināti
Teteles pamatskolas
pedagogi un Ozolnieku
novada izglītības iestāžu
vadītāji.
Teteles pamatskolas laika
posmā no 2017. gada
septembra līdz 2018. gada
augustam īstenoto
Erasmus+ programmas
Pamatdarbības Nr.1 (KA1)
skolu sektora projektu
“Ieguldījums attīstībai”
(Nr.2017-1-LV01-KA101-03
5211) līdzfinansē Eiropas
Savienība.
Vairāk par Erasmus+
programmu var uzzināt
Valsts izglītības attīstības
aģentūras mājaslapā
www.viaa.gov.lv sadaļā
Erasmus+.

Jeļena Žoide,
Teteles pamatskolas direktore

pavadīto laiku jāierobežo, jo
bērns pat nenojauš, ka viņam
varētu veidoties atkarība.
Interneta atkarības pazīmes
nereti nespēj atpazīt pat
pieaugušais, bērns ne tik. Ļoti

iedarbīgs ir vecāku rādītais
piemērs. Statistika vēsta, ka
ģimenēs, kur vecāki pie
viedierīcēm pavada vidēji 11
stundas dienā, bērni to dara
4,3 stundas, savukārt ”vieglo
lietotāju”, kuri ekrānā veras
mazāk par divām stundām,
bērni jaunās tehnoloģijas lieto
pusotru stundu dienā.
Tomēr jaunā realitāte ienes
papildinājumus
bērnu
audzināšanā. Ja līdz šim cilvēki
savas prasmes apguva un
pilnveidoja tikai fiziskajā
pasaulē, uz savas ādas
iepazīstot fizikas likumus, tad
jaunāko paaudzi datorspēlēs
iegūtās iemaņas īstajā pasaulē
var pievilt. Un otrādi – fiziskā
pasaulē pieņemti socializācijas
noteikumi var izrādīties grūtāk
ievērojami digitālajā pasaulē,
kur attiecību un emociju
”satiksme” var būt daudzkārt
intensīvāka.
Šajā
ziņā
visneaizsargātākā ir 6 – 11
gadus vecu bērnu grupa, jo šī
vecuma bērni nespēj līdz
galam saprast digitālo mediju
ietekmi.
INTERNETA PASAULE
JĀIEPAZĪST KOPĀ AR
VECĀKIEM
Tieši tādēļ abas pasaules
jāiepazīst vecāku uzraudzībā.
Latvijā pat likums nosaka, ka
bērni līdz noteiktam vecumam
mājās un publiskā telpā drīkst
atrasties tikai pieaugušo vai
vecāku personu uzraudzībā.
To jāievēro arī digitālajā
pasaulē, palīdzot bērnam
apgūt, kā droši uzvesties šajā
vidē. Ja uz ielas mācām atpazīt
luksofora signālus, nezīmēt uz
māju sienām un pieklājīgi
sarunāties ar līdzcilvēkiem, tad
arī jāstāsta par digitālās
pasaules likumiem un

draudiem – ka par katru
internetā ierakstīto vārdu
jāatbild, ka īsziņas, e-pasta
vēstules un komentārus pēc
nosūtīšanas vairs nevar
atsaukt, ka nepazīstamiem

cilvēkiem nedrīkst dot savus
personas datus. Jāņem vērā arī
to, ka digitālā pasaule var
intensīvi pastiprināt bērna
emocijas uz tur notiekošo, un
tas ir vēl viens iemesls, kāpēc
pieaugušajiem jābūt blakus.
Internetā
informācijas
apmaiņa ir ātra un dinamiska.
Visu ieraudzīto bērnam var būt
grūti aptvert un izvērtēt,
turklāt viņš pret savu gribu var
ieraudzīt nepatīkamas lietas.
Nevainīga multfilma Youtube
kanālā var būt tikai pāris
klikšķu
attālumā
no
vardarbības ainas, tādēļ
vecākiem jābūt klāt, jāpalīdz
izvēlēties saturu un jāizskaidro
redzēto. Tas ir līdzīgi kā ar TV.
Mēs taču nedodam mazam
bērnam tālvadības pulti un
neļaujam ”skriet” pāri visiem
kanāliem, zinot, ka kādā no
tiem var būt mazajiem
nepatīkams saturs.
INTERESĒJIETIES, KO BĒRNS
DARA INTERNETĀ
Pie ekrāna kopā pavadītais
laiks var palīdzēt stiprināt
ģimenes attiecības. Taču
svarīgi, lai bērns un kāds no
vecākiem patiešām atrastos
pie viena ekrāna, nevis katrs
darbotos savā ierīcē, un ik pa
laikam ieskatītos, ko tad tas
mazais
sastrādājis.
Sākumskolas vecumā bērni
labprāt dalās ar vecākiem
savās domās. Pajautājiet
bērnam, ko viņiem patīk darīt
internetā, un piedāvājiet
paveikt to kopā. Vai arī
ierosiniet kopīgi uzspēlēt kādu
attīstošo spēli vai pamācīties
izglītojošā
lietotnē.
Tā
ievirzīsiet viņa intereses uz
jaunu zināšanu apgūšanu un
pieradināsiet laiku izmantot
lietderīgi.

PALĪDZĒS AIZRAUJOŠA
DARBOŠANĀS KOPĀ
Lai mazinātu pie ekrāna
pavadīto laiku, ģimenes
ikdienā vajadzīgi notikumi, kas
bērnu aizrauj un sagādā
prieku. Kopīgas fiziskas
aktivitātes, rotaļas, pārgājieni
un piedzīvojumu spēles
bērniem parāda, ka fiziskā
pasaule
spēj
piedāvāt
līdzvērtīgi
aizraujošas
nodarbes.
Noderēs arī vienkāršu ģimenes
tradīciju iekopšana. Piemēram,
nosakot vienu dienu nedēļā,
kad mājās vispār netiek lietots
dators, telefoni un televizors,
vai ēdienreižu laikā izslēdzot
un noliekot malā viedierīces.
Tās var papildināt ar ģimenes
locekļu noslēgtu ”līgumu” jeb

digitālās
pasaules
izmantošanas noteikumiem,
ko vēlams ievērot ne vien
bērniem, bet arī mammai un
tētim.
Darbošanās ar īstām mantām
īpaši svarīga ir pašiem
mazākajiem, jo līdz 30 mēnešu
vecumam bērns no TV un
datora nespēj gūt īstu labumu,
un, piemēram, valodu labāk
iemācīsies mijiedarbībā ar
īstiem cilvēkiem. Tomēr no
mācību procesa nevajag
izslēgt arī izglītojošas mobilās
lietotnes un e – grāmatas, jo
tās var noteiktos gadījumos
atvieglot burtu mācīšanos un
veicināt agrīnu lasītprasmi.
Solvita Cukere

Apgūst paņēmienus, kā stiprināt
bērnos sociālās prasmes
No 2015.gada vasaras
tika uzsākta Beļģijas
uzvedības terapijas
Programmas „STOP
4-7" ieviešana Latvijā
un pielāgošana Latvijas
videi un sociāliem
apstākļiem. „STOP 4-7”
ir multimodāla agrīna
intervence bērnu
uzvedības problēmu
risināšanai. Programmas ieviešanu un
adaptāciju, balstoties uz
Eiropas valstu praksi
un jaunākajiem atklājumiem neiroloģijā,
psiholoģijā un kognitīvi
biheiviorālajā psihoterapijā, realizē Latvijas
Universitātes Psiholoģijas nodaļas psihologi.
Programmas laikā 10
nedēļu garumā intensīvus sociālo prasmju
treniņus apmeklē 4 – 7
gadus veci bērni,
kuriem konstatētas
uzvedības problēmas.
Savukārt bērnu
vecākiem un pedagogiem tiek organizētas un
vadītas nodarbības
audzināšanas prasmju
pilnveidei, kā arī
pieaugušie apgūst
paņēmienus, kā ikdienas situācijās stiprināt
bērnos apgūtās sociālās
prasmes. Pētījumi rāda,
ka tieši visu trīs pušu –
bērnu, viņu vecāku un
pedagogu – iesaistīšana, dod visefektīvākos
rezultātus uzvedības
problēmu mazināšanā.
Pašvaldības Latvijā jau
trešo gadu realizē atbalsta
programmu „Sociālo

prasmju treniņš 4-7
gadīgiem bērniem”.
Projekta autori un partneri,
biedrība "Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociācija"
sadarbībā ar biedrību
„Skalbes", biedrību "Latvijas
Autisma apvienība",
īstenojusi un, sadarbībā ar
Rīgas domes Izglītības,
kultūras un sporta departamentu, turpina īstenot
Programmu „STOP 4-7”
Rīgā.
Arī Ozolnieku novada
pirmsskolas izglītības
iestāde (PII) „Zīlīte” šo
programmu redz kā vērtīgu
un noderīgu, jo gan
mūsdienu sabiedrībā, gan
izglītības iestādēs ir
vērojama tendence, ka
bērnu skaits, kuriem ir
uzvedības problēmas,
pieaug. Lai visefektīvāk
novērstu šāda tipa
problēmas, ar tām ir
mērķtiecīgi jāstrādā tieši
agrīnā vecumā. Iestādes
izglītības psiholoģe Kristīne
Ivanova ir ieguvusi tiesības
organizēt un vadīt „STOP
4-7” grupas. Sākot ar
2018./2019. mācību gadu,
arī Ozolnieku novada PII
„Zīlīte” plāno sākt īstenot
programmu „STOP 4-7”,
kurā iesaistītu Ozolnieku
novada 4- 7 gadus vecus
izglītojamos ar uzvedības
problēmām, viņu vecākus
un pedagogus.

Rota Greiškalne,
Pirmsskolas izglītības iestādes
"Zīlīte" vadītāja
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Kāpēc sākumskolas vecuma
bērniem virtuālā pasaule ir
tik svarīga? Kāpēc bērns ne
dienas nevar iztikt bez
mobilā telefona? Šos un
citus jautājumus novadnieku
vecākiem
konferencē
skaidroja Amigo iniciatīvas
laimīgām ģimenēm mācību
programmas
„Kā
būt
vecākam 21. gadsimtā?”
projekta dalībniece Judīte
Iliško.
21. gadsimtā dzimušie bērni
vairs nenodala reālo un
digitālo pasauli kā divas
atsevišķas, bet gan uztver to
kopumu, kas viena otru
papildina. Līdz ar to vecākiem
ir
pastiprināti
jāskaidro
atšķirība starp šīm vidēm, taču
nav pareizi liegt bērnam
izmantot digitālās pasaules
sniegtās iespējas.
Šodien vairs nav aktuāls
jautājums, vai bērnam būtu
jālieto internets un viedierīces,
bet gan, kā viņam tos būtu
jālieto.
Bērniem
un
pusaudžiem virtuālā pasaule ir
neatņemama
dzīves
sastāvdaļa. Viņi aug kopā ar
to, pavada šajā vidē daudz
laika, un nespēj savu dzīvi
iztēloties bez interneta.
Bērniem globālajā tīmeklī
vajadzīga
izklaide,
socializācija,
informācijas
apmaiņa un personīgā telpa.
Viņiem internets ir svarīga
vide, kur sazināties ar
draugiem,
spēlēties
un
sarunāties. Daudziem skolas
vecuma bērniem ir kāds
virtuālais draugs, ar ko viņi
bieži komunicē, taču nekad
dzīvē nav satikuši.
DIGITĀLĀ PASAULE IR
NEPIECIEŠAMA
BĒRNA
ATTĪSTĪBAI
Sociālai attīstībai bērnam
šodien ir nepieciešama kā
digitālā, tā fiziskā pasaule,
tomēr vecākiem jārūpējas, lai
kāda no tām netiek pārmēru
iegrožota, vai arī kādā ir
atļauts viss. Pat ja vecāki paši
ikdienā tehnoloģijas izmanto
minimāli, vai gluži pretēji – ir
aizrautīgi interneta lietotāji –
par
veselīgu
līdzsvaru
nevajadzētu aizmirst ne
dienas. Ja pašiem trūkst
zināšanu par šo audzināšanas
pusi, vienmēr var vērsties pēc
palīdzības bērna mācību
iestādē vai pie sociālā
pedagoga.
JĀIEROBEŽO INTERNETĀ
PAVADĪTAIS LAIKS
Tā kā digitālā pasaule ir
stimuliem bagātāka, tajā
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Jaunajiem novada sportistiem
veiksmīgi starti BMX

Aizvadītas aizraujošas
Vasaras sporta spēles
Ānē

21. jūlijā Ānes ciemā valdīja
īpaši karsta gaisotne. To
radīja ne tikai saule, bet arī
sportiskais gars, kas mita
ikvienā, kurš bija ieradies uz
Vasaras sporta spēlēm.
Kopumā vairāk nekā 50
dalībnieki, vairāki desmiti
skatītāju un atbalstītāju
pulcējās sporta laukumā.
Ikvienam dalībniekam bija
iespēja pierādīt savu
atraktivitāti, veiklību un
izturību. Sporta cienītāji, kuri
vēlējās piedalīties komandu
sporta spēlēs, varēja

sacensties futbolā, basketbolā
un volejbolā. Individuāli bija
iespēja piedalīties daudzcīņā –
soda metienos vārtos, riepas
ripināšanā, cilpu mešanā,
skrējienā un spilvena mešanā.
Pēc sportiskās aktivitātēs
aizvadītām divām stundā
sekoja patīkams pārsteigums
– našķu pauze. Pateicamies
Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūrai par
lielisko sadarbību! Pēc tam
ieradās ielu vingrotāji no
biedrības “Street Warriors”,
kuri, skatītāju ielenkti,

demonstrēja lielisku šovu.
Jaunieši pasākumā ieguva
informāciju par iespējām
Eiropā. Par to parūpējās
programmas, kura atbalsta
izglītību, apmācības,
jaunatnes un sporta jomu
Eiropā, “Erasmus+” pārstāvis.
Liels paldies visiem pasākuma
apmeklētājiem un
atbalstītājiem!

2018. gada BMX sezonā
jaunie novadnieki brāļi
Soļimi ir startējuši
daudzās
sacensībās
Latvijā, iegūstot godpilnas vietas, kā arī
aizvadīti vairāki nozīmīgi čempionāti.
Azerbaidžānā, Baku, jūnija
sākumā
norisinājās
Pasaules čempionāts BMX.
Pavisam maz, lai iekļūtu
finālā, pietrūka Markusam
Soļimam B9 grupā. Markuss
pusfinālā ierindojās piektajā
vietā. „Neveiksme pusfinālā
uz pirmā tramplīna Markusu no 2. vietas atmeta uz
5./6. vietu. Domāju, ja
nebūtu šīs kļūdas, Markuss
stabili iekļūtu finālā,”

audzēkņu sniegumu analizē
treneris Uldis Balbeks.
Kopvērtējumā tika iegūta 9.
vieta pasaules mērogā.
Latvijas BMX čempionātā
Markuss Soļims ieguva
sudraba godalgu, bet Lūkass
Soļims finālā nostartēja,
iegūstot 5. vietu.
15. jūlijā Markuss Soļims
piedalījās BMX Eiropas
čempionātā
Francijā
Sarrians, kur Markuss tika
līdz ¼ finālam.
Šogad jaunie novada BMX
braucēji plāno piedalīties
nākamajās sacensībās Latvijā, kā arī Baltijas kausa
izcīņā Helsinkos, Somijā.
Solvita Cukere

Mārīte Vasele,
Ānes Jauniešu iniciatīvu centra
administratore

Vasaras spēlēs vecāki un
bērni sporto kopā

Sestdien, 14. jūlijā,
Garozas pamatskolas
sporta laukumā valdīja
jautras
čalas
un
sacensību gaisotne, kur
novadnieku ģimenes ar
bērniem un jauniešiem
aizvadīja
brīnišķīgu,
sportiskām aktivitātēm
piepildītu
brīvdienu
Vasaras sporta spēlēs.
Sporta spēles šoreiz bija
organizētas
pēc
individuālas
daudzcīņas
principa, kur dalībnieki,
viens otru uzmundrinot,
sacentās vairākās sacensību
disciplīnās:
tāllēkšanā,
zābaku mešanā mērķī, 270
metru skrējienā, bumbiņas

un zābaka mešanā tālumā,
tāllēkšanā, basketbola soda
metienos, riņķu mešanā
mērķī, spēka un izturības
pārbaudījumā,
futbola
bumbas soda sitienos
vārtos
un
bumbas
driblēšanā.
Sacensību
diena noslēdzas ar komandu turnīru Tautas bumbā,
kur
uzvarētāji
balvā
saņēma saldo balvu –
kliņģeri.
Sporta
svētki,
kurus
veiksmīgi kopīgi noorganizēja sporta koordinators
Garozas
ciemā
Juris
Jevsins
tandēmā
ar
jaunsargu
instruktoru
Artūru Vaseli, nodrošināja

patīkamu,
sportiski
izglītojošu un savstarpēji
atbalstošu
pasākuma
gaisotni, iedrošinot ikvienu
dalībnieku parādīt savas
labākās sportiskās spējas
un apgūt jaunas prasmes.
Katra sacensību disciplīna
sevī ietvēra gan izturību,
gan veiklību, precizitāti un
spēku. Sacensību organizatori bija parūpējušies, lai
sacensībās
piedalītos
pilnīgi visi, un uzdevumi
būtu pa spēkam katram mazam vai lielam, visiem
bija, ko darīt.
Pēc tam sekoja visu dalībnieku apbalvošana un
sadraudzības
mielasts.
Katrs dalībnieks tika apbalvots ar diplomu un dalībnieku piemiņas medaļu, bet
trīs uzvarētāji meiteņu un
zēnu plūsmā ieguva arī
uzvarētāju medaļas, sporta
cepures un balvas ar
Ozolnieku novada logotipu.
Uzvarētāji Vasaras sporta
spēlēs bija visi, kuri šajā
brīvdienā nepalika mājās
un labi pavadīja laiku,
aktīvi izkustoties svaigā
gaisā.

Orientēšanās sacensībās
iepazīst Ānes ciemu

Ānē norisinājās orientēšanās
sacensības “Iepazīsim Ānes
ciemu”.
Novada jaunieši izrādīja lielu
interesi, izveidojot piecas
aktīvas dažāda vecuma
komandas, kas pusotras
stundas garumā centās
pierādīt savu atjautību,
veiklību un vērību objektu
meklējumos. Sekojot norādēm
orientēšanās kartē, jauniešiem
bija jāatrod gan zināmas, gan
mazāk pazīstamas ciemata
vietas un katrā punktā jāizpilda
daudzveidīgi
uzdevumi,
izaicinot gan savu fizisko
sagatavotību, gan radošo
potenciālu.
Viens no radoši interesantākajiem uzdevumiem bija Ānes
bibliotēkā uzrakstīt četru rindu
Solvita Cukere dzejoli par Ānes ciemu. Dzejas

rindās jaunieši atspoguļoja sev
tuvas un nozīmīgas izjūtas, kas
saistās ar viņu ikdienu un
pozitīvu nākotnes redzējumu.
Ar īpašu aizrautību komandas
devās uz Ānes kultūras namā
izveidoto kontrolpunktu, kur
jauniešiem vajadzēja iejusties
aktieru lomā, pielaikojot Ānes
jauniešu
amatierteātra
izrādēm veidotos tērpus, un
uzņemt atraktīvu komandas
foto.
Veicamie uzdevumi
palīdzēja
komandām
saliedēties un kļūt par vienu
veselumu.
Paldies Ānes jauniešiem par
radošumu, aktīvu darbošanos
un pozitīvām emocijām visa
pasākuma laikā!
Viktorija Hlomova,
Ānes Jauniešu iniciatīvu centra
Jaunatnes darbiniece

Pie Ozolnieku ezera atrodas
vienīgais Latvijā pilna apļa
veikparks „5Masti”. Karstajās
vasaras dienās ezera ūdenī ir
pieejamas aktivitātes visai
ģimenei:
ūdensslēpošana,
veikbords un izbraucieni ar
SUP. Apļa garums ir gandrīz
900 metri, kur braukšana
notiek kā vairumā šāda tipa
parkos Eiropā - pretēji
pulksteņrādītāja virzienam. No
26. jūnija līdz 1. jūlijam vasaras
svelmi, braucienus un atpūtu
kopā ar vietējiem braucējiem
un Latvijas veikbordistiem
Ozolniekos izbaudīja trīskārtējais pasaules čempions no
Austrālijas – 22 gadus vecais
Džeimss Vindsors (James
Windsor), ar kuru tikāmies
Ozolnieku ezera krastā 28.
jūnija vakarā.
Džeimss, kas Jūs atveda uz
Latviju?
Latvijā un Ozolnieku novadā
viesojos pirmo reizi. Katru
gadu vairākus mēnešus
pavadu prom no mājām,
trenējoties pasaules lielākajos
veikparkos. Esmu atbraucis uz
Latviju nedēļu atpūsties un
uzkrāt spēkus pirms nākamā –
2.Pasaules čempionāta posma
veikbordā Londonā. Izbaudu
un atzinīgi novērtēju Ozolnieku
novada dabas skaistumu,
mieru un patīkamo vidi.
Lūdzu, pastāstiet kas Jūs
aizveda līdz šim sporta
veidam?
Esmu dzimis 1995. gada
oktobrī Austrālijā. Veikbordam

pievērsos nejauši, 14 gadu
vecumā vasarā atgūstoties
pēc motosportā gūtajām
traumām. Pamēģināju un bija
„āķis lūpā”, iepatikās braucieni
ar veikborda dēli, un ļoti ātri

Kad pabeidzu skolu, varēju
pilnībā nodoties sportam un
koncentrēties uz pilna laika
braukšanu. Katru gadu pavadu
8 mēnešus ārzemēs, apceļojot
pasaules čempionāta posmus

direktoram. Tieši viņa spējai
kaut ko īpašu saskatīt manī,
kad es pirmo reizi sāku
trenēties. Viņš pavadīja kopā
ar mani daudzas treniņu
stundas un palīdzēja izkopt

apguvu braukšanas iemaņas.
Tā aizrāvos, ka pilnībā
nodevos šim sportam. Pēc 2
gadu treniņiem- 16 gadu
vecumā, treneru iedrošināts,
pirmo reizi startēju 2011. gada
„Wake Park” Pasaules čempionātā un izcīnīju 1. vietu
Junioru ( Junior Men) klasē.
Panākumi sekoja, un 2012.
gadā biju nominēts arī kā
Austrālijas Nacionālais „Junior
Cable” čempions.
Vai šobrīd Jūsu dzīve pieder
tikai sportam?

27 pasaules valstīs, un tas
sniedz man apbrīnojamu
pieredzi. Man tas vienkārši ir
lielisks laiks, kad varu tikties ar
tik daudziem nozares pārstāvjiem un redzēt dažādas
pasaules vietas un izmēģināt
dažādas trases, kas mani
paceļ jaunā meistarības līmenī.
Kuriem cilvēkiem esat
pateicīgs Jūsu meistarības
izveidē?
Esmu ļoti pateicīgs Kirkam
Langfordam, manam mājas
veikborda kabeļa „Go Wake”

manu braukšanas tehniku. No
viņa esmu iemācījies arī to, cik
svarīgi ir saglabāt savu dzīvi
līdzsvarā ar sportu, ģimeni,
draugiem un jautrību. Man
palīdzēja arī Mitch Langfield,
kurš palīdzēja man izkopt
braukšanas tehniku un iemācīja koncentrēties uz katru
sīkāko detaļu, lai es varētu
izpildīt perfektus trikus.
Kā jūtaties 2018. gada
sacensību sezonā?
Būt starp labākajiem braucējiem pasaulē ir tik pārsteidzoša

Artim Kristeram
Graudumam
pirmā vieta
burāšanas
sacensībās
14. un 15. jūlijā Ķīšezerā
norisinājās
sacensības
burāšanā "Ķīšezera kauss
2018", kur deviņus gadus
vecais novadnieks un "Sporta
burāšanas
akadēmijas"
audzēknis Artis Kristers
Graudums izcīnīja pirmo vietu
C grupā!

Apsveicam jauno sportistu
ar izcīnīto uzvaru!
Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa

Novadnieks
Jānis Uzars triumfē
Eiropas čempionātā
Portugālē
Apsveicam novadnieku Jāni Uzaru ar izcīnīto
UIM Eiropas čempiona titulu ūdens
motociklu sacensībās "Ski GP Veterānu
klasē", kas norisinājās Portugālē.
„Sajūtas, kad tu stāvi kaut kur Portugāles
vidienē uz augstākā pjedestāla un spēlē
Latvijas himnu, ir brīnišķīgas. Citur tādas nav
piedzīvotas. Pašas sacensības man nebija
sarežģītas, un trase bija viegla. Izdevās izcelt
visus startus un tā arī nobraukt,” sacensībās
piedzīvotajā dalās sportists.

Lepojamies ar mūsu novadnieka
sasniegumiem!
Solvita Cukere

pieredze! Braucieni ar tik
daudziem kabeļiem, dažādi
šķēršļu izkārtojumi un daudzveidība ir lieliski un sniedz
arvien
jaunu
pieredzi.
Konkurence ir tas, kas mani
ved tikai uz augšu, pretim
jauniem panākumiem. Neviena panākumus nedrīkst
novērtēt par zemu, visi dodas
uz Pasaules čempionāta
posmiem, lai tajos uzvarētu.
Brauciens būs ārprātīgs!
Pašlaik ir tik daudz apbrīnojamo talantu cīņā par Pasaules
čempiona titulu.
Kāds ir Jūsu nākotnes
sapnis?
Vēlos atvērt pats savu
veikparka kabeli Austrālijā vai
Taizemē un turpināt mācības,
lai sniegtu meistarklases un
kļūtu par treneri.
Kā Jūs vērtējat treniņu iespējas Ozolniekos?
Ļoti kolosāls veikparks ar
apļveida kabeli! Ļoti patīkami
šeit satikt jaunus cilvēkus, kuri
cītīgi uzlabo savas braukšanas
prasmes. Konstrukcijas ir labi
uzstādītas, un šeit jaunie
sportisti var augt un attīstīties.
Vācu kompānijas „Rixen”
būvētajā „5Mastu” kabelī
savas iemaņas var attīstīt un
pilnveidot gan iesācēji, gan
profesionāli braucēji. Ļoti ceru
nākamajos Pasaules čempionātos sastapt arī sportistus
no Ozolnieku novada!
Solvita Cukere
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Ozolniekos sporto un atpūšas trīskārtējais pasaules
čempions veikbordā Džeimss Vindsors
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Turpinās pieteikšanās
Ozolnieku Sporta skolā!

Ozolnieku Sporta skolā
augustā turpināsies grupu
komplektācija profesionālās
ievirzes izglītības
programmās 2018./2019.
mācību gadam. Grupu
komplektācija notiks
futbolā, volejbolā, florbolā
un vieglatlētikā. Futbola
audzēkņu vecums no 6 līdz
10 g., florbola – 9 līdz 12 g.,
volejbola – 8 līdz 12 g., (gan
meitenēm, gan zēniem) un
vieglatlētikā -10 līdz 14 g.
Nodarbības futbolam
plānotas Ozolnieku Sporta
centrā, savukārt florbols un
volejbols - Ozolnieku
vidusskolas sporta zālē.
LAI KĻŪTU PAR SPORTA
SKOLAS AUDZĒKNI,
VECĀKIEM BŪS JĀAIZPILDA:
• iesniegums, par to, kādā
sporta veidā bērns
nodarbosies;
• jāslēdz līgums par
līdzfinansējumu;
• jāparaksta piekrišana par
izglītojamā personas
datu publiskošanu.
Jāņem vērā, ka bērniem
noteikti būs jāiesniedz

ģimenes ārsta izziņa par
bērna veselības stāvokli,
atbilstoši Ministru kabineta
noteikumiem “Sportistu un
bērnu ar paaugstinātu
fizisko slodzi veselības
aprūpes un medicīniskās
uzraudzības kārtība”.
Aicinām sniegt
priekšlikumus par papildus
grupu komplektāciju,
gadījumā, ja Jūsu bērnu
vecums neatbilst
sniegtajam piedāvājumam.
Līdzīgi var sniegt
piedāvājumus par kāda cita
sporta veida attīstību
Ozolnieku Sporta skolā.
Mērķis ir sekot līdzi
pieprasījumam un sniegt
tādus pakalpojumus, kuros
ir ieinteresēti Ozolnieku
novada iedzīvotāji un viņu
atvases.
SĪKĀKA INFORMĀCIJA:
Kārlis Kalniņš 26520497;
karlis.kalnins@ozolnieki.lv

Gaidīsim Jūsu ieteikumus,
lai kopīgi veidotu pamatus
sporta attīstībai Ozolnieku
novadā!

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.__/2018
APSTIPRINĀTI
ar Ozolnieku novada domes
2018.gada 19.jūlija lēmumu Nr._ (prot. Nr.7)
Grozījumi 2017.gada 17.augusta Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr.7/2017
“Par līdzfinansējumu Ozolnieku novada pašvaldības profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs”
Izdoti saskaņā ar
Izglītības likuma 12. Panta 2.1 daļu
Izdarīt Ozolnieku novada domes 2017.gada 17.augusta saistošajos noteikumos Nr.7/2017
„Par līdzfinansējumu Ozolnieku novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības
iestādēs” grozījumus:
1.izteikt saistošo noteikumu 1.punktu sekojošā redakcijā:
“1. Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka daļējās maksas kā līdzfinansējuma
par izglītības ieguvi Ozolnieku novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs (turpmāk - Līdzfinansējums) apmēru, atvieglojumus un samaksas
kārtību”.
2. Papildināt saistošo noteikumu 2.punktu aiz vārdiem “Ozolnieku Mūzikas skolas” ar
vārdiem “Ozolnieku Sporta skolas un”.
3. Izteikt saistošo noteikumu 4.punktu sekojošā redakcijā:
„4. Līdzfinansējuma apmērs tiek noteikts katram mācību semestrim:
4.1. Ozolnieku mūzikas skolā:
4.1.1. 1.klases izglītojamiem par I mācību semestri – EUR 10,00 mēnesī;
4.1.2. izglītojamiem ar iepriekšējā semestra vidējo atzīmi 9-10 – EUR 10,00 mēnesī;
4.1.3. izglītojamiem ar iepriekšējā semestra vidējo atzīmi 6-8 – EUR 15,00 mēnesī;
4.14. izglītojamiem ar iepriekšējā semestra vidējo atzīmi 4-5 – EUR 20,00 mēnesī;
4.2. Ozolnieku sporta skolā:
4.2.1. izglītojamiem profesionālās ievirzes izglītības programmās – EUR 5,00
mēnesī;
4.2.2. izglītojamiem interešu izglītības programmās – EUR 5,00 mēnesī;
4.3. Salgales Mākslas un mūzikas skolā:
4.3.1. 1.klases izglītojamiem par I mācību semestri – EUR 10,00 mēnesī;
4.3.2. izglītojamiem ar iepriekšējā semestra vidējo atzīmi 9-10 – EUR 7,00 mēnesī;
4.3.3. izglītojamiem ar iepriekšējā semestra vidējo atzīmi 6-8 – EUR 10,00 mēnesī;
4.3.4. izglītojamiem ar iepriekšējā semestra vidējo atzīmi 4-5 – EUR 15,00 mēnesī.”
4. Svītrot saistošo noteikumu 5.punktu.
5. Papildināt saistošos noteikumus ar 12.1 punktu sekojošā redakcijā:
“12.1 No Līdzfinansējuma 100% apmērā tiek atbrīvots Iestādes pedagoga viens bērns vienā
izglītības programmā.”
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs

Dainis Liepiņš

Ozolnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17/2017
„Grozījumi 2017.gada 17.augusta Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr.7/2017
„Par līdzfinansējumu Ozolnieku novada pašvaldības profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs”
paskaidrojuma raksts
1.

Projekta
nepieciešamības
pamatojums

LR Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības iestāžu
reģistrā 2018.gada 15.maijā ir reģistrēta Ozolnieku novada
pašvaldības dibinātā profesionālās ievirzes izglītības iestāde
Ozolnieku Sporta skola. Saistošo noteikumu grozījumu
mērķis ir noteikt un regulēt līdzfinansējumu par izglītības
ieguvi jaundibinātajā profesionālās ievirzes izglītības
iestādē.

2.

Īss projekta satura
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka līdzfinansējuma apmēru,
atvieglojumus un samaksas kārtību par izglītības ieguvi
Ozolnieku Sporta
skolā, kā arī paredz papildus
atvieglojumu iestāžu pedagogiem.

3.

Informācija par plānoto
Saistošo noteikumu izpildei ir finansiāla ietekme uz
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu, palielinot to līdzfinansējuma veidā.
pašvaldības budžetu

4.

Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

5.

Informācija par
administratīvajām
procedūrām

6.

Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav ietekmes.

Noteikumi attiecas uz profesionālās ievirzes izglītības
jomu, to izpildi nodrošinās Ozolnieku Mūzikas skolas,
Ozolnieku Sporta skolas un Salgales Mākslas un mūzikas
skolas direktori.
Nav veiktas.

2018. gada 21. jūnija domes
sēdē Ozolnieku novada
domes deputāti balsoja par
jaunu saistošo noteikumu
“Ozolnieku novada teritorijas
uzturēšana un kopšana”
apstiprināšanu, kas paredz
būtiskas izmaiņas novada
teritorijas apsaimniekošanas
sistēmā.
Līdz šim spēkā esošie
Ozolnieku novada domes
saistošie noteikumi Nr.15/2010
“Ozolnieku novada teritorijas
labiekārtošana, uzturēšana un
aizsardzība” paredzēja kārtību,
ka namu īpašniekiem un zemes
īpašniekiem ir pienākums
nodrošināt piegulošās –
publiskā lietošanā esošās
pašvaldības
teritorijas
sakopšanu, zāles pļaušanu un
sniega attīrīšanu, tā apgrūtinot
novadniekus ar prasību savā
brīvajā laikā un par saviem
privātajiem finanšu resursiem
kopt tiem nepiederošus
īpašumus.
Uzskatot, ka šādi noteikumi ir
diskriminējoši un neatbilst
Ozolnieku novada iedzīvotāju
interesēm, Ozolnieku novada
domes deputāti pārskatīja
jautājumu, lemjot par jaunu
saistošo
noteikumu
apstiprināšanu.
Paredzēts, ka turpmāk
īpašniekiem ciema teritorijā
būs jānodrošina piegulošās
teritorijas apkopšana tikai
tajos gadījumos, kad viņu

īpašumam
piegulošās
teritorijas ir apgrūtinātas ar
īpašnieka
izveidotiem
apstādījumiem, dekoratīviem
vides objektiem, piebrauktuvēm, māju nosaukumiem un
citiem vides elementiem, kas
apgrūtina piegulošo teritoriju
kopšanu.
Savukārt
personām, kuru īpašumiem
piegulošās
teritorijas
personiskas
iniciatīvas
rezultātā nav apgrūtinātas,
turpmāk nebūs pienākums
tās kopt. Šobrīd notiek
saistošo noteikumu redakcijas precizēšana un tie stāsies
spēkā pēc publicēšanas
izdevumā “Ozolnieku Avīze”,
kas plānots augustā.
Ozolnieku novads būs viens no
retajiem,
kur
iedzīvotāji
turpmāk
neatbildēs
par
pašvaldībai piederošu teritoriju
apkopšanu, zāles pļaušanu un
tīrīšanu! Ozolnieku novada
pašvaldības mērķis ir attīstīt
iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu efektivitāti, kā arī veicināt
iedzīvotāju līdzatbildību un
piederību novadam, uzskatot,
ka mākslīgi radīta papildu sloga
atcelšana mazinās novadnieku
pretestību saistošo noteikumu
normu ievērošanai un motivēs
aizvien kvalitatīvāk kopt
konkrēti
savus
privātos
īpašumus.
Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa

Zemju īpašniekiem jāierobežo
invazīvo augu izplatība
Ozolnieku novada pašvaldība aicina zemju īpašniekus
vai tiesiskos valdītājus, kuru
teritorijas invadētas ar
latvāni, zelta slotiņu un
citiem invazīvajiem augiem,
veikt
to
izplatības
ierobežošanas
pasākumus!
2006.gadā tika pieņemti
grozījumi Augu aizsardzības
likumā, kuros definētas invazīvo augu sugas un noteikts
aizliegums audzēt un ievest
invazīvās augu sugas, ja tās
izplatījušās valdījumā vai
īpašumā, kā arī noteikts pienā-

kums tās iznīcināt un sniegt
informāciju par to izplatību. To
var izdarīt, informējot Valsts
augu aizsardzības dienesta
(VAAD) reģionālās nodaļas.
Ministru kabineta 2008.gada 9. augusta noteikumos
Nr.559 „Invazīvās augu
sugas – Sosnovska latvāņa –
izplatības
ierobežošanas
noteikumi” noteikta Sosnovska
latvāņa
izplatības
ierobežošanas
kārtība.
Noteikumos
ietverti
ierobežošanas
pasākumi,
informācijas saturs un tās
sniegšanas kārtība par latvāņa

Apzinot cilvēku viedokli
par to, kāpēc Ozolnieku
novads ir dzīvošanai labākā
un ērtākā vieta, bieži vien
izskan atziņa, ka, neskatoties uz novada atrašanos
netālu no lielajām
pilsētām, Ozolniekos ir
izdevies saglabāt zaļu un
dabisku vidi un pakāpeniski labiekārtot teritoriju. Lai
uzturētu sasniegtos
rezultātus un turpinātu
stabilu novada attīstību,
šobrīd jo īpaši
nepieciešams izveidot
stingru sabiedriskās
kārtības noteikumu
sistēmu, kas veicinātu gan
novadnieku, gan viesu
izpratni par vispārpieņemtajiem uzvedības standartiem un savstarpējo cieņu
Ozolnieku novada teritorijā.
Pēdējā gada laikā, analizējot Pašvaldības policijas
darbu un problēmas, ar
kurām nākas saskarties
ikdienā, secināts, ka līdz
šim spēkā esošie Ozolnieku
novada domes saistošie
noteikumi Nr. 6/2010
“Ozolnieku novada
sabiedriskās kārtības
noteikumi” vairs neatbilst
šī brīža prasībām un
vajadzībām. Līdz ar cilvēku
aktīvo dzīvesveidu un
dažkārt pārprastajām
cilvēktiesību normām,
policijas darbiniekiem

izplatību, kā arī ierobežošanas
plānošana, organizēšana un
koordinēšana,
kā
arī
informēšana par pasākumu
veikšanu. Noteikumos norādītas arī metodes un kārtība,
kādā
veicama
latvāņa
iznīcināšana
un
darba
aizsardzības prasības.
Invazīvo augu sugu izplatības
ierobežošanas
pasākumu
neveikšanas gadījumā pēc
Latvijas
Administratīvo
pārkāpumu
kodeksā
2007.gadā apstiprinātajiem
grozījumiem zemes valdītājs
vai īpašnieks var tikt brīdināts
vai viņam var uzlikt naudas
sodu – fiziskai personai no 100
līdz 350 eiro, bet juridiskām
personām - no 280 līdz 1400
eiro. Ja pārkāpums konstatēts
atkārtoti, sods paredzēts
lielāks- fiziskai personai no
350- 700 eiro, bet juridiskām
personām - no 570-2900 eiro.
Raksts tapis sadarbībā ar
Pašvaldības policiju

aizvien biežāk nākas
saskarties ar pārkāpumiem, kas negatīvi ietekmē
apkārtējo vidi un teritoriju,
liedzot iespēju līdzcilvēkiem izbaudīt Ozolnieku
novada sniegtās priekšrocības.
Lai rūpētos par novadnieku tiesībām dzīvot ērtā
un sakoptā teritorijā, 2018.
gada 21. jūnijā Ozolnieku
novada domes deputāti
balsoja par jaunu
Ozolnieku novada saistošo
noteikumu apstiprināšanu,
tā paplašinot Pašvaldības
policijas iespējas kontrolēt
novada teritorijā notiekošo, sākotnēji veicot
pārrunas ar sabiedrisko
noteikumu pārkāpējiem
vai piemērojot bargus
sodus par noteikumu
neievērošanu. Domes
apstiprinātie noteikumi
paredz virkni jaunu
ierobežojumu, piemēram,
par mehāniskā transportlīdzekļa vadīšanu
sānslīdē jeb driftēšanu
vainīgajiem būs jāšķiras no
summas līdz pat 250 eiro,
par atrašanos sabiedriskās
vietās ar atvērtu alkoholisko dzērienu iepakojumu
vai atkritumu dedzināšanu
tiks uzlikts sods līdz 100
eiro, bet par transportlīdzekļa novietošanu
apstādījumos vai zālienā,
kur tas nav paredzēts,

vainīgajiem var nākties
šķirties no summas līdz pat
70 eiro.
Ozolnieku novada domes
priekšsēdētājs Dainis
Liepiņš ir pārliecināts, ka
jaunā saistošo noteikumu
redakcija gūs atbalstu starp
cilvēkiem, kuri jau līdz šim
ar atbildību izturējās pret
savu un svešu cilvēku
īpašumu un tiesībām,
uzsverot, ka: “cilvēkus, kuri
nespēj ievērot
vispārpieņemtas sabiedriskās kārtības normas un
ar savu attieksmi vai rīcību
apzināti traucē līdzcilvēkus, aicinu detalizēti
iepazīties ar jauno noteikumu saturu un ņemt vērā,
ka turpmāk Ozolnieku
novads darīs visu
nepieciešamo, lai veicinātu
cilvēku sapratni par
novada teritorijā pieņemtajām uzvedības normām”.
Šobrīd Ozolnieku novada
domes apstiprinātie
saistošie noteikumi ir
nosūtīti izskatīšanai
VARAM, un pozitīva
vērtējuma gadījumā tie tiks
publicēti pašvaldības mājas
lapā un stāsies spēkā pēc to
publicēšanas Ozolnieku
novada pašvaldības
bezmaksas izdevumā
“Ozolnieku Avīze”.
Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa

KAPU SVĒTKI OZOLNIEKU NOVADA
SALGALES PAGASTA KAPSĒTĀS
4. augustā
plkst. 12.00 Katrīnas kapos;
plkst. 13.00 Segļu kapos;
plkst. 14.00 Lībiešu kapos.
11. augustā
plkst. 12.00 Igauņu kapos;
plkst. 13.00 Baznīcas kapos;
plkst. 14.00 Zosēnu kapos;
plkst. 15.00 Trunnu kapos.

AIZSAULĒ
AIZGĀJUŠI

Arvīds Šukevics 1943
Raisa Kotikova
1931
Eduards Sondors 1939
Anna Maškarova 1927
Lidija Talačka
1941
Anastasija Ezeriņa 1926

Jūlijs 2018

Ozolnieku novada dome atbalsta stingru
sabiedriskās kārtības noteikumu ieviešanu
un kontroli, paredzot bargus naudas sodus
līdz pat 250 eiro

OZOLNIEKU AVĪZE / SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Tiks mainīti iedzīvotājus
diskriminējošie nosacījumi
par svešu īpašumu kopšanu
Ozolnieku novadā
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Mācamies dzīvot
veselīgi!

JOGAS NODARBĪBAS PALĪDZĒS NOSLOGOT
MUSKUĻUS UN MAZINĀT SPRIEDZI

RESET FITNESS –
SPORTOT VARAM SĀKT VIENMĒR!

Jūnijā un jūlijā projekta "Slimību
profilakses un veselības veicināšanas
pasākumi Ozolnieku novadā" (Nr.
9.2.4.2/16/I/066) ietvaros norisinājās
bezmaksas
vispārējās
fiziskās
sagatavotības treniņi pie Ozolnieku
ezera, Salgales pamatskolas Emburgā
un Garozas pamatskolas, pulcējot uz
aktīvu sportisku izkustēšanos dažāda
vecuma novadniekus.
„RESET funkcionālo treniņu mērķis ir
veselības uzlabošana, svara samazināšana,
muskuļu tonusa un laba garastāvokļa
veicināšana. Nodarbību pamatā ir apļa
bāzes treniņa vingrinājumi, kuros tiek
piemērots fitnesa inventārs un darbs ar
savu ķermeni, nodarbinot visas muskuļu
grupas. Treniņi paredzēti ikvienam, sākot
no 16 gadu vecuma, jo slodze ir atbilstoša
fiziskajai
sagatavotībai.
Treniņos
darbojamies komandā un individuāli,
emocionāli atbalstot viens otru un kopā
sasniedzot mērķus,” stāsta treneris Toms
Zaķevics.
Dalībniekiem patīk draudzīgā treniņu
gaisotne, trenera personiskā attieksme un
uzmundrinājums. Pēc pusotru stundu
kopīgas aktīvas sportošanas, patīkami
smeldz visi muskuļi, sārtums vaigos un
gandarījums par paveikto, apzinoties, ka
tas ir katra personiskais ieguldījums savā
veselībā.
NODARBĪBĀM PIEREĢISTRĒTIES var
facebook.com RESET fitness profilā vai
sazinoties ar treneri Tomu Zaķevicu
pa tālruni: 25993688.

ZUMBAS FITNESA - DEJU NODARBĪBĀS
ATGŪST ENERĢIJU PĒC STRESA PILNAS
DIENAS

Treniņam nav jābūt nedz smagam, nedz
apnicīgam, tieši pretēji – Zumba kustības un
mūzika ļauj aizmirst par dienas nebūšanām un
atbrīvoties no visa, izņemot smaidu! Projekta
"Slimību profilakses un veselības veicināšanas
pasākumi
Ozolnieku
novadā"
(Nr.
9.2.4.2/16/I/066) ietvaros novada iedzīvotājiem
tiek piedāvātas bezmaksas Zumbas nodarbības.
Latīņamerikas ritmu iedvesmotas, viegli apgūstamas
fitnesa - deju nodarbības Zumba rada nepiespiestu
atmosfēru, kas iedrošina kustēties gan nedejotājus,
gan tos, kuriem parasti nepatīk piedalīties grupu
treniņos. Enerģiska mūzika treniņos, kuras ritmā kājas
cilājas pašas no sevis, kombinācijā ar Zumbas
kustībām ļauj lieliski atgūt enerģiju pēc stresa pilnas
un garas darba dienas. Zumba ir ne tikai lielisks
līdzeklis pašsajūtas uzlabošanai, bet arī ļoti efektīvi
dedzina kalorijas. Atraktīvā nodarbību vadītāja Ilze
Skrabe ir gatava dalīties savā aizrautībā ar Zumbu.
„Savā līdzšinējā mūžā esmu apmeklējusi daudz un
dažādas fitnesa un deju nodarbības, taču, kad viss jau
bija apgūts, agri vai vēlu man iestājās rutīna un zuda
interese. Tā tas bija līdz 2013.gada sākumam, kad man
piedāvāja piedalīties Zumba instruktoru apmācībās
Igaunijā un iegūt instruktora sertifikātu. Nu jau 5
gadus es vadu nodarbības un, ticiet vai nē, bet uz
katru nodarbību joprojām dodos ar patiesu prieku!”
aizrautīgi stāsta trenere Ilze Skrabe.
Ja gribi uzlabot garastāvokli, aizmirst savu
vecumu un ikdienas radīto stresu, nāc un
pamēģini – kopā izdejosim salsas, mambo,
regetona, sambas un citus deju soļus Zumba
nodarbībās!
Par nākamās nodarbības vietu uz laiku var
uzzināt, sazinoties ar Ilzi pa tālr:26748724,
vai sociālajā tīklā Facebook.

Projekta "Slimību profilakses un veselības veicināšanas
pasākumi Ozolnieku novadā" (Nr. 9.2.4.2/16/I/066) ietvaros
novada iedzīvotājiem tiek piedāvātas bezmaksas Jogas
nodarbības Garozas pakalpojumu centrā "Eži" sporta zālē.
Ir dažādi iemesli, kas nodarbībā uzrunātos novadniekus ir
pamudinājis sākt nodarboties ar jogu - vēlēšanās uzlabot
fizisko pašsajūtu, atbrīvoties no muguras sāpēm vai cita veida
veselības traucējumiem, mazināt stresu un depresīvu
noskaņojumu, vēlme uzsākt cīņu ar liekajiem kilogramiem vai
arī vienkārši vēlēšanās pamēģināt savā dzīvē kaut ko jaunu.
Lai kāds arī būtu iemesls, kāpēc nolemjam sākt nodarboties ar
jogu, tomēr izmaiņas sevī sajutīsim jau pēc pirmās nodarbības.
Kāds ir sajutis enerģijas pieplūdumu, cits fiziski jūtas labāk, vēl
kādu, pēc muskuļus stiepjošajiem vingrinājumiem, ir pārņēmusi
iekšēja miera un harmonijas sajūta. Taču visi jogas praktizētāji
atzīstas, ka tā ienesusi viņu ikdienā patīkamas pārmaiņas.
Jogas instruktore Ilona Brizga maigi iedrošina nodarbības
dalībniekus: „Nodarbības laikā jūtieties brīvi, esiet emocionāli
atvērti, izbaudiet un apzinieties pašreizējo mirkli. Izpildot
vingrinājumus, ieklausieties savās sajūtās un neaizmirstiet elpot.
Vingrojot jājūtas ērti, un jāieklausās ķermeņa signālos, sevi
nepārslogojot. Veicot vingrinājumus, nesalīdziniet sevi ar citiem, jo
katram no mums piemīt sava gadu nasta plecos, individuāls spēks,
izturība un ķermeņa elastība! Nodarboties ar jogu iesaka 3 stundas
pēc sātīgas ēdienreizes un 2 stundas pēc vieglas maltītes. Apģērbu
nodarbībām vēlams izvēlēties brīvu un no dabīgiem materiāliem. Ja
ir veselības traucējumi, tad pirms nodarbību apmeklēšanas
konsultējies ar savu ārstu un pirms nodarbības, lūdzu, informējiet
jogas pasniedzēju. „
Nav jābūt ne trenētam, ne labā formā, lai uzsāktu nodarboties ar
jogu. Mēs katrs esam īpašs ar tikai mums piemītošām spējām. Joga
padara mūs elastīgākus, jo tā nav tikai sēdēšana lotosa pozā un
meditēšana. Joga var šķist vieglāka vai grūtāka, bet tā vienmēr ir kā
izaicinājums, kas balstās uz pašu procesu, kurā daudz svarīgāk ir
tas, ko izjūtam, nekā tas, ko spējam paveikt.
Sajutām, ka joga ir iedarbīga relaksācijas metode, pat viena
nodarbība ļauj justies mierīgākam. Taču ar jogas palīdzību arī
spēcinām muskuļus un saites, padziļinām un pilnveidojam
elpošanu, uzlabojam līdzsvara sajūtu, un ķermeņa lokanumu
jebkurā vecumā.
AICINĀM PIEVIENOTIES JOGAS NODARBĪBĀM:
OZOLNIEKU SPORTA CENTRĀ 7., 10., 14., 17., 21., 24. augustā
plkst. 19.00-20.00 un 8., 15.sept. – bērniem (7-12 gadi) plkst.
11.00-12.00
BRANKU PAKALPOJUMU CENTRĀ 4., 7., 11., 14., 18.,
21.septembrī plkst. 19.00-20.00.
Informācija un pieteikšanās pa tālruni: 26122400 (Ilona)
vai e-pastu: ilonabrizga@inbox.lv.
Rakstu autore Solvita Cukere

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

