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Ozolnieku novada pašvaldības
budžets 2018.gadam
Ozolnieku novada
konsolidētā budžeta
ieņēmumu kopējais apjoms
2018. gadā prognozēts 14
647 985 eiro apmērā, tajā
skaitā pamatbudžeta
ieņēmumi – 14 316 655 eiro
un speciālā budžeta
ieņēmumi – 331 330 eiro.

Šī gada budžetā paredzētas investīcijas
novada infrastruktūras sakārtošanā
Izvērtējot ekonomisko
un sociālo situāciju
Ozolnieku novadā, tika
izstrādāts un 18. janvāra
domes sēdē pieņemts šī
gada budžets. 2018.gada
budžetā tiks realizēta
iepriekšējo gadu finanšu
politika, kas vērsta uz
novada sociālo un
ekonomisku attīstību,
pašvaldības autonomo
funkciju izpildi,
nodrošinot iedzīvotājiem
kvalitatīvu pašvaldības
pakalpojumu klāstu,
sakārtotu vidi un
uzņēmējiem labvēlīgus
biznesa apstākļus.
Pamatbudžeta
ieņēmumus galvenokārt
veido iedzīvotāju
ienākuma un īpašuma
nodokļa ieņēmumi, valsts
budžeta transferti
izglītības un sociālajā
jomā, kā arī ieņēmumi no

pašvaldības sniegtajiem
pakalpojumiem. Jau otro
gadu pašvaldība saņem arī
maksājumu no pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda.
Vairāku infrastruktūras
projektu realizācijai plānots
saņemt līdzfinansējumu no
dažādiem Eiropas
Savienības fondiem. Lai
nodrošinātu stabilu naudas
plūsmu un veicinātu
straujāku dažādu novada
problēmjautājumu un
vajadzību risināšanu,
paredzēts saņemt
aizņēmumus no Valsts
Kases.
2018.gada budžetā plānots
realizēt Rubeņu ceļa
renovācijas otro kārtu,
piesaistot tajā Eiropas
Savienības līdzekļus, veikt
remontdarbus vairākās
novada ielās un to
komunikācijās, atjaunot tiltu
pie Garozas skolas,

sadarbībā ar SIA “Ozolnieku
KSDU” veikt veco
komunikāciju nomaiņu, kā
arī veikt ieguldījumus šī
uzņēmuma pamatkapitālā
ar mērķi sakārtot
novecojušās, avārijas
stāvoklī esošas
kanalizācijas un ūdens
padeves sistēmas vairākās
Ozolnieku novada ielās.
Budžetā ieplānoti arī
līdzekļi dzīvojamā fonda
renovācijai. Vides fonda
līdzekļi tiks ieguldīti ūdens
un kanalizācijas tīklu
renovācijas un remonta
darbiem. Ceļu fonda līdzekļi
tiks izmantoti ceļu un ielu
segumu uzturēšanai, bet
ziedojumu līdzekļi tiks
izlietoti atbilstoši katra
ziedojuma mērķim.
Liene Upeniece,
Finanšu un grāmatvedības daļas
vadītāja

Ozolnieku novada pašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumu dinamika 2017./2018.gadā
2017.
gads

2018.
gads

IEŅĒMUMI KOPĀ

13 426 098 EUR

Paldies visiem, kuri atbalstīja ideju par konkursu "Radi gaismu novadam", rotājot
objektus, informējot par tiem un balsojot!
No 10 objektiem kategorijā “Privātmājas un daudzdzīvokļu mājas”
sabiedrība ar savu balsojumu ir izvēlējusies trīs visgaišākos objektus
2017. gadā:

1

2
Atpūtas iela 1/33,
Āne, Cenu pagasts

Muižnieku iela 6,
Āne, Cenu pagasts

3
"Vētras",
Cena, Cenu pagasts

Konkursa dalībnieku sveikšana norisinājās 26. janvārī Ozolnieku Tautas namā.
Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa

14 316 555 EUR

IENĀKUMA NODOKĻI

6 686 912 EUR

7 065 844 EUR

IEŅĒMUMI NO IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKĻA

6 686 912 EUR

7 065 844 EUR

ĪPAŠUMA NODOKĻI

912 044 EUR

825 967 EUR

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLIS

912 044 EUR

825 967 EUR

IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA

1 080 EUR

6 995 EUR

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS
UN KANCELEJAS NODEVAS

6 750 EUR

Noskaidroti trīs visgaišākie konkursa "Radi
gaismu novadam" objekti Ozolnieku novadā

2018. gadā plānoto
izdevumu kopējais apjoms ir
17 232 900 eiro apmērā, tajā
skaitā pamatbudžeta
izdevumi – 16 755 283 eiro,
speciālā budžeta izdevumi –
476 590 eiro, ziedojumu
budžeta izdevumi – 1027 eiro.

11 080 EUR

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI

2 800 EUR

17 100 EUR

IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBAS) ĪPAŠUMA
PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU PAMATPARĀDA
KAPITALIZĀCIJAS

150 000 EUR

145 000 EUR

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI

3 296 620 EUR

3 543 507 EUR

PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI

318 227 EUR

828 755 EUR

IESTĀDES IEŅĒMUMI

2 045 885 EUR

1 870 467 EUR

decembris
2017
Janvāris 2018

NOVADA ATTĪSTĪBA

2

Pašvaldības izdevumi

Ozolnieku novada
pašvaldības kopējie
izdevumi plānoti 17 232 900
eiro apmērā, savukārt,
pamatbudžeta izdevumi
plānoti 16 755 283 eiro
apmērā, kas ir 97 % no
kopējiem budžeta
izdevumiem. Lielāko
izdevumu apjomu – 35% no
visiem 2018.gada
izdevumiem tā pat kā
iepriekšējā gadā veido
izdevumi izglītības funkciju

nodrošināšanai. Pašvaldības
teritoriju un mājokļu
apsaimniekošanas izdevumi
veido 27%, sociālās
aizsardzības darbības
nodrošināšanas izdevumi 22 %, kultūrai un sportam
paredzēti 7 %, vispārējiem
valdības dienestiem – 5 %,
savukārt kārtībai un drošībai
un ekonomiskajai darbībai
paredzēts katrai 2 % no
pamatbudžeta izdevumiem.

Pašvaldības izdevumu dinamika 2017.-2018.gadam
atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
2017.
gads

Jauna veikala būvniecība Ozolniekos
uzticēta SIA “Mārksmens”

Kā iepriekš informējām,
2017. gada 16. novembrī
Ozolnieku novada
pašvaldības Iepirkumu un
izsoļu komisija, balstoties uz
2017. gada 12. oktobra
Ozolnieku novada domes
sēdes lēmumu, izsludināja
rakstisku izsoli par apbūves
tiesībām uz zemes gabalu
"Krogzemji", bet 15.
decembrī tika atvērti izsolei
iesniegtie piedāvājumi no
pretendentiem SIA “Maxima

“Esam gandarīti un priecīgi
par saņemto novērtējumu
no pašvaldības, lai
iedzīvotāju dzīvi Ozolnieku
centrā padarītu ērtāku,
nodrošinot jauna pārtikas
veikala un pirmās
nepieciešamības preču
mazumtirdzniecības veikala
būvniecību. Šobrīd nākamie
soļi ir projekta detalizēta
izstrāde, attiecīgi pēc
saskaņošanas tiks uzsākta

2018.
gads

IZMAKSAS KOPĀ

15 246 548 EUR

16 755 282 EUR
ATLĪDZĪBA

6 938 656 EUR

7 310 707 EUR

PRECES UN PAKALPOJUMI

3 468 419 EUR

3 766 751 EUR

SUBSĪDIJAS UN DOTĀCIJAS

20 475 EUR

58 000 EUR

PROCENTU IZDEVUMI

5 141 EUR

3 895 EUR

PAMATKAPITĀLA VEIDOŠANA

3 835 802 EUR

4 560 169 EUR

SOCIĀLIE PABALSTI

611 343 EUR

692 330 EUR

TRANSFERTI, DOTĀCIJAS UN MĒRĶDOTĀCIJAS
PAŠVALDĪBĀM, PAŠU RESURSI, DALĪBAS MAKSA

366 712 EUR

363 430 EUR

2017. gadā Ozolnieku
novada Dzimtsarakstu nodaļā:
1) reģistrēti 124
dzimšanas reģistri, no
tiem – 74 zēni un 50
meitenes:
Ozolnieku pagastā – 59,
Cenu pagastā – 44,
Salgales pagastā – 21.
Populārākais vārds zēniem
– Rūdolfs (4), Marks (2).
Meitenēm – 3 Amēlijas, 2
Grētas un 2 Odrijas.
Ozolnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļā
sagatavoti 117 dzimšanas
reģistri.
2) Ozolnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti 204 miršanas
fakti:
Ozolnieku pagastā – 144,

Latvija” un SIA “Mārksmens”.
Lai detalizēti izvērtētu
saņemto piedāvājumu
saturu, komisijas lēmuma
pieņemšanas termiņš tika
pagarināts līdz 2018. gada 11.
Janvārim, kad Iepirkumu un
izsoļu komisija pieņēma
lēmumu par rakstiskās
izsoles uzvarētāju, lemjot,
ka, saskaņā ar izsoles
noteikumiem, apbūves
tiesības uz zemes gabalu
“Krogzemji” tiek piešķirtas
SIA “Mārksmens”, kas ir
veikalu tīkla “Top” attīstītāji.
17.janvārī, oficiāli tika
noslēgts līgums par
nekustamā īpašuma
“Krogzemji” apbūves
tiesībām starp Ozolnieku
novada domi un veikalu tīkla
“top!” partneri SIA
“Mārksmens”. Jauna veikala
“top!” būvniecībā plānots
investēt vairāk nekā vienu
miljonu eiro.

Ielu
apgaismojums
Ozolnieku
novadā degs
visas nakts
garumā

t.sk., 110 sociālā aprūpes
centrā Zemgale,
Cenu pagastā – 39,
Salgales pag. – 16,
citu pašvaldību deklarētie
iedzīvotāji – 5.
Ozolnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētas 107 laulības.
19 pāri abi deklarēti
Ozolnieku novadā,
13 pāri – viens no
laulātajiem deklarēts
Ozolnieku novadā,
49 pāriem tās bija pirmās
laulības.

Rūpējoties par iedzīvotāju
drošību un ņemot vērā
zādzību
skaita
samazināšanos
novada
teritorijā, 2018. gada 18.
janvāra domes sēdē deputāti
nolēma pagarināt Ozolnieku
novada ielu apgaismojuma
režīmu nakts stundās visā
novada teritorijā līdz 2018.
gada
31.
decembrim,
apgaismojumu
izslēdzot
laika periodā no 1. jūnija līdz
Diāna Pavlovska, 31. jūlijam.

Ozolnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa

būvniecība. Objekta
nodošana plānota 2019.gada
pavasarī. Kopējā būvobjekta
platība iecerēta aptuveni
1000 m2, no kuras 650 m2
aizņems veikalu tīkla “top!”
tirdzniecības zāle. Pārējā
ēkā parūpēsimies, lai
iedzīvotājiem būtu pieejami
ikdienā nepieciešamākie
pakalpojumi, tāpēc esam
atvērti sadarbības
iespējām,” pēc līguma
parakstīšanas stāsta SIA
“Mārksmens” īpašnieks
Māris Broks.
Izstrādātā projekta skiču
autors ir SIA “3D birojs”.
Ēkas tēls radīts, domājot par
vides arhitektonisko kvalitāti
un iekļaušanos esošajā
ainavā. Projektā paredzēts
izmantot ainavai raksturīgus
un saskanīgus apdares
materiālus, fasādes
apšuvumā vizuāli veidojot

koka tekstūru. Brauktuvēs,
stāvlaukumu un gājēju
zonās plānots betona bruģa
segums.
Papildus tam, ka Ozolnieku
ciema iedzīvotājiem būs
pieejams ērti sasniedzams
pārtikas preču veikals,
līguma noteikumi paredz, ka
uz zemes gabala ir jāveic
auto stāvlaukuma
paplašināšana, nodrošinot
stāvvietas, kas būs
bezmaksas un bez
stāvēšanas laika
ierobežojumiem, vismaz 100
automašīnām, kā arī
jāizbūvē lietus ūdens
kanalizācijas sistēma
stāvlaukumā, kur līdz šim tā
nav bijusi izveidota. Tas
nozīmē, ka veikala būvnieks
par saviem līdzekļiem
sakārtos un turpmāk uzturēs
šobrīd sliktā stāvoklī esošo
stāvlaukumu, kas ikdienā
būs pieejams ikvienam
apkārt esošo sabiedrisko
ēku apmeklētājam. Tāpat
nosacījumi paredz, ka
objektā būs jānodrošina
bankomāts un bezmaksas,
brīvi pieejamas tualetes, kas
ikdienas dzīvē būs papildu
ērtība novada iedzīvotājiem.
Izvēloties veikala
būvniecības projekta
īstenotāju, tiks ņemts vērā
vizuālais ēkas risinājums, lai
tas organiski iekļautos
apkārtējā vidē, būtu
praktisks un pievilcīgs.
Saskaņā ar SIA “Mārksmens”
pieteikumu, plānots, ka
veikals tiks izbūvēts 16
mēnešu laikā no līguma
noslēgšanas dienas.

Solvita Cukere

Pieņemšanas Ānes pakalpojumu centrā
Balstoties uz Ānes iedzīvotāju sapulcē izskanējušo aicinājumu,
katru mēnesi kāds no pašvaldības vadības pārstāvjiem dosies
uz pieņemšanas laikiem Ānē, no plkst. 16:30 – 19:00, Ānes
pakalpojumu centrā.
2018. gada 22. februārī tikšanās Ānē: plkst. 16:30 – 19:00,
kur pašvaldību pārstāvēs izpilddirektors Andulis Židkovs.
Informējam, ka, sākot ar 2018. gada janvāri, Ānes
pakalpojuma centra telpās (Celtnieku iela 12b, Āne, Cenu pag.,
Ozolnieku nov.) katru trešdienu no plkst. 09.00 līdz plkst.
12.00 notiks deputāta Igora Orlova tikšanās ar novada
iedzīvotājiem.
Ja Jums ir ierosinājumi par Ozolnieku novada attīstību vai
jautājumi par dažādiem novadā notiekošajiem procesiem,
aicinām klātienē apmeklēt deputāta pieņemšanas laikus.
Ozolnieku novada Pašvaldības policijas iecirkņa
tālrunis: 20029099.
«Ozolnieku Avīze»; Metiens – 3500 eks. Iznāk reizi mēnesī.
Reģistrācijas Nr. 00702098
Izdevējs: Ozolnieku novada dome, adrese: Stadiona iela 10,
Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018
Redaktore: Solvita Cukere
Tālr. 29448482, e-pasts: avize@ozolnieki.lv
Iespiests: SIA «Jelgavas tipogrāfijā»
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Ozolnieku Avīzi» obligāta.
Par rakstos minētajiem faktiem atbild autors.
Ja Tu saņem izdevumu “Ozolnieku Avīze” savā pastkastītē vēlāk par kārtējā mēneša 10. datumu,
ziņo, rakstot uz e-pastu: avize@ozolnieki.lv, lai mēs varam pārrunāt konkrēto gadījumu ar
izdevuma piegādātāju!

nesamaksātā NĪN piedziņu.
Novembrī parādniekiem
tika izsūtīti atkārtoti
brīdinājumi par nodokļa
nomaksu, aicinot labprātīgi
sakārtot savas
parādsaistības. NĪN
nemaksātājiem tika
uzsvērts, ka parāda
nenomaksāšanas gadījumā,
parāds tiks piedzīts
bezstrīda kārtībā. Pozitīvi,
ka pēc brīdinājuma
saņemšanas daļa
parādnieku ir vērsušies
pašvaldībā, lai vienotos par
parādu nomaksas gaitu,
apmaksājuši pilnu vai
daļēju parāda summu.
Diemžēl ir arī tādi īpašnieki
- gan juridiskās, gan fiziskās
personas -, kuras pēc
vairākiem atgādinājumiem
turpina ignorēt likumā
noteiktos pienākumus.
Līdz ar to 2018. gadā

Ozolnieku novada
pašvaldība uzsākusi parādu
piedziņas procesu pret
konkrētajiem NĪN
nemaksātājiem, saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām”
14.pantu un “Par nodokļiem
un nodevām” 26. pantu,
parāds tiks piedzīts
bezstrīda kārtībā.
Aicinu NĪN maksātājus –
fiziskas un juridiskas
personas – sūtīt savu
e-pastu uz
lidija.zukovska@ozolnieki.lv,
lai maksāšanas paziņojumu
saņemtu ātri un personīgi,
un samaksu veiktu likumā
noteiktajos termiņos.
Neskaidrību gadījumos,
lūdzu, zvaniet pa tālr.
63057762.
Lidija Žukovska,
Nodokļu administratore

Par braukšanas izdevumu kompensēšanu
profesionālās un vispārējās izglītības
iestāžu izglītojamajiem
2017. gada 14. decembra
Ozolnieku novada domes
sēdē tika apstiprināta jauna
braukšanas izdevumu
kompensēšanas kārtība
bērniem, kuru dzīvesvieta ir
deklarēta Ozolnieku novada
administratīvajā teritorijā.
Vēršam uzmanību uz to, ka
ar saistošajiem noteikumiem
jaunajā redakcijā ir iespēja
iepazīties Ozolnieku novada
mājas lapā www.ozolnieki.lv
un izdevuma “Ozolnieku

Avīze” 2017. gada decembra
numurā. Aicinām rūpīgi
izlasīt jauno noteikumu
redakciju, kas sevī ietver
būtiskas izmaiņas.
Informējam, ka stājoties
spēkā jaunajiem Ozolnieku
novada domes saistošajiem
noteikumiem “Par
braukšanas izdevumu
kompensēšanu
profesionālās un vispārējās
izglītības iestāžu
izglītojamajiem”, tiek

pārtraukta līdzšinējā
transporta kompensāciju
maksāšanas kārtība.
Lai saņemtu transporta
izmaksu kompensāciju,
aicinām aizpildīt un iesniegt
Ozolnieku novada
pašvaldībā jaunu
IESNIEGUMU “Sabiedriskā
transporta izmaksu
kompensācijas saņemšanai”.
IESNIEGUMA veidlapa ir
pieejama saistošo
noteikumu pielikumā.

Saskaņā ar noteikumiem izglītojamajiem ir tiesības saņemt braukšanas
izdevumu kompensāciju:
100% apmērā - ja izglītojamais, izmantojot sabiedrisko transportu, apmeklē Ozolnieku
novada izglītības iestādēs 1.-12.klasi;
100% apmērā - ja izglītojamais, izmantojot sabiedrisko transportu, apmeklē Jelgavas
pilsētas vispārējās izglītības iestādes, kuras īsteno mazākumtautību izglītības
programmas, 1.-12.klasi;

Izvērtējot 13 pieteikumus,
Ozolnieku novada sociālās
aprūpes centra (SAC)
“Zemgale” vadītāja amatam
vērtēšanas komisija nolēma
virzīt Alvaru Šteinbergu,
kuru deputāti vienprātīgi
amatā apstiprināja 18.
janvāra domes sēdē.
A.Šteinbergam ir atbilstoša
izglītība –Sociālā darba un
sociālās pedagoģijas
augstskolā viņš ir studējis
sociālo darbu. Līdzšinējā
darba pieredze, kuru viņš
guvis, vadot Ogres novada
Madlienas pagasta vispārējā
tipa pansionātu “Madliena”
no 1994.gada kopumā 23
gadu gaitā. Šī aprūpes
iestāde, līdzīgi kā SAC
„Zemgale”, sniedz sociālās
aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus

Ance Jaks,
Izglītības nodaļas vadītājas vietniece, ance.jaks@ozolnieki.lv, Tālr. 29217196

Turpmāk izdevumā “Ozolnieku Avīze” netiks publicēti jubilāru vārdi
Šī gada 25. maijā visā Eiropas Savienībā spēkā stāsies Vispārīgā datu aizsardzības regula, kuras
mērķis ir izskaust nepamatotu personas datu lietošanu un noplūdi.
Informējam, ka, ievērojot Datu valsts inspekcijas norādes, ar 2018. gada janvāra
numuru izdevumā „Ozolnieku Avīzē” vairs netiks publicēta informācija par personu
dzīves jubilejām. Ozolnieku novada Sociālais dienests ar jubilāriem sazināsies un viņus sveiks
personīgi, datus nepubliskojot. Saskaņā ar jaunajiem normatīviem, pašvaldībām arī turpmāk būs
tiesības publicēt informāciju par mirušām personām.
Solvita Cukere

Solvita Cukere

Ieteikums īpašniekiem
autorizēties zemesgrāmatā

100 % apmērā – ja izglītojamais, izmantojot sabiedrisko transportu, apmeklē citu Latvijas
novadu vai republikas pilsētu vispārējās izglītības iestādes 1.-12.klasi, un
izglītojamajam ar valsts vai pašvaldības pedagoģisko medicīniskās komisijas atzinumu
nepieciešams vispārējo izglītību iegūt pēc speciālās izglītības programmas, kura
Ozolnieku novada izglītības iestādēs netiek īstenota;
Līdz 20,00 Eur mēnesī - ja izglītojamais izmanto sabiedrisko transportu, apmeklē citu
Latvijas novadu vai republikas pilsētas profesionālās izglītības iestādi, izglītojamā
ģimenei ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, un vismaz viens
no izglītojamā vecākiem vai likumiskais pārstāvis ir deklarēts Ozolnieku novadā.

pensijas vecumu
sasniegušām personām, kā
arī I un II grupas invalīdiem.
Alvars Šteinbergs arī bijis
Latvijas Pašvaldību sociālās
aprūpes institūciju
apvienības vadītājs no 2007.
gada līdz 2015. gadam.
A.Šteinbergs SAC “Zemgale”
sācis vadīt 22. janvārī.
Jaunajam vadītājam ir
skaidra vīzija par primāri
veicamajiem darbiem SAC
„Zemgale” attīstībā, par
prioritāti izvirzot kvalitatīvas
dzīves vides nodrošināšanu
senioriem. Bet pirmais
uzdevums, stājoties amatā,
būs iestādes darbinieku
pašvērtējums, lai izvērtētu
uzlabojamos darbības
virzienus.

Visiem, kam pieder
nekustamais īpašums, kas
ierakstīts zemesgrāmatā,
ieteicams autorizēties
zemesgrāmatā
www.zemesgramata.lv un
pēc 4. pielikumā esošā
paskaidrojuma ierakstīt to
e-pasta adresi, uz kuru
gribat saņemt ziņu, ja par
jūsu īpašumu
zemesgrāmatā tiek iesniegts
nostiprinājuma lūgums. Šis
pakalpojums jums ziņu

nosūtīs arī tad, ja kāds
nelikumīgi būs viltojis jūsu
parakstu uz nostiprinājuma
lūguma: šādā veidā jūs
uzzināsiet, ja kāds grib ko
mainīt zemesgrāmatā.
Ja tu redzi, ka dati neatbilst
patiesībai vai ir kļūdaini,
noteikti sazinies ar atbildīgo
iestādi un informē par to!
Svarīgi, lai tavi dati būtu
pareizi, jo no tā ir atkarīgs,
cik liels tiks aprēķināts
nodoklis par tavu
nekustamo īpašumu.
www.zemesgramata.lv tu
vari iegūt informāciju par
saviem Zemesgrāmatā
reģistrētajiem
nekustamajiem īpašumiem
un īpašuma elektronisku
zemesgrāmatu.

Raksts tapis
sadarbībā ar LPS
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Apkopojot uz 2018. gada 1.
janvāri pieejamo
informāciju par
saņemtajiem NĪN parāda
maksājumiem, secināts, ka
kopējā gada laikā atgūtā
parādu summa ir 130
653,72 eiro, no tiem vairāk
nekā puse jeb 81 577,15 eiro
atgūti pēc tam, kad
pašvaldība jūlijā uzsāka
aktīvu darbu ar nodokļu
parādniekiem, bet 36 013,15
eiro no kopējās parādu
summas tika atmaksāti
2017.gada pēdējo divu
mēnešu laikā.
Ņemot vērā to, ka 356 NĪN
parādnieki, kuru uzkrātā
parāda summa uz 2017.
gada 1. novembri veidoja
vairāk nekā 238 000 eiro,
ilgstoši nebija uzņēmušies
atbildību par savu saistību
izpildi, tika pieņemts
lēmums – organizēt

SAC “Zemgale”
vadītāja amatā iecelts
Alvars Šteinbergs
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SIA “Ozolnieku KSDU”
darbu uzsākuši jauns
vadītājs un izpilddirektors

2017. gada 1. decembrī darbu
SIA “Ozolnieku KSDU”
uzsācis jauns vadītājs Ēriks
Zaporožecs, kurš ieguvis
maģistra grādu vides
zinātnē un ir ar piemērotu
līdzšinējo darba pieredzi.
Viņam ir darba pieredze
novada ndomes vadītāja
amatā un saimnieciskajā
darbā atkritumu
apsaimniekošanas firmā SIA
“Hoetika-ATU -L&T”, citos ar
apsaimniekošanu saistītos
uzņēmumos, kā arī bija
Veselības ministra Gunta
Belēviča padomnieks
saimnieciskajos un
ekonomiskajos jautājumos.
Par SIA "Ozolnieku KSDU"
izpilddirektoru apstiprinātais
Andris Zābelis sāka pildīt

amata pienākumus jau 21.
novembrī, un viņa ikdienas
darba pienākumos ietilpst
struktūrvienību vadīšana un
darba izpildes kvalitātes
uzraudzība.
Izpilddirektoram ir atbilstoša
izglītība - Rīgas Tehniskā
universitāte, Enerģētikas un
elektrotehnikas fakultāte,
bakalaura grāds
“Elektrotehnoloģijas”,
studijas maģistra grāds
“Elektrotehnoloģiju vadība”.
Andra Zābela līdzšinējā
darba pieredze ir kā SIA
“Lattelecom” Tīkla
uzraudzības sektora
vadītājam, AS “Sadales
tīkls”.
Abu vadītāju kopīgā
nākotnes vīzija ir, lai

“Ozolnieku KSDU”
uzņēmums kļūtu par
nozares TOP uzņēmumu modernu, efektīvu un videi
draudzīgu
apsaimniekošanas un
komunālās infrastruktūras
uzturētāju - Zemgales
reģionā.
SIA „Ozolnieku KSDU”
2018. gadā plānotie
galvenie darbi:
1) māju renovācijas
projekti sadarbībā ar
„ALTUM”,
2) ūdenssaimniecības
attīstības projekta
realizācija Zvaigžņu ielā,
Ozolniekos,
3) attīstīt uzņēmuma
komercnozari, vietējiem
uzņēmējiem piedāvājot
saimnieciskās darbības
pakalpojumus,
4) digitalizācijas
risinājumu ieviešana
skaitītāju nolasīšanā,
5) siltumtarifa
apstiprināšana SPRK.
Tālrunis avāriju
pieteikšanai sestdienās un
svētdienās un pēc darba
laika - 26677751, darba
dienās - 63050111.
Tālrunis uzziņām:
63050111.
Tālrunis informācijai par
rēķiniem: 63050591.
Raksts tapis sadarbībā ar
“Ozolnieku KSDU”

Šogad turpināsies ūdenssaimniecības attīstība
Ozolnieku pagastā
SIA “Ozolnieku KSDU”
projekta
“Ūdenssaimniecības
attīstība Ozolnieku
pagastā, Ozolnieku
novadā” ietvaros plāno
izbūvēt centralizētās
sadzīves kanalizācijas
tīklus Ozolnieku ciematā
4010 m garumā un
pieslēgt centralizētās
kanalizācijas
pakalpojumam 744
iedzīvotājus.
Projekta realizācija ir
paredzēta divos posmos, no
kuriem pirmais aizsāksies
jau šogad. Izstrādājot

būvprojektu, 2018. gadā
Ozolnieku ciematā
paredzēts izbūvēt jaunus
centralizētās sadzīves
kanalizācijas un dzeramā
ūdens apgādes tīklus
Zvaigžņu ielā, Vītolu ielā,
Nākotnes ielā, Liepu ielā,
Plēsuma ielā, Rubeņu ielā,
daļēji arī Saules ielā un
Rīgas ielā.
Projekts šobrīd ir
saskaņošanas procesā, un
plānots pavasarī izsludināt
būvniecības konkursu, pēc
kura varētu sākties
būvdarbi. Projekta pirmo
posmu paredzēts realizēt

līdz šī gada beigām.
Atgādinām iedzīvotājiem, ka
Eiropas Savienības projekts
izbūves procesā uzliek
atbildību privāto māju
īpašniekiem pieslēgties pie
jaunizbūvētā ūdens un
kanalizācijas tīkla. Projekts
tiek realizēts līdz
privātīpašuma robežai. Tālāk
īpašniekam pašam būs
jārisina jautājums saistībā ar
mājas pieslēgšanu ūdens un
kanalizācijas tīklam.
Andris Zābelis,
SIA "Ozolnieku KSDU"
izpilddirektors

Izglītības iespējas pusaudžu vecākiem

Ozolnieku novada
Sociālais dienests arī
šogad bez maksas
organizēs pusaudžu
vecāku apmācību grupu
programmai “Ceļvedis,
audzinot pusaudzi”.

Programmas ietvaros
pusaudžu vecāki kopā ar
projekta vadītājiem iepazīs
sekojošas tēmas:
• pusaudžu un vecāku
tiesības, pienākumi un
atbildība;
• vecāku un pusaudžu
savstarpējās attiecības
un komunikācija;
• veselīgs dzīvesveids;
• pusaudžu seksualitāte;
• pusaudžu sociālās
prasmes;
• emociju pašregulācija;
• disciplinēšana;

• dzīves prasmes;
• rūpes par sevi.
Nodarbības notiks 10
nedēļas no februāra līdz 12.
aprīlim biedrības „TUVU”
viesmīlīgajās telpās Saules
ielā 2, Brankās. Nodarbības
notiks ceturtdienās no
plkst. 18.00 līdz 21.00.
Pieteikšanās pie sociālās
darbinieces Villijas
Pakalnes pa tālr.
26472022.
Ozolnieku novada Sociālais
dienests

SIA „Ozolnieku KSDU” apbalvo
2017. gada čaklākos sētniekus

SIA „Ozolnieku KSDU”
sētnieki nepagurstoši
ikdienā rūpējas par
apkārtējās vides
sakārtošanu un uzkopšanu.
Lai pateiktos čaklākajiem
darbiniekiem, jau sesto
gadu tika organizēts
konkurss „Gada labākie
sētnieki”, iesaistot
iedzīvotājus, kuri varēja
balsot par saviem
favorītiem laika posmā no
2017. gada 5.decembra līdz
2018. gada 5.janvārim.
9. janvārī desmit
čaklākajiem darba
darītājiem „OKSDU”
vadītājs Ēriks Zaporožecs
sirsnīgi pateicās par
godprātīgi paveikto darbu,
svinīgi pasniedza dāvanas
un naudas balvas.
Konkursa uzvarētājas
godā šogad novada
iedzīvotāji cēluši
Branku ciema sētnieci
Gaļinu Beļājevu, kura

grūtajā darbā
aizvadījusi jau 14 darba
gadus.
No Branku ciema
iedzīvotājiem pateicība
čaklajai sētniecei Gaļinai
Beļājevai: „Nav bijis
gadījums, kad darbs
nebūtu padarīts. Atliek vien
priecāties un novēlēt
Gaļinai darba sparu un
veselību!”
„Vēlamies atzīmēt tik
vajadzīgo sētnieku darbu,
kuru ikdienas steigā un
darbos ne vienmēr
saredzam un pienācīgi
novērtējam. Šogad
domāsim arī, kā atvieglot
un modernizēt sētnieku
darba ikdienu, mehanizējot
ielu un ietvju kaisīšanu ar
sāli, kā arī iegādājoties
speciālu aprīkojumu lapu
savākšanai,” svētku uzrunā
akcentē „OKSDU” vadītājs
Ēriks Zaporožecs.
Solvita Cukere

Līdz 15. februārim piesaki Ozolnieku novada
sociālos darbiniekus konkursā "Labākais
sociālais darbinieks Latvijā - 2017"
Labklājības ministrija
izsludinājusi konkursu
„Labākais sociālais
darbinieks Latvijā – 2017” ar
mērķi apzināt un pateikties
sociālajiem darbiniekiem,
kuri aktīvi un godprātīgi
darbojas sociālā darba
praksē, sniedz profesionālu
atbalstu iedzīvotājiem
dažādu sociālo problēmu
risināšanā un novēršanā un
popularizē sociālā darbinieka
profesiju Latvijā.
Pretendenti tiek izvirzīti
un vērtēti šādās
nominācijās:
·Labākais iedzīvotāju
izvirzītais sociālā dienesta
sociālais darbinieks Latvijā
2017
·Labākais iedzīvotāju
izvirzītais nevalstiskā
sektora sociālais
darbinieks Latvijā 2017
· Labākais darba devēja
izvirzītais sociālās
institūcijas vadītājs Latvijā
2017
·Labākais darba devēja
izvirzītais sociālais
darbinieks Latvijā 2017

Pieteikumu
aizpildīšana notiek
elektroniski vietnē:
https://www.visidati.lv/apt
auja/1329287782/ aizpilda darba devēji,
profesionālās un
nevalstiskās apvienības;
https://www.visidati.lv/apt
auja/1329206138/ aizpilda iedzīvotāji,
privātpersonas.
Kandidāts, kura praksi un
zināšanas anketas
aizpildītājs novērtējis,
piešķirot katrā anketas
jautājumā un anketas
summā maksimālo punktu
skaitu, netiks vērtēts,
sakarā ar to, ka, iespējams,
novērtējot ar maksimālo
punktu skaitu visās
jautājumu kategorijās,
anketas iesniedzējs nav bijis
objektīvs, neskatoties uz
pieņēmumu, ka katrs
pieteikuma iesniedzējs ir
labticīgs tās aizpildīšanā.
Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa

SIA "Ozolnieku KSDU"
ikdienā rūpējas par
Ozolnieku novada
daudzdzīvokļu māju
pagalmu uzkopšanu,
diemžēl pašvaldībai un
uzņēmuma sētniekiem
ikdienas darbā nākas
saskarties ar situācijām,

atkritumus drīkst un
kādus nedrīkst izmest
sadzīves atkritumu
konteineros.
Ņemot vērā to, ka
noteikumu nezināšana,
neatbrīvo no atbildības,
atkārtoti uzsveram, ka
atkritumu

kad atsevišķi iedzīvotāji
neievēro sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanas
noteikumus un izmet
būvgružus, lielgabarīta un
bīstamos atkritumus tam
neparedzētās vietās.
Veicot pārrunas ar
noteikumu pārkāpējiem,
nereti tiek dzirdēta
taisnošanās, ka cilvēks
nav zinājis, kādus

apsaimniekošanu novada
teritorijā regulē
Ozolnieku novada domes
saistošie noteikumi Nr.
6/2013 "Par sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanu
Ozolnieku novadā", kas
paredz sadzīves
atkritumu savākšanai
novada administratīvajā
teritorijā izmantot
atkritumu konteinerus.

Sadzīves atkritumi ir
mājsaimniecībā
radušies atkritumi,
piemēram:
▪ virtuves atkritumi;
▪ netīrs, taukains
iepakojums;
▪ slapjš, netīrs papīrs
un kartons;
▪ plastmasas
iepakojums ar
pārtikas atliekām;
▪ tekstils;
▪ metāls;
▪ taukains stikls ar
pārtikas atliekām;
▪ keramika u.c.
Sadzīves atkritumu
konteinerā nedrīkst
mest:
▪ lielgabarīta
atkritumus;
▪ riepas;
▪ spuldzes, baterijas;
▪ būvgružus;
▪ elektroniku;
▪ medicīnas preces;
▪ šķidros atkritumus.
Ozolnieku novada
teritorijā iedzīvotājiem ir
pieejami 22 šķiroto
atkritumu punkti, kur
iespējams izmest:
Zilajos konteineros –
papīru: makulatūru,
rakstāmpapīru,
iepakojumus;

Dzeltenajos konteineros –
plastmasu: pet pudeles,
iepakojumus, maisiņus,
metālu;
Zaļajos konteineros –
stiklu: pudeles un burkas.
Jāievēro, ka
konteineros drīkst
mest tikai
iepakojumus, bez
produktu atliekām!
No februāra, pie
uzņēmuma
apsaimniekojamo
daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju atkritumu
konteineriem iedzīvotāju
vajadzībām tiks izvietoti
15 lielgabarīta
atkritumu savākšanas
punkti sekojošās adresēs:
Ozolniekos – Skolas iela
11, Rīgas iela 18, Parka
ielas iekšpagalms, Kastaņu
iela (pie garāžām) un
Aizupes rajons (Aizupes
4);
Brankās - Saules iela 7b
(pie garāžām) un Spartaka
iela (pretī ūdenstornim);
Ānē - Cetnieku iela 2, pie
Celtnieku iela 14,
Jaunatnes iela 5 un
Celtnieku iela 9 pie Sporta
ielas;
Tetelē - Skolas iela 11 un
Bērzu iela 5;
Garozā - Iecavas iela 9

(pie mikrorajona);
Emburgā - 1. maija iela 5.
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 aicina
ievērot nosacījumus,
kas saistīti ar
lielgabarīta atkritumu
izmešanu! Bīstamos
atkritumus, piemēram,
automašīnu riepas,
krāsas, eļļas,
iedzīvotājiem ir
jānogādā atkritumu
savākšanas punktos
pašu spēkiem.

Lielgabarīta atkritumu savākšanas grafiks (1x mēnesī)
Ozolniekos

Cenu pagastā, Brankas

11. jūlijs

25. jūlijs

25. jūlijs

22. augusts

7. februāris

8. augusts

19. septembris

21. marts

19. septembris

7. marts

5. septembris

17. oktobris

18. aprīlis

17. oktobris

4. aprīlis

3. oktobris

16. maijs

28. novembris

16. maijs

28. novembris

2. maijs

14. novembris

27. jūnijs

26. decembris

27. jūnijs

26. decembris

13. j ūnijs

12. decembris

22. augusts

21. februāris

21. marts
18. aprīlis

21. februāris

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

!

Āne un Tetelē

Adreses:
*Saules iela 7b (pie garāžām);
*Spartaka iela (pretī ūdenstornim).

Uzņēmums aicina novada iedzīvotājus ievērot paredzētās lielgabarīta
atkritumu izvietošanas vietas, izvešanas grafikus un neizmest punktos tam
neparedzētas lietas. Tāpat iedzīvotāji tiek aicināti ziņot par negodprātīgiem
atkritumu radītājiem, kas neievēro noteikto kārtību, lai izmaksas par šādu
atkritumu izvešanu nebūtu jāsedz visiem teritorijā dzīvojošajiem, bet gan
negodprātīgajiem atkritumu radītājiem. Vēršam uzmanību, ka Ozolnieku
novada domes saistošie noteikumi Nr. 6/2013 "Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Ozolnieku novadā" paredz arī administratīvo sodu par šo
noteikumu neievērošanu.

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 (1x ceturksnī)
Adrese: Iecavas iela 9 (pie mikrorajona).
Emburgā (1x ceturksnī)
Adrese: 1. maija iela 5.
Dalbē un Jaunpēterniekos pēc nepieciešamības un informācijas no iedzīvotājiem
tiks iekļauts maršrutā.
Ozolnieku KSDU
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Novadnieki mācās gatavot un dzīvot veselīgāk
Pagājušā gada novembrī
projekta “Slimību
profilakses un veselības
veicināšanas pasākumi
Ozolnieku novadā”
(Projekta
Nr.9.2.4.2/16/I/066)
ietvaros tika uzsāktas
pirmās grupu nodarbības –
mācības veselīga uztura
pagatavošanai, kas šogad
turpinās citos novada
ciemos. Mācības tiek
organizētas ar mērķi sniegt
iedzīvotājiem informāciju
par veselīga un sabalansēta
uztura nozīmi, kā arī
popularizēt veselīgu
dzīvesveidu. Uztura
speciālista vadībā piecu
nodarbību cikla ietvaros
dalībniekiem ir iespēja gūt
zināšanas par veselīga
uztura pamatprincipiem,
diskutēt par veselīgu un
ekonomisku uzturu,
saprast, kā ikdienas uzturā

izvēlēties vērtīgākos,
veselīgākos, turklāt
ekonomiskākos produktus,
mācīties izveidot veselīgu
ēdienkarti sava budžeta
ietvaros, uzzināt par
ķermeņa svara īpatnībām
un ar to saistīto slimību
profilaksi un veselības
veicināšanu. Nodarbībās
tiek izmantotas interaktīvas
un teorētiskas metodes, kā
arī pašu dalībnieku aktīva
iesaistīšana diskusijās un
ēdiena gatavošanā. Mācību
pamatā tiek izmantoti
produkti, kas iekļauti arī
pārtikas pakās trūcīgajiem
iedzīvotājiem, lai rosinātu
radošumu un izpratni par
to, ko var pagatavot no
šķietami vienkāršiem
produktiem, vienlaikus
ļaujot pagatavot ar
nepieciešamajām
uzturvielām bagātu un
pilnvērtīgu ēdienu.

Sertificēta uztura speciāliste
Guna Bīlande uzsver:
”Ir svarīgi spēt atšķirt
veselīgus produktus no
kopējā pārtikas
piedāvājuma, iemācīties
gatavot veselīgi, kā arī ar
ēdienu spēt uzlabot
pašsajūtu. Nodarbību
ietvaros gatavosim
veselīgas uzkodas un saldos
ēdienus ar samazinātu
cukura daudzumu,
pamatēdienus, ko pašiem
turpmāk būs vienkārši
pagatavot mājas
apstākļos.” Nodarbību
galvenā mērķa auditorija
ir iedzīvotāji virs 54
gadiem, kā arī trūcīgas un
maznodrošinātas
personas, bet nodarbības
var apmeklēt ikviens
novada iedzīvotājs.

Nākamās grupu nodarbības novadā plānotas šādos laikos un vietās:
16.01.2018-13.02.2018

Emburgā (katru otrdienu plkst.10.00-11.30, Salgales pagasta pārvaldē)

18.01.2018-15.02.2018

Ozolniekos (katru ceturtdienu plkst.16.30-18.00, Tautas namā)

20.02.2018-20.03.2018

Ānē, Jauniešu iniciatīvu centrā

22.02.2018-22.03.2018

Garozā, Pakalpojumu centrā „Eži”

27.03.2017.-10.04.2018

Ozolniekos, Tautas namā

Par iespēju pieteikties
dalībai kādā no grupām
iespējams interesēties,
rakstot uz e-pastu
sarmite.strode@ozolnie
ki.lv vai zvanot pa
tālruni 26110405.
Projekts „Slimību
profilakses un veselības

veicināšanas pasākumi
Ozolnieku novadā”
norisinās darbības
programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" 9.2.4.
specifiskā atbalsta mērķa
“Uzlabot pieejamību
veselības veicināšanas un
slimību profilakses
pakalpojumiem, jo īpaši

nabadzības un sociālās
atstumtības riskam
pakļautajiem iedzīvotājiem”
9.2.4.2. pasākuma
“Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību
profilaksei” ietvaros.
Projekts tiek finansēts no
Eiropas Sociālā fonda un

valsts budžeta līdzekļiem.
Projekta ietvaros līdz pat
2019. gada beigām
Ozolnieku novada
iedzīvotājiem būs iespēja
iesaistīties dažādos
veselības veicināšanas un
slimību profilakses
pasākumos, kurus īstenos
pašvaldība, izmantojot

Eiropas Sociāla fonda un
valsts budžeta piešķirtos
līdzekļus.

Dace Mauliņa,
Attīstības plānošanas daļas
Projektu vadītāja

Lauku sēta ”Caunītes” saņem vides kvalitātes zīmi “Zaļais sertifikāts”
pasniedza vides kvalitātes
zīmi “Zaļais sertifikāts” 22
lauku tūrisma
saimniecībām.

2018. gada 25. janvārī
Rīgas pilī Latvijas Valsts
prezidents un „Zaļā
Sertifikāta” patrons
Raimonds Vējonis un
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības

ministrs Kaspars
Gerhards, klātesot
Latvijas Lauku tūrisma
asociācijas (LLTA) "Lauku
ceļotājs" prezidentei
Asnātei Ziemelei un
sertifikāta komisijai,

„Zaļais sertifikāts” ir
nacionālas nozīmes lauku
tūrisma uzņēmumu
eko-sertifikācijas jeb vides
kvalitātes zīme. 1999. gadā
ar LVAF atbalstu to iniciēja
un 2000. gadā ar ES LIFE
programmas atbalstu sāka
ieviest LLTA „Lauku
ceļotājs”. „Zaļā sertifikāta”
piešķiršanu lauku tūrisma
uzņēmējiem izvērtē
novērtējuma komisija, kuras

sastāvā ir 14 dažādu nozaru
profesionāļi.
22 citu lauku saimniecību
vidū šogad „Zaļo sertifikātu”
saņēma arī Lauku sēta
„Caunītes” Ozolnieku
novada Cenu pagastā.
Lauku sētas, kur apvieno
mūsdienu un senlaicīgās
latviskās noskaņas, centrālā
vieta ir klēts ar maizes
krāsni. Saimnieki gaida
ģimenes ar bērniem, ko
iepazīstina ar izglītojošām
programmām un gadskārtu
svinību tradīcijām. Saimnieki
rūpējas par apkaimes mežu
un pļavu bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanu,
organizē ekskursijas, kurās

stāsta par apkaimes
iemītniekiem, kā arī
sadarbojas ar
dabaszinātņu nozares
ekspertiem. Zaļo sertifikātu
iegūst pirmo reizi!

Zaļā sertifikāta
saimniecību vērtēšana
notiek ar LVAF atbalstu.
Raksts tapis
sadarbībā ar
Asnāti Ziemeli,
Latvijas Lauku tūrisma
asociācijas “Lauku ceļotājs”
prezidenti

Programmu atbalsta LNB
Atbalsta biedrība un
Ozolnieku novada
pašvaldība.
Ģimenes, kurās aug 3
līdz 4 gadus veci bērni!
Aicinām pieteikties sev
tuvākajā bibliotēkā
„Pūcēnu skolas”
nodarbībām
programmas „Grāmatu
starts” ietvaros!
„PŪCĒNU” TIKŠANĀS
NOTIKS:
sestdienās, 3.un 10.februārī,
plkst.10.00 Ozolnieku
novada centrālajā
bibliotēkā, tālr.
63050184;
piektdienās, 9.un
16.februārī, Ānes
bibliotēkā, tālr.
63055605;
sestdienās, 24.februārī un
10.martā, Garozas
bibliotēkā, tālr.26583230;
trešdienās, 21.un
28.februārī, Vainu
bibliotēkā, Brankās, tālr.
63057074.
“Grāmatu starts” ir bērnu
lasīšanas veicināšanas
programma, kas iepazīstina
pirmsskolas vecuma bērnus

ar
aizraujošo
grāmatu
pasauli, aicina uz pirmo
tikšanos ar bibliotēku un
rosina lasīt visai ģimenei
kopā.
“Grāmatu startu” radījis
Latvijas Nacionālās
bibliotēkas (LNB) Bērnu
literatūras centrs kā
metodisku, visu Latviju
aptverošu ilgtermiņa
lasīšanas veicināšanas
programmu pirmsskolas
vecuma bērniem. “Grāmatu
startam” notikt palīdz LNB
Atbalsta biedrība un
ziedotāji - cilvēki, kuriem
rūp, lai Latvijā augtu
zinātkāra, gudra un izglītota
jaunā paaudze!
Tikai lasoša, radošu prātu
un bagātu valodu apveltīta
nākamā paaudze veidos
gudru, konkurētspējīgu,
izcilībā un spēcīgās
personībās balstītu
sabiedrību Latvijā.
Ingrīda Krieķe, Ozolnieku
novada centrālās bibliotēkas
vadītāja

Skaistas un sievišķīgas eksotiskās
dejas Ānes kultūras namā
13. janvārī Ānes kultūras
namā notika krāšņs
austrumu deju kluba
"Oriental Ladies" eksotisko
deju koncerts "Ziemas
pieskāriens". Zemgales
reģiona sievišķīgajos deju
svētkos piedalījās eksotisko
deju centru ”Allegria”,
”Sanara”, ”Al Bahira”,
”Oriental Ladies”
mākslinieces un viesi no
deju klubiem ”Aīda” un
”Mistērijas”. Iespaidīgajā un
emocionāli spilgtajā

koncertā uz skatuves kāpa
kopumā vairāk nekā 50
graciozās dejotājas, mainot
tērpus katrā no uzstāšanās
reizēm. Koncertā skatītāji ar
skaļiem aplausiem
uzgavilēja indiešu dejām,
vēderdejotājām, flamenko
ritmiem, Austrumu
fantāzijām, kā arī ebreju un
čigānu tautības
nacionālajām dejām.

Ozolnieku Amatierteātra aktrises
atklāj sieviešu jūtu pasaules dziļumu
Ozolnieku Tautas nama
kamerzālē skatītājus
emocionāli spilgti priecēja
Ozolnieku novada
amatierteātra pirmizrāde
Robērs Tomā "8
SIEVIETES". Izrādē
darbojas dažāda vecuma
sievietes, katra ar savu
dzīves pieredzi un kaut ko
slēpjamu apkārtējai
pasaulei. Situāciju
uzspridzina ziņa par
ģimenes galvas Marsela
nāvi, dodot “zaļo gaismu”
attiecību spriedzei un
intrigas attīstībai.
Robēra Tomā melnajā

kriminālkomēdijā dažādu
paaudžu aktrisēm ir
nodrošinātas spilgtas
raksturlomas. Lomās mūsu
novada dāmas- Inese
Bunce, Agnese Čīka, Ineta
Freimane, Villija Pakalne,
Evelīna Šulca, Kristīne
Vanaga, Mārīte un Laura
Vaseles. Viņas ir skaistas,
kaislīgas, gudras un
bīstamas. Izrādes režisore –
Dace Vilne. Robēra Tomā
melnajā kriminālkomēdijā
skatītājiem dota iespēja
sekot intrigai – nez kura no
viņām noslepkavojusi
vienīgo ģimenes vīrieti.

Iedziļinoties izrādes gaitā,
jau vairs nav nekādu šaubu,
ka slepkava jāmeklē starp
klātesošajām sievietēm.
Ikvienai no viņām ir bijis
slepkavības motīvs, un visas
sievietes ir zināmā mērā
vainīgas. Katrai ir savs
noslēpums un rūpīgi slēpts
motīvs, kas padara par
aizdomās turamo. Neviena
no viņām nav vainīga, bet
vienai tomēr ir jābūt
vainīgai. Izrāde ir jāredz
pašiem, lai kopā ar aktrisēm
atšķetinātu šo apburto loku.
Solvita Cukere

Savā pulkā aicina Ozolnieku novada
Jauniešu koris

2017. gada septembrī
darboties sāka Ozolnieku
novada Jauniešu koris,
aicinot dziedātājus vecumā
no 16 līdz 25 gadiem. Koris
jau piedalījies divos
koncertos – Valsts svētkos,
18. novembrī ar savu
skanīgo dziedājumu
priecējot novadniekus tepat
Ozolniekos un sveicot ar
Solvita Cukere dziesmām Latviju dzimšanas
dienā, kā arī 12. janvārī,

piedaloties jauniešu koru
festivālā Dobeles Valsts
ģimnāzijā. Kora dalībnieki ir
talantīgi un dziedāt griboši
Ozolnieku novada jaunieši,
kuri aizņemtajā ikdienā
atrod laiku arī korim.
Šogad aicinām pievienoties
korim jaunus dziedāt
gribētājus! Mēģinājumi
notiek trešdienās no plkst.
19.00 - 21.00 un
piektdienās no plkst.

18.00-20.00 Ozolnieku
Tautas namā.
Ja arī Tu esi gatavs
pieņemt šo izaicinājumu
un pavadīt laiku, dziedot
kopā ar citiem jauniešiem,
sazinies ar kora vadītāju
Rūtu Bergmani, zvanot pa
tālr.28328935!
Evita Poča,
Izglītības, kultūras un sporta
daļas Kultūras nodaļas vadītāja
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Ozolnieku novada bibliotēkas
iesaistījušās lasīšanas
veicināšanas programmā
„Grāmatu starts”

VIDE UN KULTŪRA
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100 gadi novada

Godājamie novadnieki- bērni, skolēni, jaunieši, ģimenes un sirmgalvji! Šis gads – Latvijas simtgades jubilejas zīmē –
mums visiem būs neaizmirstamām emocijām un notikumiem piepildīts. Šo gadu esam tik ilgi gaidījuši, un tā
nozīmīgums pat pārsniedz mūsu prāta spējas visu uzreiz aptvert, jo 100 gadu mūžs tiek dots tikai izredzētajiem! Katrs
no mums ir nodzīvojis tikai daļu Latvijas mūža, tālāk sniedzas vien mūsu senču dvēseļu ceļš, fotogrāfijas, piemiņas
lietas un atmiņas, ko rūpīgi glabājam. No katras dzimtas cilvēku likteņu pavedieniem veidojas lielais un
daudzkrāsainais Latvijas simtgades pavedienu raksts, kas savijies lielā laika kamolā. Šķetinot šo kamolu, redzam, cik
daudz esam pārcietuši, tomēr izturējuši un spējuši atkal celties jaunam attīstības posmam. Šoreiz atskatīsimies uz
aizvadītajiem 100 gadiem kultūras dzīvē mūsu novadā.
3

20.gs. 20.-30.gadi
1

“

2

1. Pie vecās Ozolnieku
pagastmājas
Ozolnieku
pagasta padomes deputāti un
darbinieki, ap 1926.gadu;
2. Ozolnieku pamatskolas
6.klases izlaidums, 1940.gada
2.jūnijs
(pēdējais
pirms
padomju okupācijas), skolas
pārzine Lūcija Cīruļniece
2.rindā, 3. no kreisās;
3. Ozolnieku pamatskola,
1930.gadu beigās.

”

3

1

4

2

“

1. Garozas pagasta tiesa, 1.rindā vidū Teodors Daniševskis, tiesas priekšsēdētājs, 1930.gadu sākums,
2. Garozas pagasta saimniecības "Mākuļi" lauku apstrāde ar traktoru "Fordson", 1930.gadi, saimniecības
īpašnieks Garozas pagasta valdes priekšsēdētājs Eduards Baumanis;
3. Ozolnieku pagasta Sadraudzības biedrības teātris uzveduma "Skroderdienas Silmačos" aktieri, biedrības
10 gadu jubilejas pasākumā, 1930.gads;
4. Ozolnieku pagasta koris ceļā uz 1926.gada Dziesmu svētkiem, fotografēts 1925.gada martā.

”

Melioratoru laiki Ozolniekos

“

2

1

1. Meliorācijas iela Ozolniekos,
1950.gadu beigas;
2.
Netālu
no
Ozolnieku
Meliorācijas mašinu stacijas
kantora un Kultūras nama
(agrākais pagastnams);
3. Pirmo mehānisko darbnīcu
celtniecības
sākums,
blakus
pirmās garāžas, 1950.gadi;
4. Bērnu dārzs "Zīlīte" Ozolniekos,
neilgi pēc atklāšanas, 1960.gadu
vidus.

”

4
3

kultúras dzívé
1

“

2

4

3
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1. Ozolnieku vidusskolas jaunsargi pie Jelgavas
aizstāvju pieminekļa, Grebnera partkā, no
kreisās (ar ziediem) Baiba Buškevica, skolotājs
Vladislavs Stafeckis, jaunsargu vadītājs, Ieva
Elstiņa, 2000.gada 6. augusts;
2. Skolotāju dienā sveic Ozolnieku pamatskolas
ilggadēju direktori Ilonu Švarckopfu, sveicēja
Ozolnieku meliorācijas uzņēmuma Jelgavas
PMK - 13 arodbiedrības komitejas vadītāja
Jefīmija Kronberga, 1980.gadi;
3. Ozolnieku pamatskola un skolēni, 1950.gadi;
4. Ziemassvētku kauju piemiņas akmens
atklāšana Ložmetējkalnā, Tīreļpurvā, centrā
pieminekļa
uzstādīšanas
iniciators
un
organizators Ozolnieku meliorācijas uzņēmuma
Jelgavas PMK - 13 darbinieks Voldemārs
Birznieks, 1977.gada jūlijs.

”

1

“

1. Ozolnieku pagasta jauktais koris "Arka" pēc
1998.gada Vispārējo latviešu Dziesmu svētku
skates pie Latvijas Universitātes, diriģente
Sarma Rudzutaka, 1998.gada jūlijs;
2. Ozolnieku Tautas nama senioru deju kopas
vadītāja Mārīte Skrinda (no kreisās), Ozolnieku
Tautas nama direktors Raitis Krūmiņš, jauktā
kora "Arka" diriģente Sarma Rudzutaka,
2003.gada Vispārējo latviešu Dziesmu un deju
svētku laikā;
3. Ozolnieku kultūras nama darba veterānu deju
kolektīvs "Ozolnieki" pirms 1985.gada Dziesmu
un deju svētku gājiena, pa labi kolektīva vadītāja
Sarmīte Zalcmane, 1985.gada jūlijs.

3

2

”

1

“

2

3

1. Ozolnieku Kultūras nama melioratoru vīru
kora "Zemgale" 20 gadu jubileja un sieviešu
vokālā ansambļa "Madara" 15 gadu jubileja. No
kreisās: Sarma Frišenbrūdere, Ginta Lūse,
Ozolnieku
pilsētciemata izpildkomitejas
priekšsēdētājs Jānis Robežnieks, sieviešu vokālā
ansambļa vadītāja Ārija Melgaile, 1980.gads;
2. Sieviešu vokālā ansambļa dalībnieces sveic
Āriju Melgaili 50. jubilejā, pirmā no kreisās stāv
Ozolnieku Kultūras nama vdītāja Silvija
Andersone, 1975.gads;
3. Ozolnieku Kultūras nama melioratoru vīru
koris "Zemgale" 1970.gada Vispārējo latviešu
Dziesmu svētku fināla skatē, Rīgā, 1970.gada
15.jūlijā. Diriģentes Ārijas Melgailes vadībā
izcīnīta 3.vieta.

”
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JAUNIEŠU AKTIVITATES
SPORTS
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PII “Pūcīte” un PII “Zīlīte” Jaunsardzei Ozolnieku novadā jābūt!
Jaunais gads iesācies ar
kā jaunsargu instruktoru, pirmās pakāpes medaļu.
audzēkņi muzicē kopā
jaunām vēsmām, idejām un kurš turpmāk rūpēsies
Oskars Karls ir saņēmis arī
plāniem arī mūsus novadā.
Ozolnieku novadā
jaunsardze būs!
Aizsardzības Ministrija,

Ir teiciens – kā gadu iesāksi,
tā pavadīsi! Mēs, PII
“Pūcīte”, mīlam muzicēt un
labprāt ar savu prieku
dalāmies ar citiem. Jau pašā
gada sākumā pie sevis
uzņēmām draugus un mīļos
kaimiņus no PII “Zīlīte”, lai
kopā muzicētu. Vokāli
instrumentālais ansamblis
“Dziedošās pūcītes” priecēja
ar koncertuzvedumu
“Zvaigžņu gaismā”.
Savukārt mūzikas skolotājas
Anete Ozola un Sanita
Reinsone, kā arī bērni no

PII “Zīlīte”, mūs visus
ieveda jestru rotaļu virpulī.
Bērni bija sagādājuši mīļu,
pašu rokām gatavotu
pārsteigumu
māksliniekiem, kas radīja
patīkamu gandarījumu. Tie,
kas spēj dāvāt draudzību, to
arī saņem un vienmēr prot
dalīties priekā ar citiem.
Paldies viesiem par kopā
saturīgi pavadīto laiku!
Laura Klegere - Dortāne
PII “Pūcīte” vadītājas vietniece

Jaunieši tiekas
ar Ceļu policijas
pārstāvi

Šī gada tikšanās 12. janvārī
aizsāka sarunu vakars ar
Valsts policijas Ceļu
policijas speciālo uzdevumu
nodaļas inspektoru Jāni
Rinkmani. Sarunu laikā
policijas pārstāvis
iepazīstināja ar savu
ikdienas darbu specifiku,
inventāru un netrafarēto
dienesta transportlīdzekli.
Labāko jautājumu
uzdevējam bija sagatavota

specbalva no Valsts
policijas, kā arī visiem
pārējiem pasākuma
apmeklētājiem tika dāvātas
personīgai drošībai ikdienā
noderīgās atstarojošās
vestes. Pateicamies Valsts
policijai un ceram arī uz
turpmāko sadarbību citos
pasākumos!

Atzinības rakstu par
ieguldījumu jauniešu
patriotiskajā audzināšanā,
jaunu instruktoru piesaistē
un jaunsardzes kustības
attīstībā Jelgavas novadā
un mēs ceram uz tikpat
aktīvu darbošanos arī pie
mums – Ozolnieku novadā.
Ozolnieku novada
jaunieši- puiši un
meitenes, kuri vēlas
iestāties Jaunsardzē no
jauna vai turpināt iesākto
darbošanos, lūgums
sazināties ar Oskaru pa
tālr: 26165811, lai
saņemtu vairāk
informācijas par
jaunsargu tikšanās vietu
un laikiem.

„Lai sasniegtu mērķi, ir
nepieciešama – PACIETĪBA
un NEATLAIDĪBA!
Galvenais, lai pašam būtu
vēlme sevi mainīt gan
morāli, gan fiziski. Man
patīk darbs ar cilvēkiem,
vienmēr strādāju ar 100%
Jaunsardzes un
- LR Aizsardzības
informācijas centrs, kuru ministrijas Krūšu nozīmi, LR atdevi, esmu prasīgs pret
citiem un sevi pašu! ” tā
darbības mērķi ir veicināt prezidentes, LR Ministru
sevi raksturo Oskars Karls.
profesionālā dienesta
prezidenta, NBS
karavīru atlases iespējas komandiera un Brigādes
Santa Tuherma,
un sabiedrības izpratni
komandiera
Izglītības, kultūras un sporta
par valsts aizsardzības
apbalvojumiem,
daļas Jaunatnes lietu nodaļas
jomu, norīko Oskaru Karlu Zemessardzes komandiera
vadītāja

Darbu uzsākuši jaunatnes
darbinieki Ānē un Emburgā
Esam lepni un priecīgi, ka
jaunatnes darbinieku
pulkam Ozolnieku
novadā ir pievienojušies
divi jauni kolēģi.

Ozolnieku Bērnu un
jauniešu iniciatīvu centra
viens no ikmēneša
pasākumiem ir sarunu
vakars "Mētelis", kura
mērķis ir iepazīstināt
bērnus un jauniešus ar
radošām un iedvesmojošām
personībām Latvijā. Tā ir
lieliska iespēja klātienē
satikties ar populāriem
cilvēkiem, kā arī iepazīt
dažādas profesijas.

par Jaunsardzes kustības
attīstību mūsu novadā.
Oskars Karls var lepoties ar
militārajiem apbalvojumiem

Mārīte Vasele jau
veiksmīgi izturējusi
„pārbaudes laiku”, ir guvusi
Februārī jauniešu centrā
atbalstu un pieņemta kā
ciemosies TV raidījumu un
savējā starp jauniešiem.
šovu vadītājs, hokeja kluba
”Rīgas Dinamo " tehniskais Pēc trīs kopīgi pavadītiem
mēnešiem Ānes Jauniešu
direktors Armands
iniciatīvu centrā, droši
Simsons. Ar Armandu
varam teikt, ka jaunieši šei
Simsonu tiksimies 21.
ierodas saturīgi pavadīt
februārī plkst. 17.00
Ozolnieku bērnu un
brīvo laiku. Vispopulārākā
jauniešu iniciatīvu
spēle Ānes JIC ir galda
centrā, Rīgas ielā 29,
teniss. Uz šo spēli vakaros
2.stāvā.
pastāvīgi veidojas rinda.
Jaunieši ir iecienījuši arī
Sintija Ciša,
Ozolnieku Jauniešu centra biljardu un gaisa hokeju.
vadītāja Taču nereti jaunieši ieslīgst

arī aizrautīgās diskusijās.
Jaunieši vēlas runāt par sev
svarīgām tēmām, tas ir
lieliski un liecina, ka viņi
mums uzticas. Tas jau ir
liels solis uz priekšu
kopības sajūtas veidošanā.
Katru mēnesi centrā
ierodas “Gardēdis”, un kopā
ar jauniešiem gatavo
dažādus kulinārijas
”brīnumus”. Ānes
jauniešiem ļoti patīk dejot,
tāpēc katru mēnesi centrā
notiek diskotēka. Dīdžeja
lomu ir uzņēmies viens no
jauniešiem, tamdēļ par
mūzikas izvēli domstarpību
nav. Jaunieši labprāt
iesaistās arī centra telpu
labiekārtošanā un to
izrotāšanā dažādiem
svētkiem, kopīgi veidojot
mājīgu sajūtu.
Otra jaunatnes darbinieku
jaunā kolēģe ir Justīne
Vaivode, kura savā
pārraudzībā tikko
pārņēmusi visu Salgales
pagastu. Turpmāk arī

Justīne
Vaivode
Garozā un Emburgā tiks
nodrošinātas dažādas
jauniešiem interesantas
aktivitātes, radot
lietderīgas brīvā laika
pavadīšanas iespējas. Arī
Salgales jaunieši
līdzdarbosies projektu
īstenošanā gan vietējā, gan
starptautiskā līmenī.
Konsultēsim Garozas un
Emburgas jauniešus par
viņiem aktuālajām tēmām
un nodrošināsim
informācijas pieejamību un
apriti par jaunatnes
politikas jautājumiem visā
Salgales pagastā.
Santa Tuherma,
Izglītības, kultūras un sporta
daļas Jaunatnes lietu nodaļas
vadītāja

21.janvārī visā pasaulē,
daudzviet Latvijā un arī
Ozolnieku novadā, ar
daudzveidīgiem
pasākumiem tika
atzīmēta «Pasaules
Sniega diena 2018»,
sniedzot iespēju ikvienam
aktīvas atpūtas
piekritējam iepazīt un
izmēģināt daudzveidīgas
aktivitātes ar sniegu, lai
pēc tās arī ikdienā
turpinātu pavadīt laiku,
sportojot svaigā gaisā.
Pasaules Sniega diena
šogad tika svinēta jau 7.
gadu pēc kārtas ar moto:
“Explore, Enjoy,
Experience.” Ozolnieku
novada ziemas aktivitāšu

mīļotāji šogad pulcējās
Ānē. Sniegotajās

boulingu, norisinājās
dažādas stafetes, lēcām ar

florbolā, būvējot augstāko
sniega torni un metot

sacensībās piedalījās
septiņas sportiskas
komandas un viņu
līdzjutēji! Sniegā spēlējām

maisu, slēpojām,
sacentāmies precizitātē,
metot sniega pikas mērķī.
Komandas sacentās arī

tālumā dāvanu maisu.
Dienu patīkamu padarīja
sniegs, saule, sportiskas
aktivitātes, jauks

garastāvoklis, dalībnieku
smiekli, ugunskurā cepti
kartupeļi, karsta tēja ar
saldiem kēksiņiem. Kopīgi
ar novada jauniešiem aktīvi
pavadīta lieliska diena, kas
sniedza pozitīvas emocijas
un nodrošināja veselīgu
izkustēšanos. Jaunatnes
lietu nodaļa pateicas
visiem ziemas prieku
baudītājiem no
Ozolniekiem, Brankām,
Salgales, Ānes, mūsu
ciemiņiem no Jelgavas, kā
arī Sporta nodaļai par
sadarbību un sporta
inventāru aktivitātēm.
Santa Tuherma,
Izglītības, kultūras un sporta
daļas Jaunatnes lietu nodaļas
vadītāja

Novada aktīvākos jauniešus godināsim
pasākumā “Aktīvā zīle-2017”
23. februārī plkst. 18.00
Branku pakalpojumu centrā
jau otro gadu svinīgā
pasākumā sumināsim
Ozolnieku novada aktīvākos
jauniešus un jauniešu darba
vadītājus ar mērķi motivēt
Ozolnieku novada skolas
vecuma jauniešus būt
sabiedriski aktīviem,
iesaistoties dažādās
ārpusstundu aktivitātēs un

veicot sabiedriski lietderīgu
brīvprātīgo darbu. Svinīgajā
pasākumā jauniešiem
pateiksimies par dalību un
iesaistīšanos jauniešu
centra pasākumos,
aktivitātēs, kā arī to
organizēšanā un
popularizēšanā.
Sintija Ciša,
Ozolnieku Jauniešu centra
vadītāja

NEMĀCIES un NESTRĀDĀ ?
Esi vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot)
un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts
aģentūrā kā bezdarbnieks
Aicinām tieši TEVI
Piesakies dalībai jauniešu projektā
„PROTI un DARI”
Un tev tiks izstrādāta individuāla pasākumu
programma, pamatojoties tikai uz tavām
interesēm un vēlmēm
Tu varēsi :
Iepazīt sev interesējošu profesiju
Uzzināt savas nākotnes iespējas
Piedalīties dažādās neformālās apmācībās
Attīstīt savas prasmes
Saziņai:
Programmas vadītāja Santa Tuherma
Pa e-pastu santa.tuherma@ozolnieki.lv
vai pa tālruni 29403169

Piesakies!

Skolēni “Es – līderis” projektā
rūpējas par dzīvniekiem
Šajā mācību gadā Garozas
pamatskolas 7. un 8.klases
skolēni iesaistījušies
projektā ”Esmu līderis”.
Projekta ietvaros mūsu
līderu komanda 16. janvārī
devās uz dzīvnieku
patversmi “ĶEPU ĶEPĀ”,
kas atrodas Salgales
pagastā. Liels pārsteigums
skolēniem bija, ka jaunajā
patversmē mitinās 63 suņi,
daudzi kaķi un zirgi. Katram
no tiem bija savs skaudrais
dzīves stāsts, ar kuru
iepazīstināja saimniece
Gundega Bidere. Daži no
bērniem tos tik tuvu redzēja
pirmo reizi un bija
pārsteigti, ka arī
dzīvnieciņiem ir speciāli
ierīkotas pastaigu un
ēdināšanas vietas,
apsildāmas guļvietas.
Mēs vēlamies palīdzēt tiem,
kas par sevi nevar
parūpēties, darot labu mūsu
apkārtnei, vēlējāmies
pamanīt tos, ko ikdienā
nereti aizmirstam. Garozas
pamatskolas bērni palīdzēja
sagādāt zvēriņiem našķus,
sedziņas un citas noderīgas
lietas. Neaprakstāmas

sajūtas piedzīvoja arī mūsu
skolas mazie palīgi, kuri
palīdzēja īstenot plānu
“Brīvprātīgie darbībā”. Liels
atbalsts bija jūtams ne tikai
no skolēniem, bet arī no
skolotājiem.
Vēlējāmies izdarīt visu, kas
mūsu spēkos, lai palīdzētu
šiem dzīvniekiem, jo ne
tikai katrs cilvēks, bet arī
dzīvnieks ir pelnījis būt
mīlēts un novērtēts. Ir
patīkami darīt labu,
neprasot neko pretī. Pēc
pirmās viesošanās
sapratām, ka arī turpmāk
apciemosim patversmi un
palīdzēsim šiem
dzīvniekiem savu iespēju
robežās.
Aicinām arī citus
novadniekus pievienoties
palīdzībā mūsu mazākajiem
brāļiem, jo viņi ir atkarīgi
no cilvēkiem un vieni paši
nespēj izdzīvot. Mēs esam
atbildīgi par tiem, ko
pieradinām!
Maija Medinika,
Garozas pamatskolas skolotāja,
projekta koordinatore
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”Ozoli” izcīna 1. vietu Latvijas
čempionātā virves vilkšanā telpās!

SPORTS

Aicina "Zolītes turnīrs - 2018"
Sportiskais azarts
novadniekos joprojām ir
dzīvs, to 10.janvārī
apliecināja dalībnieki
"Zolītes turnīra -2018"
pirmās kārtas sacensībās,
bet 17. janvārī notika otrās
kārtas izspēle, kur
piedalījās 28 dalībnieki.
Šobrīd rezultāti tiek
apkopoti, kas pirms
nākamās kārtas tiks
publicēti pašvaldības mājas
lapā www.ozolnieki.lv, lai
dalībnieki provizoriski
zinātu savus spēles
partnerus.
Turnīra dalībnieki vienojās,

ka arī šogad tiks izspēlētas
sešas kārtas, no kurām
piecas labākās tiks
vērtētas. Turnīrs notiek
trešdienās plkst.19:00
Ozolnieku Sporta centrā.
Tāpēc visi interesenti tiek
gaidīti uz nākamajiem
mačiem - 31.janvārī, 7. un
14. februārī.
Lai veicas un uz tikšanos
pie spēļu galdiem!
Svetlana Krūmiņa, Veselīga
dzīvesveida un sporta
nodaļas vadītāja
mob. 29450547, e-pasts:
svetlana.krumina@ozolnieki.lv

Lepojamies!

Ozolnieku karatistu uzvaras
7. absolūtajā bērnu karatē
čempionātā „Ozolnieki 2018"

14. janvārī Ozolnieku Sporta
centrā norisinājās 7.
absolūtais bērnu karatē
čempionāts „Ozolnieki
2018". Sacensībās piedalījās
vairāk nekā 300 sportisti no
20 Latvijas karatē klubiem,
Lietuvas un pat no Indijas.
Sīvā konkurencē Ozolnieku
karatisti izcīnīja 4
godalgotas vietas: Rostislavs
Gorbunovs - 1.vieta SUMO
disciplīnā, Martins Kolkovs
- 2. vieta SUMO disciplīnā.
Abi sportisti 27 dalībnieku
konkurencē cīnījās vienā
kategorijā un finālā dalīja
pirmo un otro vietu. Ksenija

Tesjolkina izcīnīja 3. vietu
SUMO disciplīnā.
Jāpiezīmē, ka meitenei tās
bija pirmās sacensības.
Igors Fomenko KUMITE
disciplīnā (kategorijā – zēni
12 gadi) izcīnīja 3. vietu.
Igoram bija ļoti stipri un
pieredzējuši konkurenti no
vadošajiem Latvijas karatē
klubiem.
Apsveicu sportistus ar
izcīnītajām godalgām un
pateicos vecākiem par
sportistu atbalstu!
Sergejs Fomenko,
treneris

Šogad Latvijas virves
vilkšanas federācija Latvijas
čempionātu virves vilkšanā
telpās izvēlējās rīkot Jelgavā.
Sacensības norisinājās
veiksmīgi, kopumā pulcējot
aptuveni simts dalībnieku,
kuru vidū bija arī trīs
komandas no Lietuvas.
Ozolnieku novada virves

līdz 680 kilogramiem, un MIX
grupā
Latvijas čempionātā startēja
Alīna Sarģele.
„”Ozoli” ieguldījuši nopietnu
darbu, un šāds rezultāts
sasniegts, pateicoties
gatavošanās procesam,” vērtē
E. Ludzītis.
Latvijas čempionātā

vilkšanas kluba “Ozoli”
treneris Edgars Ludzītis
norāda, ka lielākoties
čempionātā startēja
pieredzējuši virves vilcēji. To
vidū bija Ozolnieku iedzīvotāji,
kas jau ilgus gadus pārstāv
klubu ”Ozoli” – klubs izcīnīja 1.
vietu vīriešu konkurencē
(Andris Sarģelis un Oskars
Oļševskis), kļūstot arī par
čempioniem šajās kategorijās,
kā arī 2. vietu svaru kategorijā

komandas sacentās
kategorijās: senioru komandas
ar kopējo svaru līdz 680
kilogramiem; MIX grupas
komandas ar kopējo svaru līdz
600 kilogramiem; vīriešu
grupā ar kopējo svaru līdz 320
kilogramiem un sieviešu
grupā ar kopējo svaru līdz 270
kilogramiem. Bet Jelgavas
čempioni tika noskaidroti
divās kategorijās – sieviešu un
vīriešu –, iegūstot ne vien

Jelgavas, bet arī Latvijas
čempionu titulu šajās
kategorijās.
REZULTĀTI
Latvijas čempionāts
Komandas ar kopējo svaru
līdz 680 kilogramiem:
1. vieta – virves vilkšanas
klubs ”Velkonis”;
2. vieta – virves vilkšanas
klubs ”Ozoli”;
3. vieta – Līvbērzes komanda.
MIX grupa: līdz 600kg
1. vieta – Latvijas izlase virves
vilkšanā;
2. vieta – virves vilkšanas
klubs ”Ozoli”;
3. vieta – virves vilkšanas
klubs ”Velkonis”.
Vīriešu komandas: līdz 320 kg
1. vieta – virves vilkšanas
klubs ”Ozoli”;
2. vieta – virves vilkšanas
klubs ”Velkonis” (1. komanda);
3. vieta – Jelgavas novada
komanda.
”Mēs pasaulē vēl neesam
pazīstami kā šī sporta veida
valsts, tādēļ, atzīmējot kluba
20 gadu jubileju, plānojam
nākamgad sarīkot
starptautisku turnīru,
uzaicinot aptuveni astoņas
dalībvalstis,” iecerēs dalās E.
Ludzītis.
Solvita Cukere

Nacionālas līgas volejbola
pirmā apļa spēles noslēdzās
2017.gada nogalē. Tajās VK
Ozolnieki svinēja piecas
uzvaras, gūstot 12 punktus,
ierindojoties godpilnajā
2.vietā turnīra tabulā.
Arī Jaunais- 2018.gads
novada volejbolistiem ir
iesācies spraigi, un
aizvadītas jau pirmās divas
spēles. 12.janvārī savā
laukumā uzņēmām
sportistus no Cēsīm.
Viesiem enerģiskā piecu
setu mačā tomēr izdevās
uzveikt VK Ozolnieki
komandu. Rezultatīvākie
spēlētāji VK Ozolnieki
rindās - Edgars Jusis, Emīls
Elksniņš un Toms Benjavs.
13.janvārī pie mums
viesojās līgas ”pastarīši” no
Daugavpils- SK
Lokomotīve. Mūsu
komanda izrādījās
spēcīgāka un svinēja uzvaru
trīs setu spēlē. Par mača
labāko spēlētāju atzina

libero Kārli Krauzi.
Rezultatīvākie mūsu rindās
- Edgars Jusis, Emīls

spēlēm esam turnīra tabulas
2. vietā ar sakrātiem 16
punktiem. Atpaliekam vien

zaudējuma.
Jāatzīmē, ka mūsu
volejbolisti ir rezultatīvāko

vietā, bet Emīls Elksnītis ar
110 punktiem 5. vietā.
20.janvārī VK Ozolnieki
dosies uz Ventspili, bet
27.janvārī mērosimies
spēkiem ar Aizputes
komandu.
Februārī aizvadīsim
atlikušās divas regulārās
čempionāta spēles mājās 3. februārī pret Vecumnieku
komandu un 24.februārī
pret SK RTU.
Jāpiebilst, ka trīs mūsu
komandas puiši piedalījās
arī U18 Eiropas čempionāta
atlases turnīrā Grieķijā
mūsu trenera Gunta Atara
vadībā.

Paldies visiem
līdzjutējiem, kuri mūs
atbalsta spēlēs!
Elksniņš un Jānis
Gabrānovs.
Pēc šīm divām janvāra

no Ventspils volejbola
komandas, kurai šajā
sezonā nav bijis neviena

spēlētāju top piecniekā Edgars Jusis ar 123
punktiem ierindojies 2.

Kārlis Karčevskis,
VK Ozolnieki

Lepojamies ar novadnieku sasniegumiem peldēšanā
Jelgavas Specializētās
peldēšanas skolas (JSPS)
audzēkņi un Ozolnieku
novada iedzīvotāji – Didzis
Rudavs un Kristers
Gromovs 2017. gadā
izcīnījuši ievērojamus
sasniegumus peldēšanā.
Didzis Rudavs decembrī,
startējot Latvijas junioru
čempionātā peldēšanā
Jelgavā, izcīnīja sudraba
medaļu 100 metros brasā,
komandas sastāvā zeltu
4x50 m brīvā stila stafetē
un 4x50 m kompleksajā
stafetē; novembrī 62.
starptautiskajā peldēšanas
festivālā Vācijas pilsētā
Rostokā - divas zelta
medaļas 50 un 100 metros
brasā 2000.–2001. gadā
dzimušo grupā, startējot
komandas sastāvā, brīvajā
stilā un kombinētajā 4x50
metru stafetē izcīnīta
bronza; jūlijā Latvijas
Jaunatnes olimpiādē
Jelgavā Didzis apliecināja,
ka ir labākais brasā – divas
zelta medaļas, komandu
sastāvā 4x100 brīvā stila
stafetē un kompleksajā
stafetē izcīnīts sudrabs;
jūnijā Ķīpsalas peldbaseinā
notika Latvijas junioru un
jauniešu čempionāts
peldēšanā, kur Didzis
izcīnīja sudrabu 100 metru
distancē brasā un divas
trešās vietas komandā

4x50 metru brīvā stila
stafetē un kombinētajā
stafetē, savukārt martā -

metros brasā garajā (50
metru) baseinā sacensībās
Berlīnē.

uzrādīja otru labāko
rezultātu 100 metru brasa
peldējumā, komandā 4x100

junioru un jauniešu
čempionātā peldēšanā
Kristers bija otrs ātrākais
100 metros brasā, izcīnīta
uzvara komandā 4x50
metru brīvā stila stafetē un
4x50 metru kombinētajā
stafetē; martā
«International Swim
Meeting 2017» Berlīnē
individuālo rezultātu
izaugsmē jaunu virsotni
sasniedza Kristers - 50
metru brasa distanci
pieveicot 30,77 sekundēs
un izpildot sporta meistara
normatīvu.

Apsveicam puišus
ar panākumiem
un vēlam jaunus
sasniegumus!
«International Swim
Meeting 2017» Berlīnē Didzis Rudavs izcīnīja zelta
medaļu 2001.-2002.gadā
dzimušo grupā 100 metros
brasā un sudraba godalgu
50 m distancē.
Kopumā Dzidzim 2017.
gadā 10. vieta Eiropas
Jaunatnes olimpiskajā
festivālā peldēšanā 100 m
brasā, Latvijas Jaunatnes
olimpiādē divas zelta
medaļas, kā arī šogad
kļuvis par Baltijas un
Latvijas čempionu.
Augstvērtīgākais rezultāts
Didzim 2017. gadā - 50

Kristers Gromovs
decembrī, startējot
komandu sastāvā Latvijas
junioru čempionātā
peldēšanā Jelgavā, izcīnīja
zeltu 4x50 metru brīvā stila
stafetē, novembrī 62.
starptautiskajā peldēšanas
festivālā Vācijas pilsētā
Rostokā - divas zelta
medaļas 50 un 100 metros
brasā 2002.–2003. gadā
dzimušo grupā, sudraba
medaļu 50 metros brīvajā
stilā 2002.–2003. gadā
dzimušo grupā; jūlijā
Latvijas Jaunatnes
olimpiādē Jelgavā Kristers

brīvā stila stafetē un
kompleksajā stafetē izcīnīts
sudrabs; jūnijā Ķīpsalas
peldbaseinā Latvijas

Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa

KATRU PIEKTDIENU AICINĀM
OZOLNIEKU NOVADA IEDZĪVOTĀJUS
IZKUSTĒTIES UZ LEDUS!
no plkst. 20:30 - 22:00
Ozolnieku novada pašvaldība aicina
Ozolnieku novada iedzīvotājus uz
bez maksas publisko slidošanu "Ozo ledus hallē"
Stadiona ielā 5b., Ozolniekos.
Tālrunis informācijai: 29844955
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VK Ozolnieki 2018. gadu iesāk ar 2. vietu Nacionālajā līgā
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Pievēršas
izglītības darba
analīzei
Janvārī novada Izglītības
nodaļā esam uzsākuši
aktīvu darbību pie datu
ievākšanas platformas
Edurio.com iedzīvināšanas
mūsu novada izglītības
iestādēs. 12.janvārī novada
skolu direktori, viņu
vietnieki un pirmsskolas
izglītības iestāžu vadītāji
tikās Ozolnieku vidusskolas
datorklasē uz apmācību.
Apmācības procesā
pedagogi apguva iemaņas,
kā veidot kvalitatīvas
aptaujas, ievākt datus un
tos analizēt, lai izdarītu
secinājumus par izglītības
iestādē notiekošo.
Aptaujas vēlamies
izmantot ar mērķi veikt
regulāru esošās situācijas
diagnostiku, izzināt visu
izglītībā iesaistīto pušu
vajadzības, viedokli un
vēlmes, kā arī, lai
uzraudzītu dažādu
pārmaiņu ieviešanas
procesa efektivitāti un tā
atstāto iespaidu uz
pedagogiem, skolēniem un
vecākiem. Šogad katru
mēnesi esam izvirzījuši
prioritāro aptauju
mērķauditoriju, lai līdz
2018.gada maijam
noskaidrotu, kā jūtas un
strādā pedagogi, ko par
savu skolu domā skolēni,
kāds ir skolēnu vecāku
redzējums par izglītības
iestāžu attīstības
virzieniem. Janvārī izsūtīta

universāla anketa visiem
vispārējās izglītības un
pirmsskolas izglītības
iestāžu pedagogiem,
februārī plānojam aptaujāt
klašu audzinātājus, bet
martā pievērsīsimies jauno
pedagogu un vecāku
viedokļu noskaidrošanai.
Paralēli katra izglītības
iestāde var organizēt
skolēnu aptaujas gan par
skolas vidi, gan mācību
stundu kvalitāti un
apmierinātību ar materiāli
tehnisko bāzi.
Vēl līdz šī gada septembrim
Edurio.com aptaujas
pieejamas bez maksas,
taču no 2018./2019.mācību
gada par to izglītības
iestādēm tiks piemērota
lietošanas maksa, tādēļ vēl
jo svarīgāk ir šobrīd
darboties un izvērtēt šī
pakalpojuma lietderību un
nepieciešamību. Visus
ievāktos datus analizēsim,
lai tos izmantotu ar
izglītības jomu saistītu
lēmumu pieņemšanā un
sniegtu konkrētu atbalstu
iesaistītajām pusēm. Par
svarīgākajiem rezultātiem
informēsim arī sabiedrību,
lai turpmāk uz izglītību
Ozolnieku novadā
mēģinātu skatīties caur
vienotu prizmu un
viedokļus balstītu ne tikai
personīgajā pieredzē, bet
arī statistikas datos.

Mainīsies pedagogu darba kvalitātes
novērtēšana un skolēnu apbalvošanas kartība

29.janvāra Izglītības,
kultūras un veselīga
dzīvesveida komitejas sēdē
prezentēja un virzīs uz
domes sēdi trīs jaunus
saistošos noteikumus, kas
attiecas uz izglītības jomu
novadā. Tie noteiks kārtību,
kādā izglītības iestādēs veiks
pedagogu darba kvalitātes
novērtēšanu, noteikumus
par pedagogu profesionālās

profesionālo pilnveidi savas
iestādes ietvaros, veicināt
mūsdienīgas un kompetenču
pieejā balstītas pedagoģijas
prakses nostiprināšanos,
novērtēt kvalitatīvu darbu,
piedāvājot ikmēneša vai
vienreizēju piemaksu;
Ministru kabineta noteikumi
paredz, ka šādu kārtību
izstrādā un Skolas padomē
apstiprina katra izglītības

pilnveides programmu
saskaņošanu un kārtību,
kādā apbalvojam skolēnus
par sasniegumiem mācību
procesā.
Atbilstoši Ministru kabineta
2017.gada 22.augusta
noteikumiem Nr.501
“Pedagogu profesionālās
darbības kvalitātes
novērtēšanas organizēšanas
kārtība”, esam izstrādājuši
jaunu kārtību, kā novērtēt
pedagogu darba kvalitāti un
attiecīgi piešķirt
kvalifikācijas pakāpes. Ar
šiem noteikumiem, pēc to
apstirināšanas būs
iespējams iepazīties
Ozolnieku novada mājaslapā
www.ozolnieki.lv, kā arī
drīzumā katrā izglītības
iestādē. Šīs kārtības
galvenais mērķis ir atbalstīt
nepārtrauktu pedagogu

iestāde, taču, apspriežoties
ar direktoriem un vadītājiem,
lēmām, ka vispirms
izstrādāsim paraugkārtību,
kas ir vienota visā novadā.
Izejot no tās, katra iestāde
varēs pielāgot savus
noteikumus un, pēc
saskaņošanas ar Izglītības
nodaļu, apstiprināt
lietošanai savā skolā.
Galvenie pedagogu darba
kvalitātes kritēriji:
pedagoģiskā procesa
plānošana un vadīšana;
pedagoģiskā procesa
mērķtiecība un rezultāti;
pedagoga ieguldījums
izglītojamā individuālo spēju
attīstībā un izglītojamā
mācīšanās vajadzību
nodrošināšanā; pedagoga
ieguldījums izglītības
iestādes attīstībā; pedagoga
sadarbība, pieredzes

uzkrāšana un pārnese.
Novērtēšanas procesā
paredzētie posmi:
• mērķu izvirzīšana un
saskaņošana;
• mācību procesa
vērojumi un atbilstošas
sarunas, lai sniegtu
atgriezenisko saiti;
• pedagoga sagatavots
pašvērtējums, kas
pamatots ar skolēnu
aptaujas datu
rezultātiem un citiem
sava darba rezultātus
apstiprinošiem
pielikumiem;
• izvērtēšanas saruna un
pakāpes piešķiršana.
Šādu darba kvalitātes
novērtēšanu veiks katru
mācību gadu skolu un
pirmsskolu metodisko grupu
ietvaros, taču visi pedagogi,
kuri iestādē nostrādājuši
vismaz 1 gadu, varēs
pieteikties arī kvalifikācijas
pakāpes piešķiršanai. Šajā
gadījumā izvērtēšanu veiks
speciāli izveidota komisija.
Par to, kā šī kārtība ietekmē
pedagogu motivāciju un
mācību darba kvalitāti,
objektīvi varēs spriest
2018.gada rudenī, kad būs
skaidrība gan par piemaksu
apmēru, gan par kritēriju un
prasību samērojamību.
Šobrīd visu iestāžu vadītāji ir
apņēmības pilni sākt darbu
pie jaunās kārtības
īstenošanas, jo skaidrs, ka
kvalitātes novērtēšanai
jābūt roku rokā ar
atalgojuma palielināšanu.
Jau nākamajā avīzes numurā
sīkāk apskatīsim jauno
kārtību, kādā apbalvosim
skolēnus. Ar to pēc
apstirpināšanas būs
iespējams iepazīties
arī Ozolnieku novada
mājaslapā www.ozolnieki.lv.

Ozolnieku novadā pedagogu atalgojumu
palielinām plānveidīgi
Tāpat kā visā valstī, arī
Ozolnieku novadā tiek
meklētas iespējas
paaugstināt pedagogu
atalgojumu. No 2018.gada
1.janvāra ir izdevies rast
iespēju palielināt darba
samaksu pirmsskolas
izglītības iestāžu
pedagogiem, kuriem
turpmāk atalgojums par
pilnas slodzes darbu būs
800 eiro mēnesī. Finanšu
līdzekļi algu pieaugumam
paredzēti pašvaldības

2018.gada budžetā.
Otra patīkamā ziņa skar
Ozolnieku vidusskolas
pedagogus, kuriem
turpmāk algas likme par
slodzi būs 760 eiro un 800
eiro, nosakot diferenciāciju
pēc iepriekš iegūtajām
kvalifikācijas pakāpēm. Tas
nozīmē, ka individuāli
pedagogu algas pielikums
svārstās aptuveni no 30 līdz
90 eiro. Līdzekļus šim
atalgojuma palielinājumam
Ozolnieku vidusskola

radusi sava pieņemtā
budžeta ietvaros, izsverot
prioritātes un izvēloties
vairāk tērēt atlīdzībai, nevis,
piemēram, preču un
pakalpojumu iegādei.
Kopējais skolas budžets nav
lielāks kā aizvadītajā gadā.
Ozolnieku novada skolu
tīkla pārskatīšanas un
potenciālu reformu
rezultātā plānojam no
2018.gada 1.septembra rast
iespēju arī pārējo novadā
strādājošo pedagogu algu

palielināšanai, jo pašvaldība
atbalsta pienācīgu skolotāju
darba novērtēšanu. Lai tas
varētu notikt, uzreiz pēc
budžeta apstiprināšanas
Izglītības, kultūras un
sporta daļa, Izglītības
nodaļa un izglītības iestāžu
vadītāji sāks darbu pie
visaptverošas esošās
sistēmas analīzes,
stratēģiska redzējuma
izstrādes, plānu
prezentēšanas un
realizēšanas. Mūsu visu

interesēs ir izglītot un
audzināt inteliģentu,
pašpietiekamu, sabiedriski
aktīvu un laimīgu jauno
paaudzi. Lai tas notiktu,
mums jārūpējas par
pedagogu labklājību un
profesijas prestižu.
Rakstu autore Ance Jaks,
Izglītības, kultūras un sporta
daļas Izglītības nodaļas
vadītājas vietniece

APSTIPRINĀTS
ar Ozolnieku novada domes
2017.gada 14.decembra lēmumu Nr.3 (prot. Nr.13)
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto un piekto daļu,
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 ”Kārtība, kādā aprēķināms,
piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un
slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 15.punktu,
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi”
43.punktu
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu un 25.2 pantu
Izdarīt Ozolnieku novada domes 2012.gada 11.decembra saistošajos noteikumos Nr.14/2012 „Par
Ozolnieku novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” šādus grozījumus:

11. Aizstāt noteikumu 30.punktā skaitli “55,00” ar skaitli “150,00”.
12. Aizstāt 47.punktu vārdus “ģimenēm (personām)” ar vārdiem “personām, kuras nav nodokļu
maksātāji”.
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs

3. Izteikt noteikumu 5. punktu sekojošā redakcijā:
„5. Tiesības saņemt pašvaldības sociālo palīdzību ir krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai nodrošinātu to pamatvajadzības un veicinātu
darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanai.”
4. Izteikt noteikumu 6.punktu sekojošā redakcijā:
„6. Atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam pašvaldībā izvērtē un nosaka atbilstoši
normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu.”
5. Aizstāt noteikumu 7. punktā vārdus “nav zemāks par Ozolnieku novadā noteikto trūcīgas
personas materiālā stāvokļa līmeni” ar vārdiem “nepārsniedz trūcīgas personas materiālā
stāvokļa līmeni”.
6. Noteikumu 10.punktā:
papildināt 10.5.1. apakšpunktu ar vārdiem “kura atjaunojama ik pēc 6 mēnešiem”;
papildināt punktu ar 10.5.3. apakšpunktu sekojošā redakcijā:
“10.5.3. pabalsta saņemšanai par kurināmā iegādi jāiesniedz kurināmā apmaksu apliecinoši
dokumenti ar maksātāju identificējošiem datiem”.
7. Aizstāt noteikumu 16.3. apakšpunktā, 22. un 23.punktā vārdu “ārkārtas” ar vārdu “krīzes”.
8. Aizstāt noteikumu 22.punktā skaitli “285,00” ar skaitli “400,00”.
9. Papildināt noteikumu 27.punktu aiz vārdiem un skaitļa “128,06 euro” ar vārdiem un skaitli “vai
invalīdiem kopš bērnības – 213,44 euro” un aizstāt skaitli “250,00” ar skaitli “320,00”.

Pašvaldība lemj veco katlu
māju likteni Emburgā un Garozā

Informējam, ka pēc
iedzīvotāju ierosinājuma
sapulcēs Salgales pagasta
Emburgā un Garozā,
pašvaldības speciālisti
uzsāka nepieciešamās
darbības, lai pērnā gada
nogalē nojauktu veco katlu
māju Emburgā. Reālos
būves nojaukšanas darbus
aizkavēja fakts, ka ēkā
atradās elektro sadale, ko
bija nepieciešams atdalīt no
nojaucamās ēkas un atļauju
saskaņošanas process

Dainis Liepiņš

Saistošo noteikumu Nr.14/2017
„Grozījumi Ozolnieku novada pašvaldības 2012.gada
11.decembra saistošajos noteikumos Nr.14/2012 „Par Ozolnieku
novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”
Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2017.gadā tika izdarīti grozījumi Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likumā, definējot krīzes situāciju un
nosakot pabalsta krīzes situācijā piešķiršanas
nosacījumus. Savukārt no 2018.gada 1.janvāra stājas
spēkā grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta
noteikumos Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”, paplašinot
īpašumu un naudas līdzekļu uzkrājumu sarakstu, ko
neņem vērā, atzīstot ģimeni (personu) pa trūcīgu.

2. Īss projekta satura izklāsts

Ar saistošo noteikumu grozījumiem atcelti pašvaldības
noteiktie kritēriji trūcīgas ģimenes (personas) statusa
saņemšanai Ozolnieku novadā, pabalsts ārkārtas
gadījumos aizstāts ar pabalstu krīzes situācijā un
palielināts tā apmērs, kā arī palielināts vienreizējais
pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei,
beidzoties ārpusģimenes aprūpei. Tāpat ievērojami
palielināts dzīvokļa pabalsts bez vecāku gādības palikušam
bērnam, paredzot īres tirgus situācijai atbilstošu īres
maksas daļu līdz 95,00 euro.

1. Svītrot no noteikumu tiesiskā pamatojuma vārdus “Ministru kabineta 2010.gada 30.marta
noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu” 19.4. apakšpunktu”.
2. Noteikumu 2.punktā:
izteikt 2.10. apakšpunktu sekojošā redakcijā:
„2.10. krīzes situācija - situācija, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes (personas)
gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un
tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība”;
papildināt 2.punktu ar 2.12.apakšpunktu sekojošā redakcijā:
“2.12. apgādnieks – persona, kurai saskaņā ar likumu vai tiesas nolēmumu ir pienākums rūpēties
par savu laulāto, bērniem vai vecākiem”.
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3.Informācija par plānoto projekta 2018.gada pašvaldības budžetā papildus nepieciešami
ietekmi uz pašvaldības budžetu
finanšu līdzekļi:
- dzīvokļa pabalstam bez vecāku gādības palikušam
bērnam – papildus līdz 3600,00 euro;
- pabalstam krīzes situācijā – papildus līdz 600,00 euro.
4.Informācija par plānoto projekta Nav attiecināms
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5.Informācija par
administratīvajām procedūrām

Administratīvajām procedūrām tiek pakļauta lēmuma
pieņemšana, izpildes administrēšana un pārsūdzēšana.

6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Nav organizētas.

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs

Dainis Liepiņš

Paziņojums par rakstisku izsoli zemes vienības
daļai Skolas ielā 2, Ozolniekos

Ozolnieku novada domes
Iepirkumu un izsoļu komisija
izsludina rakstisku izsoli
zemes vienības daļai Skolas
ielā 2, Ozolnieku pagastā,
Ozolnieku novadā, kadastra
apzīmējums 54660010832,
ar platību 0,1859 ha, ar
apbūves tiesībām un auto
stāvlaukuma izbūvi. Maksa
prasīja noteiktu laiku, tomēr par apbūves tiesību ir EUR 15
000,00 (piecpadsmit tūkstoši
darbus izdevās paveikt
eiro un 0 centi), un apbūves
2017. gada decembrī, bet
tiesību izsoles nosacītās
šobrīd, rūpējoties par
iedzīvotāju drošību, un,
nomas maksas apmērs ir ne
kamēr tiek risināts
mazāks kā 3% (trīs procenti)
jautājums par ēkas tālāko
gadā no zemes kadastrālās
izmantošanu, vecajai katlu
vērtības, papildu maksājot
mājai Salgales pagasta
pievienotās vērtības nodokli
Garozā logiem un durvīm
(turpmāk- PVN) un
priekšā tika aizsistas
nekustamā īpašuma nodokli.
plāksnes.
Izsoles minimālais solis 1%
Sabiedrisko attiecību un (viens procents) gadā no
informācijas daļa zemes kadastrālās vērtības.

Janvāris 2018

Grozījumi Ozolnieku novada domes 2012.gada 11.decembra
saistošajos noteikumos Nr.14/2012
“Par Ozolnieku novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”

10. Papildināt noteikumu 28.punktu aiz vārdiem un skaitļa “64,03 euro” ar vārdiem un skaitli “vai
invalīdiem kopš bērnības – 106,72 euro”.

Maksimālais solis nav
ierobežots.
Nomas līguma termiņš ir līdz
30 (trīsdesmit) gadiem ar
tiesībām pagarināt. Objekta
apskati var veikt, iepriekš
vienojoties par apskates laiku
ar komisijas priekšsēdētāju
Svetlanu Krūmiņu, tālrunis
29450547.
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties interneta vidē
www.ozolnieki.lv, kā arī tie ir
izvietoti Ozolnieku novada
pašvaldības ēkā (Stadiona ielā
10, Ozolniekos, Ozolnieku
novadā) pie ziņojuma dēļa.
Izsoles dalībnieki savus
pieteikumus izsolei iesniedz
līdz 2018. gada 15.
februārim, plkst. 8:10,
Ozolnieku novada pašvaldības
kancelejā (2.kabinets),
Stadiona ielā 10, Ozolniekos,

Ozolnieku novadā.
Izsolei iesniegtie piedāvājumi
tiks atvērti 2018.gada
15.februārī plkst.8.10.
Kontaktpersona par
noteikumiem: Komisijas
priekšsēdētāja Svetlana
Krūmiņa, tālrunis 29450547,
e-pasts:
svetlana.krumina@ozolnieki.lv

AIZSAULĒ
AIZGĀJUŠI
Ina Lapiņa
1944
Biruta Vija Buša
1944
Ņina Apsīte
1966
Lidija Mišina
1941
Jānis Nikolajevs
1940
Jānis Skujiņš-Trokša 1958
Jevgenija Jegorova 1929
Nikolajs Medvediks 1961
Vladimirs Hmeļņickis 1952
Jons Galvanovskis 1923
Imants Bolmanis
1927

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.14/2017

JAUTĀJUMS:
Kas bija vērtīgākais ko šodienas lekcijā dzirdējāt?

Jana Vītola

Liene Medne
Vērtīgākais, ko šajā lekcijā
dzirdēju bija atgādinājums sev,
ka ikdienā ir jārūpējas par savu
labsajūtu. Kā arī to, cik svarīgi
ir
pievērst
uzmanību
apstākļiem, kas ikdienā rada
stresu, lai novērstu tā negatīvo
ietekmi.

Arī es ikdienā un darbā reizēm saskaros
ar stresu, bet man ir savi paņēmieni, kā ar to tikt
galā, jo pēc dabas esmu ļoti pozitīva. Uz šo lekciju es
atnācu, lai paplašinātu savu redzesloku un gūtu
jaunu pieredzi. Šī lekcija bija ļoti pamācoša un
vērtīga, taču man tā nebija īpaši nepieciešama, jo
līdzīgu informāciju jau esmu guvusi iepriekš. Man tā
drīzāk bija kā zināšanu atkārtošana. Varbūt noderīgi
būtu dzirdēt vairāk piemērus no dzīves, sarunas ar
cilvēkiem, kas ar saviem iedvesmas stāstiem palīdzētu
tiem, kuriem tiešām vajadzētu saprast, kā cīnīties ar
stresu un tā radītajām sekām.

Ozolnieku Tautas namā
11.janvārī
projekta „Slimību profilakses un
veselības veicināšanas pasākumi
Ozolnieku novadā”
(Nr.9.2.4.2/16/I/066) ietvaros notika
informatīva LEKCIJA
„Stresa pārvarēšana - kā mazināt
stresu ikdienā un attīstīt stresa
noturību”.
Apmeklētājus pēc šīs lekcijas
intervēja Ozolnieku Jauniešu TV.

Santa Tuherma
Sapratu, ka neesmu vienīgā,
kurai ikdienā netrūkst stresa
situāciju. Tādu cilvēku mums apkārt ir daudz.
Šodien gandrīz ikvienam stresa situācijas ir gan
darba vidē, gan mājās. Pēc šīs informatīvās lekcijas
aizdomājos par to, cik svarīgi ir spēt šādās
paaugstināta stresa situācijās spēt saglabāt mieru,
pareizi reaģēt, un ar kādu personisko attieksmi šīs
situācijas ir iespējams pārvarēt.

Aija Freimane
Paldies organizatoriem par jaukā atmosfērā pavadītu
vakaru. Tā bija vērtīga iespēja uz mirkli apstāties no
ikdienas skrējiena. Daudz no dzirdētā jau bija zināms, taču
lektores atraktīvais un reālās dzīves situācijās balstītais
stāstījums iedvesmoja padomāt, ko vēl varu darīt, lai
uzlabotu savu emocionālo labsajūtu stresa piepildītās
ikdienas situācijās.varu darīt, lai uzlabotu savu
emocionālo labsajūtu stresa piepildītās ikdienas situācijās.

Seminārā par garīgo veselību mācās atpazīt un mazināt stresa ietekmi
Projekta ”Slimību profilakses un veselības
veicināšanas pasākumi
Ozolnieku novadā” (Nr.
9.2.4.2/16/I/066) ietvaros
11. janvāra vakarā
Ozolnieku Tautas namā
aizsākās jauns astoņu
semināru cikls, kas
dalībniekus rosinās
pievērsties dažādiem
garīgās veselības un
labsajūtas aspektiem.
Pirmajā nodarbībā
klātesošie mācījās atpazīt
dažādus stresa veidus un
diskutēja par stresa
pārvarēšanu. Dažādus
ceļus, kā mazināt stresu
ikdienā, atraktīvi atklāja
psiholoģe Agita Iļjučonoka. Bezmaksas nodarbības
Ozolnieku novada
iedzīvotājiem notiks divas
reizes mēnesī ceturtdienu
vakaros no plkst. 18.00
līdz 20.30.
Nākamā nodarbība jau
pavisam drīz - 8. februārī
plkst. 18.00. Tās tēma būs
„Māksla garīgās veselības
stiprināšanai un
emocionālā līdzsvara
atgūšanai”.
„Pastāvīgs stress mūsdienās ir kļuvis par ikdienas

realitāti, daudzi cilvēki
aizvada savas dienas
pārmērīgā satraukumā, kas

pārvarētu dzīves grūtības,
un negatīvajā. Mūsdienu
sabiedrībā stresa

noved pie imūnsistēmas
novājināšanās un veselības
problēmām, bezmiega,
svara pieauguma,
garastāvokļa traucējumiem,
palēninātas smadzeņu
darbības, samazinātas
hormonu ražošanas,
sirdslēkmēm, „izdegšanas
sindroma” un citām kaitēm.
Svarīgi apzināties un
izanalizēt, kurā no dzīves
jomām šobrīd ir stress.
Jāatceras, ka stresu var
iedalīt pozitīvajā, kas ļauj
ķermenim mobilizēties, lai

pārvarēšana ir tikpat svarīga
mūsu veselībai kā nodarbošanās ar fiziskiem
vingrinājumiem. Pastāv
vienkārši un dabiski veidi,
kas ikdienā var palīdzēt
pārvarēt stresu un saglabāt
veselību šodienas spriedzes
pilnajā dzīvē,” uzsver
psiholoģe Agita Iļjučonoka.
Psiholoģe norāda, ka
svarīga ir laika plānošana un
darba organizācija, sakārtota darba vide, darbībā
paņemot pauzi, atvēlot laiku
sev. Arī fiziskās aktivitātes ir

lielisks veids, kā tikt galā ar
stresu un uzlabot veselību.
Sportošana izraisa tā dēvētā
laimes hormona jeb
endorfīna izdalīšanos, kas
dabīgā veidā mazina stresu
un uzlabo garastāvokli. Arī
meditācija un diafragmālā
elpošana ir senas prakses,
kas sniedz pozitīvu
rezultātu. Pierādīts, ka,
atvēlot laiku meditācijai vai
praktizējot apzinātību,
sarūk stresa līmenis un
samazinās stresa izraisītas
veselības problēmas.
Psiholoģe iesaka izveidot
ikdienas aktivitāšu
dienasgrāmatu, kur
pierakstīt savas ikdienas
darbības, domas, emocijas
un raizes. “Uzliekot” domas
uz papīra, mēs liekam
savām smadzenēm
apstrādāt sasāpējušās
problēmas un gūstam
dziedinošu efektu. Svarīgi ir
apzināties un pakāpeniski
sākt atmest kaitīgos
ieradumus, kā arī lietot
pilnvērtīgu uzturu,
izgulēties, uzņemt pietiekamu ūdens daudzumu, apgūt
muskulatūras
atslābināšanas tehnikas.
Lieti palīdz vizualizācija, ar
kuras palīdzību iespējams,

piemēram, iztēloties sevi
vietā, kur jūties labi. Stresa
mazināšanā liela nozīme ir
mūzikas un mākslas
terapijai, dziedāšanai.
Arī laika pavadīšana ar
draugiem vai ģimenes
locekļiem var būt lielisks
veids, kā relaksēties un
uzlādēties. Turklāt – jo
vairāk mēs kopīgi smejamies, jo labāk. Pierādīts, ka
smiekli mazina sasprindzinājumu, uzlabo asinsrites
darbību un sirds veselību.
Visiem zināms, ka svaigs
gaiss, saules gaisma un
dabas ainavas var samazināt stresa līmeni, atstājot
dziedinošu ietekmi uz
cilvēka ķermeni un psihi. Arī
koncentrēšanās uz lietām,
par kurām izjūtam pateicību,
ir ļoti labs veids, kā atbrīvot
sevi no stresa un saskatīt
dzīves perspektīvu. Ja
dažkārt jūtamies nomākti,
svarīgi atvēlēt laiku, lai
pārdomātu un uzrakstītu
kaut dažas lietas, par kurām
jūtamies pateicīgi. Svarīgi
noticēt sev un katru dienu
kaut nedaudz rūpēties par
savu veselību!

Solvita Cukere

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

