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Ieskandinàsim Lieldienas kopà!
Ozolnieku novadā Lieldienu svinēšanu iesāksim 21.aprīlī ar jautriem 
pasākumiem, kur novadnieki varēs piedalīties dažādās aktivitātēs. 

21.aprīlī plkst.12.00 pie Ānes Kultūras nama visus gaidīs Lieldienu 
zaķis, ar kuru varēs sacensties olu ripināšanā un jautrās olu kaujās. Tāpat 
varēs piedalīties dažādās atrakcijās un Ānes jauniešu iniciatīvu centra 
sagatavotajās radošajās darbnīcās un vērot lielo burbuļu šovu.

21.aprīlī plkst.13.00 pie Garozas pamatskolas varēs lustēties kopā ar 
Lieldienu Zaķi un Kāruma Vārnu. Vārīsim Lieldienu zupu, meklēsim olas, 
šūposimies, minēsim mīklas un sacentīsimies virves vilkšanā. Pasākumā 
darbosies radošās darbnīcas un piepūšamā atrakcija bērniem. 

Lai Emburgas ciema iedzīvotāji varētu nokļūt uz pasākumu, tiks 
organizēts transports maršrutā: Renceles – plkst.12.20, Salgales pagasta 
pārvalde plkst.12.25, Garozas centrs - plkst.12.30, Jaunbērziņi plkst.12.35, 
Griķi - plkst.12.40.Tālr. informācijai: 29109265.

22. aprīlī plkst.11.00 pie Ozolnieku Tautas nama Otrajās Lieldienās 
ikviens Ozolnieku iedzīvotājs un viesis ir mīļi aicināti uz lielajām Lieldienu 
lustēm. Uzstāsies amatiermākslas kolektīvi ar koncertu, priecējot ar 
dziesmām un dejām. Pasākumā muzicēs grupa “Labi cilvēki”. Kopā 
ar zaķi Hari krāsosim un ripināsim olas, šūposimies zemu, augstu un 
griezīsimies šūpolēs uz riņķi. Varēs izpriecāties dažādās atrakcijās, 
piedalīties Zaķa organizētajā skrējienā, pagatavot sev Lieldienu dāvanu, 
mieloties ar vafelēm un pankūkām. Svētkos varēs samīļot kaziņas no 
zemnieku saimniecības “Līcīši” un vizināties ar ponijiem. 
Lustēsimies no sirds, lai būtu veseli un vasarā odi nekostu! Gaišus, 
saulainus un svētīgus Lieldienu svētkus!

Evita Poča, Kultūras nodaļas vadītāja

No 2012.gada pašvaldībā ik 
gadu tiek organizēts projektu 
konkurss novada iedzīvotā-
jiem „Es zinu, varu un daru”, 
kura mērķis ir veicināt iedzī-
votāju privātu iniciatīvu un ie-
saistīšanos savas dzīves vides 
sakārtošanā un sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanā. 
Šogad ir mainīts projektu 
konkursa Nolikums, un kā 
konkursa mērķis noteikts 
daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju pagalmu sakopšana 
un labiekārtošana. Saskaņā 
ar Nolikumu projekta aktivitā-
tes varēs tikt īstenotas daudz-
dzīvokļu dzīvojamām mājām 
funkcionāli piesaistītajos ze-
mes gabalos, un projektu ie-
sniedzējs varēs būt daudzdzī-
vokļu māju apsaimniekotājs 
vai mājas dzīvokļu īpašnieku 

kopības projekta iesniegšanai 
deleģēts pārstāvis. 
Kā atbalstāmās aktivitātes 
noteiktas: 
1) ietvju vai stāvlaukumu 
ierīkošana vai to esošā se-
guma atjaunošana, kam 
pašvaldības līdzfinansējums 
paredzēts 50% apmērā, bet 
ne mazāk kā 1000 EUR, 
2) cits labiekārtojums (soliņu, 
atkritumu urnu, u.c. uzstādī-
šana, atkritumu konteineru 
laukumu, zālienu un apstā-
dījumu, sporta laukumu, 
veļas žāvētavu, velo noviet-
ņu ierīkošana, u.tml.), kam 
pašvaldības līdzfinansējums 
paredzēts 50% apmērā no 
plānotajām izmaksām, bet ne 
vairāk kā 500 EUR. 
Netiks atbalstīta bērnu rotaļu 
laukumu ierīkošana.

Projektu konkursa Noli-
kums, iesnieguma veidlapa, 
daudzdzīvokļu ēkas dzīvokļu 
īpašnieku saskaņojuma un 
projekta atskaites veidlapas 
pieejamas pašvaldības mājas 
lapā sadaļā „Sabiedrība” – „Es 
zinu, varu un daru” – „2019”, 
kā arī iedzīvotāji par projektu 
iesniegšanas jautājumiem 
aicināti sazināties rakstot 
uz e-pastu: antra.poseika@
ozolnieki.lv, vai zvanot pa tāl-
runi 66047857 vai mob. tel. 
20042158.
Projektu pieteikumu ie-
sniegšana – no 2019.gada 
25.marta līdz 31.maijam, 
īstenošana jāveic līdz 2019.
gada 1.novembrim.

Antra Pošeika, Attīstības un pro-
jektu daļas vietniece ES projektu 

jautājumos

Projektu konkursa „Es zinu, varu un 
daru” mērķis šogad – daudzdzīvokļu 
māju pagalmu labiekārtošana

No vizbulītēm, pūpoliem un zālēm,
No bērzu pumpuriem šis laiks ir austs,
Ko Lieldienas ir atnesušas plaukstās,
Mūs aicinot gan priecāties, gan mīlēt,

Un pašiem mīlestību paust.

OZOLNIEKU
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Turpinoties aktīvam 
pirmsskolas izglītības ies-
tādes jaunbūves projektē-
šanas darbam, Ozolnieku 
pašvaldībā ir iesniegts 
būvprojekts minimālā sa-
stāvā. Projekts paredz, 
ka jaunajā pirmsskolas iz-
glītības iestādē varēs ērti 
izvietot 10 bērnu grupi-
ņas, bet kopējais audzēk-
ņu apjoms paredzēts līdz 
250 bērniem. Tas būs liels 
ieguldījums Ozolnieku no-
vada attīstībā un nākotnē. 
Pirmskolas izglītības iestā-
de projekta ieceres un vīziju 
līmenī jau uzlikusi pašval-
dības plānotājiem daudzus 
izaicinošus uzdevumus- kur 
to novietot, kā organizēt 
satiksmi, kā atrisināt mūs-
dienu prasības pirmsskolas 
izglītības iestādēm, kā ap-
vienot esošās infrastruk-
tūras un ieceri realizēt pēc 
iespējas ekonomiski.
Jaunā bērnudārza atraša-

Konkursa kārtībā no 28 pre-
tendentiem izvēlēts jaunais 
SIA “Ozolnieku KSDU” val-
des priekšsēdētājs – Nau-
ris Bērziņš. SIA “Ozolnieku 

Ar 22. februāri amata 
pienākumus pildīt sāka 
21. februāra Ozolnieku 

Rit darbs pie jaunās pirmsskolas izglītības iestādes būvprojekta

Ozolnieku novada Pašvaldības 
policijai jauns priekšnieks

KSDU” valdes priekšsēdē-
tāja amatā viņš apstiprināts 
kapitālsabiedrības valdes 
sēdē 22.februārī, kad arī uz-
sācis savas darba gaitas.
Līdz šim Nauris Bērziņš strā-
dājis līdzīgos amatos Ropažu 
novada pašvaldības kapitāl-
sabiedrībā SIA “Ciemats”, spe-
cializētā daudzdzīvokļu dzīvo-
jamo māju pārvaldīšanas un 
apsaimniekošanas uzņēmu-
mā Jelgavā SIA “Nebruk Jel-
gava”, kā arī Jūrmalas pilsētas 
pašvaldības kapitālsabiedrībā 
SIA “Jūrmalas namsaimnieks”.

Pašvaldība noslēgusi līgumu ar SIA “Lode” par māla kravu transportēšanu pa pašvaldībai piederošu ceļu posmā “Smēdes-Spartaka iela” (no māla ieguves karjera līdz 
SIA “Lode” ražotnei Ānē). Līgumā noteikta pārvadātāja atbildība par ceļa stāvokļa saglabāšanu sākotnējā stāvoklī, kas ietver arī bojājumu novēršanu vienas nedēļas 
laikā, ja kravu transportēšanas rezultātā tādi radušies. 
Lai nodrošinātu operatīvu ceļa bojājumu novēršanu, tādiem veidojoties, aicinām iedzīvotājus informēt pašvaldību par ceļa bojājumiem minētajā ceļa pos-
mā, sūtot informāciju uz e-pastu guntis.zeivots@ozolnieki.lv vai zvanot 29342722.

Saimniecības daļa

novada domes sēdē ap-
stiprinātais Pašvaldības 
policijas priekšnieks Vid-
mants Rinkuns. Viņš izvē-
lēts konkursa kārtībā no 
10 pretendentu vidus un 
saņēmis Iekšlietu ministra 
rakstisku piekrišanu Paš-
valdības policijas priekš-
nieka amata ieņemšanai.
Vidmants Rinkuns ir ar 26 
gadu pieredzi darbā iekš-
lietu struktūrās, kopš 2009. 

nās vieta tika izvēlēta Ozol-
nieku vidusskolas rajonā, jo 
Ozolnieku centrā šāda ap-

joma objektam pašvaldībai 
piederošas atbilstošas pla-

tības teritorija nav pieejama. 
Pie vidusskolas jau darbojas 
esoša PII “Zīlīte” filiāle, ku-

ras audzēkņi pēc jaunbūves 
pabeigšanas tiks pārvietoti 

1. aprīlī 15. novembrī15. maijā 15. augustā

Lūdzam iedzīvotājus ņemt vērā, ka no šī 
gada 1.janvāra nekustamā īpašuma nodoklis 
(NĪN) īpašumos, kuros nav deklarēts neviens 
iedzīvotājs, tiek aprēķināts 1,5% apmērā no 

īpašuma kadastrālās vērtības. Aicinām 
iedzīvotājus šogad veikt personu 

deklarēšanu dzīvojamās platībās, kas 
lielākas par 25m2, lai no 2020.gada 

īpašumam tiktu piemērots standarta 
nodoklis 0,2% apmērā no īpašuma 

kadastrālās vērtības.

Atgādinām, ka NĪN maksājumi veicami vienu reizi 
ceturksnī ne vēlāk kā: 

Maksājumu var veikt arī reizi gadā - avansa veidā.
Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā 
neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% 

apmērā no nesamaksātās summas!

uz jauno ēku. Ozolnieku vi-
dusskolas teritorijā ir pieeja-
mi nepieciešamie inženier-
tīkli, nodrošināta transporta 
kustība, pieguļošā teritorija 
ir apzaļumota un ir pieejams 
sporta laukums.
Protams, ka atsevišķas lie-
tas nāksies pārveidot un 
izveidot atbilstoši jaunajām 
prasībām. Liela vērība ir 
pievērsta satiksmes orga-
nizācijai. Piemēram, piegu-
ļošo Alejas un Ceriņu ielu 
krustojumā paredzēts iz-
veidot apļveida krustojumu 
un organizēt gājēju plūsmu, 
paredzot gājēju celiņus. 
Tuvākajā nākotnē Jelgavas 
ielu paredzēts savienot ar 
autoceļu V-1081, izbūvējot 
autotransportam jaunu tiltu 
pāri Iecavas upei. 
Bērnudārza ēka ir iecerēta 
divos stāvos, neizvirzot pra-
sības sarežģītiem apjomiem 
un dārgai apdarei, lai nesa-
dārdzinātu ēkas būvniecī-

bas izmaksas. Ēkas projekts 
ir lakonisks ar pievilcīgu 
apdari. Jaunbūves kopē-
jā telpu platība paredzēta 
2600 m2, kas nodrošinās 
visas nepieciešamās funkci-
jas un tās iemītniekiem ļaus 
justies ērti. Plānojuma un 
funkcionālie risinājumi vei-
doti pēc labākajiem Eiropas 
paraugiem un jaunākajiem 
standartiem pirmsskolas 
iestādēm.
Jaunbūves blakus ielām pie-
gulošā teritorijā izvietosies 
divas atsevišķas auto stāv-
vietas bērnu vecākiem un 
iestādes darbiniekiem, bet 
bērnudārza teritoriju pare-
dzēts labiekārtot ar atseviš-
ķi norobežotu rotaļu zonu. 
Jaunās pirmsskolas izglītī-
bas iestādes projektēšanas 
darbi noslēgsies vasarā.

Arvīds Račinskis,
Ozolnieku novada Būvvaldes 

vadītājs

Nauris Bērziņš: “Saredzu 
Ozolnieku novadam lielisku 
attīstības perspektīvu, piln-
veidojot komunālās saimnie-
cības un apsaimniekošanas 
jomas, uzlabojot komunikāci-
ju ar iedzīvotājiem. Man ir pie-
redze darbā šajā nozarē un, 
lai gan vēl esmu uzņēmuma 
iepazīšanas posmā, jau sa-
skatu tuvākos darāmos dar-
bus un izaicinājumus.”

Sabiedrisko attiecību un
 informācijas daļa

Darbu uzsācis SIA “Ozolnieku KSDU” 
valdes priekšsēdētājs

gada bijis vadošos amatos 
vairākās Valsts robežsar-
dzes pārvaldēs un ieguvis 
juridisko izglītību Latvijas 
Policijas akadēmijā. Vid-
mants: “Esmu gandarīts par 
iespēju būt un strādāt Ozol-
nieku novadā, turpinot poli-
cijas līdzšinējo darbu drošas 
vides veidošanā.”

Sabiedrisko attiecību un
 informācijas daļa

Aicinām ziņot par ceļa bojājumiem
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«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 “IBC Print Baltic” 
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Ozolnieku Avīzi» obligāta. 
Par rakstos minētajiem faktiem atbild autors. 

Avīzē publicējamie materiāli jāiesūta līdz katra mēneša 10. datumam.  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! 

Izstrādāts skiču projekts Teteles kapličai 

Ar satiksmes ministru pārrunāti kavēšanās 
iemesli rotācijas apļa izbūvē Ozolniekos
13.martā Ozolnieku novada 
domes priekšsēdētājs Dainis 
Liepiņš tikās ar Satiksmes 
ministru Tāli Linkaiti, lai pār-
runātu ceļu tehniskā stāvok-
ļa un satiksmes organizā-
cijas jautājumus Ozolnieku 
novadā. Centrālā sarunas 
tēma bija rotācijas apļa iz-
būves projekta realizācija 
Rīgas, Eglaines un Skolas 
ielu krustojumā. 

Ir izveidojusies situācija, ka jau 
divas reizes izsludinātais būv-
niecības iepirkums izrādījies 
dārgāks, kā sākotnēji progno-
zēts. Līdz ar to rotācijas apļa 
realizēšana joprojām kavējas. 

Ānē un Brankās aprīlī tiks 
uzsākta teritorijas sakārtošana
Informējam iedzīvotājus, ka šī gada aprīlī tiks uzsākta ne-
legālu būvju nojaukšana Ānes ciema un Branku ciema teri-
torijās (attēlos ar sarkanu), kas atrodas pie ūdenskrātuvēm 
uz pašvaldības zemes. Teritorijas sakārtošanas darbi tiks 
uzsākti pēc iepirkuma procedūras noslēguma.

Apritējuši 33 gadi kopš vie-
nas no smagākajām ekolo-
ģiskajām katastrofām pa-
saules vēsturē, kad 1986.
gada 26.aprīlī pulksten 1.23 
naktī eksplodēja Černo-
biļas atomelektrostacijas 
ceturtais reaktors. Mēģinot 
novērst avārijas sekas un 
apslēpt notikušo, padomju 
amatpersonas uz avārijas 
vietu nosūtīja tūkstošiem 
nepietiekami aizsargā-
tu glābšanas dienestu un 
tiesībsargājošo institūciju 
darbinieku un karavīru. Ša-
jos darbos tika iesaistīti arī 
vairāk nekā 6000 Latvijas 
iedzīvotāju. Radiācija ir no-
pietni ietekmējusi viņu ve-
selību, un daudzi jau ir mi-
ruši. 33 gadi ir ilgs laiks, bet 
daudzu Latvijas iedzīvotāju 
prātos to dienu traģiskie no-
tikumi vēl ir dzīvi. 

Šobrīd aktīvi rit darbs pie 
iedzīvotāju ilgi gaidītā Tete-
les kapličas būvprojekta iz-
strādes. Atbilstoši iepirkuma 

Piemin Černobiļas avārijas 
seku likvidatorus un cietušos

25. aprīlī plkst. 14.00 Jel-
gavas novada domes lie-
lajā zālē, Pasta ielā 37, Jel-
gavā norisināsies ikgadējais 
piemiņas pasākums, godi-
not traģiskās avārijas seku 
likvidatorus un cietušos, kā 
arī ar klusuma brīdi atce-
roties mūžībā aizsauktos. 
Pasākumam var pietiekties 
līdz 23. aprīlim, sazinoties 
ar sociālo darbinieci Sandu 
Apsīti pa tālr. 27057015, 
63099201.
Šobrīd Latvijā dzīvo vairāk 
nekā 5 tūkstoši cilvēku, kuri 
pēc AES katastrofas pie-
dalījās tās seku novēršanā 
un vairāk nekā 3 tūkstoši ir 
invalīdi. Diemžēl, ar katru 
gadu samazinās to skaits, 
kuri var ierasties uz atceres 
pasākumiem, taču tas ne-
mazina piemiņas pasākuma 
nozīmi. 
Sarmīte Strode, Ozolnieku novada 

Sociālā dienesta vadītāja

procedūrai, projekta izstrā-
des pakalpojums ir uzticēts 
SIA “VBM”. Pēc vairāku skiču 
variantu iesniegšanas, izvē-

Jelgava

Rīga

RĪGAS IELA

Ministrs apliecināja, ka tiek 
meklēti risinājumi, lai šo stra-
tēģiski nozīmīgo un ilgi gaidīto 
projektu realizētu. Prognozē-
jams, ka situācijas risinājums 
tiks rasts aprīlī.
Ozolnieku novada pašvaldība 
par saviem līdzekļiem pasū-
tījusi un saņēmusi vairākus 
“Ceļu Satiksmes Drošības 
Direkcijas” veiktus ceļu satik-
smes auditus par Rīgas ielā 

organizējamo transporta, ve-
losipēdu un gājēju plūsmas 
drošību. Ziņojumos konsta-
tētas kompleksas problēmas, 
kuras iespējams novērst vei-
cot pilnīgu vai daļēju Rīgas 

ielas pārbūvi, kā arī sniegti 
ieteikumi Rīgas ielas pārbūves 
projektēšanai. D.Liepiņš saru-
nas laikā ar ministru informējis 
arī par drošības standartiem 
neatbilstošo Rīgas ielu Ozol-
niekos un aicinājis rast iespēju 
ielu pārbūvēt. Kā vēl viena no 
aktuālajām tēmām tika pār-
runāta nepieciešamība risināt 
valsts autoceļa A8 šķērsošanu 
krustojumā ar valsts autoceļu 
V1068 Ozolnieki – Brankstūri. 
Diskusijā puses bija vienis-
prātis, ka piemērotākais ri-
sinājums būtu rotācijas apļa 
izbūve. 
Sarunas laikā T.Linkaits tika 
informēts, ka no Ozolnieku 
pašvaldības puses tiek ieguldī-
ti ievērojami līdzekļi valstij pie-
derošo ielu un ceļu labiekār-
tošanā, kā piemēram, Rīgas 
ielas apgaismojuma uzturēša-
nā, gājēju celiņa ierīkošanā no 
Ozolnieku dzelzceļa stacija līdz 
A8, kā arī automašīnu stāv-
vietu labiekārtošanā un jaunu 
izbūvē pie Ozolnieku dzelzceļa 
stacijas u.c. Tikšanās noslēgu-
mā puses vienojās turpināt ak-
tīvu sadarbību ceļu infrastruk-
tūras labiekārtošanā.

Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa

IECAVAS IELA

Arvien vairāk daudzbērnu 
ģimenes reģionālajā sabied-
riskajā transportā izmanto 
Latvijas Goda ģimenes ap-
liecību “3+ Ģimenes karte” 
braukšanas maksas atvieg-
lojumu saņemšanai. Šobrīd 
daudzbērnu ģimeņu skolēni 
un studenti līdz 24 gadu ve-
cumam, lai saņemtu valsts 
piešķirtos braukšanas mak-
sas atvieglojumus, var uzrā-
dīt vecākiem piešķirto Goda 
ģimenes apliecību.  Taču, 
ņemot vērā Ministru kabineta 
noteikumus par valsts atbalsta 
programmas "Latvijas Goda 
ģimenes apliecība "3+ Ģimenes 
karte"" īstenošanas kārtību, no 
2020. gada 1. janvāra katram 
ģimenes loceklim no 7 gadu 

Izmaiņas “3+ Ģimenes karte” braukšanas maksas 
atvieglojumu saņemšanai

vecuma būs nepieciešama 
sava personificēta apliecība. 

Aicinām daudzbērnu ģimeņu 
vecākus savlaicīgi vērsties Sa-
biedrības integrācijas fondā un 
pasūtīt “3+ Ģimenes karti” sa-
viem bērniem. Pieteikties kartei 
ir iespējams mājaslapā goda-
gimene.lv vai mobilā lietotnē 
“3+ karte”. Kartes izgatavoša-
nas laiks ir līdz 45 dienām.
Latvijas Goda ģimenes apliecī-
ba “3+ Ģimenes karte” ir valsts 

veidota atbalsta programma 
daudzbērnu ģimenēm, kas rei-
zē kalpo arī kā apliecinošs do-
kuments tam, ka ģimenē aug 
trīs un vairāki bērni vecumā līdz 
astoņpadsmit gadiem, kā arī 
pilngadīgas personas, kuras nav 
sasniegušas 24 gadu vecumu, ja 
tās iegūst vispārējo, profesionālo 
vai augstāko izglītību. Šīs kartes 
īpašniekiem ir iespēja saņemt at-
laides, izmantojot pakalpojumus, 
kurus piedāvā valsts un privātie 
uzņēmumi Latvijā.
Informāciju par valsts atbalsta 
programmu var iegūt: www.
godagimene.lv, sociālajos tīklos 
Facebook un Twitter, kā arī mo-
bilajā lietotnē “3+ karte”.

 Raksts tapis sadarbībā ar Valsts 
SIA "Autotransporta direkciju"

lēts pieņemamākais risinā-
jums. Kapličas projektēša-
nas process turpināsies līdz 
galīgai būvprojekta izstrādei.
Kapličas kopējais veidols 
ir lakonisks un izteiksmīgs. 
Ēkas ārējā apdarē paredzēts 
gaišs apmetums ar koka ap-
dares elementiem un skārda 
divslīpu jumtu. Pēc projekta 
izstrādes sekos iepirkuma 
procedūra būvdarbu veicēja 
atlasei.

Arvīds Račinskis,
Ozolnieku novada Būvvaldes 

vadītājs 

Saimniecības daļa
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63084705          soc.dienests@ozolnieki.lv           Parka iela 4, Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3042

63084714; 29288473; 28611570             barintiesa@ozolnieki.lv            13.kabinets, Stadiona ielā 10, Ozolnieku novads, LV-3018

OZOLNIEKU NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS

OZOLNIEKU NOVADA BĀRIŅTIESA

Pabalsti audžuģimenei tiek piešķirti ģimenei vai personai, kas ieguvusi audžuģimenes statusu un, ar 
kuru Ozolnieku novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē: 
pabalsta apmērs viena bērna uzturēšanai, kurš ar Ozolnieku novada bāriņtiesas lēmumu ir ievietots 
Ozolnieku novada teritorijā deklarētā audžuģimenē, ir 350,00 euro mēnesī; pabalsta apmērs viena 
bērna uzturēšanai, kurš ar Ozolnieku novada bāriņtiesas lēmumu ir ievietots citas pašvaldības 
teritorijā deklarētā audžuģimenē, ir 258,00  eiro  mēnesī; pabalsta apmērs par audžuģimenes 
pienākumu pildīšanu ir atkarīgs no audžubērnu skaita ģimenē:-par vienu audžuģimenē ievietotu 
bērnu -171 eiro mēnesī; -ja ģimenē ievietoti divi bērni- 222,3 eiro mēnesī; -ja trīs un vairāk bērni-273,60 
eiro mēnesī; vienreizējs materiāls pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei, atbilstoši 
bērna vajadzībām, tiek izmaksāts 143,00 eiro apmērā katram bērnam; pabalsts var tikt aizstāts ar 
apaviem, apģērbu u.c. bērnam nepieciešamām lietām.
Līdz 2019.gada 1. jūnijam pašvaldībā var iesniegt Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
iesniegumus. 90% apmērā nodokļa atvieglojumi par nekustamo īpašumu, kas ir Nodokļa maksātāja 
deklarētā dzīves vieta, un kurā netiek veikta saimnieciskā darbība, pienākas �ziskām personām, kuras 
pašas, vai kopā ar laulāto, vai tās laulātais pilda aizbildņa vai audžuģimenes pienākumus.

OZOLNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS 
ATBALSTS AUDŽUĢIMENEI

noslēdz līgumu 
par bērna 

ievietošanu
audžuģimenē;

informē, 
izglīto un 
konsultē;

pieņem lēmumu 
par pabalsta un 

atlīdzības 
piešķiršanu vai 

atteikumu;

veic sociālo darbu 
ar bērna bioloģisko 
ģimeni un sniedz 
atbalsta funkciju 
audžuģimenei.

veic atlīdzības 
un pabalstu 

izmaksu;

pieņem lēmumu par bērna 
ievietošanu un izņemšanu no 

audžuģimenes;

informē un konsultē; sniedz informāciju
audžuģimenei par tiesībām

un pienākumiem.
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Dzīves līkloči ne vienmēr ir 
vienkārši ejami — arī vecāku 
un bērnu vai tuvāko radinie-
ku attiecībās. Dažkārt rodas 
situācijas, kad bērnam jāiz-
aug citu cilvēku, - aizbildņu, 
audžuvecāku vai adoptētā-
ju, ne paša vecāku paspār-
nē. 
”Rūpes par ģimenē pieņemtu 
bērnu vienlaikus ir cēla rīcība 
un atbildīgs pienākums. Pie-
ņemot lēmumu spert šādu 
soli, ir svarīgi apzināties, ka 
esam apņēmušies mazajam 
cilvēciņam sniegt palīdzīgu 
roku un kļūt par labākajiem 
vecākiem, kā vien mēs to spē-
jam. Aizbildnis saviem aprūpē 
pieņemtajiem bērniem līdz 
viņu pilngadībai vai aizbildnī-
bas atcelšanai aizvieto vecā-
kus, kā arī pārstāv bērnus viņu 
personiskajās un mantiskajās 
attiecībās. Civillikums nosaka 
visnotaļ plašu aizbildņa tie-
sību un pienākumu uzskaitī-
jumu. Likums šādu atbalstu 
traktē kā pienākumu, no kura 
nevar atteikties bez pamatota 
iemesla,” skaidro Ozolnieku 
novada Bāriņtiesas pārstāve 
Ieva Spalva.
Bāriņtiesa lemj par aizbildnī-
bas nodibināšanu un aizbild-
ņa iecelšanu bērnam, ja bērna 
vecākiem ir pārtrauktas vai 
atņemtas aizgādības tiesības. 
Lemjot par aizbildņa iecelša-
nu, tāds vispirms meklējams 
starp bērna tuvākajiem radi-
niekiem.
”Es uzskatu, ka radu bērns, 
ja tas kaut kādu dzīves aps-
tākļu dēļ palicis bez aprūpes, 
radiniekiem ir jāpieņem savā 
ģimenē. Radu bērni ir pašu 
dzimtas neatņemama daļa, 
viņiem nav jāaug bērnunamā 
un visi radinieki nes līdzat-

bildību par viņa likteni. Bēr-
nunamā bērni nesaņem to 
mīlestību, dzīves un attiecību 
pieredzi, ko var sniegt ģime-
ne,” uzskata mūsu novadnie-
ce Maija Sergejeva, kura jau 11 
gadus pilda aizbildnes pienā-
kumus un ir mīloša mamma 4 
saviem un 3 ģimenē pieņem-
tajiem bērniem.
Tiekoties var apbrīnot Mai-
jas mīlestības pilno sirdi pret 
tuvākajiem, enerģiju un dzī-
vesprieku, jo rūpes par kuplo 
ģimeni – 7 bērniem, un nu jau 
arī mazbērniem.
„Vienmēr jāmeklē labākais ri-
sinājums bērniem. Sākotnēji, 
paņemti no bērnunama, viņi 

bija kā „adataini ezīši” un tas 
bija saprotami. Grūtākais bija 
sākuma periods, kamēr visi 
aprada ar jaunajiem apstāk-
ļiem, ģimenē valdošo kārtību 
un pamazām iejutās skolas 
kolektīvā, ieguva motivāciju 
mācīties. Lielākie bērni pieņē-
ma savus brālēnus un māsī-
cu, palīdzēja mācībās un bērni 
viens otru atbalstīja. Visu jau 
var izrunāt. Ir jāvelta laiks kat-

ram bērnam atsevišķi. Pama-
zām mēs viens otram esam 
stipri pieķērušies. Iepriecina, 
ka bērni rūpējas viens par otru 
un sagādā patīkamus pārstei-
gumus. 
Kopīgi apmeklējam teātri, 
operu, braucam ekskursijās. 
Sākotnēji apceļojām tuvākās 
valstis, tagad jau braucam arī 
uz Eiropu. Arī vecākiem ir sva-
rīgi atpūsties un izrauties no 
ģimenes rutīnas. Katru gadu 
braucam atpūsties ar teltīm 
pie jūras. Man ir spēcīgs at-
balsts no lielajiem bērniem un 
dzīvesbiedra. Visus 7 bērnus 
es mīlu ar visu savu sirdi un 
dvēseli! Viņi visi ir manējie! 

Ja man šodien vēlreiz būtu 
jāpieņem šis nopietnais lē-
mums, tad, neraugoties ne 
uz kādām piedzīvotajām grū-
tībām, es rīkotos tieši tāpat! 
Visām problēmām var tikt pāri 
un galvenais- bērni ir sajutuši, 
ka kāds viņiem tic un aizstāv 
viņu intereses! Svarīgi ir radīt 
bērniem to drošo aizmugures 
sajūtu, ko var sniegt tikai mīlo-
ša ģimene,” pārliecināta Maija.

dzīves apstākļus. Mana lielākā 
laime būtu visus savus bērnus 
redzēt kāzās, sekot viņu dzīvei, 
sagaidīt, ka viņiem dzimst bērni. 
Ceru, ka bērni studēs un iegūs 
labu izglītību.”
Ja kāda persona kļuvusi par 
bērna aizbildni, bet nejūtas dro-
ša vai pārliecināta, ka tiks galā 
ar atbildīgo uzdevumu, vai arī 
rodas problēmas saskarsmē 
ar aizbilstamo, viņa var lūgt 
palīdzību un pēc padoma vēr-
sties pašvaldības Bāriņtiesā, 
Sociālajā dienestā un izglītības 
iestādēs, kur strādā speciālisti 
palīdzībai ģimenei ar bērniem.
Saskaņā ar Valsts sociālo pa-
balstu likumu aizbildnim katru 
mēnesi izmaksā atlīdzību par šo 
pienākumu pildīšanu. Turklāt, ja 
nepieciešams, arī aizbildņiem 
ir iespēja vērsties pēc palīdzī-
bas pašvaldībā, lūdzot atbalstu 
pilnvērtīgai aizbilstamo aprū-
pēšanai, piemēram, mācību 
piederumu iegādei. Pašvaldība 
šiem bērniem sniedz papildus 
pabalstu 30 eiro mēnesī par 
katru nepilngadīgo bērnu un, 
sasniedzot 18 gadu vecumu, 
nodrošina dzīvokli, kā arī sniedz 
atbalstu īres maksājumos.
Sergejevu ģimene ir pārliecinā-
ta: ”Nav šaubu, ka ikviens bērns 
vēlas augt ģimenē un tikai no 
mums – pieaugušajiem ir atka-
rīgs, vai sniegsim iespēju pār-
šķirt jaunu lappusi bērnu dzīvē 
un pieliksim visas pūles, lai viņi 
izaug par laimīgiem cilvēkiem. 
Kopīgiem spēkiem mums jau-
nieši ir jāgatavo patstāvīgai 
dzīvei. Prieks par bērnu sasnie-
gumiem mācību olimpiādēs un 
sportā. Mums kā vecākiem lie-
lākā laime ir apzināties, ka jau-
nieši atrod savu profesiju, darbu 
un vietu dzīvē.”

Solvita Cukere

Bērniem ir jāaug ģimenē
Atbilstoši Bērnu tiesību aiz-
sardzības likumā noteiktajam 
pašvaldībām sava budžeta 
ietvaros jānodrošina aizbild-
ņu apmācība. Šīs program-
mas nolūks ir palīdzēt tiem 
apgūt prasmes un iemaņas, 
kas nepieciešamas, audzinot 
dažāda vecuma bērnus, kā 
arī mācību procesā aizbildņos 
veicināt toleranci, empātiju, 
bērna personības respektē-
šanu un ticību mazā cilvēka 
spējām. Turklāt šīs apmācības 
ietvaros aizbildņus paredzēts 
izglītot arī likumdošanas jau-
tājumos, kas attiecas uz aiz-
bildnību.
Maija ir izgājusi 8 mēnešus 

ilgas mācības vecāku lomas 
pilnveidē un saskarsmes 
psiholoģijā. Viņa uzskata: 
”Reālās dzīves situācijas ne-
viens nevar iepriekš paredzēt. 
Tajās jāvadās pēc intuīcijas, 
meklējot labāko risinājumu 
visām iesaistītajām pusēm. 
Apzināmies, ka mūsu ģimeni 
sabiedrība visu laiku vēro, un 
tas uzliek papildus atbildību. 
Arī Bāriņtiesa apseko bērnu 

Foto no ģimenes arhīva
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Aicinām iedzīvotājus ūdens skaitītāja rādījumus nodot OKSDU mājas lapā - sadaļā "skaitītāju 
nodošana un rēķini". Klienti kuri vēlas saņemt rēķinu e-pastā, nevis papīra formātā -  rakstiet 
uz iesniegumu uz e-pastu: info@oksdu.lv. 
Rakstot iesniegumu, lūgums norādīt sekojošu informāciju:
1. Vārds, uzvārds  2. Adrese        3. Teksts – "Rēķinus vēlos saņemt uz elektronisko 
pasta adresi ____".

SIA "Ozolnieku KSDU"

Atkritumu daudzuma sama-
zināšana šobrīd ir ļoti aktuāla 
problēma ne tikai Latvijā, bet 
arī globālā mērogā. Atkritumu 
daudzums ar katru gadu pie-
aug un tie ir sastopami ne tikai 
uz sauszemes, bet arī upēs, 
jūrās un okeānos. Cilvēku radī-

tie atkritumi nodara lielu postu 
dzīvniekiem, kukaiņiem, zivīm 
un putniem. 
Sabiedrības izpratnes un iera-
dumu mainīšana ģimenē ne-
reti sākas ar bērniem. Lai vei-
dotu skolēniem lielāku izpratni 
par atkritumu samazināšanas 
nepieciešamību ikdienā un 
par to šķirošanas iespējām, 
Ozolnieku vidusskolā Eko-
skolas gada tēma 2019.g. ir 
„Atkritumi.” Tēmas ietvaros 
21.februārī notika nodar-
bības par atkritumu mazi-
nāšanu, šķirošanu un ap-
saimniekošanu 2.un 4.klašu 
skolēniem, bet 7.martā – 1. 

Drošība izglītības iestādēs
Ozolniekos – 3. aprīlī
 Adreses: 
* Skolas iela 11; 
* Rīgas iela 18; 
* Parka ielas iekšpagalmā; 
* Kastaņu iela (pie garāžām); 
* Aizupes rajons (Aizupes 4). 
Cenu pagastā, Brankās -
3. aprīlī
 Adreses: 
*Saules iela 7b
  (pie garāžām); 
*Spartaka iela
  (pretī ūdenstornim). 
Ānē un Tetelē – 17. aprīlī
 Adreses Ānē: 
* Celtnieku iela 2; 
* Pie Celtnieku ielas 14; 
* Jaunatnes iela 5; 
* Celtnieku iela 9
   (pie Sporta ielas). 
Adreses Tetelē: 
* Skolas ielā 11;
* Bērzu ielā 5. 
Garozā: Iecavas iela 9 (pie 
mikrorajona) 15.maijā. 
Emburgā: 1. maija iela 5 

atkritumus izvedīs 15.maijā.
Dalbē un Jaunpēterniekos 
- pēc nepieciešamības un 
informācijas no iedzīvotājiem, 
tiks iekļauts Ozolnieku 
maršrutā.
Atgādinājums iedzīvotājiem!
Lielgabarīta atkritumu 
savākšanas punktos drīkst 
izmest: 
• sadzīves tehniku; 
• mēbeles, matračus; 
• sīkus sadzīves priekšmetus. 
Nedrīkst izmest: 
• vecas riepas; 
• medikamentus; 
• svinu saturošus priekšmetus 
(baterijas, akumulatori); 
• krāsas un to izstrādājumus; 
• ražošanas atkritumus; 
• celtniecības atkritumus 
(nepieciešams atsevišķi 
pasūtīt izvešanas konteineru). 
Uzņēmums SIA “Ozolnieku 
KSDU” aicina ievērot 
nosacījumus, kas saistīti 
ar lielgabarīta atkritumu 

izmešanu! Bīstamos 
atkritumus, piemēram, 
automašīnu riepas, krāsas, 
eļļas, iedzīvotājiem ir jānogādā 
atkritumu savākšanas 
punktos pašu spēkiem.
Iedzīvotāji, sekojot līdz 
lielgabarīta atkritumu 
izvešanas grafikam, drīkst 
izvedamos lielgabarīta 
priekšmetus novietot pie 
sadzīves atkritumiem jau 
iepriekšējās brīvdienās, bet 
ne ātrāk kā nedēļu pirms 
plānotās izvešanas.
Privātmāju iedzīvotāji 
lielgabarīta atkritumu 
izvešanu var pieteikt SIA 
"Ozolnieku KSDU" darba 
dienās no plkst. 8.00 
līdz 17.00, zvanot pa tālr. 
25957171 vai rakstot uz 
e-pastu: info@oksdu.lv un 
norādīt ielu, mājas numuru, 
kā arī lielgabarīta atkritumu 
apjomu.

SIA „Ozolnieku KSDU”

Lielgabarīta atkritumu savākšanas 
grafiks 2019. gada aprīlī

SIA "Ozolnieku KSDU" informācija iedzīvotājiem

Domāsim ”zaļi”! Ielaid pavasari Ozolniekos!
un 3. klašu skolēniem kopā 
ar SIA ”Clean R” pārstāv-
jiem. Pie mums skolā viesojās 
arī Skudriņa, kura ir tīras vides 
simbols. Nodarbību vadītāji 
uzsvēra, ka atkritumi ne tikai 
jāšķiro, bet ikdienā jādomā arī 
par to, kā tos mazināt. 

Ieteikumi atkritumu mazi-
nāšanai:
 •iepērkoties, izmantot au-

duma maisiņus, 
 • iepirkumus ievietot sa-

vos, līdzpaņemtajos trau-
kos, 

 • pirms iepirkšanās izvei-
dot sarakstu ar nepiecie-
šamajiem pirkumiem, 

 • pāri palikušo pārtiku iz-
mantot lietderīgi. 

Skolēniem izskaidroja, kādi 
atkritumi kuras krāsas kontei-
nerā jāiemet un, kas notiek ar 
atkritumiem, kad tos aizved 
uz poligonu. Aicinājām pirms 
atkritumu izmešanas, rūpīgi 

izlasīt, kādus atkritumus var 
konkrētajā konteinerā izmest. 
Nodarbību vadītāji  pievērsa 
skolēnu uzmanību ekoloģijai 
arī globālā mērogā, īpaši ak-
centējot plastmasas atkritu-
mu lielo daudzumu. Nodarbī-
bās skolēni varēja piedalīties 
konkursos, praktiskā darbībā 
nostiprinot dzirdēto. Skolēni 
saņēma balvas, ko pasniedza 
Skudriņa.
Ozolnieku vidusskolā pirms 
vairākiem gadiem atteicāmies 
no vienreizējām plastmasas 
glāzītēm ūdens dzeršanai un 
kā alternatīvu piedāvājām 
skolēniem izmantot savas pu-
deles vai krūzes. Tā mēs esam 
ievērojami samazinājuši plast-
masas atkritumu daudzumu. 
Arī skolas ballē mudinājām 
neizmantot vienreizējos plast-
masas traukus un visas klases 
atrada citus risinājumus.
 Darbošanās Ekoskolu prog-
rammā audzēkņiem palīdz 
izprast daudzas ekoloģiskas 
problēmas. Ar savu rīcību 
skolēni parāda, ka viņiem ir 
svarīga tīra vide, kur viņi dzīvo. 
Jaunieši izprot nepārdomātas 
cilvēku rīcības sekas. Galve-
nais, ka skolēni ir gatavi mai-
nīt savus ikdienas paradumus 
gan skolā, gan mājās, gan sa-
biedrībā kopumā.

Inta Vaškevica, Ekoskolu program-
mas koordinatore

Ik gadu pavasaris ir laiks, kad 
atvērt plašāk logus, ielaist pa-
vasarīgi svaigo gaisu mājā un 
uzkopt ne vien iekštelpas, bet 
arī tuvāku un tālāku apkārtni. 
Jau vairākus gadus Ozolnieku 
novada iedzīvotāji aktīvi pie-
dalās Lielajā talkā, tādejādi 
kopīgiem spēkiem veidojot 
Ozolniekus par sakoptu un 
patīkamu vietu, kur dzīvot. Šo-
gad talkošanu vērsīsim plašāk 
un savu uzmanību apkārtējās 
vides sakopšanai veltīsim ne 
tikai vienu dienu, bet vairākas 
nedēļas.

Pavasara talka Ozolniekos 
šogad norisināsies no 8.līdz 
26.aprīlim.
Aicinām ikvienam pielikt 
savu roku, lai Ozolnieki kļū-
tu par tīrāko un sakoptāko 
novadu Latvijā!
Pašvaldība nodrošinās pie-
teikto atkritumu maisu iz-
vešanu 12., 18. un 26.aprīlī. 
Savāktos atkritumus aicinām 
likt 150 l tilpuma maisos, ku-
rus šogad jāsagādā talkotā-
jiem pašiem. Lielie konteineri 
tiks nodrošināti Emburgā un 
Garozā. Pārējās teritorijās, 
lūdzam sazināties ar pagasta 
pārvaldnieku vai talkas koor-
dinatoru, lai pieteiktu atkritu-
mu maisu savākšanu.
Artūrs Semjonovs (tālr: 
29766177), Talkas koordi-
nators, kam pieteikt maisu 
savākšanu.

Pievērš uzmanību klimata 
pārmaiņām
No 22.-24.februārim Val-
mieras sākumskolā trīs die-
nas notika Vides izglītības 
fond (FEE Latvia) organizē-
tais tradicionālais Ekoskolu 
Ziemas forums. Forumā pie-
dalījās Ozolnieku vidussko-
las Ekopadomes dalībnieces 
10.klases skolniece, Eko-
padomes prezidente Rūta 
Balode, 8.klases skolnieces 

Līva Zigmunde un Solveiga 
Helēna Tooma. Pedagogus 
pārstāvēja Inta Vaškevica, 
Ekoskolu programmas ko-
ordinatore un Ingrīda Gi-
novska. Šogad forums bija 
papildināts ar īpašām akti-
vitātēm, kas veltītas starp-
tautiskās Ekoskolu prog-
rammas 25 gadadienai. 
Rūta Balode forumā piedalījās 
kā vēstniece. Viņas pienā-
kums bija savā jauniešu grupā 
dalīties pieredzē, ko viņa dara 
vides labā un kā viņa nonā-
ca līdz domai, ka jākļūst par 
vides aktīvisti, savukārt Līva 
Zigmunde jau otro gadu zīmē 
vides kodeksu. Rūta palīdzē-
ja arī refleksijas uzdevumos. 
Abas pārējās meitenes foru-
mā piedalījās pirmo reizi un 
vēlētos braukt arī uz nākama-
jiem forumiem. 
Pasākuma programmā bija 
iekļautas  izglītojošas un in-
teraktīvas vides nodarbības, 
kurās dažādi aktuāli vides 
jautājumi apskatīti ikdienai 
tuvās tēmās. Papildus tam 
dalībnieki piedalījās pieredzes 
apmaiņas sesijās, atraktīvos 

komandu uzdevumos un sa-
liedēšanās aktivitātēs.
Pēc izglītojošām nodarbī-
bām un sadarbību veicino-
šām aktivitātēm Ekoskolu 
Ziemas foruma noslēgumā 
dalībnieki vienojās kopīgā 
demonstrācijā, lai mudinā-
tu arī apkārtējos pievērst 
uzmanību klimata pār-
maiņu problēmai. Tās laikā 

dalībnieki dalījās grupās, 
lai vienlaicīgi īstenotu zi-
bakciju plašāk apmeklētās 
publiskās vietās. Zibakcijas 
vēstījums - “Mēs varam likt 
apstāties sev, bet klimata 
pārmaiņas neapstājas. Rīkosi-
mies, mainīsim sevi, lai mazi-
nātu klimata pārmaiņas!”
Demonstrācija tika organi-
zēta, atsaucoties uz šobrīd 
Eiropā un visā pasaulē no-
tiekošajiem skolu jauniešu 
protestiem ar pieprasījumu 
izvirzīt klimata pārmaiņu po-
litiku kā prioritāti. Ar aicināju-
mu ikvienam aktīvi iesaistīties 
problēmas risināšanā šoreiz 
tika uzsvērts, ka arī mūsu ik-
dienas paradumu maiņa var 
būt grūdiens pretī svarīgām 
pārmaiņām. Ekoskolu Ziemas 
forumā pulcējās vairāk nekā 
200 dalībnieku no Latvijas 
Ekoskolām. Ziemas forums 
Valmierā aizsāka arī starptau-
tiskās Ekoskolu programmas 
25 gadu jubilejas svinības 
Latvijā.

Inta Vaškevica, Ekoskolu program-
mas koordinatore
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Rūpējoties par iedzīvotā-
ju drošību un gādājot par 
zādzību skaita samazinā-
šanos Ozolnieku novada 
teritorijā, 2017. gada no-
galē tika pieņemts lēmums 
ielu apgaismojumu atstāt 
ieslēgtu visu nakti. Paralēli 
tika uzstādītas video no-
vērošanas kameras, kā arī 
aktivizēts preventīvais un 
informējošais darbs ar ie-
dzīvotājiem. 
Veiktais darbs ir nesis po-
zitīvus rezultātus, jo 2018. 
gadā gandrīz divas reizes 
ir samazinājies zādzību 
skaits no mājokļiem un vai-
rāk kā trīs reizes samazi-
nājies automašīnu zādzību 
skaits.
 „Ikviens veiktais prevencijas 
pasākums sabiedriskās kārtī-
bas un drošības uzlabošanai, 
noteikti nes savus pozitīvos 
augļus. Mūsu kopējā drošība 
ir daudzu faktoru kopums, 
kur katrs posms ir svarīgs,” 
sarunā uzsver Valsts policijas 
Zemgales reģiona pārvaldes 
(ZRP) Jelgavas iecirkņa Kri-
minālpolicijas nodaļas priekš-
nieks majors Igors Helmanis.
Saskaņā ar Valsts policijas 
Zemgales reģiona pārval-
des sniegto informāciju par 
reģistrētajiem notikumiem 
2018. gadā Ozolnieku no-

7. martā norisinājās Valsts 
policijas organizētais se-
minārs “Drošība izglītības 
iestādē”, kur pulcējās vairāk 
nekā 200 izglītības iestāžu 
darbinieki no visas Latvijas, 
kā arī vairāki Valsts policijas 
reģionu pārvalžu pārstāvji, 
lai pārrunātu dažādus drošī-
bas jautājumus skolās. 
Valsts policijas Prevencijas 
vadības nodaļa šo semināru 
organizēja ar mērķi stiprināt 
policijas un izglītības iestāžu 
sadarbību, pārrunājot svarī-

gos ar bērnu drošību saistītus 
jautājumus un to, kā identificēt 
vājās vietas sistēmā un vidē, 
kur pastāv lielākie pārkāpumu 

Iedzīvotāji var sazināties ar Pašvaldības policijas darbiniekiem
Pašvaldības policijas iecirkņa tālruņa Nr. 20029099
Vidmants Rinkuns, Pašvaldības policijas priekšnieks, 63050102.
Pāvels Mozaļevs, Pašvaldības policijas vecākais inspektors, tālr.27000850.
Māris Cimdars, Pašvaldības policijas inspektors Salgales pagastā, tālr. 20380507.
Georgijs Lukjanovs, Pašvaldības policijas inspektors Ānē, tālr.28374404.
Juris Antonovs, Pašvaldības policijas inspektors Brankās, tālr. 29397365.
Edgars Rečs, Pašvaldības policijas inspektors Ozolniekos, tālr. 27034189.

Drošība izglītības iestādēs Kūlas dedzināšana ir
bīstama un aizliegta!

vadā, salīdzinājumā ar 2017.
gadu, redzam, ka ir pieaugusi 
novada iedzīvotāju aktivitāte, 
ziņojot par nekārtībām un līdz 
ar to nedaudz audzis arī fik-
sēto pārkāpumu un sastādīto 
protokolu skaits. 
„Reģistrētajos pārkāpumu 
pieteikumos par notikumiem 
ne vienmēr ir norādīta precīza 
pārkāpuma izdarīšanas vieta, 
tāpēc reģistrēto notikumu 
skaits Ozolnieku novadā ko-
pumā ir nedaudz lielāks par 
atsevišķos pagastos fiksētā-
jiem nodarījumiem. Salgales 
pagastā vairāk konstatēti ga-
dījumi par noziedzīgiem no-
darījumiem pret īpašumu, bet 
Cenu pagastā ir vairāk iesnie-
gumu par sabiedriskās kār-
tības traucēšanu. Iedzīvotāji 
ir kļuvuši aktīvāki, ziņojot par 
nekārtībām savā tuvākajā ap-
kārtnē. Sākoties jaunam ga-
dam, piedāvājam atskatīties 
uz aizvadīto gadu noziedzības 
statistiku, ar cerību, ka, māco-
ties no citu kļūdām, ikviens 
iedzīvotājs pārdomās un iz-
vērtēs, ko vēl varētu pasākt, 
lai efektīvāk pasargātu sevi, 
savu īpašumu un sev piede-
rošo tehniku,” norāda Tatja-
na Flandere, Valsts policijas 
Zemgales reģiona pārvaldes 
Jelgavas iecirkņa priekšniece.

Zādzības no mājokļiem un 
automašīnu zādzības Ozol-
nieku novadā ir samazinā-
jušās
”Katra paša personīgā un 
viņam piederošo īpašumu 
drošība lielā mērā ir pašu 
rokās. Aicinām iedzīvotājus 
vairāk sadarboties, komuni-
cēt savstarpēji un ar iecirkņa 
inspektoriem, lai rūpētos par 
savu īpašumu drošību! Ja paši 
esam apzagti, vai redzam 
kādu apzogam, tad pirmā 
lieta, kas jādara - jāzvana 
policijai. Galvenais, neesiet 
vienaldzīgi, ja runa ir par ci-
tiem - zvaniet policijai. Tikai 
Valsts un Pašvaldības policijai 
sadarbojoties ar pašvaldību 
un iedzīvotājiem spējam sa-
biedrībai sniegt lielāku drošī-
bas sajūtu,” pie iedzīvotājiem 
vēršas Igors Helmanis.
"Ozolnieku novadā dzīvot ir 
droši un arī pagājušais gads ir 
parādījis, ka sabiedriskā kār-
tība un noziedzība kopumā ir 
zem kontroles. Visā Zemgales 

reģionā un arī Ozolnieku no-
vadā ir veikts nopietns darbs, 
lai samazinātu zādzības no 
privātmājām un dzīvokļiem, 
kā arī automašīnu zādzības. 
Protams, ka Ozolnieku nova-
du iespaido arī Rīgas tuvums, 
kur raugoties valsts mērogā, 
tiek paveikts visvairāk nozie-
gumu pret īpašumu. Zādzī-
bām ir arī sezonāls raksturs 
un tās nereti tiek veiktas tum-
sas aizsegā. Tumšajā dien-
nakts laikā svarīgi, lai ielas un 
pagalmi būtu labi izgaismoti, 
iedegtos ar sensoriem aprī-
koti prožektori, ienākot mājas 
pagalmā. Tomēr vēršam iedzī-
votāju uzmanību, ka mājokļu 
zādzības nereti notiek tieši 
dienas laikā, kad saimnieki 
nav mājās. Privātmāju saim-
niekiem iesakām novietot sa-
vas automašīnas pagalmā aiz 
vārtiem vai garāžā - prom no 
svešām acīm. Neatstāt mājas 
pagalmā neaizslēgtu auto ar 
vērtīgām mantām un aizvērt 
garāžas durvis. Arī uz neilgu 
laiku dodoties projām, atcerē-
simies pārbaudīt visus logus, 
durvis, ieslēgt signalizāciju un 
aizslēgt mājas vārtus! Būsim 
modri un solidarizēsimies ar 
tuvākajiem cilvēkiem, kopīgi 
rūpējoties par drošību!" norā-
dīja Igors Helmanis.
“Nevajadzētu mazpazīsta-

mām personām stāstīt par 
brīvdienu pavadīšanu ārpus 
sava mājokļa, kā arī sociālajos 
tīklos ievietot foto un infor-
māciju par došanos ceļojumā, 
norādot konkrētu savu atra-
šanās vietu un laiku,” Igors 
Helmanis aicina būt piesardzī-
giem personīgas informācijas 
publiskošanā.
Ilgākas prombūtnes laikā 
ļoti svarīgi informēt kai-
miņus un palūgt pieskatīt 
savu mājokli. Ja pamana ko 
aizdomīgu, uzreiz zvanīt 
īpašuma saimniekam un 
Ozolnieku novada Pašval-
dības policijai pa tālruņa 
numuru 20029099 vai ziņot 
diennakts operatīvajiem 
tālruņiem 112 vai 110. Pēc 
palīdzības var griezieties 
pie saviem policijas iecirkņa 
inspektoriem.
Igors Helmanis ir pārliecināts, 
ka noziedzības apkarošana un 
rūpes par iedzīvotāju drošību 
būs policijas darba prioritāte 
arī šogad un tam ir nepiecie-
šama visas sabiedrības un 
citu atbildīgo institūciju - Paš-
valdības, Sociālā dienesta un 
Pašvaldības policijas aktīva 
iesaiste un savstarpēja sadar-
bība.

Raksts tapis sadarbībā ar Valsts 
policijas Zemgales reģiona pārvaldi

riski vai nepieciešami uzlabo-
jumi.
Ozolnieku Mūzikas skolas 
direktore Edīte Brūniņa: “Se-
minārs ir lieliska iespēja pārdo-
māt un izvērtēt drošību savā 
skolā, apzināties jomas, kurās 
viss ir kārtībā un, kurās nepie-
ciešami uzlabojumi. Lielisks 
darba materiāls preventīvo 
pasākumu veikšanai.”
Seminārā klātesošie skolu pār-
stāvji tika iepazīstināti ar re-
dzējumu par izglītības iestāžu 
drošības veidošanu un Valsts 
policijas speciālistu lomu tajā, 
kā arī tika pārrunāti konkrēti 
pozitīvi un negatīvi piemēri par 
notikumiem izglītības iestādēs 
un ko iespējams darīt, lai izvai-
rītos no nevēlamām sekām. Kā 
liecina Valsts policijas apkopo-
tā statistika, visbiežāk policija 
saņem informāciju par fizisko 
un emocionālo vardarbību 
audzēkņu starpā. Daudzviet 
ir problēmas ar smēķēšanu, 
alkohola lietošanu, zādzībām, 
sīko huligānismu. Tas ir mēr-
ķtiecīgs darbs, lai šos riskus 
apzinātu un ietekmētu. 

Ozolnieku Sporta skolas 
direktors Kārlis Kalniņš: ”Ir 
svarīgi regulāri pārrunāt un 
pārdomāt jautājumus, kas skar 
audzēkņu drošību. Seminārā 
gūtās zināšanas varēsim iz-
mantot drošības veicināšanā 
savā izglītības iestādē.”
Valsts policija ir izveidojusi ro-
kasgrāmatu – palīgmateriālu 
skolu administrācijai drošības 
izvērtēšanai izglītības iestā-
dē. Izmantojot šo materiālu, 
atbildīgās personas izglītības 
iestādē gūs izpratni par to, kas 
veido drošību, iegūs drošības 
kritēriju sarakstu, kuru izman-
tot, lai pārbaudītu drošību iz-
glītības iestādē, sākot mācību 
dienu, kā arī spēs identificēt 
iespējamās riska vietas iestā-
des telpās un teritorijā un se-
cināt, kādi pasākumi veicami 
drošības uzlabošanai izglītības 
iestādē. Materiāls elektroniski 
pieejams šeit: http://www.vp.
gov.lv/doc_upl/vp_paligma-
terials_web.pdf

Raksts tapis sadarbībā ar Valsts 
policijas Sabiedrisko attiecību 

nodaļu

Ozolnieku novada Pašvaldības 
policijas darbinieki atgādina, ka 
kūlas dedzināšana ir aizliegta. 
Tā apdraud cilvēku īpašumus, 
veselību un dzīvību. Kūlas de-
dzināšanas rezultātā izdeg 
lauki, nodeg ēkas, cieš cilvēki. 
Katru gadu novadā ir reģistrēts 
pa kādam kūlas dedzināšanas 
gadījumam, kas nodara būtisku 
kaitējumu dabai un apdraud arī 
dzīvojamās mājas, saimniecī-
bas būves. Kūlas dedzināšana 
nav kontrolējama, jo vēja un 
citu apstākļu ietekmē degša-

nas virziens var strauji mainī-
ties un izplatīties.
Arī šogad Lauku atbalsta die-
nests tiks informēts par kūlas 
degšanas vietām. Šo zemju 
īpašniekiem par lauku nesa-
kopšanu un kūlas degšanu tiks 
samazināts Eiropas Savienības 
(ES) maksājums.
Atgādinām, ka kūlas dedzinā-
šana ir administratīvi sodāma. 
Saskaņā ar Latvijas Adminis-
tratīvo pārkāpumu kodeksa 
(turpmāk – LAPK) 179.panta 
ceturto daļu par kūlas dedzinā-

Zādzības no 
mājokļiem 
(uzsākti kri-
minālprocesi)
Automašīnu 
zādzības 
(uzsākti kri-
minālprocesi)

2017.g.

18

7

2018.g.

11

2

šanu uzliek naudas sodu fizis-
kajām personām 280 līdz 700 
eiro apmērā, kā arī atbilstoši 
LAPK 51.panta otrajai daļai par 
zemes apsaimniekošanas pa-
sākumu neizpildīšanu un zāles 
nepļaušanu, lai novērstu kūlas 
veidošanos, uzliek naudas sodu 
fiziskajām personām no 140 līdz 
700 eiro, bet juridiskajām per-
sonām - no 700 līdz 2900 eiro.
Saskaņā ar LAPK 210.pantu 
pašvaldību administratīvās 
komisijas ir tiesīgas izskatīt šā 
kodeksa 51.panta otrajā daļā un 
179.panta ceturtajā daļā pare-
dzēto administratīvo pārkāpu-
mu lietas. Neapdomīgas rīcības 
dēļ, nelaime var piemeklēt gan 
pašus dedzinātājus, gan pavi-
sam nevainīgus cilvēkus. 
Lūdzam iedzīvotājus neka-
vējoši ziņot par iespējamiem 
likumpārkāpējiem saistībā ar 
kūlas dedzināšanu Ozolnieku 
novada pašvaldības policijai 
pa tālr. 20029099 vai zvanīt 
112.
Ja, dedzinot kūlu, aizdegusies 
kāda no ēkām vai objektiem, kā 
rezultātā radīti lieli zaudējumi 
vai ugunsgrēkā gājis bojā cil-
vēks, iestājas kriminālatbildība. 
Neļausimies paši un atturēsim 
līdzcilvēkus no dedzināšanas 
neprāta!
Raksts tapis sadarbībā ar Ozolnie-

ku novada pašvaldības policiju

Gādājam par drošu dzīves vidi

Foto no semināra
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“Latvijas skolas soma” sniedz 
iespēju, ikvienam mūsu novada 
skolēnam no 1. līdz 12.klasei iz-
zināt un iepazīt dažādos laikos 
Latvijā radītās inovācijas un uz-
ņēmējdarbības veiksmes stās-
tus, iegūt praktiskās zināšanas 
par Latvijas dabas vērtībām un 
kultūru.
Akcijas ietvaros šī gada sāku-
mā Ozolnieku novada izglītī-
bas iestāžu audzēkņi pieda-
lījušies vairākos pasākumos:
Teteles pamatskolas 4.b klase 
5.februārī apmeklēja Jelgavas 
Sv. Trīsvienības baznīcas torni. 
Iepazinās ar Jelgavas vēsturi, 
piedalījās izzinoši radošajā no-
darbībā “Latviju zīmju sargi”. 
Nodarbībā izpētīja latvju rakstu 
zīmes, uzzināja to nozīmi un ie-
tekmi, kā arī izveidoja atmiņas 
spēli ar latvju zīmēm. 
20.februārī 5.a,6.a,7.a klase de-
vās iepazīties ar Latvijas Nacio-
nālo bibliotēku (LNB), apskatīt 
literatūras krājumus, retās grā-
matas, rokrakstus, Letonikas 
un Baltijas centra kolekcijas, 
mākslas un mūzikas, skaņu ie-
rakstus, attēlizdevumus, sīkie-
spieddarbus un kartes. Pēc tam 
skolēni devās uz Latvijas Dzelz-
ceļa muzeju, lai iepazītos ar 
dzelzceļa vēsturi un piedalītos 
radošajā nodarbībā "Iepazīsti 

Skolēni iepazīst Latvijas kultūras vērtības

Novada pedagogi mācās par 
pārmaiņām izglītībā

PII “Saulīte” pedagogi dalās pieredzē 

Stacijas dzīvi". Nodarbības lai-
kā skolēni varēja iejusties sta-
cijas darbinieku un pasažieru 
lomās. Bērni uzzināja, ko darīja 
pasažieris 20. gs. stacijā, kādas 
izskatījās biļetes, kādi bija ceļo-
juma mērķi. Skolēniem, izpētot 
dažādus dokumentus, telpu 
maketus, izmēģinot, kā darbo-

jas dažādas ierīces, veidojās 
priekšstats par dzelzsceļa sta-
ciju. Ekskursija noslēdzās LNB 
I.Ziedoņa zālē, kopīgi apmek-
lējot multimediālu koncertizrā-
di "Mana tautasdziesma" pēc 
tāda paša nosaukuma Imanta 
Ziedoņa grāmatas motīviem. 
Izrādē tautasdziesmu apdares 
veidotas ar moderniem aran-
žējumiem, lai klausītāji sadzir-
dētu, ka mūsu tautasdziesmas 

14. martā uz Ozolnieku no-
vada pedagogu metodisko 
forumu "Es pārmaiņu vidū" 
pulcējās gandrīz 100 mūsu 
izglītības iestāžu pedagogi. 
Pasākuma galvenais mērķis 
bija atkārtoti motivēt skolo-
tājus pieņemt daudzās pār-
maiņas, kas šobrīd skar izglī-
tības jomu valstī, kā arī runāt 
par dažādiem praktiskiem un 
teorētiskiem paņēmieniem, 
kā šīs pārmaiņas ieviest sa-
vās skolās, bērnudārzos, kla-
sēs. 
Dienas laikā tika novadītas 
kopā 10 lekcijas, katrs peda-
gogs varēja noklausīties 4. Tās 
vadīja dažādi izglītības eksperti: 
Zuarguss (treneris, emocionālā 
intelekta un izglītības teorijas 

Projekta      Nr.8.3.5.0/16/I/001 
“Karjeras atbalsts vispārējās 
un profesionālās izglītības 
iestādēs” ietvaros Garozas 
pamatskolas, Teteles pamat-
skolas un Salgales pamat-
skolas 8. - 9.klases skolēni 
1. martā apmeklēja Izglītības 
izstādi “Skola 2019” Ķīpsalas 
izstāžu zālē. Izstāde „Skola 
2019” ir iespēja saņemt kva-
litatīvu informāciju par mācī-
bām Latvijā un ārzemēs.
Skolēniem bija iespēja iegūt 
visaptverošu informāciju par 
mācību iespējām. Izstādē varē-
ja uzzināt par Latvijas un ārval-
stu augstskolu un citu mācību 
iestāžu piedāvājumu. Skolē-
niem bija iespēja iepazīties ar 
jaunajām mācību program-
mām. Varēja saņemt informā-

ir gan skaistas, gan arī šodien 
aktuālas. 
Garozas pamatskolas 1. - 4. 
klases skolēni iniciatīvas “Lat-
vijas skolas soma” ietvaros 
piedalījās “Smilšu kino” no-
darbībās. Bērniem bija iespē-
ja noskatīties lielisku "Smilšu 
kino" izrādi par tēmu – Latvijai 

100, redzēja īsus mākslinie-
ces paraugdemonstrējumus 
smilšu animācijas tehnikā uz 
izgaismota stikla. Pēc tam tika 
organizēta spēle ar mēmā šova 
spēles elementiem, kur bērni 
strādāja komandās, uz smil-
šu galda - zīmēja vārdus un 
pārējie tos minēja. Pasākuma 
noslēgumā skolēni devās uz 
smilšu aplikāciju darbnīcu, kur 
ar krāsainām smiltīm "krāsoja" 

glezniņas par Latvijas tematiku. 
Smilšu glezniņas bērni varēja 
nest uz savām mājām. Nodar-
bības bija aizraujošas gan sko-
lēniem, gan skolotājiem. 
Salgales pamatskolā šogad 
plānoti vairāki pasākumi ini-
ciatīvas "Skolas soma" ietvaros 
- 7.- 9.klašu skolēni apmeklēs 
baletu "Bajadēra" 27.martā, 
1.- 4.klašu skolēniem plānots 
Rīgas vēstures un kuģniecības 
muzeja apmeklējums 17.aprīlī.
Ozolnieku vidusskolā ir no-
risinājušās vairākas aktivitā-
tes projekta ietvaros. 4.klases 
31.janvārī devās uz VEF kultū-
ras pili, kur skatījās baleta izrādi 
"Riekstkodis un es". Izrāde ap-
vienoja oriģinālo dzīvo mūziku, 
horeogrāfiju, animāciju un jau-
no tehnoloģiju iespējas, proji-
cējot digitālās animācijas tēlus.
6. februārī pie 2.klasēm vieso-
jās ”Ikšķiles saldējums” ražot-
nē, kur iepazinās ar saldējuma 
ražošanas vēsturi, noskaidroja, 
kā top dažādi saldējumi. Sko-
lēni bija priecīgi tos degustēt, 
salīdzināt un centās atminēt 
sastāvdaļas.
13. februārī 6.a un 6.c klases 
devās uz Rīgu, lai iepazītu ie-
žus un minerālus Latvijas Da-
bas muzejā. Skolēniem bija 

iespēja praktiski darboties ar 
paraugiem, pētīt tos mikrosko-
pā, uzzināt daudz interesantu 
faktu par Latvijā sastopamiem 
minerāliem.
9.a klase izmantoja ”Skolas 
somas” piedāvājumu un ap-
meklēja Andreja Pumpura Liel-
vārdes muzeju, iepazīstoties ar 
eposa "Lāčplēsis" tēliem.
3.a klase apmeklēja Ģ.Eliasa 
Vēstures un mākslas muzeja 
nodarbību "Pirmo reizi muze-
jā" un iepazinās gan ar muzeja 
teritoriju, gan senajiem etno-
grāfiskajiem priekšmetiem un 
amatniecības rīkiem.
7.martā visas 5.klases devās 
uz Rīgas Zooloģisko dārzu, lai 
iepazītos ar dzīvniekiem Lat-
vijas dabā un kultūrā. Skolēni 
vēroja dzīvniekus un izzināja to 
dzīvesveidu savvaļā. Iepazīto 
dzīvnieku uzvedību bērni salī-
dzināja ar teikās un nostāstos 
aprakstīto. 
Plašāka informācija par ini-
ciatīvu "Latvijas skolas soma" 
atrodama Latvijas valsts simt-
gades programmas mājaslapā 
- https://lv100.lv/programma/
latvijas-skolas-soma/.

Solvita Cukere, sadarbībā ar
Ozolnieku novada skolām

Skolu audzēkņi apmeklē 
izglītības izstādi “Skola 2019” 

ciju par interešu izglītību, iepa-
zīties ar svešvalodu un dažādu 
mācību kursu piedāvājumu. 
Apmeklētājiem bija iespēja ie-
justies dažādās profesijās, vē-
rot paraugdemonstrējumus un 
piedalīties dažādās aizraujošās 
aktivitātēs. Skolēniem bija ie-
spēja piedalīties lekcijās, semi-
nāros un prezentācijās par da-
žādiem izglītības jautājumiem. 
Izglītības izstādē “Skola 2019” 
skolēni varēja iepazīt jaunas 
izglītības iespējas un iegūt pla-
šāku informāciju par izvēlēta-
jām izglītības iestādēm, kā arī 
piedalīties konkursos un vairāk 
uzzināt par dažādām profesi-
jām. 

Eva Štelmahere,
Garozas pamatskolas skolotāja

jautājumu eksperts), Aivars 
Dresmanis (ideālists, izaug-
smes treneris, VITAE eksperts), 
Dina Sarceviča - Kalvišķe (prog-
rammas "Iespējamā misija" 
mācību programmas vadītā-
ja), Ineta Lāce - Sējāne (Cēsu 
pilsētas vidusskolas direktora 
vietniece), Kristaps Zaļais (Lau-
renču sākumskolas direktors). 
Pasākuma noslēgumā tika sa-
ņemtas daudzas pozitīvas at-
sauksmes, pateicības vārdi un 
pārdomu komentāri no foruma 
dalībniekiem, bet vislielākais 
gandarījums ir par to, ka dau-
dzi atzina, ka ieguvuši vērtīgas 
idejas sava ikdienas darba piln-
veidei.

Ance Jaks, Izglītības nodaļas 
vadītāja

PII “Saulīte” ir viena no pir-
majām valstī, kas praksē 
izmēģina izglītības satura 
pieeju, ko plānots ieviest šā 
gada rudenī. Iestādes ko-

lektīvs ikdienā ieviesis ino-
vatīvas apmācību metodes, 
lai mainītu pieeju no saturā 
centrētas uz bērnu centrē-
tu.   Ikdienas darbā ar au-
dzēkņiem uzsvars tiek likts 
uz pratības, tikumu un vēr-
tību attīstību, kas bērnam 
ļaus dzīvot, strādāt un tur-
pināt izglītoties visu mūžu, 
uzturot interesi par pasauli, 
dzīvi un cilvēkiem.
Pozitīvi vērtējams, ka PII “Sau-
līte” atsaukusies aicinājumam 
dalīties pieredzē par to, kā 
šajā izglītības iestādē tiek or-
ganizēts mācīšanās process 
un  kā jaunā pieeja ir mainījusi 
iestādes ikdienu.
Par prioritāti esam izvirzījuši 
izglītojamo jēgpilnu patstāvī-
gu darbošanos. Tiek akceptē-

ta bērnu iniciatīva, patstāvīga 
radošā darbošanās visas die-
nas garumā. Katru dienu tur-
pinām pilnveidot pedagoģiskā 
darba metodes. 

Skolotāji pieturas pie svarīgā-
kajiem integrēta pedagoģiskā 
procesa uzdevumiem:

• sekmēt harmonisku bērna 
personības attīstību, veidot 
pozitīvu attieksmi pret sevi, 
līdzcilvēkiem un apkārtējo 
vidi;
• rosināt bērnu iepazīt tuvā-

kās apkārtnes dabas un soci-
ālo vidi saistībā ar sevi;
• rosināt bērnu gan patstā-
vīgam darbam, gan kopdar-
bam;
• attīstīt bērna pašiniciatīvu 
un patstāvību;
• veikt pētniecības un radošo 
darbību visas dienas garumā.
Bērns un pedagogs ir sa-
darbības partneri. Svarīgi, lai 
bērns un pedagogs mācību 
procesā būtu līdzsvarā. Bērni 
aktīvi darbojas, lai izpētītu un 
izzinātu, daudz darbojas ārā, 
svaigā gaisā.
 ”Mums – pedagogiem patie-
šām patīk tas, ko un, kā mēs 
darām, mēs izrunājam un 
darbojamies visi kopā, dienu 
no dienas mācoties, kā savu 
darbu paveikt labāk. Divas 
reizes mācību gadā skolotājas 
rīko individuālās sarunas ar 
vecākiem par bērna izaugsmi 
konkrētajā laika periodā,” pie-

redzē dalās PII ”Saulīte” vadī-
tāja Inese Jumīte.
Ar pieredzes apmaiņu vairāk 
var iepazīties Skola2030 mā-
jas lapā.

Raksts tapis sadarbībā ar PII 
”Saulīte”
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9Lolita Meinharde: ”Vislielākā balva 
man ir skolēnu novērtējums”

Līgas Bērziņas lekcija PII „Zīlīte”

Novada jaunieši Slovēnijā pievēršas dzejas rakstīšanai
Žetonu vakars Ozolnieku
vidusskolā ar „Surikati Airlines”

Ozolnieku vidusskolas sko-
lotāja Lolita Meinharde pie-
dalījās Latvijas Universitātes 
Starpnozaru izglītības ino-
vāciju centra organizētajā 
pedagogu  izcilības pasā-
kumā - "Ekselences balva", 
kas, novērtējot inovatīvus 
un izcilus skolotājus, tika pa-
sniegta astoto reizi.

Konkursam ķīmijas skolotāju 
izvirzīja pašas audzināmā kla-
se un kolēģi Ozolnieku vidus-
skolā. Skolēni un kolēģi Lolitu 
Meinhardi skolas ikdienā mīļi 
dēvē par „Ķīmijas dievu”.
„Esmu gandarīta, ka konkursa 
klātienes kārtai Latvijas Univer-
sitātē arī mani izvēlējās no vai-
rāk nekā 300 apbalvojumam 

Ozolnieku novada jaunieši 
devās pieredzes apmaiņas 
mācībās uz skaisto zemi 
Slovēniju- Erasmus +prog-
rammā ”Youth SLAMs ag-
ainst radicalization''. Pro-
jekta ietvaros mācījāmies 
rakstīt SLAM dzeju un no-
slēgumā uzstājāmies ar 
pašu sagatavotiem dzejo-
ļiem. 
Brauciens apvienoja lietderī-
go ar patīkamo, jo pastaigas 

kalnos un vietējo dabas ob-
jektu apskate nevienu neat-
stāja vienaldzīgu. Katra diena 
bija piepildīta ar radošām un 
pamācošām aktivitātēm, kas 
bija saistītas gan ar koman-
das darba veidošanu, gan 
personības attīstīšanu katram 
individuāli. 
Brīvajā laikā jaunieši devās 
kalnos, apskatīt vietējos vēs-
tures mantojuma objektus, 

izvirzītajiem pedagogiem no 
visas Latvijas. Eksperti, rūpīgi 
izvērtējot saņemto informāci-
ju, izvirzīja piecus pretenden-
tus katrā mācību priekšmetā 
– fizikā, matemātikā, ķīmijā, 
bioloģijā un ekonomikā- klā-
tienes kārtai, kas norisinājās 
19.februāri. Piedaloties konkur-
sā, es guvu apliecinājumu tam, 
ka savu darbu daru labi. Man 
bija vienreizēja iespēja klātie-
nē iepazīt citu Latvijas vadošo 
pedagogu inovatīvās mācību 
metodes un tās salīdzināt ar 
Ozolnieku vidusskolas ikdie-
nā pielietotajām, kā arī esmu 
izveidojusi vērtīgus kontaktus 
ar citiem dabaszinātņu pa-
sniedzējiem. Novērtēju iespēju 
mācīties citam no cita un aiz-
gūt jaunas mācību metodes. 
Tā ir liela vērtība, vērot kolēģu 
vadītās stundas un diskusijas 
par izmantotajām metodēm, 
kas ir neatsverama pieredze. 
Pēc tam jaunapgūtās metodes 
varēšu īstenot savā ikdienas 
darbā ar skolēniem. Svarīgi ir 
pilnveidoties un dalīties sav-
starpējā pieredzē, jo tikai, mā-
coties cits no cita, mēs kļūs-
tam spēcīgāki. Esmu priecīga, 
par augsto sava darba novēr-
tējumu no audzēkņu, kolēģu 
un nozares ekspertu puses,” 
sajūtās pēc konkursa dalās Lo-
lita Meinharde.

Kolēģi Lolitu raksturo, kā 
skolotāju, kura iedvesmo 
skolēnus, māca būt uzņē-
mīgiem un radošiem, rosina 
darboties kā pētniekiem, ai-
cina izmantot informācijas 
tehnoloģiju priekšrocības, 
vada stundas arī ārpus kla-
ses, palīdz sasniegt labākos 
rezultātus un labprāt dalās 
pieredzē ar citiem kolēģiem.
Svinīgajā apbalvošanas ce-
remonijā Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis uzsvēra, ka 
"Ekselences balva" ir lieliska 
iespēja pateikties skolotājiem. 
Prezidents augstu novērtēja 
to, ka arī inženierzinātnēs, da-
baszinātnēs ikviens skolotājs 
meklē mūsdienīgu pieeju un 
jaunas metodes, kā ieinteresēt 
skolēnus mācīties, kā atrast 
skolēnu talantus un tos attīstīt, 
lai nestu Latvijas vārdu pasau-
lē.
Visiem dalībniekiem no mece-
nātu puses bija sarūpētas "ie-
dvesmas balvas", lai aicinātu 
turpināt savu labo darbu skolā. 
Pasākumu „Ekselences bal-
va” organizē LU Starpnozaru 
izglītības inovāciju centrs sa-
darbībā ar LU Fondu un Valsts 
izglītības satura centru.

Raksts tapis sadarbībā ar
 LU Starpnozaru izglītības

 inovāciju centru

Pozitīvo emociju izrādīšana 
parasti nesagādā grūtības, 
taču kā rīkoties ar negatīvajām 
emocijām? Tas nav tik vienkār-
ši, it īpaši bērnam, kurš vēl pil-
nībā nespēj izprast un izskaid-
rot savas izjūtas. 
Dusmas, skumjas, vilšanās 
sajūta, spīts ir emocijas, ko 
kontrolēt ir daudz grūtāk un 
nav iespējams pilnībā izslēgt 
no savas dzīves. Skolotā-
jam ir nozīmīgi šīs emocijas 
saskatīt, atpazīt to cēloņus 
un iemācīt bērnam veidu, kā 
izpaust savas izjūtas kons-
truktīvā veidā. Lai skolotājas 
spētu atpazīt bērnu emocijas 
un rast risinājumus problēm-
situācijām, respektējot bērnu 
vecumposmu un personību, 
15. martā, ar PII „Zīlīte” peda-
gogiem tikās Latvijas Autisma 
apvienības priekšsēdētāja 
Līga Bērziņa lekcijā, piere-
dzes seminārā par uzvedības 
problēmām pirmsskolā, dus-
mu un agresijas veidošanās 
mehānismu bērniem pirms-
skolas vecumā. L.Bērziņa ar 
pedagogiem lekcijas laikā 

devās uz vietējās rokgrupas 
koncertu, gatavoja savas 
valsts iecienītākos gardumus, 
apmeklēja JAMA PEKEL alas 
un labi pavadīja laiku kopā ar 
citu dalībvalstu jauniešiem. 
Bija unikāla iespēja iepazīties 
ar citu tautu kultūru, jo pro-
jektā piedalījās vēl 4 valstu 
jaunieši no Itālijas, Spānijas, 
Grieķijas un Slovēnijas. Kopīgi 
ir iegūta neaizmirstama piere-
dze.

Jaunieši ir gatavi dalīties ie-
spaidos par braucienā pie-
dzīvoto. ”Šajā braucienā bija 
iespēja iegūt jaunas iemaņas, 
redzēt, dzirdēt un izjust jau-
nas emocijas. Priecēja labi 
pārdomāts nedēļas plāns, kur 
tika atvēlēts laiks projekta tē-
mai, laiks pilsētas un Slovēni-
jas kultūras iepazīšanai, kā arī 
brīvi brīži atpūsties un iepazī-
ties ar citu valstu pārstāvjiem. 

Katru dienu uzzinājām kaut 
ko jaunu, kas mūs bagātināja. 
Ieguvām jaunus draugus no 
dienvidu valstīm. Šis bija brī-
nišķīgi pavadīt laiks Slovēnijā,” 
uzskata Darja.
,, Projekta laikā bija vienreizē-
ja iespēja iepazīt jaunas kul-
tūras un līdz ar to paplašināt 
savu redzesloku. Šis projekts 
visiem dalībniekiem sniedza 
lielisku iespēju izkāpt no sa-
vas komforta zonas. Katrs 
rakstījām savu poēmu, kuru 
vēlāk vajadzēja nolasīt visiem 
projekta dalībniekiem. Projek-
ta laikā bija iespēja iepazīt vie-
nu no Slovēnijas brīnišķīgajām 
pilsētām - Celje,” iespaidos 
dalās Kristīne. 
”Projektā gūta neatkārtojama 
pieredze, satikti vienreizēji 
cilvēki un apmeklētas brīnišķī-
gas vietas. Katrs atklājām sevī 
jaunas spējas un jutāmies 
pieņemti, rakstot savas poē-
mas. Šajā nedēļā piedzīvotais 
ir sniedzis milzīgu vēlmi ceļot 
un iepazīt citas kultūras. Gu-
vām ļoti pozitīvas atmiņas, jo 
visa programma bija ļoti labi 
izplānota, un mums visu laiku 
bija ar ko nodaroties,” vērtē 
Nauris.

Milana Pivovara,
Ozolnieku Jauniešu centra  vadītāja

22.februārī Ozolnieku vidus-
skolas 12.klase jeb Mazie 
surikati rīkoja Žetonu vaka-
ru. Viesi tika ielūgti doties 
ceļojumā ar aviokompāniju 
„Surikati Airlines” uz Āfriku. 
Kāpēc uz Āfriku? Jo jāsatiek 
arī citi surikati! 
Pasažieri tika sagatavoti li-
dojumam ar instruktāžām 
un, lidojums varēja sākties. 
Sākumā mazliet atgādinājām 
skolotājiem viņu mīļākās frā-
zes, pēc tam arī asie prāti tika 
likti lietā. Apskatot dažādus 
attēlus un noklausoties ne-
lielus aprakstus, bija jāatmin, 
par kuru skolēnu tiek stāstīts. 
Rezultātā sapratām, ka gan 
skolotāji, gan vecāki mūs at-

modelēja dažādas uzvedības 
problēmas, ar kurām ikdienā 
saskaras pedagogi, skaidroja 
to iemeslus un piedāvāja ie-
spējamos risinājumus.
Ķermenī uzkrāto sasprindzi-
nājumu un emocijas bērns 
atspoguļo savā uzvedībā. Dus-
mas ir dabiskas emocijas, taču 
tās nedrīkst kļūt par agresijas 
iemeslu. Pedagogs, lietojot 
relaksācijas metodes, var pa-
līdzēt bērnam justies labāk un 
paust emocijas sociāli pieņe-
mamā veidā.
Sarunā pieskārāmies arī pozitī-
vo uzslavu spēkam un L.Bērzi-
ņa dalījās ar stratēģiju, kā no-
nākt līdz rezultātam, lai bērns 
sajūt, ka pozitīva uzvedība ir 
daudz efektīvāka komunikāci-
jai ar vienaudžiem un pieaugu-
šajiem.
Semināra noslēgumā peda-
gogi saņēma apliecības par 
pedagogu profesionālās kom-
petences programmas apguvi 
“Uzvedības problēmas izglītī-
bas iestādē analīze”.

PII „Zīlīte” vadītājas vietnieces Sinti-
ja Auza un Laura Klegere- Dortāne 

pazīst jau no pusvārda un pus 
attēla. Lidojuma pasažieriem 
tika demonstrēti priekšmeti, 
kas mūs raksturo, un nedaudz 
tika atklāti mūsu piedzīvoju-
mi. Pašiem lielākais prieks un 
gandarījums bija par izveidoto 
video - filmiņu, kura būs lielisks 
atgādinājums par skolu arī pēc 
viena, desmit un divdesmit pie-
ciem gadiem. Pasākuma noslē-
gumā 12. klasei tika “apgredze-
nota” un visi mazliet uzkavējās 
uzkodu un foto stūrītī. Paldies 
visiem, kas ieradās apsveikt 
divpadsmitos! Bet ko viņi? Jau 
darošiem soļiem jaunieši dodas 
pretim gala eksāmeniem!
Inese Mičule, Ozolnieku vidusskolas 

direktores vietniece audzināšanas 
darbā

Foto no LU Starpnozaru  izglītības 
inovāciju centra arhīva
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Biedrība Lauku partnerība 
"Lielupe" izsludina atklāta 
konkursa projektu iesnie-
gumu pieņemšanas 7. kārtu 
Sabiedrības virzītas vie-
tējās attīstības stratēģi-
jas Jelgavas un Ozolnieku 
novados ieviešanai. Kār-
ta tiek izsludināta Eiropas 
lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) Lat-
vijas Lauku attīstības prog-
rammas 2014.-2020.gadam 
apakšpasākuma 19.2. "Dar-
bību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vie-
tējās attīstības stratēģiju" 
aktivitātē 19.2.2. "Vietas 
potenciāla attīstības ini-
ciatīvas".

Projektu iesniegumu pie-
ņemšana tiek izsludināta 
šādās rīcībās: 
• „Apdzīvoto vietu publis-
kās infrastruktūras uzla-
bošana”, pieejamais finan-
sējums 177 579.60 EUR. 
Viena projekta atbalsta ap-
mērs 30 000 EUR, atbalsta 
intensitāte 90%.
• “Kultūrvēsturiskā man-
tojuma saglabāšana un 
atjaunošana”, pieejamais 

Lauku partnerība "Lielupe" izsludina projektu iesniegšanu

Pašvaldība atbalsta radošo un praktisko iemaņu darbnīcu telpu ierīkošanu Brankās 

finansējums 112 645.60  
EUR. Viena projekta atbal-
sta apmērs 50 000 EUR, at-
balsta intensitāte 90%.
• „Atbalsts sabiedrisko 
aktivitāšu un pakalpojumu 
nodrošināšanai vietējiem 
iedzīvotājiem”, pieejamais 
finansējums 54 311.18  EUR. 

Viena projekta atbalsta ap-
mērs 10 000 EUR, atbalsta 
intensitāte 90%.
Projektu iesniegumus va-
rēs iesniegt no 2019. gada 

26. marta līdz 2019. gada 
26. aprīlim Lauku atbalsta 
dienesta Elektroniskās pie-
teikšanās sistēmā https://
eps.lad.gov.lv/login. Rīcībā 
„Apdzīvoto vietu publiskās 
infrastruktūras uzlaboša-
na” ir izsludināta nepār-
trauktā projektu iesniegu-

mu pieņemšanas kārta līdz 
27.12.2019.
Šajā konkursā tiks atbalstīti 
sabiedriskā labuma projek-
ti sabiedrisko aktivitāšu un 

pakalpojumu nodrošināša-
nai vietējiem iedzīvotājiem 
Jelgavas un Ozolnieku no-
vados. Tie ir projekti, kuros 
plānotajam mērķim nav 
komerciāla rakstura, par 
kuru rezultātu netiek prasī-
ta samaksa un kuri ir pub-
liski pieejami, kā arī projekti 
saimnieciskās darbības īs-
tenošanai, kuros paredzēts 
sakārtot vidi (uzbrauktuves, 
bezmaksas stāvlaukumus, 
liftus, durvis, tualetes, du-
šas telpas) personām ar 
dzirdes, redzes vai kustību 
traucējumiem, riteņkrēslu 
un ratiņu lietotājiem.
Atbalsta pretendenti: juri-
diska persona (tostarp vie-
tējā pašvaldība, biedrība 
un nodibinājums) vai fiziska 
persona, kas īstenos sa-
biedriskā labuma projektu.
Kopā ar projekta iesniegu-
mu iesniedzams arī atbalsta 
pretendenta pašnovērtē-
jums par projekta atbilstību 
vietējās attīstības stratēģijā 
attiecīgajai rīcībai noteik-
tajiem projektu vērtēšanas 
kritērijiem, norādot katram 
kritērijam atbilstošo punktu 
skaitu un pamatojot punktu 

Biedrība “TUVU” ir īste-
nojusi Lauku atbalsta 
dienesta (LAD) apstipri-
nāto projektu Nr. 17-06- 
AL03-A019.2203-000006 
“Radošo un praktisko ie-
maņu darbnīcu telpas ierī-
košana sociālās palīdzības 
centrā "TUVU", (daudzfunk-
cionālā sociālās palīdzības 
centra ierīkošanas 2.etapu), 
kas tika iesniegts saskaņā 
ar Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai 
Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020. 
gadam apakšpasākumu 
“Darbību īstenošana saska-
ņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģi-
ju”. 
Projekta ietvaros ir veikta 
vienas no trim noliktavu tel-
pām pilnīga atjaunošana un 
pārveide par radošo darbnī-
cu telpu, kas sniedz iespēju 
saņemt ne tikai materiāla 
veida, bet arī emocionāla, 
psiholoģiska un praktiska rak-
stura palīdzību trūcīgām un 
maznodrošinātām personām, 
pensijas un pirmspensijas ve-
cuma personām, daudzbērnu 
un nepilnām ģimenēm, bēr-
niem, personām ar īpašām 
vajadzībām, bezdarbniekiem, 
no ieslodzījuma vietām atbrī-
votām personām, personām 
ar nepietiekošām, zemām vai 

skaita atbilstību.
Konsultācijas par projekta 
iesniegumu sagatavošanu 
var saņemt partnerības bi-
rojā Lielā iela 5/7 (6. stāvs), 
Jelgava, iepriekš piesakoties 
pa tālr. 26399946 vai e-pas-
tu: lielupe@partneribalie-
lupe.lv.
Visa informācija par projek-
tu iesniegšanas nosacīju-
miem un vērtēšanas kritēriji 
pieejama šeit: http://www.
partneribalielupe.lv/index.
php/leader2020. 
Projekta iesnieguma veidla-
pa, normatīvie akti, projekta 
iesnieguma paraugs un citi 
dokumenti pieejami Lau-
ku atbalsta dienesta mājas 
lapā. 
Aicinām iepazīties ar ie-
priekšējās kārtās apstipri-
nātajiem sabiedriskā labu-
ma projektiem partnerības 
mājas lapā sadaļā: http://
www.partneribalielupe.lv/
index.php/leader-projekti/
realizetie-sabiedriska-labu-
ma-projekti.

Raksts tapis sadarbībā ar Lauku 
partnerību "Lielupe"

darba tirgum neatbilstošām 
zināšanām un prasmēm, kā 
arī jauniešiem. 
2018.g. nogalē darbnīcā tur-
pinājās biedrības īstenotais 
projekts “Princešu Skola”, ar 
mērķi iedrošināt meitenes 
apzināties sevi kā vērtību šajā 

pasaulē. Tāpat jaunajā darb-
nīcā darbu turpina biedrības 
organizētā "Jauniešu darbnī-
ca". Tajā kopā sanāk jaunieši 
ar saviem tēviem, mācās re-
montēt un atjaunot dažādas 
lietas, mācās dzīves gudrības, 
pacietību un draudzību.
Biedrība "TUVU" sniedz kom-
pleksu atbalsta gan krīzes 
situācijās nonākušām ģime-
nēm, maznodrošinātajām un 
trūcīgajām personām, sniedz 
brīvā laika pavadīšanas ie-
spējas senioriem un vietējiem 
iedzīvotājiem.

Pateicamies par atbalstu LAD 
un Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA)! 
Paldies, Ozolnieku novada 
pašvaldībai, kas 2019. gada 
februāra domes sēdē pieņē-
ma lēmumu piešķirt līdzfi-
nansējumu biedrībai „TUVU” 

1 000 EUR apmērā projekta 
“Radošo un praktisko iema-
ņu darbnīcu telpas ierīkoša-
na sociālās palīdzības centrā 
“TUVU”” īstenošanai no 2019.
gada Ozolnieku novada paš-
valdības budžeta līdzekļiem 
„Pašvaldības budžeta dotāci-
ja biedrībām un nodibināju-
miem”.
Arī 2019.g. turpinām īstenot 
“Princešu skolu”, kas pare-
dzēta biedrības aprūpē esošo 
ģimeņu meitenēm. 
Turpinās darbs ar partneriem, 
kuri biedrības “Tuvu” izsnieg-

to humāno palīdzību dala vai-
rāk nekā 35 izdales punktos. 
Biedrība “Tuvu” arī attīsta lab-
darības veikalu darbību Jelga-
vā un Rīgā, visu veikalu peļņu 
ieguldot labdarības projektos.
Katru otro gadu biedrības 
“Tuvu” atbalstītājs GAiN Ger-

many rīko intensīvas apmācī-
bas reaģēšanai krīzes situāci-
jās. DART nozīmē "Katastrofu 
palīdzības un reaģēšanas vie-
nība". Tā savu darbu sāk pēc 
postošām katastrofām kā 
komanda no starptautiskās 
organizācijas GAiN (Global 
Aid Network). GAiN šajās ap-
mācībās atlasa starptautis-
ku darbinieku un brīvprātīgo 
palīgu komandu, kura dodas 
uz krīzes skartajām vietām 
un sniedz palīdzību vietējiem 
iedzīvotājiem. 2019. gadā 
apmācības notiks Latvijā un 

“Tuvu” būs apmācību sadar-
bības partneris Latvijā.
Šogad biedrības “Tuvu” 
telpās notiek regulāri kino 
vakari, kuri bez maksas ir 
pieejami vietējiem iedzīvo-
tājiem un citiem interesan-
tiem. 
Ikgadējs un gaidīts noti-
kums šovasar būs nometne 
“Tuvu” jauniešiem, radot 
atpūtas un izklaides plat-
formu sešu dienu garu-
mā, kā arī caur darbnīcām, 
sportiskām aktivitātēm un 
uzdevumiem mācot jaunie-
šiem vērtības un atziņas, 
kas viņiem noderēs dzīvē. 
Augustā biedrība “Tuvu” sa-
darbībā ar Vācijas labdarības 
organizāciju GAiN Germany 
un tās brīvprātīgo komandu 
atjauno mājas kādai trūcīgai 
daudzbērnu ģimenei. 
Augustā notiks arī ikgadējais 
pasākumus, kur trūcīgo un 
maznodrošināto ģimeņu bēr-
niem tiks dāvinātas piepildītas 
skolas somas. Gada nogalē - 
Ziemassvētku laikā plānojam 
sagatavot pārsteigumu vai-
rākām trūcīgajām ģimenēm, 
sagādājot dāvanas bērniem 
un pārtiku svētku galdam.

Raksts tapis sadarbība ar Zani 
Rautmani, biedrība „TUVU”
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Sportiskā gaisotnē 24. feb-
ruārī azartiskākie novada 
iedzīvotāji sacentās "Ozol-

nieku sporta spēļu 2019" 
otrajā posmā, kur tika no-
skaidrota labākā komanda 
basketbolā. 
Turnīrā piedalījās basketbo-
listi no 4 novada komandām, 
no kurām tika noskaidroti 
spēcīgākie un metienos pre-
cīzākie basketbolisti. Turnīrā 

tika izspēlētas 12 spēles, kur 
izkristalizējās novada labākie 
spēlētāji.

11. martā Ozolnieku novada 
pirmskolu izglītību iestā-
žu izglītojamiem (5-6 gadi)  
tika organizētas atraktīvas 
sacensības, kas norisinājās 
gan Ozolnieku Sporta skolā, 
gan Salgales pamatskolā.
Salgales pamatskolas sporta 
zālē tikās bērni no PII “Sau-
līte”, Garozas pamatskolas 
un Salgales pamatskolas 

Cēsu pilsētas Sporta skolā 
februāra nogalē norisinājās 
Latvijas Volejbola federā-
cijas ''Kausa izcīņa" Jaunie-
šiem un Latvijas Jaunatnes 
čempionāta U12 vecuma 
grupā – “Ziemas kauss”. 
Čempionātā piedalījās 11 
komandas. Ozolnieku Sporta 
skolas volejbolistiem šīs bija 
pirmās oficiālās sacensības. 

3.martā aizvadītas Jelgavas 
CUP 2019 sacensības 2009. 
gadā dzimušiem futbolis-
tiem. Visi Ozolnieku Sporta 
skolas MT 2 grupas audzēk-
ņi tika pārbaudīti, spēlējot 
nelabvēlīgos laika apstākļos 
un uzrādīja labu komandas 
spēli. 
Sarunā komandas trene-
ris Rimants Štopis uzsver: 
”Galvenais uzdevums šo-
brīd komandā ir slīpēt spēles 
struktūru, uzlabot piespēles 

10.martā Ogres Sporta cen-
tra hallē norisinājās XVII At-
klātais Starptautiskais Kara-
tē Čempionāts 2019 / wkf / 
"Ogre karate cup" (Kata, Ku-
mite) & "Ogre karate games" 
(Fantom, Sumo).

Karatē sacensībās šogad 
piedalījās jaunie sportisti, 
pārstāvot 22 klubus no Lat-
vijas, Lietuvas, Igaunijas un 
Baltkrievijas. Čempionātā 
piedalījās vairāk nekā 300 
bērnu. 

Aizvadīti basketbola un badmintona 
turnīri Salgalē

“Lielā Balva” pirmsskolēniem

Par turnīra vērtīgākajiem spē-
lētājiem tika atzīti: vīriešu kon-
kurencē- Jēkabs Rozītis, bet 

starp sievietēm- Elīza Juste.
Godalgotās vietas izcīnīja 
komandas:
1. vietā – komanda „Ezerma-
las”,
2. vietā – komanda „Embur-
ga-2”,
3. vietā – komanda „Embur-
ga-1”.

Komandu kopvērtējumā pēc 
punktiem 4. vietā šoreiz palika 
komanda „OZO sports”.

17. martā tika noskaidrota 
Ozolnieku novada spēcīgā-
kie badmintonisti. 
Turnīrā piedalījās sportisti no 
5 novada komandām, tika 
izspēlētas 67 spēles, kur iz-
kristalizējās novada labākie 
badmintonisti. Par turnīra 
spēcīgākajiem spēlētājiem 
tika atzīti: vīriešu konkurencē 
- Ainārs Zanders, Rinalds Vā-
cers, Andris Valters, bet starp 
sievietēm –Laila Falaļejeva, 
Vita Tarabanova, Evija Valtere.
Godalgotās vieta izcīnīja ko-
mandas:
1. vietā – komanda „Emburga”,
2. vietā – komanda „Ezerma-
las”,
3. vietā – komanda „Garoza”.
Abi turnīri norisinājās Salgales 
pamatskolā un bija izdevu-
šies.
Aicinām sarosīties novada 
aktīvākos iedzīvotājus un pie-
teikt savu dalību sporta spē-
lēs, jo sacensības norisināsies 
visa gada garumā. 
Sacensības norisināsies 
katru mēnesi kādā no 
sporta spēļu Nolikumā mi-
nētajiem sporta veidiem. 
Ar Nolikumu var iepazīties 
pašvaldības mājaslapā 
www.ozolnieki.lv (http://
ozolnieki.lv/sports/ozolnie-
ku-sporta-centrs/sporta-spe-
les), kā arī vairāk uzzināt pie 
sporta dzīves organizatoriem 
Ozolnieku novadā. 

Raksts tapis sadarbībā ar Kārli 
Trankali un Raivi Duplinski

pirmsskolas grupām. Vairāk 
nekā 50 dalībnieki draudzīgā 
atmosfērā piedalījās dažādās 
veiklības, ātruma un atjautī-
bas stafetēs. 
Ozolnieku Sporta skolas zālē 
sacensībā tikās aptuveni 80 
dalībnieki no PII “Bitīte”, PII 
“Pūcīte” un PII “Zīlīte”. Stafe-
tes noslēdzās ar rotaļām un 
dejām, kas saliedēja bērnus. 
Sacensību noslēgumā katrs 
dalībnieks tika apbalvots ar 
godam izcīnīto medaļu no šo-
kolādes.
“Lielā Balvas” mērķis bija pa-
darīt bērnu ikdienu pēc iespē-
jas kustīgāku, sportiskāku un 

Volejbolisti startē sacensībās Cēsīs

Futbolisti cīnās „Jelgavas CUP”

Karatisti piedalās
starptautiskās sacensībās

tehniku un koordināciju lau-
kumā. Treniņos un sacen-
sībās uzlabojam komandas 
saspēli gan aizsardzībā, 
gan uzbrukumā. Galvenais, 
lai bērniem nostiprinās pār-
liecība par saviem spēkiem 
un komanda kopumā attīs-
tās. Šobrīd jaunajiem spor-
tistiem ir svarīgi gūt sacen-
sību pieredzi, piedaloties 
dažādos turnīros.”

Raksts tapis sadarbībā
ar Rimantu Štopi

Ozolnieku karatisti sprai-
gā konkurencē šogad iz-
cīnīja četras godalgotas 
vietas:
Rostislavs Gorbunovs - 
1.vieta SUMO un 2.vieta 
KATA disciplīnās,
Makars Miroņenko - 2.vie-
ta SUMO disciplīnā, 
Jeļizaveta Kuļbačnaja - 
3.vieta KATA disciplīnā.
Sveicam sportistus un no-
vēlam panākumus arī turp-
mākajās sacensībās!

Sergejs Fomenko, treneris

veselīgāku, ļaujot ikvienam 
justies priecīgākam un apmie-
rinātākam. Šajā vecumposmā 
ir nepieciešams attīstīt visas 
organisma sistēmas, pilnvei-
dot fizisko attīstību, veidot 
pareizas stājas un gaitas ste-
reotipus, jo bērnu stāja atspo-
guļo viņu kustību amplitūdu. 
Ceram, ka šīs sportiskās ak-
tivitātes izdosies saglabāt kā 
labu tradīciju, kas katru gadu 
ļaus vairot prieku novada 
pirmsskolēniem.

Kārlis Trankalis,
Veselīga dzīvesveida un sporta 

nodaļas vadītājs

Pirmais uztraukums spēles 
laukumā ir pārvarēts, un jau-
nie sportisti sapratuši, ka vēl 
ir daudz jātrenējas, lai cīnītos 
par uzvarām. Ar pirmo izbrau-
kumu jaunie volejbolisti  ir 
apmierināti, jo iepazina savus 
sāncenšus un ar nepacietību 
gaida “Pavasara kausa” izcī-
ņu, kas norisināsies maijā.

Ozolnieku Sporta skola

XVII Atklātais Starptautiskais Karatē Čempionāts 2019



12
O

ZO
LN

IE
K

U
 A

VĪ
ZE

 / 
K

U
LT

Ū
R

A 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 M
ar

ts
 2

01
9 e-grāmatu bibliotēka – iespēja ikvienam

Lasīšana kā vērtība, kas ba-
gātina, izglīto, attīsta per-
sonību ir atzīta visos laikos. 
Mūsu steidzīgajā laikmetā 
lasīšana iespējama, gan tra-
dicionālā veidā, turot rokās 
grāmatu, gan izmantojot 
tehnoloģijas. Ozolnieku bib-
liotēku lasītājiem ir iespēja 
izmantot pakalpojumu "3td 
E-GRĀMATU bibliotēka". 

3td (Trešais tēva dēls) – vē-
rienīgs projekts, kas attīstīja 
publiskās bibliotēkas Latvijā 
par moderniem informāci-
jas pakalpojumu centriem, 
nodrošinot bibliotēkas ar 
internetu, datortehniku, da-

tubāzēm Letonika un Lur-
soft laikrakstu bibliotēku. 
Tagad šiem pakalpojumiem 
pievienojusies jauna iespēja 
– „e-grāmatu bibliotēka” ar 
vairāk nekā 250 grāmatām 
e-lasītavā, kuras var izmantot 
bez maksas tiešsaistē mobi-
lajā ierīcē vai datorā. 
Jauno pakalpojumu var iz-
mantot jebkurš bibliotēku 
lasītājs, kuram piešķirti 
autorizācijas dati – lietotāj-
vārds un parole, lai lietotu 
bibliotēkas e-katalogu, pa-
sūtītu, rezervētu grāmatas 
un pagarinātu lietošanas 
termiņu. Ar šiem datiem la-
sītājs var reģistrēties „e-grā-
matu bibliotēkā” un lietot to 
bez maksas. Ja Jums vēl nav 
sava lietotājvārda un paro-
les – droši dodieties uz sev 
tuvāko bibliotēku, kur zinošas 
bibliotekāres piešķirs nepie-
ciešamos autorizācijas datus 
un izskaidros „e-grāmatu 
bibliotēkas” lietošanas notei-
kumus un iespējas.

E-grāmatu lasīšanas notei-
kumi:
• Paredzētais termiņš lasī-
šanai ir 2 nedēļas, pēc tam 
e-grāmata vairs nav pieejama 
lasītājam.
• Pēc paredzētā e-grāmatas 
lasīšanas termiņa beigām vai 
atteikšanās no e-grāmatas 
nav iespējams to saņemt at-
kārtotai lasīšanai.
• Lasītājs nevar saņemt vien-
laicīgai lasīšanai vairāk kā 2 
e-grāmatas.
• Lasītājs nevar saņemt vairāk 
nekā 6 e-grāmatas mēnesī 
(30 dienu periodā).
SVARĪGI: e-grāmatas lasīša-
na nav pieejama lasītājam, ja 
bibliotēkā nav savlaicīgi atdo-
tas visas izsniegtās grāmatas.
Aicinām novada iedzīvotā-
jus paplašināt savus lasīša-
nas paradumus un izmantot 
„e-grāmatu bibliotēku”! 

Ingrīda Krieķe,
Ozolnieku novada centrālās

bibliotēkas vadītāja

Lai gan XII Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju 
svētki norisināsies 2020. 
gadā, jau sākusies intensīva 
kolektīvu gatavošanās un 
atlases skates.
Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētki ir lielā-
kie Latvijas bērnu un jauniešu 
kultūras un mākslas svēt-
ki. Tie apliecina, ka latviešu 
dziedāšanas, dejošanas un 
muzicēšanas tradīcijas tiek 
turpinātas un turētas godā. 

28. martā vakarā pirmizrādi 
piedzīvoja režisores Antras 
Leites –Straumes izlolotais 
Ozolnieku Tautas nama Jau-
niešu teātra spraiga siže-
ta iestudējums pēc Leldes 
Stumbres lugas “Burvīgie 
blēži” motīviem, kas skatī-
tājus aizveda pagājušā gad-
simta pirmajā pusē Francijā. 
Krāpnieku komēdija, ko at-
raktīvi izspēlē deviņi mūsu 
novada jaunieši – 2 puiši 
un 7 meitenes, ir balstīta 
uz patiesiem notikumiem, 
atspoguļo sešas asprātīgas 
epizodes par pasaules ele-
gantākajiem krāpniekiem. 
„Burvīgie blēži” – novada 
jaunieši vecumā no 11 līdz 16 
gadiem, uzdarbojas dažā-
dās vietās - juvelierveikalā, 
mākslas galerijā, uz ielas, uz 
kuģa klāja, zīlnieces salonā 
un pat policijas iecirknī. Blēži, 
izrādes laikā ekstravaganti 
mainoties ar tērpiem, un iz-
dzīvojot pat vairākas lomas, 
mēģina tikt pie naudas, dārg-
lietām un mākslas darbiem.
“Ak! Nepretojieties, mums pa-
tīk būt apkrāptiem! Paskatie-
ties uz burvjiem, iluzionistiem 
un kāršu triku meistariem! Ja 
jūsmojat par pīķa dūža pazu-
šanu un brīnumaino kārava 
desmitnieka pēkšņo atgrie-
šanos, tas tāpēc, ka dziļi sirdī 
jūsos snauž apslēpts krāp-
nieks,” režisore ir vienisprātis 
ar lugas autori Leldi Stumbri.
„Luga iestudēta laika pos-
mā no pērnā gada oktobra 
beigām līdz šī gada martam. 
Izrādei tērpus, dekorācijas un 
franču mūziku pieskaņojuši 

Sākušās XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku skates

Ozolnieku Jauniešu teātris 
iestudē izrādi ”Burvīgie blēži”

Ar dziesmu un deju svētkiem 
saistītā bērnu un jauniešu 
mākslinieciskā jaunrade noris 
koros, deju kolektīvos, pūtēju 
orķestros, mazajos mūzikas 
kolektīvos, tautas mūzikas 
ansambļos, vizuālās un lie-
tišķās mākslas, kā arī teātra 
mākslas kolektīvos un bērnu 
un jauniešu folkloras kopās.
27. februārī notika Valsts Izglī-
tības satura centra organizēta 
skate, kurā Ozolnieku Mūzikas 
skolas džeza orķestris startē-

ja džeza kolektīvu kategorijā 
vecākajā grupā. Uz konkursu 
tika gatavoti pieci skaņdarbi, 
no kuriem izlozes kārtā ska-
tē tika atskaņoti divi – Djūka 
Elingtona “C Jam Blues” un 
Raimonda Paula “Kūko, kūko 
dzeguzīte” skolotāja Alberta 
Kekļas aranžējumos. Orķestris 
saņēma augstākās pakāpes 
diplomu ar 46,83 punktiem 
(no 50 iespējamiem) un tie-
sības piedalīties konkursa 
finālā. 

paši jaunieši. Speciāli izrādei 
visiem māksliniekiem ir uzšū-
tas vienota stila bikses un iz-
rādes laikā visi vairākas reizes 
pārģērbjas. Jauniešiem, iejū-
toties vairākās un pat dažādu 
dzimumu lomās, ir iespēja 
izspēlēt plašu izjūtu gammu,” 
stāsta režisore Antra.
”Viņi ir ne tikai blēži, viņi ir... 
nepārspējami! Atjautīgi! Dros-
mīgi! Viņi uzdrošinās riskēt un 
bieži vien arī vinnē! Jā, šad tad 
arī visu zaudē, tomēr...viņi ir 
nepārspējami savā fantas-
tiskajā izdomā un drosmē 
to visu realizēt,” to var teikt 
gan par lugas autores Leldes 
Stumbres dramaturģiju, gan 
Antras Leites –Straumes reži-
ju un, jo īpaši par jauniešu at-
raktīvo sniegumu.
”Šodien mums visiem ir prie-
cīgs satraukums, nododot 
iestudējumu skatītāju vēr-
tējumam, jo ir ieguldīts liels 
darbs izrādes tapšanā. Teātra 
spēles apguve sevī ietver ko-
munikācijas prasmes, attīsta 
spontanitāti, radošumu un 
spēju reaģēt nestandarta si-
tuācijās. Māksliniekiem ir ne-
liels ”lampu drudzis”, domājot 
kā būs pirmizrādē, kad zālē 
turpat blakus sēdēs skatītāji. 
Man prieks, ka jauniešiem ir 
gan pozitīva attieksme, gan 
degsme kopīgi darboties,” sa-
jūtās dalās režisore Antra.
Jauniestudējumu Ozolnieku 
Tautas namā būs iespēja 
noskatīties 16. aprīlī plkst. 
18.00 un 16. maijā plkst. 
18.00.  

Solvita Cukere

Sieviešu dienas noskaņās 
šogad novada dāmām ir 
iespēja apmeklēt atklātās 
latino dejas - salsas un ba-
čatas nodarbības Garozas 
pakalpojumu centrā „Eži”. 
Nodarbības vada mūsu no-
vadniece Ilvija Džordža, kura 
ugunīgo deju soļus apguvusi 

„1.martā Salgales Mūzikas 
un mākslas skolas  instru-
mentālais ansamblis "SMMS" 
piedalījās  Latvijas izglītības 
iestāžu vokāli instrumentālo 
ansambļu, instrumentālo ko-
lektīvu un popgrupu festivā-
lā – konkursā ”No baroka līdz 
rokam” Rīgā BJC  “Laimīte”, kur 
piedalījās Rīgas, Pierīgas un 
Zemgales reģiona kolektīvi. 
Konkursā iegūts Valsts Izglītī-
bas satura centra  II pakāpes 
diploms,” informē Salgales 

Mūzikas un mākslas skolas 
direktore Anda Silgaile.
8.martā Ozolnieku vidussko-
las 2.- 4.klašu ansamblis ar 
vadītāju Agitu Babri piedalījās 
Zemgales reģiona vokālās 
mūzikas konkursā "Balsis", 
iegūstot I pakāpes diplomu 
un labāko rezultātu Zemgales 
reģiona jaunākajā grupā.

Solvita Cukere

Garozā dāmas apgūst „ugunīgas” dejas
pamazām: ”Dejošana man 
vienmēr ir bijusi sirdī, kopš 
skolas laikiem. Skolas laikā es 
mācījos tautas dejas. Ieejot 
lielajā dzīvē, es sapratu, ka 
kaut ko jaunu sākt nekad nav 
par vēlu. Biju dzirdējusi par 
Salas festivālu. 2007. gadā 
sāku apmeklēt salsas nodar-
bības un festivālus Latvijā un 
ārpus tās. Mani draugi Rīgā 
atvēra sporta klubu un piedā-
vāja pasniegt nodarbības, kur 
es sāku darboties. Man prieks, 
ka deju nodarbībās cilvēki 
gūst pozitīvas emocijas.” 
Nodarbību dalībnieki atzīst, ka 
pirmdienas deju nodarbības 
dāvā ievērojamu fizisko slo-
dzi, pēc ziemas perioda izkus-
tinot visas muskuļu grupas un 
dāvā patīkamas emocijas. 
 Deju nodarbībās dalībnieki 
vispirms tika iepazīstināti ar 
romantiskās dejas bačata rit-
miem un deju soļiem, bet pēc 
tam „Ežu” zālē ienāca kar-
stasinīgie salsas ritmi kā arī 

pirmatnīgās afro kustības, kas 
ļauj pilnībā atbrīvot prātu un 
ķermeni ikdienas steidzīgajā 
ritmā. 
Ilvija piebilst: ”Lai sāktu dejot, 
jābūt degsmei uz mūziku un 
deju. Neviens no pasākuma 
dalībniekiem nav profesionāls 
dejotājs. Degsme dejā, rada 
degsmi arī dzīvē.”
Dejotāji atzīst, ka ar to no-
darbojas tikai brīvajā laikā un 
uzsākuši deju soļus iepazīt 
nesen. Katra jauna soļu kom-
binācija ir liels izaicinājums, 
bet nodarbību zālē valdošā 
ļoti draudzīga atmosfēra ļauj 
atraisīties brīnišķīgo deju rit-
miem. Novadnieces priecā-
jas par ikvienu iespēju radoši 
izpausties, kas ienes jaunas 
emocijas novada pagastu ik-
dienā.
Deju nodarbības Garozas 
pakalpojumu centrā „Eži” 
notiek katru pirmdienu 
plkst. 18.30.

Solvita Cukere
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Voldemāru Birznieku pieminot
(1925-2019)

Kritušo karavīru piemiņas vieta -
Valsts aizsargājams kultūras piemineklis 
Pieminekli 6. Rīgas kājnie-
ku pulka karavīriem atklāja 
tālajā 1937.gadā, kas ir pie-
miņas vieta latviešu karavī-
riem, kuri krita par Latvijas 
valstisko neatkarību 1919.
gada novembra kaujās pret 
bermontiešiem. Tā ir viena 
no liecībām par laikmetu, 
kad tika izcīnīta nacionāla 
un neatkarīga valsts – Lat-
vijas Republika.
Pēc 1919.gada kaujām pie 
Skuju kroga (ēku Skuju skolas 
vajadzībām pārbūvēja tikai 
1925.gadā) Rīgas – Jelgavas 
šosejas malā bija Latvijas ar-
mijas kritušo karavīru brāļu 
kaps. Tagadējo pieminekli 6. 
Rīgas kājnieku pulka krituša-
jiem karavīriem uzstādīja ar 
Skuju skolas pārziņa skolotāja 
Jāņa Medņa iniciatīvu, bet ka-
reivju mirstīgās atliekas pāra-
pbedīja Cenu kapos. Varoņu 
piemiņu glabā liepu aleja, kur 
liepas stādītas, pieminot katru 
kaujās kritušo kareivi.
Padomju okupācijas gados 
piemineklis tika ieaudzēts 
krūmos, par tā saglabāšanu 
un apzināšanu nerūpējās. In-
teresants ir dokuments, kas 
datēts ar 1078.gada 13.jū-
niju. Jelgavas rajona Tautas 
deputātu padomes izpildu 
komitejas Kultūras nodaļas 
vadītājs Jānis Kurpnieks sū-
tīja vēstuli uz Latvijas PSR 
Kultūras ministrijas Muzeju, 

Varam lepoties, ka mums bi-
jis gods pazīt vīru ar Latviju 
sirdī – Voldemāru Birznieku, 
Ozolnieku novada lepnumu, 
Triju Zvaigžņu ordeņa ka-
valieri, strēlnieku, vēstures 
izzinātāju un glabātāju, me-
lioratoru.
Pēc izsūtījuma Krasnojar-
skas apgabalā kurzemnieks 
Voldemārs Birznieks nonāca 
Ozolniekos un, strādājot me-
liorācijā, jau pagājušā gad-
simta 60. gados kopā ar kolēģi 
Ilmāru Andersonu sāka pētīt 
Pirmā pasaules kara strēlnie-
ku cīņu vietas Tīreļpurvā. Kopā 
ar PMK-13 domubiedriem un 
atbalstītājiem 1977.gadā tika 
uzstādīts piemineklis Ložme-
tējkalnā. Pēc 1990.gada Volde-
māram izdevās realizēt ieceri 
par Ziemassvētku kauju pie-
miņas parka izveidi. Voldemārs 
Birznieks izveidoja Ziemas-
svētku kauju muzeju ”Manga-
ļu” mājās, kas bija pirmsākums 

Lieldienu laika 
dievkalpojumi 
Salgales evaņģēliski 
luteriskajā draudzē

Palmu (Pūpolu) svētdienā, 
14.aprīlī plkst.14.00

Zaļajā ceturtdienā, 18.aprīlī, 
plkst.18.00

Lielajā piektdienā, 19.aprīlī, 
plkst.16.00

Pirmajās Lieldienās, 21.aprīlī, 
plkst. 9.30

Dalbes evaņģēliski 
luteriskajā draudzē

Palmu (Pūpolu) svētdienā, 
14.aprīlī, plkst. 14.00 

Lielajā piektdienā, 19. aprīlī, 
plkst. 14.00

Pirmajās Lieldienās, 21.aprīlī, 
plkst. 14.00

Baltajā svētdienā, 28.aprīlī, 
plkst. 14.00 

Tēlotājas mākslas un piemi-
nekļu aizsardzības pārvaldes 
vadītājai O.Klints. Vēstulē lūdz 
šīs iestādes pārstāvi piedalī-
ties vietējās nozīmes mākslas 

pieminekļa kritušajiem cīņā 
pret bermontiešiem  (tēlnieks 
M.Šmalcs) apskatē, lai lemtu 
par šī pieminekļa restaurāciju. 
Piemineklis atrodās avārijas 
stāvoklī, vienlaikus Kultūras 
nodaļa lūdza atļauju piemi-
nekļa restaurācijai. Paredzēja, 
ka restaurāciju veiks piemi-
nekļa apsaimniekotājs – LLA 
(Latvijas lauksaimniecības 
akadēmijas) Mācību un pētī-
jumu mežsaimniecība. Pār-

valdes vadītāja uz šo vēstuli 
atbildējusi pozitīvi – pārvaldei 
nebija iebildumu, ka vietējās 
nozīmes mākslas pieminekļa 
tēlnieka M.Šmalca darinātā 

pieminekļa kritušiem kareiv-
jiem cīņā pret bermontiešiem 
nostiprināšanas darbi notiek 
autora tiešā uzraudzībā. (Na-
cionālā kultūras mantojuma 
pārvaldes arhīvs, lieta Nr. 
32955). 
Projektu par pieminekļa res-
taurēšanu realizēja krietni 
vēlāk – 1988.gada vasarā. 
Tajā laikā kultūras pieminekļu 
restaurācija notika ar Latvijas 
Dabas un pieminekļu aizsar-

dzības biedrības finansējumu. 
Šī biedrība tajā laikā bija mas-
veida organizācija, kurā dar-
bojās un biedru naudas mak-
sāja teju katrs strādājošais. 

No biedrības budžeta piešķīra 
10 000 rubļu pieminekļa ap-
saimniekotājam LLA Mācību 
un pētījumu mežsaimniecībai, 
lai veiktu restaurāciju. Piemi-
nekļa restaurāciju veica auto-
ra dēls Dzintars Šmalcs. Tajā 
piedalījās mežsaimniecības 
darbinieki sabiedriskā kārtā, 
bez atlīdzības.
Jaunākā restaurācija notika ar 
Ozolnieku novada pašvaldības 
un Valsts kultūrkapitāla fonda 

finansējumu. Pēdējais nozīmī-
gais notikums bija liepu alejas 
atjaunošana 2016.gadā, kuru 
projektēja ainavu arhitekte un 
LLU profesore Aija Ziemeļniece. 
Viņa arī rosināja agrākajā skolas 
ēkā iekārtot Brīvības cīņām vel-
tītu pastāvīgo ekspozīciju. 
Ar šī gada 10.janvāra Kultūras 
ministrijas rīkojumu Latvijas 
atbrīvošanas karā kritušo ka-
ravīru piemiņas vieta pie bi-
jušās Skuju skolas Ozolnieku 
novadā, Cenu pagastā, pie bi-
jušās Skuju skolas ir iekļauta 
Valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu sarakstā kā valsts 
nozīmes vēsturiska notikuma 
vieta.
Kultūras ministrijas rīkojumā 
norādītas objekta saglabāja-
mās vērtības: 1937.gadā uzcel-
tais piemineklis vēsturiskā vie-
tā, piemiņas vietas plānojums, 
kā arī vēlāka laika kvalitatīvie 
pieminekļa teritorijā radītie un 
ar objekta raksturu saistītie la-
biekārtojuma elementi.  Mūsu 
piemineklim ar šo Kultūras mi-
nistrijas rīkojumu piešķirts aug-
stāks statuss – valsts nozīmes 
vēsturiska notikuma vieta (pie-
minekļa aizsardzības uzskaites 
numurs 9268.)

Aigars Stillers,
Ozolnieku novada vēstures ekspozīci-

jas krājuma glabātājs

tagadējai Latvijas Kara muzeja 
filiālei. Ar viņa līdzdalību uzstā-
dītas piemiņas zīmes un norā-

des Ziemassvētku kauju vietās 
Tīreļpurvā. Par ieguldījumu 
strēlnieku kauju vietu izpētē 

un saglabāšanā V.Birznieks 
1996. gadā apbalvots ar Triju 
Zvaigžņu ordeni.

Ozolnieku novadā Voldemā-
ru atceras kā izcilu ekskursiju 
organizatoru un gidu pa Lat-

vijas kultūrvēstures un dabas 
objektiem tajos laikos, kad par 
daudzām ar Latvijas brīvvalsts 
vēsturi saistītām vietām nebija 
iespējams publiski stāstīt un 
uzzināt.
Atcerēsimies Voldemāru Birz-
nieku kā Imanta Ziedoņa diž-
koku atbrīvotāju grupas dalīb-
nieku, vīru ar ”zaļu” domāšanu. 
Pieminēsim Voldemāru kā ne-
rimstošu stāstnieku ar izcilām 
zināšanām vēsturē un kul-
tūrvēsturē. Ja viņš sajuta, ka 
ir ”uz viena viļņa” ar sarunu 
biedru, tad atvērās viņa dvē-
seles smalkā stīga, bija prieks 
un gandarījums baudīt kopā 
būšanu. Mums bija laime to 
piedzīvot…
Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Voldemāra Birznieka tuvinie-
kiem, viņu mūžībā pavadot. Lai 
Voldemāram gaišs ceļš augš-
up mūžības skarto kareivju 
pulkos.

Ingrīda Krieķe un Aigars Stillers
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9 Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes 

2019. gada 21.februāra lēmumu Nr.17(protokols Nr.3)
Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.7/2019

„Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai  Ozolnieku vidusskolas 1. klasē”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
15. panta pirmās daļas 4. punktu un 43. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka bērnu (turpmāk - Izglītojamo) reģis-
trācijas un uzņemšanas kārtību mācību uzsākšanai Ozolnieku vidusskolas (turpmāk - Izglītības 
iestādes) 1. klasē.
2. Noteikumi attiecas uz Izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem (vecākiem, adoptētājiem, au-
džuģimeni un aizbildņiem (turpmāk - Vecāki)), kuri vēlas reģistrēt Izglītojamo uzņemšanai Iz-
glītības iestādes 1. klasē.
3. Vecāki piesaka Izglītojamo mācībām Izglītības iestādes 1. klasē tajā kalendārajā gadā, kurā 
izglītojamam aprit 7 gadi.
4. Izglītojamais var uzsākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu agrāk vai vienu gadu vēlāk, at-
karībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības, saskaņā ar Vecāku vēlmēm un 
ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu.
5. Šajos Noteikumos noteiktie mēneši un datumi attiecas uz katru kārtējo kalendāro gadu.
6. Klašu komplektu skaitu Izglītības iestāde nosaka, ņemot vērā reģistrēto Izglītojamo skaitu. 
Izglītojamo skaits vienā klasē ir 20-25 skolēni. Optimālais izglītojamo skaits klasē ir 22 skolēni.
7. Izglītības iestāde nodrošina Vecākiem iespēju saņemt informāciju par īstenotajām izglītības 
programmām, klašu skaitu un pieļaujamo maksimālo Izglītojamo skaitu klasē.
II. Izglītojamo reģistrēšanas kārtība mācību uzsākšanai 1. klasē
8. Reģistrēšana uzņemšanai 1. klasē tiek uzsākta marta pirmajā darba dienā un tiek pabeigta 
līdz aprīļa pēdējai darba dienai.
9. Lai Izglītojamo pieteiktu uzņemšanai Izglītības iestādē, viens no Vecākiem aizpilda un ie-
sniedz tās direktoram adresētu iesniegumu (pielikumā). Iesnieguma veidlapa ir pieejama mā-
jaslapā www.ozolniekuvsk.lv. Iesniedzot iesniegumu, uzrāda Izglītojamā dzimšanas apliecību 
vai dokumentu ar Izglītojamā personas kodu un Vecāka personu apliecinošu dokumentu. Ar 
drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu (pievienojot bērna dzimšanas apliecības 
un personu apliecinošu dokumentu kopijas) var nosūtīt arī elektroniski uz Izglītības iestādes 
oficiālo e-pasta adresi: ozolniekuvsk@ozolniekuvsk.lv. 
10. Iesniegumā norāda:
10.1. Izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu;
10.2. Vecāka un Izglītojamā deklarētās dzīvesvietas adresi;
10.3. izvēlēto izglītības programmu;
10.4. ērtāko saziņas veidu, kā Izglītības iestādei informēt par Izglītojamā uzņemšanu.
11. Izglītības iestādē saņemtie iesniegumi tiek reģistrēti to saņemšanas secībā, atsevišķi reģis-
trējot iesniegumus par Izglītojamiem, kuru dzīves vieta nav deklarēta Ozolnieku novada admi-
nistratīvajā teritorijā.  
12. Izglītības iestāde līdz 31. maijam pārbauda iesniegumā norādītā Izglītojamā un Vecāka 
dzīvesvietas adreses atbilstību Iedzīvotāju reģistra datiem. Ja, saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra 
datiem, Izglītojamā deklarētā dzīvesvieta vairs neatrodas Ozolnieku novada administratīvajā 
teritorijā, Izglītības iestāde veic izmaiņas iesniegumu reģistrā atbilstoši noteikumu 11. punktam. 
III. Izglītojamo uzņemšanas kārtība mācību uzsākšanai 1. klasē
13. Izglītojamo uzņemšana Izglītības iestādes 1.klasēs notiek šādā secībā:
13.1. Izglītojamie, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā;
13.2. Izglītības iestādē strādājošu (arī nepilnu darba laiku) darbinieku bērni, kuru dzīvesvieta nav 
deklarēta Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā;
13.3. ja Izglītojamo skaits kādā no 1.klasēm ir mazāks par 20, Izglītības iestādes 1.klasē tiek uz-
ņemti Izglītojamie, kuru deklarētā dzīvesvieta ir citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, 
ievērojot iesniegumu reģistrācijas secību. 
14. Izglītības iestāde sniedz Vecākiem informāciju par Izglītojamā uzņemšanu 1. klasē, nosūtot 
izziņu uz iesniegumā norādīto pasta adresi vai e-pasta adresi līdz 10. jūnijam.
15. Ja Izglītības iestāde atsaka uzņemt citas pašvaldības Izglītojamos, tā līdz 10. jūnijam rakstiski 
informē Vecākus, norādot atteikuma iemeslu.
16. Ja Vecāki pēc iesnieguma iesniegšanas par Izglītojamā uzņemšanu 1. klasē ir izvēlējušies 
citu skolu, viņu pienākums ir 5 darba dienu laikā to paziņot Izglītības iestādei, nosūtot attiecīgu 
iesniegumu.
17. Ne vēlāk kā līdz augusta pēdējai darba dienai Vecāki pievieno iesniegumam:
17.1. izziņu par pirmsskolas izglītības programmas apguvi un PII izsniegtu bērna sasniegumu 
aprakstu (ja tāds ir). Ja Izglītojamam ir izglītību apliecinošs dokuments, kas izsniegts citā val-
stī, pievieno lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu. Izziņas neesamība par pirmsskolas 
izglītības programmas apguvi un pirmsskolas izglītības iestādes izsniegta bērnu sasniegumu 
apraksta neesamība nav iemesls atteikumam uzņemt Izglītojamo 1. klasē;
17.2. Izglītojamā medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u);
17.3. bērna fotogrāfiju (izmērs 3x4 cm) Skolēna apliecības izgatavošanai.
IV. Klašu komplektācijas kārtība
18. Izglītības iestādes 1. klases tiek komplektētas jūnija pirmajās darba dienās.
19. Izglītojamo sadalīšana paralēlklasēs tiek veikta šādā kārtībā:
19.1. Izglītojamo sadalīšana paralēlklasēs tiek veikta, izmantojot nejaušas atlases principu (izlo-
zes kārtībā). Sadalīšanas veikšanai tiek izveidota vērtēšanas komisija, kuras sastāvā tiek iekļauti 
- Izglītības iestādes direktors, direktora vietnieks izglītības jomā, lietvedības sekretāre, Skolas 
padomes priekšsēdētājs un Ozolnieku novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta daļas 
Izglītības nodaļas pārstāvis (turpmāk – Vērtēšanas komisija);
19.2. Izglītojamie tiek sadalīti klasēs vienlīdzīgā skaitā, iespēju robežās ievērojot zēnu un meite-
ņu skaita vienādas proporcijas principu, kā arī sadalot 19.6.punktā minētās Izglītojamo grupas, 
iespēju robežās ievērojot grupu proporcionalitātes sadalījumu starp klasēm;
19.3. speciālās pamatizglītības programmas Izglītojamie tiek sadalīti klasēs, iespēju robežās 
nodrošinot vienādas proporcijas principu;
19.4. Izglītojamie tiek sadalīti klasēs, ievērojot principu, ka paralēlklasēs netiek sadalīti vienas 
ģimenes bērni (brāļi/māsas un/vai otrās pakāpes radinieki);
19.5. ja kādā no klasēm ir palikusi brīva vieta, tā tiek piešķirta Izglītojamiem, kuru deklarētā 
dzīvesvieta ir citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, ievērojot iesniegumu reģistrēšanas 
secību un, nepārsniedzot maksimāli noteikto Izglītojamo skaitu klasē;
19.6. Ja dažādu Izglītojamo vecāki, bet ne vairāk kā trīs, izsaka vēlēšanos, lai viņu bērni tiktu ie-
dalīti vienā klasē, tad viņus nejaušās atlases veikšanai izvēlas kā vienu kopīgo grupu. Par šādas 
grupas izveidošanu katram no izglītojamā Vecākiem ir jāparaksta kopīgs iesniegums, papildus 
9.punktā minētajam iesniegumam.
20. Klasēs nokomplektēto Izglītojamo saraksti tiek izdrukāti vienā eksemplārā un ievietoti kat-
ras klases aploksnē, uz tās norādot mācību gadu un klases kārtas numuru. Aploksnes tiek aizlī-
mētas un apzīmogotas, tās paraksta direktors un lietvedības sekretāre. Aploksnes tiek nodotas 
glabāšanā Izglītības iestādes seifā. Aploksnes atver 1. klašu Izglītojamo Vecāku kopsapulcē.
21. Ne vēlāk kā līdz 23.punktā minētās Vecāku kopsapulces sasaukšanas dienai, Vērtēšanas 
komisija veic klašu audzinātāju izvēli, izmantojot nejaušas atlases principu (izlozes kārtībā).
22. Ne vēlāk kā līdz 31. augustam Izglītības iestādes direktors ar rīkojumu apstiprina 1. klasēs 

uzņemto Izglītojamo sarakstus, iepriekš pārliecinoties Valsts izglītības informācijas sistēmā, 
vai Izglītojamais nav uzņemts citā izglītības iestādē. Direktors atbild par to, ka Izglītojamais 
tiek uzņemts tikai vienā izglītības iestādē.
23. Izglītības iestāde augustā organizē 1. klašu Vecāku kopsapulci, lai iepazīstinātu ar:
23.1. mācību procesa organizāciju;
23.2. izglītojamo sadalījumu paralēlklasēs;
23.3. klašu audzinātājiem.
24. Izglītības iestāde augustā organizē 1. klašu Izglītojamo adaptācijas nedēļu.
V. Noslēguma jautājums
25. Izglītības iestādes direktora lēmumu par Izglītojamā iekļaušanu vai atteikumu iekļaut re-
ģistros atkarībā no deklarētās dzīvesvietas, kā arī par Izglītojamā uzņemšanu vai atteikumu 
uzņemt Izglītības iestādē var apstrīdēt Ozolnieku novada domes administratīvo aktu strīdu 
komisijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                            Dainis Liepiņš

Pielikums 
Ozolnieku novada domes 2019.gada 21.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.7/2019

 “Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai  Ozolnieku vidusskolas 1. klasē”
Ozolnieku vidusskolai

______________________________
(vecāka vārds, uzvārds)

______________________________
(deklarētās dzīvesvietas adrese)

______________________________
(faktiskā adrese (ja atšķiras no deklarētās))

______________________________
(kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs))

IESNIEGUMS

Lūdzu reģistrēt manu meitu/dēlu ______________

Ozolnieku vidusskolas 1. klasē uz _______________ mācību gadu 

vispārējās pamatizglītības programmas apguvei (kods 21011111)
speciālās pamatizglītības programmas apguvei (kods 21015611)

Izglītojamā personas kods

Izglītojamā deklarētās dzīvesvietas adrese _______________

Faktiskā adrese (ja atšķiras no deklarētās)_______________

atzīmēt atbilstošo:
              izglītojamā deklarētā dzīvesvieta IR Ozolnieku novada adminis-   
              tratīvajā teritorijā
              izglītojamais ir Ozolnieku vidusskolas darbinieka bērns 
              izglītojamā deklarētā dzīvesvieta NAV Ozolnieku novada administratīvajā      
               teritorijā
             lūdzu izglītojamo iedalīt vienā klasē ar brāli/māsu 
Piezīmes/papildus informācija:___________________________

Iesniegumā norādītās informācijas izmaiņu gadījumā, apņemos informēt par to Ozolnieku 
vidusskolu.
Piekrītu iesniegumā norādīto datu apstrādei bērnu reģistrēšanai uzņemšanai Ozolnieku 
vidusskolas 1. klasē.
Bērna fotogrāfiju lietošanai skolas informatīvajos materiālos piekrītu/nepiekrītu (vajadzīgo 
pasvītrot).
Informāciju par izglītojamā uzņemšanu Ozolnieku vidusskolā vēlos saņemt:
              uz iesniegumā norādīto adresi: deklarēto/ faktisko (vajadzīgo pasvītrot)
              uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi
Ar parakstu apliecinu, ka man ir tiesības pārstāvēt iepriekš minēto nepilngadīgo personu un 
viņa vārdā sniegt piekrišanu personas datu apstrādei
Vecāka paraksts, datums: __________________________________

Aizpilda Izglītības iestādes lietvedības sekretāre:
Iesnieguma reģistrācijas Nr. __________________

Datums, laiks                                 Atbildīgās personas vārds, uzvārds, paraksts

Paskaidrojuma raksts
Ozolnieku novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.7/2019                            

„Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai Ozolnieku vidusskolas 1. klasē”
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

1.1. Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 
daļas 4. punktu, pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par 
iedzīvotāju izglītību (pirmsskolas un skolas vecuma bērnu 
nodrošināšanai ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs). 
Izglītības likuma 17. panta pirmā daļa nosaka, ka katrai 
pašvaldībai ir pienākums nodrošināt bērniem, kuru deklarētā 
dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju 
iegūt pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības 
iestādē. Ārējais normatīvais akts, kas nosaka nepieciešamību 
izstrādāt saistošos noteikumus: Ministru kabineta 2015. gada 
13. oktobra noteikumu Nr. 591 „Kārtība, kādā izglītojamie tiek 
uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmss-
kolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz 
nākamo klasi” 4.7. apakšpunkts;

1.2. Saistošo noteikumu mērķis - noteikt jaunu vienotu pieeju 
izglītojamo reģistrēšanai un uzņemšanai Ozolnieku novada 
pašvaldības dibinātā vispārējās izglītības iestādes 1. klasē.
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AIZSAULĒ AIZGĀJUŠI

Genādijs Andrejevs 1967
Anna Ozola 1926
Zane Pokrovska 1928
Jaņina Astiča 1932
Viktors Simutkins 1944

Zinaida Vilišķe  1933
Dainis Kronbušs          1957
Laimonis Osipovs        1956
Voldemārs Strods   1954
Mirdza Marcinkeviča   1937

Ņina Tihonova                1953
Voldemārs Sīmanis 
Birznieks                      1925
Valērijs Česnokovs  1968

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes 
2019.gada 21.februāra lēmumu Nr.14 (protokols Nr.3)

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.5/2019 “Grozījumi Ozolnieku no-
vada domes  2009.gada 13.oktobra saistošajos noteikumos Nr.27/2009 „Ozolnieku 

novada pašvaldības nolikums” ”Izdoti saskaņā 
ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu 

Izdarīt Ozolnieku novada domes 2009.gada 13.oktobra saistošajos noteikumos Nr.27/2009 
„Ozolnieku novada pašvaldības nolikums”  (turpmāk - Nolikums) grozījumus, svītrojot 
86.punktu. 

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                   Dainis Liepiņš

Saistošo noteikumu Nr.5/2019 
„Grozījumi Ozolnieku novada domes 2009.gada 13.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.27/2009 „Ozolnieku novada pašvaldības nolikums”

Sadaļas 
nosaukums Sadaļas paskaidrojums 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Likuma “Par pašvaldību” 37.panta trešajā daļā ir noteiktas 
deputāta tiesības nākamajā domes kārtējā sēdē prasīt ieraksta 
precizēšanu, ja deputāts nepiekrīt ierakstam protokolā. 
Ozolnieku novada pašvaldības nolikuma 86.pantā ir noteikts 
ierobežojums minētajām deputātu tiesībām, līdz ar to šis punkts 
tiek svītrots.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Tiek svītrots pašvaldības nolikuma 86.punkts, neierobežojot 
deputāta tiesības nākamajā domes kārtējā sēdē prasīt ieraksta 
precizēšanu, ja deputāts nepiekrīt ierakstam protokolā. 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldī-
bas budžetu

Nav attiecināma.

4. Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināma.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Nav attiecināms. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav attiecināms. 

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                 Dainis Liepiņš

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                 Dainis Liepiņš

Ozolnieku novada domes Administratīvajā komisijā februārī izskatītas 
sešas administratīvo pārkāpumu lietas, pārkāpējiem piemērojot brīdi-
nājumu, audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus nepilngadīgajiem, un 
naudas sodus par kopējo summu EUR 55.00. 
Konstatētie pārkāpumi:
• par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais (LAPK 42.¹panta ceturtā daļa); 
• par emocionālu vardarbību pret bērnu  (LAPK 172.2pants);
• par sīko huligānismu (LAPK 167.pants);
• par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu (LAPK 173.panta pirmā daļa);
• par dzīvnieku turēšanas prasību pārkāpšanu, ja to dēļ nodarīts fizisks vai 
materiāls zaudējums un dzīvnieku nereģistrēšanu normatīvajos aktos no-
teiktajā kārtībā (LAPK 106.panta otrā daļa un 107.panta pirmā daļa);
• par dzīvnieku turēšanas prasību pārkāpšanu, dzīvnieku nereģistrēšanu nor-
matīvajos aktos noteiktajā kārtībā un dzīvnieku neidentificēšanu (nemarķē-
šanu) (LAPK 106.panta pirmā daļa un 107.panta pirmā daļa).

Administratīvās komisijas priekšsēdētāja Jana Vilciņa

Ozolnieku novada dome 2019.gada 21. martā 
pieņēma lēmumu nodot publiskajai apsprie-
šanai un atzinumu saņemšanai detālplāno-
juma nekustamā īpašuma “Skariņas” zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 5444 005 
0763 Cenu pagastā, Ozolnieku novadā 1.re-
dakciju.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir zemes vie-
nības 1,6871ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

5444 005 0763 sadale, paredzot individuālo dzīvojamo māju, inženiertehniskās, 
publiskās un transporta infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas.
Publiskās apspriešanas termiņš tiek noteikts četras nedēļas no 2019.gada 8.aprīļa 
līdz 2019.gada 5.maijam, nodrošinot sabiedrībai iespēju iepazīties ar detālplānoju-
ma 1. redakcijas materiāliem izdrukas veidā pašvaldības telpās.
1.redakcijas publiskās apspriešanas sapulce 2019.gada 17.aprīlī plkst.17.00 Ozolnieku 
novada pašvaldības sēžu zālē, Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku novadā.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir Andris Murņikovs.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka izglītojamo reģistrēšanas kārtību 
Ozolnieku vidusskolas 1. klasē, tai skaitā rindas kārtību, kādā 
izglītojamie tiek nodrošināti ar vietām izglītības iestādes 1. 
klasē, kā arī kārtību, kādā tiek komplektētas 1. klases.

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldī-
bas budžetu

Nav attiecināma.

4. Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā

Nav attiecināma.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

5.1. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Ozolnieku 
vidusskola; 
5.2. Saistošie noteikumi attiecas uz bērnu vecākiem, kuri vēlas, 
lai viņu bērni tiktu uzņemti Ozolnieku vidusskolā; 
5.3. Saistošo noteikumu nodrošināšanai nav nepieciešams 
veidot jaunas darba vietas.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas, bet ir ņemta 
vērā iepriekšējā perioda pieredze un prakse. Saistošie notei-
kumi izstrādāti sadarbībā ar vidusskolas vadību, apspriesta 
Pedagoģiskajā padomē un Skolas padomē.

 Paziņojums par izsoli 
Ozolnieku novada domes Iepirkumu un izsoļu komisija rīko dzīvokļa īpašuma “Viduči - 5” (3 
istabas, platība 75,5 m2), kas atrodas Jaunpēterniekos, Cenu pagastā Ozolnieku novadā, ka-
dastra Nr.5444 900 0889, tai skaitā tam piesaistīto 746/1815 kopīpašuma domājamo daļu no 
būves un zemes, rakstisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles dalībnieki savus piedāvājums var 
iesniegt sākot no 2019.gada 21.marta līdz 2019.gada 24.aprīļa plkst. 10:00 Ozolnieku novada 
pašvaldības kancelejā (2.kabinetā), Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku novadā. 
Piedāvājumi tiks atvērti 2019.gada 24.aprīlī plkst. 10:05, Ozolnieku novada pašvaldības ēkas 
zālē, Stadiona ielā 10, Ozolniekos. Mantas sākumcena ir EUR 1 100.- (viens tūkstotis viens 
simts eiro). Maksāšanas līdzekļi 100 % eiro. Izsoles dalībniekam pirms izsoles ir jāsamaksā 
nodrošinājums 10 % no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 110,- (viens simts desmit eiro) apmērā 
Ozolnieku novada domes kontā Nr.LV72HABA0551001405027, A/S „Swedbank”, kods: HA-
BALV22 ar norādi “Nodrošinājums dzīvokļa “Viduči – 5” , Jaunpēterniekos, Cenu pagastā, 
Ozolniekos, izsolei”. 
Dzīvokļa apskate iespējama katru darba dienu, iepriekš piesakoties pie nekustamā īpašuma 
speciālistes Irinas Malahovskas tālr. 63084713. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.
ozolnieki.lv, kā arī Ozolnieku novada pašvaldībā (Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku no-
vadā) darba laikā. Izsoles uzvarētājam jāsamaksā tā piedāvātā augstākā cena līdz 2019.gada 
25.maijam, tās iemaksu veicot pašvaldības kontā. Uz izsolāmo mantu nav personas ar pir-
mpirkuma tiesībām. Kontaktpersona: Iepirkumu un izsoļu komisijas priekšsēdētāja Svetlana 
Krūmiņa, tālr. 63084708, e-pasts: svetlana.krumina@ozolnieki.lv.

 Paziņojums par izsoli 
Ozolnieku novada domes Iepirkumu un izsoļu komisija rīko dzīvokļa īpašuma “Viduči - 4” 
(1 istaba, platība 27,9 m2), kas atrodas Jaunpēterniekos, Cenu pagastā Ozolnieku novadā, ka-
dastra Nr.5444 900 0888, tai skaitā tam piesaistīto 279/1815 kopīpašuma domājamo daļu no 
būves un zemes, rakstisku izsoli ar augšupejošu soli. 
Izsoles dalībnieki savus piedāvājumus var iesniegt, sākot no 2019.gada 21.marta līdz 2019.
gada 24.aprīļa plkst. 10:00 Ozolnieku novada pašvaldības kancelejā (2.kabinetā), Stadiona 
ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku novadā. Piedāvājumi tiks atvērti 2019.gada 24.aprīlī plkst. 10:05, 
Ozolnieku novada pašvaldības ēkas zālē, Stadiona ielā 10, Ozolniekos. Mantas sākumcena 
ir EUR 800.- (astoņi simti eiro). Maksāšanas līdzekļi 100% eiro. Izsoles dalībniekam pirms 
izsoles ir jāsamaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 80,- (as-
toņdesmit eiro) apmērā Ozolnieku novada domes kontā Nr.LV72HABA0551001405027, A/S 
„Swedbank”, kods: HABALV22 ar norādi “Nodrošinājums dzīvokļa “Viduči – 4”, Jaunpēternie-
kos, Cenu pagastā, Ozolniekos, izsolei”. 
Dzīvokļa apskate iespējama katru darba dienu, iepriekš piesakoties pie nekustamā īpašuma 
speciālistes Irinas Malahovskas tālr. 63084713. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.
ozolnieki.lv, kā arī Ozolnieku novada pašvaldībā (Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku no-
vadā) darba laikā. Izsoles uzvarētājam jāsamaksā tā piedāvātā augstākā cena līdz 2019.gada 
25.maijam, tās iemaksu veicot pašvaldības kontā. Uz izsolāmo mantu nav personas ar pir-
mpirkuma tiesībām. Kontaktpersona: Iepirkumu un izsoļu komisijas priekšsēdētāja Svetlana 
Krūmiņa, tārl. 63084708, e-pasts: svetlana.krumina@ozolnieki.lv.

 Paziņojums par izsoli 
Ozolnieku novada domes Iepirkumu un izsoļu komisija rīko dzīvokļa īpašuma “Viduči - 1” (1 
istaba, platība 24.1 m2), kas atrodas Jaunpēterniekos, Cenu pagastā Ozolnieku novadā, ka-
dastra Nr.5444 900 0887, tai skaitā tam piesaistīto 241/1815 kopīpašuma domājamo daļu 
no būves un zemes, rakstisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles dalībnieki savus piedāvāju-
mus var iesniegt sākot no 2019.gada 21.marta līdz 2019.gada 24.aprīļa plkst. 10:00 Ozolnieku 
novada pašvaldības kancelejā (2. kabinetā), Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku novadā. 
Piedāvājumi tiks atvērti 2019.gada 24.aprīlī plkst. 10:05, Ozolnieku novada pašvaldības ēkas 
zālē, Stadiona ielā 10, Ozolniekos. Mantas sākumcena ir EUR 700.- (septiņi simti eiro).  Maksā-
šanas līdzekļi – 100 % eiro. Izsoles dalībniekam pirms izsoles ir jāsamaksā nodrošinājums 10 
% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 70,- (septiņdesmit eiro) apmērā Ozolnieku novada 
domes kontā Nr.LV72HABA0551001405027, A/S „Swedbank”, kods: HABALV22 ar norādi “No-
drošinājums dzīvokļa “Viduči – 1”, Jaunpēterniekos, Cenu pagastā, Ozolniekos, izsolei”. 
Dzīvokļa apskate iespējama katru darba dienu, iepriekš piesakoties pie nekustamā īpašuma 
speciālistes Irinas Malahovskas, tālr. 63084713. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.
ozolnieki.lv, kā arī Ozolnieku novada pašvaldībā (Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku no-
vadā) darba laikā. Izsoles uzvarētājam jāsamaksā tā piedāvātā augstākā cena līdz 2019.gada 
25.maijam, tās iemaksu veicot pašvaldības kontā. Uz izsolāmo mantu nav personas ar pir-
mpirkuma tiesībām. Kontaktpersona: Iepirkumu un izsoļu komisijas priekšsēdētāja Svetlana 
Krūmiņa, tālr. 63084708, e-pasts: svetlana.krumina@ozolnieki.lv.



Ānes jaunieši sēj augus un mācās gatavot 
Ānes Jauniešu iniciatīvu centrā 8. marta pēc-
pusdienā valdīja liela rosība. Kopā ar jaunie-
šiem tika sarūpēti podiņi, kuros viņi ar lielu 
aizrautību bēra augsni, sēja puķes, zāli Liel-
dienām un arbūzus. Jauniešiem lielāko prieku 
sagādāja arbūzu sēšana.  Katram bija iespēja 
sasētos podiņus aiznest arī mājās, lai ieprie-
cinātu vecākus. Jaunieši ģimenē varēs kopīgi 
vērot sēklu dīgšanas un stādu augšanas pro-
cesu, kā arī mācīties rūpēties un kopt stādi-
ņus. Jauniešu iniciatīvu centrā pašu sasētos 
podiņus bērni ik dienu ierodas apraudzīt, 
aplaistīt un ar aizrautību gaida parādāmies 
pirmos asniņus.

Skolēnu brīvlaikā Ānes Jauniešu iniciatīvu centrā gaisā virmoja vilinošs un salds 
aromāts. Jaunieši centra virtuvē kopīgi mācījās gatavot kēksiņus ar šokolādes 
gabaliņiem. Tas tiešām bija komandas darbs, jo gan puiši, gan meitenes, lieli un 
mazi , kopīgi jauca mīklu, rīvēja šokolādi un pildīja kēksiņus  formās. Ar gatava-
jiem kēksiņiem tika cienāts ikviens centra apmeklētājs. Patiess prieks, ka centrā 
ir izveidojusies lieliska un saliedēta jauniešu komanda, kura ir labs piemērs jau-
nākajiem bērniem, lai viņu izaugtu par aktīviem un atsaucīgiem jauniešiem.

Mārīte Vasele,
Ānes Jauniešu iniciatīvu centra vadītāja

Novada jaunajiem dziedātājiem
godalgas konkursā “Nāc sadziedāt”

9. un 10. martā Kultūras pilī 
“Ziemeļblāzma” norisinājās 
10. jauno vokālistu konkurss 
“Nāc sadziedāt”, kur Ozol-
nieku novada bērni spēcīgā 
konkurencē izcīnīja vairākas 
godalgas. 
Starp solistiem 
3. vietu ieguva Melānija Briuņa, 
1. vietu Rēzija Anna Jaseviča 

 GRAND PRIX - Elzai Plaudei. 

Jaunos solistus konkursam sagatavoja vokālā pedagoģe Evija Lagzdiņa.
10. martā Kultūras pili “Ziemeļblāzma” pieskandināja Latvijas labākās popgru-
pas. 
Jaunākajā vecuma grupā (5-9 g.v.) starp 41 popgrupām sudraba godalgu 
izcīnīja “Niansīte” un vidējā vecuma grupā (10-14 g.v.) starp 24 grupām 
bronzas godalga “Niansei”. 
Mazos dziedātājus vērtēja Latvijā zināma un profesionāla žūrija mūziķis Kaspars 
Zemītis, dziedātāji – Aminata, Andris Ērglis, Atis Ieviņš un TV šovu vadītāja Iveta 
Feldmane. 

Ingūna Lipska,
Ozolnieku Tautas nama bērnu muzikālā teātra "Nianse" vadītāja

Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 
ietvaros Ozolnieku vidusskolas 5.-12.klašu skolēni iepazīst mo-

dernākās tehnoloģijas “TehnoBusā”
No 2019.gada 20. līdz 22. februārim Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstībai” pasākuma “Dabaszinātņu nedēļa 1.-12. klašu izglītojamiem Ozolnieku vidus-
skolā” ietvaros Ozolnieku vidusskolas 5. – 12. klašu skolēniem bija iespēja apmeklēt TehnoBusu, lai piedalītos 
nodarbībās un iegūtu daudzpusīgu informāciju par inženierzinātnēm, īpaši mašīnbūves un metālapstrādes no-
zarēm, kā arī tehnisko iekārtu darbības principiem. 
TehnoBuss ir mobila demonstrāciju laboratorija, kas ir izveidota uz 18 m gara autobusa bāzes un aprīkota ar 
mūsdienīgām demo iekārtām, piemēram, programmējamiem CNC metāla apstrādes darba galdiem, metināša-
nas izmēģinājuma stendu, automatizācijas mini-rūpnīcas „Festo” mezglu, pneimatikas eksperimenta „Festo” 
stendu, 3D printeri, zobratu mehānikas un dinamo stendu, kā arī ar multimediju sistēmu – 23” planšetdatoriem.
Daļa skolēnu, it īpaši zēni, atzina, ka šīs nodarbības sniedza papildus informāciju par inženierzinātnēm un me-
tālapstrādes iespējām. Kāds šajās nodarbībās saskatīja karjeras iespējas nākotnē. Jāmin, ka interesi izrādīja arī 
mazāko klašu skolēni. Īsa ekskursija novadīta arī 3.b klases skolēniem, lai apmierinātu viņu ziņkārību, par to, 
kas notiek lielajā autobusā pie skolas durvīm. Izziņas tūrē tika aicināti arī skolas pedagogi, lai papildinātu savas 
zināšanas par jaunajiem procesiem metālapstrādes nozarē.

 Rita Īve-Zaķe
 Ozolnieku vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā 

PII “Pūcīte” mazie pētnieki aktīvi
izzina pasauli

PII “Pūcīte” bērni kopā ar skolotājām mā-
cību gada otrajā pusē pievērsušies pētnie-
cībai. Lielākie bērni mācījās par atkritumu 
šķirošanu, noskaidrojot, ka ir būtiski papī-
ru, stiklu un plastmasu šķirot un ievietot 
attiecīgas krāsas konteineros. Šīs prasmes 
apguvām praktiski darbojoties - veidojot 
savas šķirošanas stacijas grupas ietvaros, 
noskatoties mācību video un, dodoties ek-
spedīcijā pa Ozolniekiem, lai atrastu, kur 

tuvākajā apkārtnē var šķirot atkritumus. 
Ar lielu interesi un aizrautību PII “Pūcīte” bērni nodevās pašizpētes procesam, 
apzinoties, ka mūsu ķermenis ir ne tikai tas, ko mēs redzam ar acīm, bet mums 
ir arī iekšējie orgāni, kas pilda svarīgas funkcijas.
 Laikā, kad tumsa atkāpjas un dienas kļūst arvien garākas un gaišākas, bērni 
iepazinās ar dažādiem gaismas avotiem. Mazie pētnieki mācījās saskatīt, cik 
atšķirīgi tie var būt - lielas un mazas lampas, lukturīši ar baterijām un sveces, 
laternas, uguns, saule un mēness. 
Ar lielu prieku mazākie “Pūcītes” bērni nodevā sveču gatavošanai, gan tinot no 
vaska plāksnītēm, gan rīvējot un smalcinot sveču gabaliņus, lai pēc tam katrs 
izveidotu savu sveci, ko kopā ar vecākiem iedegt savās mājās.

Laura Pričina,
PII “Pūcīte” vadītājas pienākumu izpildītāja 

Radošās nodarbībās gūstam prieku
un piepildījumu

Salgales pagasta, Garozas pakalpojumu centrā ”Eži” Sie-
viešu dienas noskaņās aizritēja radošā nodarbība, kur 
dalībnieces apguva auduma ziedu izgatavošanas pras-
mes. Skaistie un daudzkrāsainie atlasa auduma ziedi, ta-
gad rotās novadnieču tērpus un mājokļus, atgādinot, ka 
sievietēm un ziediem ir tik daudz kopīga.
9. martā, strādājot pie mandalu zīmēšanas, novadnie-
kiem bija iespēja attīstīt savas radošās spējas. Caur ko-
pīgu māksliniecisku darbošanos, vērošanu un radīšanas 
procesu mēs mācījāmies noticēt saviem spēkiem un gūt 
garīgu atjaunotni un piepildījumu. 
”Caur mandalu skaidrojumiem guvām dziļāku izpratni 
par to, ka tas, ko radām ārējā pasaulē - ārējās izpausmes, 
atspoguļo iekšējā pasaulē notiekošo. Pacietīgi zīmējot 
mandalas, mēs varējām apklusināt savu satraukto prātu, 
sakārtot domas un ļaut sirdī ieplūst rāmam mieram. Dar-
bojoties ar jaunradi, mēs gūstam prieku no saskarsmes 
ar citiem nodarbību dalībniekiem, līdzsvarojam savu no-
skaņojumu un ļaujam izbaudīt tagadnes burvību,” skaidro 
Anda Plikša, Salgales pagasta kultūras darba speciāliste.

Solvita Cukere

Esam koši un radoši!


