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OZOLNIEKU
DROŠĪBA COVID-19 PANDĒMIJAS LAIKĀ 

Līdz 14. aprīlim valstī izsludināta ārkārtējā 
situācija koronavīrusa Covid-19 pandēmijas 
dēļ. Ar šo vīrusa infekciju šobrīd slimo 
turpat 500 000 cilvēku visā pasaulē, bet 
miruši  ap 21 000, liecina Džona Hopkinsa 
universitātes apkopotie dati. Pirmie 
saslimšanas gadījumi ar letālu iznākumu 
notikuši arī kaimiņvalstīs Lietuvā un 
Igaunijā. Pateicoties laikus ieviestiem 
drošības pasākumiem, Latvijā slimība 
izplatās salīdzinoši lēni, bet saslimušo skaits 
pieaug katru diennakti, šobrīd pārsniedzot 
divus simtus. Pacientiem Latvijā slimība 
norit vieglā formā. Valstī īstenotie drošības 
pasākumi vīrusa izplatības ierobežošanai 
skar ikviena iedzīvotāja ikdienu. 

SLĒGTAS VALSTS ROBEŽAS
Sākot no 17. marta, ir atcelti starptautiskie 
pasažieru pārvadājumi caur lidostām, ostām, 
ar autobusiem un dzelzceļa transportu. 
Personām un transportlīdzekļiem aizliegts 
pārvietoties caur lidostu, ostu, dzelzceļa un 
autoceļu robežšķērsošanas vietām – gan 
pierobežā, gan Eiropas Savienības ārējā 
robežā. Šis aizliegums neattiecas vienīgi 
uz kravu pārvadājumiem. 30. martā notika 
pēdējais Latvijas nacionālās lidsabiedrības 
"airBaltic" īstenotais repatriācijas reiss no 
Frankfurtes, lai dotu iespēju atgriezties 
Latvijā ceļotājiem, kas atradās tālos pasaules 
nostūros ar neregulāru satiksmi uz Eiropu. 
Ceļotājiem pēc atgriešanās Latvijā stingri 
jāievēro infektologu norādījumi, tajā skaitā 14 
dienu ilga pašizolācija. Līdz 17. martam mājās 

bija jāatgriežas arī Latvijā ieceļojušajiem 
ārzemniekiem.

MĀCĪBAS UN DARBS NOTIEK ATTĀLINĀTI
Mācību process visa līmeņa izglītības 
iestādēs norisinās attālināti. Centralizētie 
svešvalodu eksāmeni pārcelti uz laiku no 
12. līdz 15. maijam. Savukārt, pirmsskolas 
izglītības iestādēm un iestādēm, kas veic 
bērnu pieskatīšanu, jānodrošina dežūrgrupu 
darbība. Lai saņemtu šo pakalpojumu, 
vecākiem iestādē jāiesniedz rakstisks 
apliecinājums, ka bērns un ģimene nav bijuši 
kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai to 
kontaktpersonām. Tāpat šajā apliecinājumā 
vecākiem jānorāda, ka nav iespēju 
citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu. Arī 
pieaugušie aicināti savus darba pienākumus 
veikt, strādājot no mājām. 

NEDĒĻAS NOGALĒS SLĒGTI TIRDZNIECĪBAS 
CENTRI

Šobrīd slēgtas sporta zāles un nedēļas 
nogalēs arī tirdzniecības centri. Pircējiem 
pieejamas vien aptiekas, pārtikas veikali, 
veterināro, dārzkopības, būvniecības 
un optikas preču veikali. Uzņēmumiem 
ārkārtējās situācijas laikā primāri 
jānodrošina pārtikas, zāļu un pirmās 
nepieciešamības preču un to ražošanai 
nepieciešamo izejvielu piegāde.  Sabiedrības 
veselības uzraugi aicina veikalos un citās 
publiskās vietās ievērot 2 metru distanci 
no līdzcilvēkiem, dezinficēt rokas, iespējami 
bieži mazgāt rokas ar ziepēm vismaz 20 
sekundes, bez īpašas vajadzības nedoties uz 
vietām, kur pulcējas daudz cilvēku un atturēt 
no tā savus bērnus.
AIZLIEGTA PULCĒŠNĀS KULTŪRAS UN SPORTA 

PASĀKUMOS
Aizliegti visi publiskie svētku, piemiņas, 
izklaides, kultūras, sporta un atpūtas 
pasākumi. Ir slēgti visi teātri un kinoteātri, 
iespējams tiks pārcelti šovasar paredzētie 
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētki. Uz nākamo gadu pārceltas Tokijā 
paredzētās 2020. gada vasaras Olimpiskās 
spēles. Aizliegtas arī sapulces gājieni, piketi 
un dievkalpojumi, pulcējoties. Arī Ozolnieku 
novadā visi kultūras un sporta pasākumi ir 
atcelti vai tiks pārcelti uz citu laiku. 

Ozolnieku novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Ministru prezidenta A. 
K. Kariņa 2020. gada 12. marta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, 
pašvaldības iestāžu klienti tiek apkalpoti attālināti!
Iedzīvotājus aicinām ar pašvaldības administrāciju un iestādēm sazināties 
elektroniski vai pa telefonu.
Kanceleja - 63050241, e-pasts: ozolnieki@ozolnieki.lv;
Dzimtsarakstu nodaļa -  63084709, e-pasts: dzimts@ozolnieki.lv;
Bāriņtiesa - 66047860, e-pasts: barintiesa@ozolnieki.lv;
Izglītības, kultūras un sporta daļa -  29844955, e-pasts: eliza.juste@ozolnieki.lv;

Jautājumiem par attālināto mācību procesu - macibas.info@ozolnieki.lv
Salgales pagasta pārvalde - 29166492, e-pasts: eva.seglina@ozolnieki.lv;
Cenu pagasta pārvalde - 29797970, e-pasts: evita.lapsenberga@ozolnieki.lv.
Būvvalde  - Visus pakalpojumus var saņemt elektroniski, uzdodot jautājumus rakstiski 
e-pastā: buvvalde@ozolnieki.lv, BIS – būvniecības informācijas sistēmā, kā arī, zvanot uz 
konsultatīvajiem tālruņiem:
Arvīds Račinskis, tālr. 20016983, e-pasts: arvids.racinskis@ozolnieki.lv;
Olga Ozoliņa, tālr. 20036140, e-pasts: olga.ozolina@ozolnieki.lv;
Antra Plotņikova, tālr. 27055704, e-pasts: antra.plotnikova@ozolnieki.lv.

Pašvaldība līdz 14. aprīlim klientus apkalpos attālināti! 

Zvani uz vienoto bezmaksas diennakts 
tālruni 8345 ar Covid-19 saistīto
jautājumu noskaidrošanai
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Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo stāvokli līdz š.g. 14. aprīlim un 
noteiktos pasākumus koronavīrusa “Covid-19” izplatības ierobežošanai, kā 
arī ņemot vērā faktu, ka daudzviet pārtraukta to iestāžu darbība, kuru telpās 
tiek nodrošināti pasta pakalpojumi, no 2020. gada 18. marta tiek pārtraukta 
klātienes pakalpojumu sniegšana lauku teritorijās visā Latvijā, tai skaitā arī 
Ozolnieku novada Emburgas pakalpojumu sniegšanas vietā. Līdz ārkārtas 
situācijas beigām iedzīvotāji pasta pakalpojumus šajā teritorijā var saņemt pēc 
pieprasījuma savā dzīvesvietā, nepieciešamo pakalpojumu iepriekš piesakot 
pa tālruni 23280872.

VAS Latvijas Pasts

No 24. marta līdz 14. aprīlim saistībā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju COVID-19 
izplatības ierobežošanai un pasažieru plūsmas samazināšanos tiek atcelti šie 
vilcieni:
Nr.6707 Rīga (6.45) - Jelgava (7.22)
Nr.6725 Rīga (15.17) - Jelgava (16.01)
Nr.6714 Jelgava (7.59) - Rīga (8.38)
Nr.6732 Jelgava (16.30) - Rīga (17.14)
AS “Pasažieru vilciens” uz nenoteiktu laiku arī slēdzis Ozolnieku pieturvietas 
biļešu kasi.  Pasažieri, kuri iekāps vilcienā pieturvietā, kurā kase ir slēgta, 
vienreizējo vilciena biļeti var bez papildu maksas iegādāties vilcienā pie 
konduktora kontroliera un norēķināties par biļeti arī ar maksājumu karti. 
"Pasažieru vilciens" atgādina, ka vilciena biļeti ērti, ātri un ar atlaidi līdz 10% 
var iegādāties tā mobilajā lietotnē vai mājaslapā. Pasažieri, kuri braucienam 
izmanto kādu no abonementa biļetes veidiem, to var iegādāties desmit dienas 
pirms plānotā brauciena Rīgas Centrālajā stacijā, sev tuvākajā biļešu kasē vai 
pieturā, līdz kurai pasažieris dodas.

Ārkārtējās situācijas laikā Emburgā pasta 
pakalpojumus sniegs pēc pieprasījuma

SLĒGTA OZOLNIEKU BIĻEŠU KASE 
UN SAMAZINĀTI VILCIENU REISI

IZMAIŅAS  ĀRKĀRTĒJĀS    SITUĀCIJAS  LAIKĀ

Personas, kuras saņem valsts 
vai pašvaldības apmaksātus so-
ciālās aprūpes un/vai sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus 
kā trūcīgas vai maznodroši-
nātas personas, var turpināt 
saņemt šos pakalpojumus arī 
situācijā, ja COVID -19 izraisītās 
ārkārtas situācijas laikā per-
sonai beidzas trūcīgā vai maz-
nodrošinātā statusa derīguma 
termiņš. 

Ja persona ir atzīta par trūcīgu, 
tai ir tiesības turpināt saņemt 
atvieglojumus veselības aprū-
pes sistēmā:

 - nav jāmaksā pacienta ie-
maksa, saņemot valsts ap-
maksātus veselības aprūpes 

 Automātiski pagarina trūcīgā vai maznodrošinātā 
statusa derīguma termiņu

pakalpojumus; 
- nav jāmaksā pacienta līdz-
maksājums par vienā stacio-
nēšanas reizē veiktu ķirurģisko 
operāciju; 
- saņemot valsts kompensēja-
mos medikamentus līgumap-
tiekās un uzrādot trūcīgā izziņu, 

tiek atbrīvotas no valsts ne-
kompensētas daļas samaksas 
un maksas par recepti 0,71 eiro. 

Personām, kuras atzītas par trū-
cīgām vai maznodrošinātām 
ar ienākumiem līdz 242 eiro uz 
vienu cilvēku mēnesī, ir tiesības 
saņemt Eiropas Atbalsta fonda 

vistrūcīgākajām personām at-
balstu - pārtikas preču un pirmās 
nepieciešamības preču komplek-
tus, ko nosaka Ministru kabineta 
noteikumi. 
Personām, kuras atzītas par trū-
cīgām vai maznodrošinātām ar 
pašvaldības noteikto ienākumu 
līmeni, ir tiesības:

 -  saņemt nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu atbilsto-
ši likumā “Par nekustamā īpa-
šuma nodokli” noteiktajam;
 - saņemt valsts nodrošināto 
juridisko palīdzību atbilstoši 
Valsts nodrošinātās juridiskās 
palīdzības likumā noteiktajam;
 - pretendēt uz atbrīvošanu 
no tiesas izdevumu atmaksas 
(lēmumu par atbrīvojumu, 

vērtējot personas ienākumus, 
pieņem tiesa) atbilstoši Civil-
procesa likumā noteiktajam;
 - tiesības saņemt elektro-
enerģijas pakalpojumu par 
samazinātu cenu atbilstoši 
Elektroenerģijas tirgus likumā 
noteiktajam.

2020. gada 17. martā valdības 
sēdē pieņemtais likumprojekts 
“Grozījums “Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likumā”” 
paredz, ka izsniegtās trūcīgas un 
maznodrošinātas ģimenes (per-
sonas) izziņas derīguma termiņš 
ir uzskatāms par pagarinātu uz ār-
kārtējās situācijas laiku un vienu 
kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās 
situācijas beigām.

Raksts tapis sadarbībā
ar Labklājības ministriju 
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IZMAIŅAS  ĀRKĀRTĒJĀS    SITUĀCIJAS  LAIKĀ
Sniegs atbalstu krīzē skartajiem uzņēmējiem

Attīstības finanšu institūcija 
ALTUM uzņēmējiem, kuriem 
radušās objektīvas grūtības 
ar kredītiestādēs uzņem-
to saistību izpildi, piedāvās 
kredīta garantijas, kas ļaus 
bankām atlikt pamatmaksā-
jumu summas uz laiku līdz 
diviem gadiem, kā arī piesais-
tīt garantiju esošiem finanšu 
pakalpojumiem. Savukārt 
uzņēmumiem, kuriem būtiski 
mazinājies darbības apjoms 
un nepieciešami papildu re-
sursi darbības uzturēšanai, 
tiks piedāvāti apgrozāmo lī-
dzekļu aizdevumi ar atvieglo-
tiem nosacījumiem.
Jaunos atbalsta programmas 
noteikumus 19. martā, apstip-
rināja Ministru kabineta ār-
kārtas sēdē. Garantijām pare-
dzēts finansējums 50 miljonu 
eiro apmērā, kas ļaus bankām 
restrukturizēt aizdevumus par 
kopējo summu par vairāk nekā 
700 miljoniem eiro. Savukārt 
tiešo aizdevumu programma 
būs pieejama visu veidu uz-
ņēmumiem, kuriem šā brīža 
krīzes apstākļos mazinājušies 

ikdienas darbības nodrošinā-
šanai nepieciešamie līdzekļi. 
Aizdevumos uzņēmumiem AL-
TUM piešķirs kopumā 200 mil-

jonus eiro. ALTUM piedāvātie 
finanšu instrumenti paredzēti 
tikai vīrusa Covid-19 krīzes 
skartajiem uzņēmumiem. Lai 
saņemtu ALTUM atbalstu, uz-

ņēmumam jāpierāda, ka at-
balsts palīdzēs pārdzīvot krīzi 
un sekmīgi turpināt saimnie-
cisko darbību. 

Sniegtais atbalsts uzņēmu-
miem kalpos kā drošības spil-
vens, kas palīdzēs pārdzīvot 
krīzes laiku, veicinot iespējami 
ātrāku finanšu veselības at-

gūšanu pēc tam, kad situācija 
pasaulē būs normalizējusies. 
Par apgrozāmo līdzekļu aizde-
vumiem uzņēmēji var interesē-

ties, zvanot uz ALTUM, savukārt 
par garantiju kredīta brīvdie-
nām – savlaicīgi vērsties pie 
savas bankas.
Kredīta brīvdienu garantijas 

risinājums paredzēts gan 
maziem un vidējiem uzņēmu-
miem, gan lieliem uzņēmu-
miem, kas uzņemto saistību at-
maksas grūtībās nonākuši tieši 
Covid-19 izplatības dēļ, un kuru 
zaudējumi tā dēļ pārsniedz pusi 
no reģistrētā pamatkapitāla. 
Gadījumos, kad būs nepiecie-
šama valsts garantija, komerc-
banka pati sazināsies ar mums, 
lai saskaņotu nepieciešamos 
dokumentus. ALTUM garantijas 
izsniegšana notiks maksimāli 
raiti – piecu dienu laikā pēc 
bankas pieteikuma saņemša-
nas.
Pieteikumus valsts atbalsta 
programmu finansējuma sa-
ņemšanai un nepieciešamos 
dokumentus klienti varēs ie-
sniegt tikai elektroniski portālā 
mans.altum.lv. Konsultācijas 
pieejamas pa tālruni klientu 
apkalpošanas laikos. 

Raksts tapis sadarbība ar ALTUM 

Lauku atbalsta dienests (LAD) 
līdz šā gada 14. aprīlim ir pār-
traucis klientu apkalpošanu 
klātienē. Lai pakalpojumus pa-
darītu pieejamākus, dienests 
paplašinājis iespējas doku-
mentu apriti veikt elektroniski. 
Klientu reģistrācijas veidlapas 
vai veidlapas par izmaiņām 
klientu datos var iesniegt arī 
portālā www.latvija.lv, auten-

tificējoties ar interneta bankas 
pieejām. 

Konsultācijas par neskaidrajiem 
jautājumiem klienti var saņemt 
attālināti, zvanot uz klientu ap-
kalpošanas tālruni 67095000 vai 
rakstot uz e-pastu lad@lad.gov.
lv. Aizpildītas klientu reģistrācijas 
veidlapas var iesniegt arī paraks-
tītas ar drošu elektronisko pa-

Lauku atbalsta dienests
strādā attālināti 
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Sakarā ar koronavīrusa CO-
VID-19 izplatību Latvijā, Valsts 
tehniskās uzraudzības aģen-
tūra (VTUA), līdz turpmākām 
norādēm vai līdz 14.aprīlim, ie-
dzīvotājiem klātienes (telpās) 
pakalpojumus nodrošinās tikai 
pēc iepriekšējas pieteikšanās.

Lai piedalītos ceļu satiksmē, 
pirms pavasara darbu uzsākša-
nas, traktortehnika un tās pie-
kabes jāsagatavo un jāuzrāda 
ikgadējai tehniskajai apskatei. 
Apskates laikā vadītājam jābūt 
līdzi derīgai atbilstošas kategori-

jas traktortehnikas vadītāja ap-
liecībai, tehnikas reģistrācijas 
apliecībai un jābūt derīgai OCTA 
polisei. Par VTUA sniegtajiem 
pakalpojumiem varēs samak-
sāt tikai ar bezskaidras naudas 
maksājumu. Lauksaimniekus 
aicina arī savlaicīgi pieteikties 
augu aizsardzības līdzekļu lie-
tošanas iekārtu pārbaudēm. 
Sīkāka informācija, zvanot uz 
tālruņa numuriem 22047220, 
20241052 vai www.vtua.gov.lv.

Raksts tapis sadarbībā ar  VTUA

Izmaiņas tehniskās 
apskates traktortehnikai 

veikšanai!

rakstu, nosūtot uz e-pastu lad@
lad.gov.lv.
Tāpat EPS sistēmā no 8. aprīļa līdz 
22. maijam varēs iesniegt platību 
maksājumu iesniegumus ar sa-
mazinājuma koeficientu par kat-
ru nokavēto dienu līdz 15. jūnijam.
Būtisku izmaiņu atbalsta saņem-
šanas nosacījumos 2020. gada 
platību maksājumu sezonā nav. 
No jauna varēs uzņemties saistī-
bas tikai aktivitātē "Bioloģiskās 
daudzveidības uzturēšana zālā-
jos" (BDUZ), pārējos pasākumos 
jaunas saistības uzņemties ne-
var, bet var par vienu gadu paga-
rināt esošās saistības.

Raksts tapis sadarbībā ar LAD
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Jau apritējis mēnesis kopš 
28. februārī Ozolnieku nova-
da domes kārtējā ārkārtas 
sēdē tika izskatīti jautājumi 
par Ozolnieku novada domes 
priekšsēdētāja Daiņa Liepiņa 
atbrīvošanu no ieņemamā 
amata un jaunā Ozolnieku no-
vada domes priekšsēdētāja 
vēlēšanas. Ar 9 deputātu bal-
sīm par, 3 - pret, 2 - atturas un 
1 - nepiedalījās, Dainis Liepiņš 
tika atbrīvots no ieņemamā 
amata un ar 11 balsīm - par un 
1 - pret, par Ozolnieku novada 
domes jauno priekšsēdētāju 
tika ievēlēts Andris Ozoliņš. 

Nākamajā sasauktajā ārkārtas 
sēdē priekšsēdētāja vietnie-
ka amatu ar 9 balsīm - par un 
1 – pret zaudēja arī Guntars 
Akmentiņš un ar tādu pat 
balsojuma rezultātu (9-par, 
1-pret) par Ozolnieku novada 
domes priekšsēdētāja viet-
nieku ievēlēja Pēteri Veļecki. 
Vēlāk, 12. martā Ozolnieku 
novada ārkārtas domes sēdē 
tika pieņemti iepriekšējā do-
mes priekšsēdētāja Daiņa 
Liepiņa un deputāta Miķeļa 
Rēdliha iesniegumi par atbrī-
vošanu no deputāta pienāku-
mu pildīšanas un pieņemts 
lēmums par deputāta pilnvaru 
izbeigšanu. 26. marta domes 
sēdē viņu vietā apstiprināti 
jauni deputāti - Artis Rītelis un 
Raitis Avots.  

ANDRA OZOLIŅA DOMES
VADĪBAS PAMATPRINCIPI
Jaunais Ozolnieku novada do-
mes priekšsēdētājs apņēmies 
strādāt saskaņā ar viņaprāt 
galvenajām vērtībām. Proti, 
sadzirdēt, saredzēt, saprast 
un apvienot, saglabāt savstar-
pējo cieņu, sākot ar deputātu 
kolektīvu. Priekšsēdētājs sola 
visiem deputātiem nodrošināt 
iespēju iesaistīties attīstības 
projektos, sākot no ieceres 
un izslēgt stratēģiski svarī-
gu lēmumu vienpersonisku 
pieņemšanu. Tāpat Ozoliņš 
vēlas ieklausīties kolēģos un 
pieņemt atšķirīgus viedokļus. 
Saredzēt kopainu un pama-
nīt primāro un otršķirīgo no 
sabiedrības vajadzību skatu 
punkta. Rīkoties tā, lai domes 
lēmumi būtu vispusīgi pārdo-

māti. Ozoliņš stāsta, ka, pie-
mēram, šobrīd divu zaudētu 
tiesas procesu rezultātā paš-
valdībai jāizmaksā vairāk nekā 
45 000 eiro liela kompensācija 
par nelikumīgu darbinieku at-
brīvošanu no darba. 

NEATBALSTA PIESPIEDU APVIE-
NOŠANU AR KAIMIŅU NOVADU 
UN PILSĒTU
Andris Ozoliņš uzskata, ka Ozol-
nieku novads var saimniekot 
patstāvīgi. Viņš atgādina, ka 
savu lēmumu novada iedzī-
votāji izteikuši balsojumā jau 
pērn un arī viņš pats savu vie-
dokli nav mainījis. 2019. gadā 
Ozolnieku novads saņēma 
izlīdzināšanas fonda finansē-
jumu, ap 700 000 eiro, bet šo-
gad plānots saņemt aptuveni 1 
miljonu eiro. Šos līdzekļus jau-
nā vadība ieguldīs attīstības 
projektu realizācijā. Bez tiem 
novadam būtu jāsamazina in-
vestīciju apjomi.
 
SĀK KOPĪGAS SARUNAS AR
ELGAVU PAR BĒRNUDĀRZA 
BŪVNIECĪBU
Marta sākumā Ozolnieku no-
vada administrācijai bija tik-
šanās ar Jelgavas pilsētas va-
dību, lai apzinātu iespējas, kā 
kopīgi risināt abās pašvaldībās 
esošās problēmas. To vidū arī 
rindas pirmsskolas izglītības 
iestādēs (PII). 
Sarunās ar Jelgavu ticis pār-

runāts modelis, kādā varētu 
proporcionāli dalīt izmaksas 
un izmantojamās bērnu vietas, 
ja tiktu izlemts būvēt jaunu, 
kopīgu bērnudārzu. Šobrīd 
abas pašvaldības ir pārdomu 
posmā. 

Ozolnieku novadam iecerētā, 
jaunā bērnudārza būvniecība 
ar 250 vietām izmaksātu ap 
3 miljoniem eiro, taču šobrīd, 
Ozoliņaprāt, novadā un valstī 
nav piemērota finanšu situā-
cija tik vērienīga projekta īste-
nošanai. 
Jaunas PII ēkas izbūve izmaksā-
tu 12 000 eiro par 1 bērna vietu, 
bet uzturēšanas izmaksas būtu 
ap 800 000 eiro gadā. Optimis-
tiskākā scenārija īstenošanās 
gadījumā projektu varētu pa-
beigt 2023. gada rudenī, bet 
demogrāfijas statistikas prog-
nozes liecina, ka pieprasījums 
uz vietām bērnudārzos tobrīd 
būs krities. Tāpēc šobrīd diem-
žēl, projekts, kura izstrāde iz-
maksāja 120 000 eiro, ir atlikts. 
Tā vietā pašvaldība šobrīd 
apzina jau esošos resursus, lai 
jau 2020. gada septembrī būtu 
pieejamas vietas 100 līdz 110 
bērniem. Šim nolūkam būvju 
rekonstrukcijas un sagatavo-
šanas izmaksas plānotas vidēji 
līdz 1900 eiro uz 1 bērna vietu.

LĪDZ ATR JĀPAVEIC MAZIE DARBI 
26. marta domes sēdē tika 

apstiprināta 2020. gada inves-
tīciju plāna gala versija. Jau-
nais domes sastāvs apņēmies 
turpināt mazos saimnieciskos 
darbus iedzīvotāju ērtībām. 
Plānots sakārtot apgaismo-
jumu Dalbē, Liepu un 1. maija 

ielās Emburgā, Spartaka ielā 
Brankās, Spartaka un Rīgas 
ielās Ozolniekos. Tiks turpināta 
Ānes dīķa labiekārtošana, iece-
rēts izbūvēt atlikušo gājēju ce-
liņa daļu līdz Brankām, ierīkot 
auto stāvlaukumu pie Ozolnie-
ku kalna, atjaunot Rīgas ielas 
trotuāru. Prāva summa piešķir-
ta rotaļlaukumu atjaunošanai 
PII un novada publiskajā telpā. 
Ieplānoti līdzekļi pašvaldībai 
piederoša dzīvojamā fonda re-
montiem. Deputāti arī vienoju-
šies par sporta būvju labiekār-
tošanu Ozolnieku vidusskolā, 
Teteles skolā, Garozas skolā 
un Ozolnieku Sporta skolā, kas 
atrodas Ozolnieku Sporta cen-
trā. Ozolnieku Sporta centra 
stadions būšot jaunās domes 
sastāva gada lielākais izaici-
nājums. Stadiona teritorijas un 
spēļu laukumu labiekārtošana 
nebūs iespējama viena gada 
ietvaros. To turpinās arī 2021. 
gadā. Apstiprinātais investīci-
ju plāns paredz arī daudz citu 
novada iedzīvotājiem būtisku 
remontu un būvdarbus.  
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 Ozolnieku novada domi vada Andris Ozoliņš
TIKS IZBŪVĒTI KANALIZĀCIJAS 
TĪKLI OZOLNIEKOS UN GAROZĀ
SIA “Ozolniekos KSDU”, sadarbībā 
ar pašvaldību, turpinās apgūt 
Kohēzijas fonda līdzekļus, izbū-
vējot ūdensvada un kanalizāci-
jas tīklus Ozolniekos un Garozā. 
Projektu realizācijai būs nepie-
ciešams aizņēmums ar pašvaldī-
bas garantiju. Tapšanas stadijā 
ir arī Ānes privātmāju ūdensap-
gādes projekts, ieplānoti līdzekļi 
projektēšanai arī Aizupēs.
 
PLĀNOTI CEĻU REMONTI
Nule apstiprinātajā Investīciju 
plānā, atsaucoties uz iedzīvotāju 
ierosinājumiem, pašvaldība pa-
redzējusi izbūvēt vairākas gājēju 
takas, atjaunot segumu Draudzī-
bas ielā Emburgā, sakārtot Upes 
ielu Ozolniekos, mazinot satik-
smes intensitāti Skolas ielā.
 
NAV DOMĀJIS PAR STARTĒŠANU 
NĀKAMĀJĀS PAŠVALDĪBU
VĒLĒŠANĀS 
Aizvadījis pirmo mēnesi Ozol-
nieku novada domes vadītāja 
amatā, A. Ozoliņš par nākama-
jām pašvaldību vēlēšanām vēl 
nedomājot. Viņaprāt, tik mazā 
pašvaldībā kā Ozolnieku novads 
lēmumiem jābūt saimnieciski 
pamatotiem un nesaistītiem ar 
politiku. 

“Pēc amatā aizvadītā pirmā mē-
neša, kurā nākas saskarties ar 
globāla mēroga satricinājumu, 
redzu, ka pašvaldības kolektīvs 
savu darbu veic ar pilnu atbildī-
bu. Attīstības daļa turpina aktīvi 
strādāt pie projektu realizācijas, 
turpinās saimnieciskās aktivitā-
tes, Izglītības, kultūras un spor-
ta daļa reaģē uz pārmaiņām un 
koordinē neierasto mācību pro-
cesu, vēl pamanoties mudināt 
cilvēkus uz Ozolnieku novadā 
spēcīgi attīstītajām sportiska-
jām aktivitātēm. Liela atbildības 
nasta Covid-19 izplatības ierobe-
žošanas pasākumu laikā gulstas 
uz Sociālā dienesta pleciem, 
kuram jāatrod neordināri risinā-
jumus novada maznodrošināto, 
vientuļo cilvēku un daudzbērnu 
ģimeņu atbalstam”, tā par ār-
kārtas situāciju valstī un novadā 
- Andris Ozoliņš. 
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Meliorācijas sistēmu īpašniekiem 
jāveic nepieciešamie kopšanas darbi

Patvaļīga būvniecība neatbrīvo no atbildības

Veidos jaunu aktīvās atpūtas vietu Brankās

Atnākot pavasarim, aicinām 
īpašniekus apsekot savā īpa-
šumā vai valdījumā esošās 
meliorētās zemes, izvērtēt me-
liorācijas sistēmu darbību un 
veikt nepieciešamos meliorā-
cijas sistēmu kopšanas darbus 
- novākt kokus, koku un krūmu 
atvases, kas traucē ūdens plūs-
mu gultnē, izvākt grunts ieska-
lojumus, sadzīves atkritumus, 
pielūžņojumu, piesērējumu, 
bebru aizsprostojumus, kā arī 
aizbērt dzīvnieku alas, atbrīvot 
drenu iztekas, drenu akas no-
segt ar vākiem un ierīkot sig-
nālstabiņus, ja tādi nav ierīkoti. 
Nepieciešams labot atklātos 
bojājumus un atjaunot melio-
rācijas sistēmas konstruktīvos 
elementus.

Kopšanas darbi atkarībā no 
meliorācijas sistēmas veida ir 
uzskaitīti  Ministru kabineta no-

28. februārī Ozolnieku novada 
dome nolēma piešķirt līdzfinan-
sējumu brīvā laika pavadīša-
nas teritorijas izveidei, kur tiks 
labiekārtots biedrībai “TUVU” 
iznomātais zemes gabals, kas 
robežojas ar biedrības  sociālās 
palīdzības centra ēku Saules 
ielā 2, Brankās, Cenu pagastā. Šī 
projekta realizācija būs labiekār-
totas brīvā laika pavadīšanas te-
ritorijas izveides pirmais posms, 
kura ietvaros paredzēts iekārtot 
pludmales volejbola laukumu, 
makšķerēšanas vietu, piknika 
zonu u.c.. 

“Rotaļu laukumā varēs pieskatīt 
bērnus, kamēr viņu mammas sa-
ņems sociālo palīdzību Biedrības 
labdarības telpās. Pludmales vo-
lejbola laukumā, makšķerēšanas 
vietā un citās zonās varēs rīkot 
sportiskas aktivitātes dažāda 
vecuma jauniešiem un pieaugu-
šajiem. Savukārt seniori, kuriem 
īpaši svarīga ir socializēšanās, 
varēs tikties sev piemērotajās 
zonās. Viņiem būs iespēja dalīties 
zināšanās ar maznodrošinātajām 
ģimenēm, kurām ir vieta sava 
mazdārziņa izveidei, bet nav pie-
redzes un prasmju tā kopšanā. 
Paredzēts, ka, izveidojot šādu te-
ritoriju, tiks turpinātas Biedrības 
labdarības aktivitātes. Teritorijā 

teikumos Nr.714 “Meliorācijas sistē-
mas ekspluatācijas un uzturēšanas 
noteikumi”.
Meliorācijas sistēmu apsekošana 
ir jāveic vismaz divas reizes gadā 
pēc pavasara palu un vasaras plū-
du maksimuma beigām.
Ja meliorācijas sistēmu īpašnie-
kiem nepieciešama profesionāla 
konsultācija par meliorācijas sis-
tēmu apsekošanu un kopšanu, 
aicinām vērsties pie sertificēta me-
liorācijas speciālista, kas ir maksas 
pakalpojums. Sertificēto hidrome-
lioratīvās būvniecības speciālistu 
saraksts ir pieejams Latvijas Melio-
ratoru biedrības mājaslapā.
Meliorētās zemēs tiek novērsti vai 
samazināti plūdu riski, pasargājot 
iedzīvotājus un viņiem piederošās 
būves, saimniecības un tehniku, 
kā arī lauksaimniecības un meža 
zemes, autoceļus un citus objektus.

Raksts tapis sadarbībā
ar Zemkopības ministriju

plānojam organizēt izglītojošas 
un atbalstošas nodarbības, prak-
tiskus pasākumus un radošās 
darbnīcas, piemēram, kokapstrā-
des, stikla u.c. materiālu apstrādē, 
otrreizējo izejvielu izmatošanā 
jaunu lietu radīšanai, kas ilgter-
miņā sniegs zināšanas par pro-
cesiem dabā un sabiedrībā, lai 
uzlabotu dzīves apstākļus,” stāsta 
Zane Rautmane un Lāsma Cimer-
mane, biedrības vadītājas.

Biedrība "TUVU", realizējot šo 
projektu, turpinās veicināt sa-
biedrības iesaistīšanos vietējās 
sociālās attīstības iniciatīvās, 
tā stiprinot labdarības tradīciju 
attīstību. Šī projekta izstrāde vei-
cinās jaunu sociālo pakalpojumu 
attīstību un sabiedriskās aktivi-
tātes, bet ar ārvalstu un Latvijas 

Daudziem ir nācies tiešā vai ne-
tiešā veidā saskarties ar patva-
ļīgu būvniecību. Vieni ir guvuši 
nepatīkamu pieredzi, saskaro-
ties ar kaimiņu veiktu nelegālo 
būvniecību, citi nezināšanas dēļ 
paši ir veikuši neatļautu būvnie-
cību vai pārbūvi. 

Būvniecības likuma 1. panta 
21. punktā teikts, ka patvaļī-
ga būvniecība ir būvdarbi, kas 
tiek veikti bez būvatļaujas vai 
neatbilst akceptētajam būvpro-
jektam, izņemot Vispārīgajos 
būvnoteikumos paredzētos ga-
dījumus. 
Būvniecības dokumentācija nav 
nepieciešama Ēku būvnotei-
kumu 7. punktā uzskaitītajiem 
būvniecības darbiem, piemē-
ram, siltumnīcas vai lapenes no-
vietošanai privātmājas pagalmā 
uz laiku līdz vienam gadam vai 
kosmētiskajam remontam dzī-
voklī. Visai pārējai būvniecībai, 
kas nav minēta Ēku būvnotei-
kumu 7. punktā, nepieciešams 
izstrādāt būvniecības dokumen-
tāciju un to saskaņot būvvaldē. Ja 

brīvprātīgo iesaistīšanos - kļūs 
par priekšnosacījumu tūrisma un 
kultūras aktivitāšu veicināšanai 
Ozolnieku novadā.
Projekta kopējās izmaksas 
ir 10 000 eiro, bet pašvaldība 
piešķīrusi līdzfinansējumu 1000 
eiro. Biedrība "TUVU" saņēmusi 
arī Lauku atbalsta dienesta (LAD) 
Zemgales reģionālās lauksaim-
niecības pārvaldes lēmumu par 
projekta “Labiekārtotas brīvā lai-

ka pavadīšanas teritorijas “VIETA, 
KUR ATKAL SATIEKAS PAAUDZES”” 
apstiprināšanu. Projekts tika ie-
sniegts LAD vietējās rīcības gru-
pas LEADER projektu konkursam 
Eiropas lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) finansēju-
ma piesaistei.

Solvita Cukere, sadarbībā
ar Attīstības un projektu daļu 

dokumentācija un saskaņojums 
iztrūkst, bet būvniecība ir realizē-
ta, tā tiek klasificēta kā patvaļīga 
būvniecība.
Visbiežāk Būvvaldes Būvinspek-
cijas darbiniekiem nākas sa-
skarties ar patvaļīgu būvniecību 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
dzīvokļos, kur cilvēki nezināšanas 
vai negodprātīgas attieksmes 
dēļ realizējuši būvdarbus bez va-
jadzīgā saskaņojuma, piemēram, 
telpu apvienošanas nolūkos izgā-
žot nenesošās sienas, izveidojot 
jaunas ailas, aizstiklojot lodžiju. 
Tāpat, novērota patvaļīga būv-
niecība zemes gabalos, kurus 
īpašnieki ir nolēmuši apgūt un 
uzsākuši pagaidu ēku būvnie-
cību, atrunājoties, ka tām nav 
pamatu, vai arī īpašumos, kas ir 
vairāk noslēpti no citu cilvēku 
acīm. Par patvaļīgu būvniecību 
var uzskatīt arī tādu būvniecību, 
kas veikta jau saskaņotas būv-
niecības dokumentācijas aizse-
gā, taču realizējot to daudz lielā-
kā apjomā, nekā dokumentācijā 
paredzēts. Šādi gadījumi mēdz 
notikt arī visu acu priekšā.

Konstatējot patvaļīgu būvnie-
cību, pašvaldība var piemērot 
administratīvo sodu saistībā ar 
patvaļīgo būvniecību, gan admi-
nistratīvā procesa ietvaros risināt 
jautājumu par to, kas tālāk da-

rāms ar patvaļīgās būvniecības 
objektu. Patvaļīgu būvniecību 
iespējams novērst divos veidos – 
vai nu atgriezt būvi vai teritoriju 
tās iepriekšējā izskatā, vai arī iz-
strādāt un saskaņot būvniecības 
dokumentāciju pie nosacījuma, 
ja patvaļīgi izbūvēto apjomu vis-
pār var saskaņot, t.i. vai tas atbilst 
būvniecības regulējuma prasī-

bām, teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu prasībām, 
kā arī teritorijas atļautajai izman-
tošanai. Ja patvaļīgi uzcelto būvi 
nav iespējams tiesiski saskaņot, 
tā ir jānojauc. 

Diemžēl, šobrīd Ozolnieku novada 
Būvvaldē tiek izskatīti gadījums 
par patvaļīgu būvniecību svešā 
teritorijā un nelikumīgās būves 
būs jānojauc piespiedu kārtā, 
ja to neveiks pats būvnieks. Arī 
uz vairākiem Ozolnieku novada 
pašvaldībai piederošiem, kā arī 
citiem zemes īpašumiem, kas 
tiek izmantoti mazdārziņiem, ir 

konstatēta patvaļīga būvniecība, jo 
Būvvaldes rīcībā nav apbūvi aplie-
cinošu dokumentu. 
Izvērtējot būvniecību reglamen-
tējošo, un citu saistīto normatīvo 
aktu prasības konstatēts, ka uz 
Ozolnieku novada pašvaldībai pie-
derošiem zemes īpašumiem pat-
vaļīgi uzbūvētajiem objektiem nav 
iespējams izstrādāt būvniecības 
dokumentāciju un zem tiem esošo 
zemi nav iespējams nodot atsavi-
nāšanai privātpersonām, tāpēc visi 
šie objekti ir nojaucami.
Būvvaldes pamata mērķis nav 
cilvēku sodīt, bet panākt, lai tiktu 
novērsta patvaļīga būvniecība. 
Ja pārkāpējs izrāda iniciatīvu un 
ir vērsts uz sadarbību, Būvvalde 
vienmēr dos samērīgu termiņu, 
kurā patvaļīgas būvniecības se-
kas novērst. Saskaņā ar Civilliku-
mu zemes īpašnieks ir atbildīgs 
par to, kas atrodas uz viņa zemes. 
Arī gadījumos, ja zemes īpašnieks 
pats nav veicis būvniecību, viņš ir 
atbildīgs par patvaļīgās būvniecī-
bas seku novēršanu.

Raksts tapis sadarbībā
ar Ozolnieku novada Būvvaldi
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Lai nodrošinātu racionālu zāļu lietošanu un mazinātu zāļu 
cenas, kā arī pacientu līdzmaksājumu apjomu, no 2020. 
gada 1. aprīļa kompensējamajiem medikamentiem re-
ceptē izrakstīs aktīvo vielu nevis konrētu medikamenta 
nosaukumu. 

Konkrētu zāļu nosaukumu varēs norādīt, ja tam būs ārstnie-
cisks pamatojums pacienta veselībai. Savukārt aptiekām 
būs pienākums izsniegt zāles ar iespējami zemāko pacien-

ta līdzmaksājumu. Rezultātā pacienti nepārmaksās, pērkot dārgākus medikamentus, bet zāļu 
ražotāji būs vairāk ieinteresēti samazināt medikamenta cenu.

Raksts tapis sadarbībā ar Veselības ministriju

No 1. aprīļa zāļu receptēs norādīs aktīvo vielu

Pārcelts NĪN maksājuma termiņš
Saistībā ar valstī izsludināto 
ārkārtas situāciju Ozolnieku 
novada domes 26. marta sēdē 
ir pieņemts lēmums pārcelt 
nekustamā īpašuma nodokļa 
(NĪN) apmaksas termiņu bez 
soda procentu piemērošanas 
līdz 2020. gada 17. augustam.

Atgādinām, ka līdz 2020. gada 
31.martam veicams kārtējais 
nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājums. Saskaņā ar liku-
mu „Par nekustamā īpašuma 
nodokli”, nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājumi veicami 
vienu reizi ceturksnī ne vēlāk 
kā 31. martā, 15. maijā, 17. au-
gustā un 16. novembrī vai kā 
lēmusi pašvaldība saistībā ar 
Saeimā pieņemto likumprojek-
tu “Par valsts apdraudējuma 
un tā seku novēršanas un pār-
varēšanas pasākumiem sakarā 
ar Covid-19 izplatību” 4. punktā 
paredzēto tiesību pašvaldībām 
2020. gadā noteikt citus nekus-
tamā īpašuma nodokļa samak-
sas termiņus, kas atšķiras no 

likumā "Par nekustamā īpašu-
ma nodokli" noteiktajiem, tos 
pārceļot uz vēlāku laiku 2020. 

gada ietvaros. 
Saistībā ar valstī izsludināto 
ārkārtas situāciju klientu ap-
kalpošanas centri ir slēgti ap-

meklētājiem, tādējādi zaudēta 
iespēja norēķināties skaidrā 
naudā. 

Ārkārtas situācijā nomaksāt 
NĪN iespējams internetbankā, 
portālā www.epakalpojumi.lv 
un www.latvija.lv.

Veicot maksājumu internet-
bankā, būtiski ir pārliecināties, 
vai pārskaitījums adresēts 

pašvaldībai, kas izsūtījusi pazi-
ņojumu par NĪN nomaksu. Pār-
skaitījums veicams uz kādu no 
tiem pašvaldības kontiem, kas 

norādīti sagatavotajā maksā-
šanas paziņojumā. 
Droši un ērti NĪN ir nomaksāt 
portālā www.epakalpojumi.lv 
vai www.latvija.lv. Abos portā-
los pieejami pašvaldību banku 
konti NĪN samaksai, kā arī no-
dokļa maksātājam automā-
tiski pieejama visa nepiecie-
šamā informācija maksājuma 
veikšanai. Portālā www.epa-
kalpojumi.lv iespējams veikt 
nomaksu arī par citas fiziskas 
vai juridiskas personas īpašu-
miem. 

Aicinām nodokli samaksāt 
laikus. Pēc šobrīd noteiktā 
nekustamā īpašuma nodokļa 
apmaksas termiņa (17. au-
gusts), saskaņā ar likumu par 
laikā neveiktu maksājumu, 
tiks aprēķināta nokavējuma 
nauda 0,05% apmērā no ne-
samaksātās summas. 

Lidija Žukovska,
nodokļu inspektore

Atsaucoties Sociālā dienesta 
izsludinātajam konkursam, 
uz Daudzfunkcionālā sociālo 
pakalpojuma centra vadītā-
jas amatu bija pieteikušies 18 
pretendenti, no kuriem vērtē-
šanas komisija otrajai kārtai 
izvirzīja 8. Vērtēšanas komi-
sija par atbilstošāko centra 
vadītājas amatam atzina Ievu 
Briģi.

Ozolnieku novada Sociālā 
dienesta Daudzfunkcionālo 
sociālo pakalpojumu centru 

vadīs Ieva Briģe

Pieredzi sociālā darba jomā Ieva 
Briģe guvusi Ozolnieku novada 
Sociālajā dienestā, kur līdz šim 
pildīja sociālās pedagoga amata 
pienākumus. Ievai Briģe ir iegu-
vusi psiholoģijas skolotāja pro-
fesionālo izglītību, ir apguvusi 
Marte Meo terapijas metodi un 
labi pārzina sociālā darba jomu.

Solvita Cukere

Ozolnieku novada pašvaldība 2019. gadā rosināja 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju 
(VARAM) virzīt Latvijas Nacionālajam arhīvam (LNA) 
saskaņošanai pašvaldību paraugnomenklatūru, kura 
būs saistoša visām pašvaldībām. 
Līdzšinējā pašvaldību paraugnomenklatūra, ko 
lietojām aizvadītos 15 gadus bija morāli novecojusi, 
ar, mūsuprāt, liekiem birokrātiskiem elementiem. 
Par pašvaldībām atbildīgajā ministrijā tika iesniegts 
Ozolnieku novada paraugnomenklatūras projekts, ko 

izskatījām un izdiskutējām ar VARAM un LNA. 
Pat, ja pēc Administratīvi teritoriālās reformas, Ozolnieku novads nepastāvēs kā atsevišķa 
administratīva teritorija, mūsu novada izstrādātās un saskaņotās lietu nomenklatūras 
strādās visās Latvijas pašvaldībās.

 Zita Janitēna, Ozolnieku novada pašvaldības Kancelejas vadītāja

Ozolnieku novada pašvaldībā izstrādāta 
paraugnomenklatūra
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Aizvadītajā gadā būtiski pieaugusi 
SIA ''Ozolnieku KSDU" atgūtā 
parāda summa. 2019. gadā tiesas 
ceļā atgūti 15 552,37 eiro, bet 2018. 
gadā - 6902,20 eiro.

Diemžēl uzņēmumam nākas izvēlē-
ties parādu piedzīšanu tiesas ceļā, 
gadījumos, kad parādnieki nereaģē 
uz uzņēmuma sūtītajiem atgādinā-
jumiem un brīdinājumiem. Tomēr 
līdz tam uzņēmums veic individu-
ālu darbu sadarbībā ar Ozolnieku 
novada pašvaldības speciālistiem, 
Sociālo dienestu, lai pēc iespējas 
izvairītos no nepatīkamā tiesas 
procesa, kas rada zaudējumus gan 
uzņēmumam, gan pārējiem mājas 
dzīvokļu īpašniekiem.   
Parādsummas mazināšana ir arī 
SIA ''Ozolnieku KSDU" 2020. gada 
darba plānā. Šogad jau saņemti 
vairāki tiesas spriedumi par dzīvo-
jamās telpas īres līguma izbeigša-
nu ilgstoša parāda dēļ. Atbilstoši 
spriedumā noteiktajam, īrnieki tiek 
aicināti atbrīvot dzīvojamās tel-
pas labprātīgi, pārtraucot parāda 
pieaugumu. Ja tas netiek darīts, 
dzīvojamo telpu atbrīvošanā tiek 
iesaistīts tiesu izpildītājs un Paš-

Lai arī šī ziema izrādījās Latvijas 
klimatiskajiem apstākļiem 
neraksturīgi silta, daudzdzīvokļu 
namu apsaimniekotāji saņem 
iedzīvotāju jautājumus par 
augstajiem apkures rēķiniem. 
Nereti vienas mājas dažādu 
dzīvokļu īpašnieki vēršas SIA 
“Ozolnieku KSDU” par pārāk 
augstu vai pretēji - zemu 
iekštelpu temperatūru. Tāpēc 
siltumapgādes struktūrvienība 
skaidro, kā klienti var ekonomēt 
apkures izmaksas.

Lielākoties visu Ozolnieku nova-
da dzīvojamo māju siltummez-
gli, kas pieslēgti centralizētajai 
siltumapgādei, aprīkoti ar au-
tomātisko vadību, kas veic āra 
gaisa temperatūras mērījumus 
un nodrošina atbilstošu sil-
tumnesēja temperatūru. Mājas 
iekštelpu temperatūru papildus 
ietekmē arī vēja virziens un āt-

SIA “Ozolnieku KSDU”
turpina darbu ar parādniekiem

Par siltumapgādi dzīvojamās mājās

Informācija par atkritumu apsaimniekošanu novadā
valdības policija. Arī tiesu izpildītāju 
darba izmaksas pēcāk jāapmaksā 
izliktajam īrniekam - parādniekam. 
Lai izvairītos no abpusēji nepatī-
kamajiem tiesāšanās procesiem, 
SIA “Ozolnieku KSDU” piedāvā īpa-
šu vienošanos. Ja parādnieks, kurš 
kavējis maksājumus 3 mēnešus 
vai ilgāk, veic pamatparāda sum-
mas apmaksu pilnā apmērā un 
uzraksta iesniegumu, elektroniski 
vai pa pastu nosūtot SIA “OKSDU”, 
pārliecinoties par maksājuma 
saņemšanu, SIA “OKSDU” ne tikai 
pārtrauks pret parādnieku uz-
sāktās piedziņas procesu, bet arī 
dzēsīs aprēķināto līgumsodu.  Pie-
dāvājums spēkā no 2020. gada 1. 
aprīļa līdz 30. aprīlim! 
Jautājumos par parāda atmak-
sas iespējām aicinām vērsties 
SIA ''Ozolnieku KSDU" Juridiskajā 
daļā. Tālrunis - 22029322.
Atgādinām, ka dzīvokļu īpašnieki 
vai īrnieki, kuri rēķinu apmaksu 
veic laikus un pilnā apmērā var rē-
ķināties ar lielāku pretimnākšanu 
akūtos pārvaldīšanas jautājumos 
un komunālo pakalpojumu snieg-
šanā. 

SIA ''Ozolnieku KSDU"

Atgādinām, ka SIA “Clean R” liel-
gabarīta atkritumus izved katru 
pirmdienu no septiņām lielga-
barīta atkritumu novietnēm no-
vadā:

• Āne, Jaunatnes iela 5;
• Emburga;
• Brankas, Saules iela (pie 

garāžām); 
• Brankas, Spartaka iela 4;
• Tetele, Skolas iela 11;
• Garoza, Iecavas iela 7; 
•Ozolnieki – Aizupes iela 4, 

Kastaņu iela (pie garāžām), 
Parka iela, Rīgas iela 16, Sau-
les iela 11, Skolas iela 11. 

Pārējās daudzdzīvokļu mājas, ku-
ras apsaimnieko SIA “Ozolnieku 
KSDU”, var pieteikt lielgabarīta 
atkritumu izvešanu, zvanot pa 
tālr. 63050111 vai rakstot info@
oksdu.lv.
Nolietotās sadzīves tehnikas izve-
šanu var pieteikt pa bezmaksas 
tālruni 29860889. 

Ja vēlaties to izvest paši, Ozolnie-
kiem tuvākais sadzīves tehnikas 
(t.sk. elektronisko iekārtu, ap-
gaismes iekārtu, luminiscento 
spuldžu, bateriju un akumulatoru) 
savākšanas punkts atrodas Jelga-
vā, Aviācijas ielā 18 F.  SIA “ASG Hol-
ding” tālr. nr.: 20042026.
Aicinām iedzīvotājus pieteikt bez-

maksas šķirošanas konteinerus 
PET un kartonam, stiklam, kas 
ļaus ievērojami samazināt pārējo 
sadzīves atkritumu izvešanas bie-
žumu un ietaupīt Jūsu līdzekļus, kā 

arī rūpēties par apkārtējo vidi. 
SIA “Ozolnieku KSDU”, saskaņā ar 
deleģējuma līgumu ar SIA “Clean 
R”, no š.g. 1. marta atceļ iepriek-
šējo atkritumu tarifu Ozolniekos 
un Brankās. Turpmāk summa 
rēķinā tiks atspoguļota atbilstoši 
deklarēto iedzīvotāju skaitam uz 
sadzīves atkritumu savākšanas 

punktu. Līdz ar to maksa iedzī-
votājiem par sadzīves atkritumu 
izvešanu var svārstīties no 1,25 
eiro līdz 8,03 eiro.

SIA „OKSDU”

rums, dzīvokļa novietojums (uz 
Dienvidiem vai Ziemeļiem), kā 
arī atrašanās vieta mājā (stāvs, 
mājas gala daļa vai vidusdaļa) un 
ēkas tehniskais stāvoklis. Ņemot 
vērā iepriekš minētos faktorus, 
iespējams, ka atsevišķi iedzīvo-
tāji varētu būt neapmierināti ar 
dzīvokļu iekštelpu klimatu. Mājās, 
kur nav uzstādīti individuālie sil-
tumenerģijas skaitītāji, nepastāv 
iespēja regulēt siltuma padevi 
katrā dzīvoklī atsevišķi. 
Tāpēc aicinām mājas vecāko vai 
mājas iedzīvotāju vairākumu, 

izjūtot diskomfortu iekštelpu 
temperatūras dēļ, sazināties ar 
savu apsaimniekotāju, rakstot 
iesniegumu ar lūgumu sama-
zināt vai paaugstināt iekštelpu 
temperatūru.  Apsaimniekotājs 
vērsīsies pie SIA “Ozolnieku KSDU” 
siltumapgādes struktūrvienī-
bas, kas veiks temperatūras 

pārregulēšanu siltummezglā 
bez papildu maksas. Šāds iesnie-
gums jāsaskaņo ar visiem mājas 
iedzīvotājiem, jo, paaugstinot 
temperatūru, attiecīgi pieaugs 
arī siltumenerģijas patēriņš un iz-
maksas, kas dzīvojamām mājām 
bez individuālajiem siltumener-
ģijas skaitītājiem tiek piemēro-
tas pēc apkurināmās platības. Arī 
temperatūru samazinot, jāpārlie-
cinās, ka visiem mājas iedzīvotā-
jiem šis lēmums ir pieņemams. 
Iespējams, prasības ierosinātā-
ja dzīvoklis novietots dienvidu 
pusē, mājas vidū un šajā dzīvoklī 
saulainā pavasara dienā tem-
peratūra būs paaugstināta, taču 
dzīvoklī ziemeļu pusē tā būs tikai 
apmierinoša. 
Ja dzīvojamās mājas iemītnieki 
nevar vienoties par tempera-
tūras regulēšanu, rekomendē-
jam tiem dzīvokļu īpašniekiem, 
kuriem šķiet, ka miteklī ir par 
karstu, neturēt logus vaļā vai 
vēdināšanas pozīcijā visu dienu, 
tā rodas siltumenerģijas zudumi 
un pieaug rēķini par apkuri. Tā 
vietā iesakām vairākas reizes 
dienā dzīvoklī izveidot īslaicīgu 
caurvēju, uz brīdi atverot logus 
iespējami plašākajā vēdināšanas 
režīmā. 

SIA “OKSDU”

No 3. marta līdz 30. aprīlim no-
tiek pieteikšanās ikgadējam 
pašvaldības finansētam projektu 
konkursam iedzīvotāju iniciatī-
vas veicināšanai “Es zinu, varu 
un daru 2020”. Iedzīvotāju lielās 
atsaucības dēļ, šogad pašvaldības 
līdzfinansējums šim projektu kon-
kursam divāršots līdz  20 000 eiro.
Projekta iesniedzējs var būt daudz-
dzīvokļu mājas apsaimniekotājs vai 
mājas dzīvokļu īpašnieku kopības 
projekta iesniegšanai deleģēts 
pārstāvis. 
Līdzīgi kā pērn, pašvaldības līdzfi-
nansējums līdz 50%, bet ne mazāk 
kā 1000 eiro apmērā, paredzēts 
daudzdzīvokļu mājām funkcionāli 
piesaistīto zemes gabalu  labiekār-
tošanas aktivitātēm. Piemēram, 
ietvju vai stāvlaukumu ierīkošanai, 
vai to esošā seguma atjaunošanai. 
Citiem teritoriju labiekārtošanas 
darbiem, piemēram, soliņu, atkri-
tumu urnu uzstādīšanai, atkritumu 
konteineru laukumu, zālienu, ap-
stādījumu, sporta laukumu, veļas 
žāvētavu, velo novietņu ierīkošanai 
pašvaldības līdzfinansējums pare-
dzēts 50% apmērā no plānotajām 

Atsākas projektu konkurss
“Es zinu, varu un daru 2020” 

izmaksām, bet ne vairāk kā 500 
eiro. 
Pērn, kad tika izsludināts pirmais 
konkurss daudzdzīvokļu māju 
labiekārtošanai, konkursam tika 
iesniegti 7 projekti. No tiem četri 
īstenoti Cenu pagastā, bet pārējie 
trīs Ozolnieku pagastā. Ar īstenoto 
projektu rezultātiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapas www.ozol-
nieki.lv sadaļā “Sabiedrība”, apakš-
sadaļā “Es zinu, varu un daru”.
Interesenti par projektu iesnieg-
šanu aicināti konsultēties ar Antru 
Pošeiku pa tālruņiem 66047857 vai 
20042158,  vai arī rakstot uz e-pastu: 
antra.poseika@ozolnieki.lv.
Projektu pieteikumu iesniegšana 
– no 2020. gada 3. marta līdz 30. 
aprīlim. Projektu īstenošana jā-
veic līdz 2020. gada 30. oktobrim.
Konkursa Nolikums, Iesniegums, 
Saskaņojums un Atskaite ir pie-
ejami: https://www.ozolnieki.lv/
aktualitates/aktualitates-sabied-
riba/projektu-konkurss-es-zinu-va-
ru-un-daru-2020.

Antra Pošeika, Attīstības un projektu 
daļas vadītājas vietniece ES projektu 

jautājumos

Informācija Ānes iedzīvotājiem
Sakarā ar iedzīvotāju sūdzībām, Ozolnieku novada pašvaldība informē, ka no 2020. gada 1. aprīļa 
publiski pieejamais dalīto atkritumu konteineru punkts pagalmā Celtnieku ielā 9, Ānē tiks pārvietots 
uz Celtnieku ielu 12, Ānē.
Atgādinām, ka atkritumu konteinerus privātā zemes gabalā Celtnieku ielā 9, Ānē drīkst izmantot tikai 
blakus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki. Lūdzam informāciju precizēt SIA "Āne EP".
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Ozolnieku novada pašvaldība 
saņēmusi atbildi uz vēstuli 
Satiksmes ministrijai, kas 
tika nosūtīta pēc 13. februārī 
notikušās Cenu ciema un stacijas 
“Cena” apkaimes iedzīvotāju 
sapulces Ozolnieku novada 
domē. Tajā izklāstīts atbildīgās 
ministrijas,  VSIA “Autotransporta 
direkcijas” (turpmāk ATD) 
un VAS “Latvijas Valsts ceļi” 
(turpmāk LVC) redzējums par 
Ozolnieku novada iedzīvotāju 
un pašvaldības rosinātajām 
alternatīvām mobilitātes 
nodrošināšanai, gadījumā, ja 
2022. gadā dzelzceļa pieturvietu 
“Cena” slēgs.  

Turpinājumā iedzīvotāju un 
pašvaldības rosinātie alternatīvie 
priekšlikumi un atbildīgās 
ministrijas atbilde uz tiem:
PAŠVALDĪBAS ROSINĀJUMS: 
Organizēt starppilsētu autobusu 
satiksmi tā, lai “Cenu” pietura 
būtu iekļauta šo autobusu 
apstāšanās vietu sarakstā. 
(Šobrīd pieturās nav autobusu 
apstāšanās sarakstu un šeit 
nepietur lielākā daļa satiksmes 
autobusu.)
MINISTRIJAS ATBILDE: Kopš 2019. 
gada 1. novembra reģionālās 
nozīmes maršruta Nr. 7017 Rīga 
– Jelgava 72 reisos (pārvadātājs 
SIA “Jelgavas autobusu parks”) 
ir iekļauta autobusu pietura 
“Dzidras”, kas atrodas  ~ 1 km 
attālumā no Cenu stacijas uz 
valsts reģionālā autoceļa P100 
Ozolnieki – Dalbe (turpmāk – 
autoceļš P100) un minētajā 
pieturā ir izvietoti autobusu 

Dzelzceļa pieturvietas “Cena” alternatīvu meklējumu gaita
kustības saraksti.
PAŠVALDĪBAS ROSINĀJUMS: 
Nepieciešams atsevišķu 
starppilsētas autobusu rīta 
un vakara reisus organizēt ar 
iebraukšanu un apstāšanos Cenu 
ciemā. Savukārt, pieturvietā 
“Cenas” pie valsts autoceļa 
P100 nepieciešams izbūvēt 

nojumi abos satiksmes plūsmas 
virzienos
MINISTRIJAS ATBILDE: ATD 
plāno iekļaut pieturu “Cenas” 
reģionālās nozīmes maršruta 
Nr. 7017 Rīga-Jelgava reisos. Taču 
reģionālās nozīmes autobusu 
maršrutu novirzīšana Cenu 
ciemā ievērojami palielinās 
pasažieru ceļā pavadīto laiku, 
kas vērtējams kritiski. Tāpēc 
ministrija aicina Ozolnieku 
novada pašvaldību izvērtēt 
iespēju šo jautājumu risināt 
sadarbībā ar Jelgavas pašvaldību 
un organizēt Jelgavas pilsētas 

autobusu satiksmi līdz Cenu 
ciemam, vienlaikus izvērtējot 
iespējas autobusu nojumes 
uzstādīšana pieturvietā.
PAŠVALDĪBAS ROSINĀJUMS: 
Izbūvēt gājēju un velo celiņu no 
Cenu ciema Tilta ielas un valsts 
autoceļa P100 krustojuma līdz 
Ozolniekiem.

MINISTRIJAS ATBILDE: Lai 
nodrošinātu satiksmes drošību 
pie transportlīdzekļu atļautā 
braukšanas ātruma >50km/h, 
velosatiksme jāatdala no pārējo 
transportlīdzekļu satiksmes, 
paredzot velosipēdiem nodalītu 
(ar sadalošo joslu, drošības 
barjeru, apmali utt.) brauktuvi 
vai brauktuvi uz atsevišķas 
klātnes. Lai varētu izvērtēt 
gājēju-velosipēdistu ceļa no 
Tilta ielas un autoceļa P100 
krustojuma līdz Ozolniekiem 
ierīkošanas nepieciešamību un 
iespējamās izmaksas, LVC veiks 

gājēju uzskaiti autoceļa P100 
posmā un informēs pašvaldību 
par izvērtējuma rezultātiem.
PAŠVALDĪBAS ROSINĀJUMS: 
Ierīkot automašīnu stāvvietu 
Dalbes stacijā.
MINISTRIJAS ATBILDE:  Jaunas, no 
autoceļa atdalītas automašīnu 
stāvvietas pie Dalbes dzelzceļa 

stacijas izbūvi ierobežo ceļa 
zemes nodalījuma joslas 
platums. Taču valsts galvenā 
autoceļa A8 Rīga – Jelgava 
– Lietuvas robeža (Meitene) 
kreisajā pusē pie esošā Dalbes 
gājēju tilta pār autoceļam A8 
šāds stāvlaukums jau ir izbūvēts 
un tajā šobrīd ir iespējams 
novietot auto. Stāvlaukums 
atrodas uz privātas zemes, 
tāpēc pašvaldība lūgta izskatīt 
iespēju vienoties ar zemes 
īpašnieku par tā izmantošanu. 
Attālums līdz dzelzceļa stacijai 
no minētā laukuma ir tikai 350m 

un autoceļa A8 šķērsošana ir 
nodrošināta 2 līmeņos, kā arī 
šajā autoceļa A8 zonā ir ierīkots 
apgaismojums.
PAŠVALDĪBAS ROSINĀJUMS: Veikt 
infrastruktūras uzlabojumus 
autoceļa P100 krustojumā 
ar Tilta ielu pie Cenu ciema, 
lai nodrošinātu satiksmes 
drošību – drošu uzbraukšanu 
un nobraukšanu no intensīvi 
noslogotā autoceļa P100.
MINISTRIJAS ATBILDE: 
Autoceļa P100 un Tilta ielas 
krustojums izbūvēts kā 4. 
tipa “T” veida pieslēgums bez 
piestāšanās paplašinājuma 
un bez kreisās nogriešanās 
joslas. Šajā krustojumā no 
abām krustojuma pusēm 
noteikts atļautā braukšanas 
ātruma ierobežojums 70 km/h. 
Vēršam uzmanību, ka līdzīgu 
pieslēgumu valsts autoceļu 
tīklā ir daudz, un to pārbūves 
nepieciešamība parasti tiek 
vērtēta autoceļa rekonstrukcijas 
laikā. Tuvāko 3 gadu laikā nav 
plānota autoceļa P100 Ozolnieki 
– Dalbe rekonstrukcija, tāpēc 
Satiksmes ministrija uzdevusi 
LVC veikt satiksmes lēnināšanas 
pasākumus minētajā autoceļa 
posmā.
Pašvaldība turpinās sadarbību ar 
augstākminētajām institūcijām, 
lai rastu iedzīvotājiem 
ērtāko risinājumu dzelzceļa 
pieturvietas “Cena” slēgšanas 
gadījumā 2022. gadā. 

Inese Baumane,
Attīstības un projektu

daļas vadītāja
 

Sporta kompleksā "Mālzeme" notiek telpu kosmētiskais remonts

Notiek labiekārtošanas darbi 
pie Teteles pamatskolas 

galvenās ieejas Ānē, paralēli Jaunatnes ielai iztīrīts maģistrālais notekgrāvis

Teteles pamatskolā nupat atjaunots grīdas segums sporta zālē

Tiek izbūvēts ielas 
apgaismojums Spartaka ielā un 

virzienā uz Jāņu pļavu

OZOLNIEKU NOVADĀ 
DARBI TURPINĀS
Neskatoties uz ārkārtējo situāciju valstī, Ozolnieku novadā 
saimnieciskie darbi turpinās. Spartaka ielā un virzienā uz Jāņu 
pļaviņu tiek izbūvēts ielas apgaismojums. Teteles pamatskolā 
atjaunots grīdas segums sporta zālē un norit labiekārtošanas 
darbi pie skolas centrālās ieejas. Savukārt, Ānē, paralēli 
Jaunatnes ielai, ir iztīrīts maģistrālais notekgrāvis, bet Sporta 
kompleksā "Mālzeme" notiek telpu kosmētiskais remonts.
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No 28. februāra līdz 1. martam 
Salaspils 1. vidusskolā norisi-
nājās līdz šim apjomīgākais 
pasākums Latvijas Ekoskolām 
– “Ekoskolu Ziemas forums 
2020”, kur 350 dalībnieku vidū 
bija arī  Ozolnieku vidusskolas 
audzēkņi un pedagogi.

Foruma 3 dienu programmā 
bija iekļautas daudzveidīgas iz-
glītojošas un interaktīvas vides 
nodarbības, pieredzes apmai-
ņas sesijas, atraktīvi komandu 
uzdevumi un saliedēšanās ak-
tivitātes, iedvesmojoši viesi un 
priekšnesumi ar vides izglītības 
elementiem. Foruma dalībnieki 
izzināja  mūsdienu top tēmu - kli-
mata pārmaiņas, kā arī izglītojās 
par ilgtspējīgu patēriņu, aprites 
ekonomikas principiem un nozī-
mīgumu. 
Ozolnieku vidusskolu forumā 
pārstāvēja 10. klases skolnieces 
Evelīna Meijere un Ieva Kļaviņa. 

Labklājības ministrija un orga-
nizatora pārstāvis SIA „Nords 
Portret Novelli” aicināja vidus-
skolēnus piedalīties radošo dar-
bu konkursā, izveidojot stāstu 
par vienu dienu kāda īpaša cil-
vēka dzīvē, parādot viņa ikdienu 
un talantus.

Teteles pamatskolā aizvadīta izzinoša projektu nedēļa. Sā-
kumskolas grupas 1.- 4. kl. skolēni prezentēja sagatavotos 
projektus par vecāku profesijām, veselīgu uzturu un saviem 
mājdzīvniekiem un izgudrojumiem.  5. - 8. kl. izglītojamie pie-
vērsās brīvā laika pavadīšanas iespēju tēmām un jaunākajiem 
atklājumiem zinātnē.
Visu vecumu skolēniem interesē tēmas, kas saistītas ar sporta 
veidiem, veselīgu dzīvesveidu, mobilajām ierīcēm un to ietekmi 
uz cilvēka veselību. Projektu nedēļa veicina skolēnu prasmes un 
iemaņas patstāvīgā darba plānošanā un īstenošanā, gūstot ra-
došā un praktiskā darba pieredzi.

Inga Bērziņa, Teteles pamatskolas skolotāja

Ozolnieku vidusskolas 5. a klases skolniece Līva 
Gailīte uzvarējusi “Nacionālo skaļās lasīšanas 
sacensību” reģionālajā finālā un izvirzīta finālam 
maijā, Rīgā! 
Balvas saņēma visas trīs konkursa dalībnieces no 
Ozolnieku vidusskolas. Līva Gailīte un Estere Zande-
re saņēma simpātijas balvas no rakstnieka Dzintara 
Tilaka. 
“Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība” ir konkurss 

Ozolnieku vidusskola piedalās 
Ekoskolu forumā

Konkurss vidusskolēniem 
„Viena diena manā mūžā”

Aizvadīta izglītojoša Projektu 
nedēļa Teteles pamatskolā

Skolēni sacenšas skaļā lasīšanā

Evelīna forumos ir piedalījusies 
arī iepriekšējos gados, bet Ievai 
šī bija pirmā foruma pieredze. 
Meitenes apmeklēja lekcijas, iz-
glītojošās nodarbības un prasmju 
darbnīcas, pilnveidoja savas zinā-
šanas gan par klimata pārmai-
ņām un planētas ekoloģiskajām 
robežām, gan par iniciatīvu „Iz-

mests nav pazudis” un videi drau-
dzīgo izaicinājumu „Neapēd ze-
meslodi!” Pēc labi padarīta darba 
jaunieši arī izklaidējās koncertā, 
kur uzstājās deju grupa „Buras” 
un patīkamā gaisotnē noritēja 
tikšanās ar jauniešu viedokļu lī-
deri, profesionālu skrituļslidotāju 
Nilu Jansonu.
Forumā piedalījās arī 11. kla-
ses skolnieces Rūta Balode un 
Laura Kristiāna Jureviča. Abas 
jaunietes forumos piedalās regu-
lāri un jau otro gadu strādāja  kā 
brīvprātīgās un grupu vadītājas. 
Viņu pienākumos bija grupas va-
dīšana, motivēšana, saliedēšana 

un uzdevumu kontrole. Pirms 
foruma abas meitenes  gatavoja 
nakts trasi, plānoja vakara pa-
sākumus un palīdzēja organiza-
toriskos jautājumos. Skolotājas 
lepojas ar audzēkņu veikumu: 
„Prieks un lepnums par Rūtas 
un Lauras uzņēmību un darba 
spējām! No kādreizējām foruma 
dalībniecēm meitenes ir izaugu-
šas par motivētām līderēm.”
Ozolnieku vidusskolas skolotā-
jas Rita Dilāne un Inta Vaškevi-
ca apmeklēja prasmju darbnīcu 
„Efektīvas vides kampaņas,” kuru 
vadīja komunikāciju vadības 
aģentūra “Deep White”. „Darb-
nīcas vadītāju aizrautība  radīja 
vēlēšanos iespējami ātrāk izmē-
ģināt ieteikumus savā skolā, lai 
vides kampaņa būtu izdevusies. 
Mūs ļoti iedvesmoja prasmju dar-
bnīca „Mēs un plastmasa”, kuru 
vadīja apvienība “Precious Plastic 
Latvia”, kur jaunieši dalījās piere-
dzē, kā viņi risina plastmasas pie-
sārņojuma problēmu. Vēl māco-
ties vidusskolā, jaunieši dibināja 
skolēnu mācību uzņēmumu, kas 
no plastmasas atkritumiem da-
rināja jaunus ikdienā pielietoja-
mus priekšmetus. Tagad jaunieši 
ir attīstījuši savu uzņēmumu, 
un veiksmīgi izgatavo dažādus 
priekšmetus, ko arī eksportē”, 
iespaidos dalās skolotāja Inta 
Vaškevica. 

Raksts tapis sadarbībā ar Intu Vaškeviču, 
Ozolnieku vidusskolas skolotāju

11-12 gadus veciem 5. un 6. klašu skolēniem. Kon-
kurss notiek trīs posmos – sacensība skolā vai vie-
tējā bibliotēkā, reģionālais fināls un valsts fināls 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Sacensības mērķis 
ir pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu 
un interesantu literatūru skaļai lasīšanai. Paldies 
skolotājai Leldei Novickai par audzēkņu sagatavo-
šanu konkursam!

Solvita Cukere sadarbībā ar Ozolnieku vidusskolu

Stāstā bija svarīgi saskatīt pozitī-
vo, atspoguļojot par ko priecājas 
cilvēki ar īpašām vajadzībām, kā-
das ir viņu aizraušanās un brīvā 
laika nodarbes, sapņi un mērķi. 
Ozolnieku vidusskolas 10. klases 
skolniece Evija Jureviča iejutās 
žurnālistes lomā un uzrakstīja 
stāstu, kura galvenā varone ir 
viņas skolas 4. klases skolniece 
Monta Vasara-Beķere. Evijas 
stāstā atspoguļota Montas lab-
sirdība, neatlaidība un cerība, ka 
viņa varēs staigāt. Stāsta veidotā-
ja akcentējusi, ka Monta ikdienā 
spēj priecāties par mazām uzva-
rām un prot novērtēt pašu dārgā-
ko - ģimeni.

Inta Vaškevica, Ozolnieku vidusskolas 
skolotāja
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Ozolnieku novada izglītības 
iestāžu pārstāvji marta sāku-
mā devās pieredzes apmaiņas 
braucienā, lai iepazītos ar Poli-
jas izglītības sistēmas pieredzi 
Montessori pedagoģijas ievie-
šanā visos izglītības posmos 
vecumā no 1,5 -18 gadiem. 

PII “Zīlīte” vadītāja Laura Klege-
re-Dortāne stāsta: „Pērn piere-
dzes apmaiņā iepazinos ar Mal-
gosia Tarnowska, kura Varšavā ir 
izveidojusi Montessori metodikā 
bāzētu izglītības iestāžu tīklu, kas 
iekļauj vecumposmu no 1 līdz 18 
gadiem. Tikšanās iedvesmoja, jo 
idejas, ko prezentēja Malgosia, 
sasaucās ar mūsu valsts vīziju 
par kvalitatīvāku izglītību, kas 
atspoguļotas jaunajā mācību 
saturā.”
Brauciena divās dienās pedagogi 
guva jaunu pieredzi 4 dažādās 
izglītības iestādēs - bērnudārzā 
“Casa dei bambini”, Montessori 

Šī mācību gada sākumā Ozolnie-
ku novada skolās tika aizsākts 
pētījums „Starppriekšmetu saik-
nes veicināšana angļu valodas 
stundās pamatskolā”, kuru ma-
ģistra darba ietvaros izstrādāja 
Liepājas Universitātes studente 
Laine Dreismane. 

Pētījuma tēma tika izvēlēta, pa-
matojoties uz novērojumiem, kas 
tika iegūti pedagoģiskās prakses 
laikā Ozolnieku vidusskolā. Mek-
lējot atbildes un daloties savos 
novērojumos ar citiem mācību 

Pedagogi iepazīst Montessori metodiku Polijā

Novada skolās pilnveido starppriekšmetu saiknes

sākumskolā, Montessori pamat-
skolā un Montessori vidusskolā, 
vērojot nodarbības, runājot ar 
bērniem un pedagogiem, pētot 
vidi un materiālus. 

„Manuprāt, lielākā vērtība, kas 
mums vēl jāmācās, ir iespējas 
bērniem brīvi izpausties. Do-
mas un rīcības brīvību mācību 
procesā, skolotāju un audzēkņu 

brīvu un cieņpilnu komunikāciju. 
Sākumskolā mūsu gidi un in-
formācijas sniedzēji bija 1.- 3. kl. 
audzēkņi. Klasēs, tēmas ietvaros, 
atbilstoši savām prasmēm, kopā 

darbojas dažādu vecumposmu 
bērni. Klases sākumskolā bagā-
tīgi aprīkotas ar materiāliem, jo 
vecumposms paredz priekšme-
tisku darbošanos, atgādnes un 

priekšmetu skolotājiem, tika se-
cināts, ka skolēniem ir vājas pras-
mes sasaistīt un pielietot citos 
mācību priekšmetos iegūtās zinā-
šanas un prasmes. 
Tika pētīta starppriekšmetu saik-
nes būtība un īstenošanas iespē-
jas starp angļu valodu un citiem 
mācību priekšmetiem. Jēgpilni 
un sekmīgi īstenojot starppriekš-
metu saikni, vienā mācību priekš-
metā iegūtās zināšanas tiek iz-
mantotas cita mācību priekšmeta 
apguvē, tuvinot zināšanu sasaisti 
ar reālo dzīvi un veidojot holistisku 
pasaules skatījumu.
Pētījums tika realizēts sadarbībā 
ar Ozolnieku novada skolu 6. kla-
šu skolotājiem, aprobējot mācību 
priekšmetu tematisko plānu un 
īstenojot starppriekšmetu saiknes 
kopdarbus. Visi mācību priekšme-

Salgales Mūzikas un mākslas 15 
gadu jubilejas gadā trīs skolas 
audzēkņi piedalījās II Zemgales 
reģiona profesionālās ievirzes 
mūzikas skolu Sitaminstrumentu 
spēles audzēkņu konkursā. Gus-
tavs Zvejnieks jaunākajā vecuma 
grupā 16 dalībnieku konkurencē  
ieguva Atzinības rakstu, bet Mar-
kuss Drupa III vietu. Audzēkņus 
konkursam sagatavoja pedagogi 
Mareks Alksnis un Aleksandrs 
Akimovs. 

Priecājamies arī par godalgu ba-
gātību, kuru sagādāja interešu 
izglītības programmas “Lietišķā 
māksla” dalībnieki. Gaidot XII Lat-
vijas Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkus, Vizuālās un vizuāli 
plastiskās mākslas darbu kon-
kursā “RADI ROTĀJOT” Jelgavas un 
Ozolnieku novada skatē 29 darbu 
konkurencē divpadsmit salgalieši 
ieguvuši godalgas. 
III vietu 5–6 g. vecuma grupā - 
Andris Falaļejevs, Juris Falaļejevs, 
Lorenca Kesksalu, Klāvs Saulājs, 
Mārtiņš Gūts;

Salgaliešu panākumi 
konkursos

II vietu 1.–3. kl. vecuma grupā - Eli-
zabete Kellerte;
II vietu 4.–6. kl. vecuma grupā - Dār-
ta Lielauza;
I vietu 1.–3. kl. vecuma grupā - Alens 
Agalerovs, Evelīna Sileniece, Elīna 
Šadurava, Viktorija Šadūrava, Sani-
ja Rūde.
Paldies, skolotājai Ilzei Šucai par 
ieguldīto darbu sagatavojot au-
dzēkņus konkursam!
28. februārī, Rīgā festivālā – kon-
kursā “No baroka līdz rokam” II pa-
kāpes diplomu ieguva instrumen-
tālais ansamblis “SMMS” skolotāja 
Normunda Cielava vadībā, izcīnot 
iespēju koncertēt galvaspilsētas 
ielās XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku laikā. 
Skolā noslēgusies arī Valsts kon-
kursa I kārta Latvijas profesionālās 
ievirzes Vizuāli plastiskās mākslas 
izglītības programmas audzēk-
ņiem. Uz konkursa II kārtu, kas 
pagaidām atcelta uz nezināmu 
laiku, izvirzīti Patrīcija Cunska, Luīze 
Siliņa, Kristaps Šucs.

Raksts tapis sadarbībā ar Salgales
Mūzikas un mākslas skolu

kļūdu kontroles iespēju, ko bērns 
veic pats”, pieredzē dalās Laura. 
Sākumskolā un vidusskolā uz 
mācībām gan skolēni, gan sko-
lotāji pašorganizējas pēc stundu 

grafika. Skolās rīta sanāksmēs 
visi kopā diskutē par sabiedrībā 
aktuālām tēmām. Katrā iestādē ir 
dzīvnieki, bērni tos kopjot, māco-
ties atbildīgi rūpēties. Pamatsko-

lā bērni veic gan telpu uzkopšanu, 
gan trauku mazgāšanu. Malgosia 
Tarnowska stāsta: „Šis ir ļoti no-
zīmīgs posms sociālās un reālās 
dzīves prasmju veidošanai. Bērni 
to veic ar jēgpilnu un atbildīgu at-
tieksmi. Visas skolas realizē valsts 
noteiktās vadlīnijas, atšķirīgs ir pa-
sniegšanas veids. Pamatskolā, sā-
kumskolā un vidusskolā apmācība 
sakņojas vietējā - konkrētās vietas 
vēsturē, vidē, kultūrā, ekonomikā, 
literatūrā un mākslā. Skolotāji vei-
do kopīgus projektus, piemēram, 
par Sieviešu dienu vienlaikus tiek 
runāts visos mācību priekšmetos, 
skolēnu zināšanas strukturējot 
vienotā informatīvā laukā. Skolo-
tājam bērns ir jāpieņem un jātic, 
ka viņš prasmes un zināšanas spēj 
apgūt patstāvīgi. Pedagogi ir ceļa 
rādītāji.”

Raksts tapis sadarbībā ar PII “Zīlīte
 vadītājuLauru Klegeri-Dortāni

Lūdz atsaukties rakstnieces 
Ilzes Indrānes jeb pedagoģes 
Undīnas Jātnieces skolniekus 
un līdzgaitniekus, lai apkopotu 
atmiņu stāstus.

Projekta “Indrāne” autori plāno 
izdot grāmatu “Indrānes divpad-
smit dārgumi”, dokumentālo 
filmu par rakstnieci un interak-
tīvu, radošu spēli bērniem un 

Aicina iesaistīties projektā "Indrāne"
jauniešiem no 12 gadu vecuma. 
Šo komplektu plānots dāvināt 
visām Latvijas vispārizglītojošām 
skolām.
Tāpēc skolas jau laikus aicināts 
pieteikties dāvinājumam aizpil-
dot veidlapu mājas lapā www.
nigeste.net sadaļā “Aktuālie pro-
jekti” “Meklējam Indrānes skol-
niekus”.
Atmiņu stāstus aicināti sūtīt uz 
biedrības adresi: biedrība Niges-
te, Kalnāji, Aronas pagasts, Mado-
nas novads, LV-4847.

Inguna Roga-Saulīte,
projekta vadītāja

tu skolotāji tika aicināti papildināt 
savas profesionālās kompetences, 
saskatot starppriekšmetu saiknes 
iespējas ar citiem mācību priekš-
metiem. Skolotāji aizpildīja tema-
tiskos plānus, veica tēmu pārbīdes 
un citas nepieciešamās izmaiņas. 
Garozas pamatskolā tika īstenoti 
divi kopdarbi, iesaistot vēl trīs citu 
mācību priekšmetu pedagogus. 
Pētījumā izstrādātie kopdarbi mai-
nīja skolotāju attieksmi pret starp-
priekšmetu saiknes īstenošanas 
iespējām, iedvesmojot strādāt, 
veidojot ciešāku sadarbību ar ko-
lēģiem un atklājot pirms tam ne-
novērotas kvalitātes un prasmes 
savos skolēnos. 

Rakts tapis sadarbībā ar Laini Dreismani, 
Liepājas Universitātes maģistrantūras 

studenti
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Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centra rīkotajā 
uzņēmējdarbības konkursā 
“Laukiem būt!” šogad savas 
biznesa idejas iesniedza 68 
pretendenti. Šobrīd tas ir 
rekords.  Starp 18 konkursa 
finālistiem arī divas Ozolnie-
ku novada uzņēmējas. Vivita 
Sviķe ieguva 3. vietu un nau-
das balva 1200 eiro katego-
rijā “Uzņēmējdarbības ideja 
nelauksaimniecības nozarē” 
– pakalpojumi. Bet Ance Dan-
dena  izcīnīja 2. vietu un 1600 
eiro kategorijā “Uzņēmējdar-

Lai sniegtu operatīvu un iz-
smeļošu informāciju visiem 
uzņēmējiem, Valsts ieņē-
mumu dienestā (VID) no 25. 
marta sāk darboties atbalsta 
tālruņa līnija 67120020. 

Pa šo tālruni uzņēmēji var 
saņemt speciālistu konsultā-
cijas darba dienās no pirm-
dienas līdz ceturtdienai no 
plkst. 8.15 līdz plkst. 17.00, bet 
piektdienās no plkst. 8.15 līdz 
plkst. 8.15-15.45. 
Zvanot uz to, ikviens uzņē-
mējs un saimnieciskās dar-
bības veicējs var saņemt VID 
konsultantu atbildes uz jautā-
jumiem par to, kādas atbalsta 

Novadnieces uzvar 
konkursā “Laukiem būt!”

VID informācija uzņēmumiem 

bības ideja nelauksaimniecī-
bas nozarē” – ražošana. 

A. Dandena no Ozolnieku no-
vada Iecēniem izstrādā “Gre-
en Wing-paleo skincare” ādas 
kopšanas produktus. Tie tiek 
gatavoti no dabā pieejamā - 
augiem, garšaugiem, lapām, 
saknēm, dažādiem augļiem un 
dārzeņiem, riekstiem un sēk-
lām, izvairoties no jebkādiem 
alergēniem un rūpnieciski pār-
strādātiem, sintētiskiem mate-
riāliem. Iegūto naudas balvu 
uzņēmēja ieguldīs ražošanas 

Cienījamo Ozolnieku
novada uzņēmēj!

Turpinām rakstu sēriju “UZŅĒMĒJI OZOLNIEKOS”, kur stāstam par 
novada jaunajiem un jau pieredzējušajiem uzņēmējiem. 

Aicinām Jūs ar savu līdzdalību atbalstīt ”Ozolnieku Avīzes” jaunās 
sadaļas tapšanu, iesūtot informāciju par savu uzņēmumu vai 
uzņēmējdarbību. Rubrikas mērķis ir atbalstīt novada aktīvākos 
iedzīvotājus, stāstot plašāk par uzņēmējdarbības vides dažādību 
un informējot par novadā pieejamajām iespējām. 

Lai piedalītos rubrikā “UZŅĒMĒJI OZOLNIEKOS” un pastāstītu par 
savu nodarbošanos, atbildiet uz sūtiet uz e-pastu: avize@ozol-
nieki.lv atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

1. Kā uzsākāt uzņēmējdarbību un kādi īsumā ir interesantākie 
fakti uzņēmuma vēsturē?

2. Pastāstiet par sava uzņēmumu kopumā, kādi ir nozares un 
jūsu uzņēmuma izaicinājumi?

3. Kāpēc uzsākāt darbību tieši Ozolnieku novadā un kāda ir 
saikne ar novadu? Kā vērtējat sadarbību ar pašvaldību? 
Ko novēlētu citiem Ozolnieku novada uzņēmējiem?

Aprakstam (kas nepārsniedz 2500 rakstu zīmes) lūgums pievie-
not 2 - 3 fotogrāfijas, kas atspoguļo jūsu uzņēmējdarbību.
Lūgums norādīt uzņēmuma nosaukumu, darbības veidu un kon-
taktus, lai varam ar Jums sazināties. Sīkāka informācija pa tālr. 
29448482.
Iesniegtie pieteikumi tiks izskatīti un publikācijas veidotas, ievē-
rojot to iesniegšanas secību.

attīstībā - LEADER projekta īs-
tenošanā.
Savukārt V. Sviķe iegūto balvu 
ieguldīs rehabilitācijas pakal-
pojumu sniegšanā - fiziotera-
peita konsultācijās, teipošanā, 
ārstnieciskajā vingrošanā 
individuāli vai grupās dažāda 
vecuma pacientiem. Fiziotera-
peite plāno izglītot pacientus 
par veselīgu dzīvesveidu, pie-
mērotām fiziskām aktivitātēm 
un ergonomisku vides pielāgo-
šanu.

Raksts tapis sadarbībā ar LLKC

iespējas nodokļu jomā ir pie-
ejamas, un kā tās saņemt. 
Vienlaikus jautājumus var 
uzdot arī rakstiski VID Elektro-

niskajā deklarēšanas sistēmā 
(EDS) sadaļā “Sarakste ar VID”.
Aktuālā informācija par atbal-
sta pasākumiem nodokļu jomā 

pieejama arī VID tīmekļvietnē 
www.vid.gov.lv, kā arī Finanšu 
ministrijas tīmekļvietnē www.
fm.gov.lv. 

Par visiem citiem VID kom-
petences jautājumiem, kas 
neatteicas uz atbalsta pasā-
kumiem, lūdzam zvanīt uz līdz-
šinējo VID Konsultatīvo tālruni 
67120000, kur tāpat kā līdz šim 
iespējams saņemt atbildes par 
šādām tēmām: “Nodokļi un 
EDS”, “Muita”, “Akcīzes nodok-
lis un akcīzes preču aprite” un 
“Informācija valsts amatperso-
nām”, kā arī uzdot savu jautāju-
mu rakstiski VID Elektroniskajā 
deklarēšanas sistēmā (EDS) 
sadaļā “Sarakste ar VID”.

Raksts tapis sadarbībā ar VID
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sionālās apmācības centros. 
Būtu lieliski, ja jaunieši  arī 
Latvijā regulāri dotos uz 
biznesa inkubatoriem, uzņē-
mumiem, lai gūtu praktisku 
pieredzi uzņēmēja ikdienas 
darbā.”

Projekts “E-COOL” jeb “Jau-
niešu uzņēmējdarbības iz-
pratnes veicināšana, attīstot 
kompetences, mācību meto-
des un uzņēmējdarbības vidi” 
(Nr. PGI05114) tiek īstenots 
Interreg Europe program-
mā 2014.-2020. gadam. Tā 
vadošais partneris ir Seviļas 
Tirdzniecības un rūpniecības 
kamera, bet kopā projektā 
darbam apvienojušās insti-
tūcijas no deviņām valstīm 
- Čehijas, Grieķijas, Horvātijas, 
Itālijas, Latvijas, Lielbritāni-
jas, Nīderlandes, Polijas un 
Rumānijas. Projekta kopējais 
budžets ir 2 044 484 EUR, tai 
skaitā ERAF finansējums 1 
737 811,40 EUR. ZPR budžets 
projekta trīs gadu ieviešanas 
periodam - 169 840 EUR (ERAF 
finansējums 85% - 144 364 
EUR). 
Vairāk informācijas: www.
interregeurope.eu / www.
europa.eu

Raksts tapis sadarbībā ar Zemgales 
Plānošanas reģionu

3. martā RISEBA Arhitektūras 
un mediju centrā notika Lat-
vijas Darba devēju konfede-
rācijas (LDDK) rīkota apbal-
vošanas ceremonija  „Dari un 
mācies – viss tikai sācies!”, 
kas veltīta 2019. gadā labāko 
darba vidē balstītu mācību 
un mācību prakšu uzņēmumu 
godināšanai. Starp apbalvo-
tajiem arī Ozolnieku novadā 
strādājošais SIA „Dinex Lat-
via”. 

Darba vidē balstītas mācības 
kā moderna izglītības forma 

Zemgales Plānošanas reģio-
nā tika prezentēti veiksmīgie 
piemēri “Interreg Europe” 
programmas projektā “Jau-
niešu uzņēmējdarbības iz-
pratnes veicināšana, attīstot 
kompetences, mācību me-
todes un uzņēmējdarbības 
vidi”.

Ar partneru valstu 10 labo 
prakšu piemēriem, tostarp, 
Junior Achievement Latvija 
mācību programmu, iepazīs-
tināja projekta vadītājs, mūsu 
novadnieks Edgars Jānis Pau-
lovičs un asistente Sanita La-
rionova. 
Iesaistīto pušu darba grupas 
dalībnieki vērtēja katru no 
minētajiem labo prakšu pie-
mēriem pēc trim kritērijiem - 
atbilstības, pielāgojamības un 
novatoriskuma. 
Atbilstības kategorijā augstā-
ko vērtējumu izpelnījās Devo-
nas apgabala (Lielbritānija) 
programma, kas paredzēta 
skolēnu mācību uzņēmumu 
(SMU) veidošanai. Šajā prog-
rammā skolēni veic 8 soļus 
- SMU idejas radīšanu, dalīb-
nieku izvēli un to pienākumu 
sadali, biznesa plāna izstrādi, 
prototipa izgatavošanu, ražo-
šanas uzsākšanu, krājumu iz-
pārdošanu, uzņēmuma slēgša-
nu, kā arī noslēguma atskaites 
aizpildīšanu. 
Pielāgojamības kategorijā 
augstāko vērtējumu saņēma 
Dienvidmorāvijas reģiona at-
balsta modelis karjeras kon-

paredz, ka vismaz 25% no vi-
sas mācību programmas pro-
fesionālās skolas audzēknis 
apgūst reālā darba vidē. Līdz 
šim gandrīz 7 tūkstoši audzēk-
ņu piedalījušies mācību prak-
sēs un vairāk nekā 2 tūkstoši 
īstenojuši darba vidē balstī-

Attīsta skolēnu mācību uzņēmumu programmas 

SIA „Dinex Latvia”  - labākais mācību prakses uzņēmums

sultācijām un mūžizglītībai.
Novatoriskuma kategorijā vis-
vairāk punktus ieguva Hanzes 
Universitātes programma “Sa-
gaidīt negaidīto - pievienojies 
ideju galdam kā viesis”. “Ideju 
galds” var tikt novietots jeb-
kurā vietā pilsētā, kas rada 
iespēju cilvēkiem no dažādiem 
kulturāliem, sociāliem un eko-
nomiskiem slāņiem satikties 
un dalīties ar idejām. 
Projekta vadītājs Edgars Jānis 
Paulovičs uzskata: ”Jaunie-
šiem svarīgi skolas laikā izzi-
nāt uzņēmējdarbību tāpat kā 
matemātiku, mūziku un citus 
priekšmetus. Vācijā un Spānijā 

katrs jaunietis izmēģina dažā-
du profesiju un arodu praktis-

tas mācības uzņēmumos. Šie 
sasniegumi bijuši iespējami, 
pateicoties 37 profesionālo 
skolu un 2700 darba devēju 
sadarbībai visā Latvijā. 
Statistika liecina, 70% jaunie-
šu pēc kvalifikācijas iegūša-
nas šīs sadarbības rezultātā 

jau 6 mēnešu laikā noslēguši 
darba līgumu. Tas ir rādītājs, 
kas apliecina, ka darba vidē 
balstītas mācības ir veiksmīga 
sadarbības forma, kas motivē 
gan uzņēmumus, gan audzēk-
ņus uzsākto turpināt arī pēc 
skolas pabeigšanas.

Zemgales reģionā balvas 
saņēma arī SIA “IMIga”, SIA 
“Ošukalns”, SIA “Wonderland 
Media”, SIA “NCC Shaft” un SIA 
“Viktorija B”.

Raksts tapis sadarbībā ar LDDK 

kas nodarbības ārpus izglītības 
vides uzņēmumos un profe-
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Februāra nogalē virves vilcēju 
komanda "Ozoli" devās uz Pa-
saules čempionātu Īrijā, Dub-
linā, kur mērojās spēkiem ar 
pasaules spēcīgākajiem virves 
vilcējiem un Latvijas godu aiz-
stāvēja, ierindojoties augstajā 
– 7. vietā.

Pasaules atklātajā klubu un val-
stu čempionātā virves vilkšanā 
“Ozoli” bija plānojuši piedalīties 
trīs svara kategorijās – 680, 640 
un 600 kg. Taču komandas bied-
ra veselības stāvokļa dēļ, šoreiz 
startēja vien abās „Karaliskajās 
klasēs” - 640 un 600 kg svara 
kategorijās, kur 12 komandu 
konkurencē 640 kg kategorijā iz-

Marta sākumā Ozolnieku Spor-
ta skolas komanda (2010. gadā 
dzimušie) piedalījās Latvijas 
Futbola federācijas Zemgales 
jaunatnes telpu futbola čem-

 Virves vilcēji "Ozoli"  - 
septītie labākie pasaulē!

Ozolnieku Sporta skolas futbolisti - 
Zemgales reģiona čempioni!

 Izcīnīts Ozolnieku novada kauss basketbolā

cīnīja – 7. vietu, bet 600 kg svara 
kategorijā palika 15. vietā starp 
25 vīriešu komandām.
Kluba ”Ozoli” valdes loceklis Lai-
monis Vanags dalās iespaidos: 
“Esam gandarīti ar sasniegto, jo 
varējām mēroties spēkiem ar 
pasaules lielvalstu - Ķīnas, Kore-
jas, Īrijas, Šveices un citu valstu 
izlasēm. Aprīlī, cerams, atsāksies 
āra treniņi un gatavošanās Latvi-
jas čempionātam virves vilkšanā 
āra apstākļos, kas plānots maija 
beigās, Rīgā.”
Šogad Ozolnieku virves vilcēji 
plāno pārbaudīt spēkus arī Pa-
saules čempionātā āra apstākļos 
Spānijā.

Solvita Cukere

"Ozolnieku sporta spēļu 
2020" ietvaros 6. martā Ānē, 
sporta kompleksā "Mālzeme" 
norisinājās sacensības galda 
tenisā. 
19 spēlētāju konkurencē
1. vietu izcīnīja Kaspars Aksjo-
novs, 2. vietā - Sergejs Pospe-
lovs, 3. vietā - Jānis Saulītis. 

Rimants Štopis, sporta
kompleksa "Mālzeme" direktorsFebruāra beigās Salgales pamatskolas sporta zālē norisinājās Ozolnieku novada 

kausa izcīņa basketbolā.  Četru komandu konkurencē kausu izcīnīja "SK UZVARA".

7. un 8. martā “OZO ledus hal-
lē” un Ozolnieku Sporta centrā 
norisinājās “OZO daiļslidošanas 
kluba” rīkotas daiļslidošanas sa-
censības “Olafa cup 2020”. Tajā 
startēja teju 170 dalībnieki no 
Latvijas un  Lietuvas daiļslidoša-
nas klubiem. Sacensības vērtēja 
ISU (Starptautiskās slidošanas 
Savienības) atzīti tiesneši, to-
starp pasaules mēroga daiļslido-
šanas sacensību žūrijas locekļi.  

“OZO Daiļslidšanas klubu” “Olafa 
cup 2020” pārstāvēja 25 jaunie 
daiļslidotāji un sasniedza ievēroja-
mus rezultātus.
Rūta Talle - 1. vieta;
Reinis Muižnieks - 1. vieta.
Sofija Ševčenko - 1. vieta;
Megija Fogelmane - 1. vieta;
Elizabete Kristena Puķāne -
1. vieta;
Sofija Štube - 2. vieta;
Roberts Talle - 2. vieta;

Linda Laidiņa - 2. vieta;
Darija Zaiceva - 2. vieta;
Anna Elza Pujāte -  2.vieta;
Alvina Netanela Gridneva - 
2. vieta;
Karlīna Zariņa - 2. vieta;
Emma Īvāne - 3. vieta;
Krista Blomniece - 3. vieta;
Anaīsa Anna Frīdenberga–Kalniņa 
- 3. vieta;
Jasmīna Štube - 4. vieta;
Daria Gololobova - 5. vieta;
Adele Jorena - 5. vieta;
Solveiga Gražule - 6. vieta.
Šogad savu daiļslidošanas prie-
ku un meistarību demonstrēja 
arī jaunie sportisti ar fiziskās un 
garīgās attīstības traucējumiem. 
Latvijā šo nozīmīgo treniņu dar-
bu uzņēmusies trenere Olga Ņe-
čajeva.
Prieks par visu daiļslidotāju rezul-
tātiem un gandarījumu, ko devis 
treniņos ieguldītais darbs.

Ieva Pujāte,
OZO Daiļslidošanas kluba vadītāja

pionātā Jelgavā, kur novadnieki 
sacentās ar trim Jelgavas Bērnu 
un jaunatnes sporta skolas ko-
mandām un visās spēlēs svinēja 
uzvaras ar kopēju rezultātu 21:0!

Pirmā vieta arī Zemgales reģio-
na finālsacensībās, kas norisi-
nājās Jūrmalā! Šajās sacensībās 
- piecas uzvaras. 
Spēlē pret Jelgavas BJSS - 5:0, 
pret AFA Olaine - 7:2, pret Jūrma-
las SS - 3:2, pret FK Iecava - 6:0, 
pret Jūrmalas SS-2 - 6:3 Ozolnie-
ku spēlētāju labā. 

Ar šo uzvaru sēriju Ozolnieku 
Sporta skolas jaunie futbolisti 
kvalificējušies finālsacensībām 
Ventspilī, kur tiksies ar visu re-
ģionu stiprākajām komandām. 

Rimants Štopis,
Futbola treneris

Vēl mirkli pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas,  10. martā, 
Salgales pamatskolas sporta zālē Ozolnieku novada skolēnu sporta 
spēļu ietvaros aizvadītas stafešu sacensības "Drošie un veiklie". 
1. vietā  -  Salgales pamatskola; 2. vietā - Ozolnieku vidusskola; 3. vietā 
- Teteles pamatskola.
Salgalieši Ozolnieku novada godu pārstāvēs Zemgales reģiona skolē-
nu sporta spēlēs, kas pagaidām pārceltas uz nezināmu laiku. 

Raivis Duplinskis, Sporta skolotājs
 

Salgalieši - "Drošākie
un veiklākie"

Galda tenisa turnīrs Ānē

Aizvadītas daiļslidošanas 
sacensības “Olafa cup 2020” 
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Šī gada 20. janvārī apritēja 70 
gadi kopš Ozolniekos tika izvei-
dots meliorācijas uzņēmums 
“Jelgavas Meliorācijas mašīnu 
stacija” (pēdējais uzņēmuma 
nosaukums Jelgavas PMK – 13). 
Uzņēmums savu darbību beidza 
1994. gadā, atstājot paliekošas 
pēdas Ozolnieku novadā un Lat-
vijas laukos. 
“Jelgavas Meliorācijas mašīnu 
stacija” dibināta ar Latvijas PSR 
Ministru Padomes 1950. gada 20. 
janvāra lēmumu. Uzņēmuma va-
jadzībām paredzēja pirmo stāvu 
bijušajā Ozolnieku pagastnamā, 
tagadējā Ozolnieku Tautas namā, 
kā arī tika piešķirtas vairākas ag-
rāko saimniecību ēkas. 
Uzņēmuma attīstības vēsturei 
gadu gaitā sekoja un to pierak-
stīja hidromeliorācijas inženieris 
Kārlis Ūders. Viņš pēc Latvijas 
Lauksaimniecības akadēmijas 
absolvēšanas uzņēmumā strā-
dāja kopš 1953. gada kā galvenais 
inženieris, vēlāk pārcelts darbā 
par Tehniskās daļas vadītāju. Kār-
lis Ūders no visiem uzņēmuma 
direktoriem īpaši pieminējis no 
1950. gada septembra līdz 1962. 
gadam strādājušo Jāni Ieviņu, 
kurš praktiski izveidoja uzņēmu-
mu un atlasīja kadrus. Uzņēmu-
ma pirmais direktors Viktors 
Starēvics mira, vēl nepaguvis 
izvērst uzņēmuma darbību. Jānis 
Ieviņš izvirzīja darbiniekus, ņemot 
vērā viņu profesionālās iemaņas 
un morālās īpašības. Uzņēmuma 
izveidošanā liela loma bija arī 
pirmajam galvenajam inženierim 

Ādolfam Šīronam (1950. – 1954. 
g.), kurš pirmajos gados bija vie-
nīgais speciālists ar augstāko 
izglītību. Pēc direktora J. Ieviņa 
ierosmes tika rosināta tolaik aiz-
mirstās drenāžas ierīkošana un 
rekonstruēja daudzkausu eks-
kavatoru ET-141. Pēc tā parauga 
Tallinas ekskavatoru rūpnīcā drīz 
sāka sērijveida ražošanu. 

Ozolnieku meliorācijai 70!
SĀK RAŽOT DAUDZKAUSU

EKSKAVATORUS
Pēc masveida daudzkausu eks-
kavatoru ražošanas uzsākšanas, 

plašāk izvērsās drenāžas ierī-
košana, kas nomainīja atklāto 
meliorācijas tīklu. Visintensīvāk 
- 13 000 ha platībā - slēgto dre-
nāžu ierīkoja 1964. – 1966. gadā. 
Sezonas rekords pieder Ilmāra 
Bērziņa daudzkausu ekskavatora 
brigādei, kas 1976. gadā ierīkoja 
drenāžu 173 kilometru garumā. 
Kopumā 40 gados Ozolnieku me-
lioratori nodrenēja 161 000 ha 
platību.

MELIORATORU SASNIEGUMI
20. gadsimta 70. gados Ozolnie-
ku melioratoru brigādes guva 
panākumus Latvijas Republikas 
un Padomju Savienības daudz-
kausu ekskavatoru komandu 
sacensībās. Liela nozīme bija arī 

vienkausa ekskavatora mašīnis-
tu paveiktajiem darbiem. Tā bija 
upju regulēšana un novadgrāvju 
ierīkošana, atklātā nosusināša-
nas tīkla ierīkošana lauksaimnie-
cības zemēs un mežu platībās. 
Ar atklāto tīklu līdz 1990. gadam 
bija nosusināti 63 000 ha lauk-
saimniecības zemes un 26 000 
ha meža platību. Vienkausa eks-

kavatoristu vidū bija daudzi izcili 
speciālisti. Jāpiemin Imants Cinis, 
kurš par mašīnistu sāka strādāt 
1959. gadā un līdz 1990. gadam 

bija Ozolnieku melioratoru vidū 
izracis vislielāko grunts apjo-
mu – 5,4 milj. m3. Viņš saņēma 

augstāko Padomju Savienības 
apbalvojumu par darba sasnie-
gumiem - Sociālistiskā Darba Va-
roņa medaļu "Zelta Zvaigzne" un 
Ļeņina ordeni. Arvīds Šūberts par 
mašīnistu sāka strādāt 1961. gadā 
un 30 gadu darba gaitās izraka 
3 miljoni m3 grunts. Apbalvots 
ar trim PSRS ordeņiem. Valfrīds 
Jansons sāka strādāt Ozolnieku 
uzņēmumā jau tā pirmsākumos 
1950. gadā. Viņš darba gaitās līdz 
1989. gadam mašīnista amatā iz-
raka 4,8 miljoni  m3 grunts.
VISU IZŠĶIR SPĒCĪGAS PERSONĪBAS
Vēl melioratoru pārziņā bija 
hidrotehniskās būves, dzelzsbe-
tona tiltu celtniecība, meža ceļu 
ierīkošana, kūdras iegūšana 
purvos, ražošanas objektu un 
dzīvojamo ēku celtniecība. Šos 
darbus vadīja hidromeliorācijas 
inženieris Māris Ainārs, kurš vē-
lāk bija Ozolnieku pagasta, vēlāk 
arī novada pašvaldības vadītājs. 
Pateicoties agrākā grāmatveža 
Jāņa Kugelberga ierosmei un or-

ganizatoriskajam darbam, 1960. 
gadā atklāja Ozolnieku stadionu, 
bet pēc 15 gadiem uzcēla Sporta 
namu. Tolaik uzņēmuma sporta 

dzīvi vadīja Rolands Baranovskis. 
Liela daļa ražošanas, sabiedriskās 
un dzīvojamās ēkas bija uzceltas 

uzņēmuma kapitālās būvniecī-
bas iecirkņa priekšnieka Arvīda 
Siliņa vadībā laika posmā no 
1962. līdz 1981. gadam. Līdztekus 
darba pienākumiem viņš vadīja 
arī Tehnisko sporta veidu klubu 
„Ozolnieki”. 

Daudzi darbinieki deva ievēro-
jamu artavu uzņēmuma darbā. 
Vairāki no viņiem minēti K.Ūdera 
darbā. Pēc Jāņa Ieviņa no 1963. 
līdz 1966. gadam uzņēmuma di-
rektors bija Nikolajs Rožkovs. No-
zīmīgu devumu gan uzņēmuma, 
gan Ozolnieku ciema izaugsmē 
deva direktors Jānis Bedeicis 
(1967. – 1980.), vienīgais no uz-
ņēmuma direktoriem ar hidro-
meliorācijas inženiera diplomu. 
Pēc J. Bedeiča aiziešanas mūžībā 
direktora amatu pārņēma Jānis 
Melders, kurš pirms tam 13 gadus 
vadīja uz meliorācijas uzņēmu-
ma ražošanas bāzes izveidoto 
Jelgavas eksperimentālo remon-
tmehānisko rūpnīcu, kas atradās 
Ozolniekos. J.Melders vadīja uz-
ņēmumu līdz tā likvidācijai 1994. 
gadā.
Katrs no galvenajiem inženie-
riem bija ne tikai savas nozares 
augsta līmeņa speciālists, bet arī 
interesanta personība. Pēc augs-
tāk pieminētā Ā.Šīrona galvenā 
inženiera amatu ieņēma Kārlis 
Ūders (1954. – 1963.), Gunārs Ba-
rups (1964. – 1973.), Zigrīds Bēr-
ziņš 1973. – 1980.), Rihards Bul-
derbergs (1980. – 1991.) un Uldis 
Ameriks (1991. – 1994.).

MELIORATORI TIEKAS ATCERES 
PASĀKUMĀ

Pēc Jāņa Meldera iniciatīvas me-
lioratori sadarbībā ar novada 
pašvaldību arī šogad rīkoja svi-
nīgu atceres pasākumu, kurā pie 
Melioratoru akmens Ozolniekos 
pulcējās ap 50 bijušo uzņēmuma 
darbinieku, kam sekoja svinības 
Tautas namā. Pasākuma viesus 

sveica Ozolnieku novada domes 
priekšsēdētājs Andris Ozoliņš 
un Ozolnieku novada amatier-
mākslas kolektīvi.

Solvita Cukere  un Aigars Stillers,
Ozolnieku novada vēstures ekspozīcijas 

krājumu glabātājs
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AIZGĀJUŠI

Anna Biciņa          1924
Jānis Strods           1947 
Biruta Mota           1948
Gita Skrinda          1942

Ozolnieku novada domes Administratīvajā komisijā februārī  izskatītas astoņas 
administratīvo pārkāpumu lietas, pārkāpējiem piemērojot brīdinājumus un nau-
das sodus par kopējo summu 1`270,00 eiro. 

Konstatētie pārkāpumi:
• Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu (LAPK 75. panta 
pirmā daļa); 
• Par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organi-
zētajā sadzīves atkritumu savākšanā (LAPK 75. panta otrā daļa); 
• Par patvaļīgu būvniecību (LAPK 152. panta otrā daļa);
• Par fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu (LAPK 172.2 pants);
• Par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, ja tā rezultātā bērns izdarījis sīko huli-
gānismu vai atradies alkoholisko dzērienu ietekmē (LAPK 173. panta otrā daļa).

Jana Vilciņa, Administratīvās komisijas priekšsēdētāja

 PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Ozolnieku novada domes Iepirkumu un izsoļu komisija rīko Ozolnieku novada pašval-
dībai piederošā nekustamā īpašuma “Jaunpēteri”, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, 
kadastra Nr. 5444 004 0155, kura sastāvā ir zemes vienība 7,48 ha platībā ar kadastra 
apzīmējumu 5444 004 0154, rakstisku izsoli ar augšupejošu soli. 

Izsoles dalībnieki savus piedāvājumus var iesūtīt līdz 2020. gada 14. aprīlim, plkst. 10.00 
Ozolnieku novada domes kancelejā (2. kabinetā), Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku 
novadā. Piedāvājumi tiks atvērti 2020. gada 14. aprīlī, plkst. 10.05, Ozolnieku novada do-
mes zālē, Stadiona ielā 10, Ozolniekos. 

Nekustamā īpašuma sākumcena ir EUR 31 600,00 (trīsdesmit viens tūkstotis seši simti 
eiro). Maksāšanas līdzekļi – 100 % eiro. Izsoles dalībniekam pirms izsoles ir jāsamaksā no-
drošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 3 160,00 (trīs tūkstoši viens simts 
sešdesmit eiro) apmērā Ozolnieku novada domes kontā Nr. LV72HABA0551001405027, A/S 
Swedbank, kods: HABALV22 ar norādi “Nekustamā īpašuma “Jaunpēteri”, Cenu pagastā, 
Ozolnieku novadā”, izsoles nodrošinājums”.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.ozolnieki.lv. Izsoles uzvarētājam jāsamaksā 
tā piedāvātā augstākā cena viena mēneša laikā no izsoles norises dienas, tās iemaksu 
veicot pašvaldības kontā. Uz izsolāmo mantu nav personas ar pirmpirkuma tiesībām. 
Kontaktpersona: Iepirkumu un izsoļu komisijas priekšsēdētāja Svetlana Krūmiņa, tālr. 
63084708, e-pasts: svetlana.krumina@ozolnieki.lv.

Iepirkumu un izsoļu komisija

Zenta Macāte         1931
Jadviga Andrejeva 1932
Olga Kozlovska 1929
Andris Ākons          1946

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes  
2019.gada 21.novembra sēdes lēmumu Nr.17  

(protokols Nr.13)

Precizēti ar Ozolnieku novada domes  
2020. gada 26. marta sēdes lēmumu Nr.17  

(protokols Nr.6)
Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr. 24/2019  

„Par Ozolnieku novada pašvaldības atbalstu audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem” 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, 
Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354 “Audžuģimenes 

noteikumi”  78. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka Ozolnieku novada pašvaldības atbalsta 
veidus (turpmāk – Pašvaldības atbalsts) audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem, kā arī 
to piešķiršanas kārtību. 

2. Noteikumi ir attiecināmi uz:
2.1. audžuģimeni vai personu, kas ieguvusi audžuģimenes statusu un kurai, saskaņā ar 

Ozolnieku novada bāriņtiesas lēmumu un līgumu, ko noslēgusi Ozolnieku novada 
pašvaldība un audžuģimene, audzināšanā nodots bērns (turpmāk - Audžuģimene);

2.2. aizbildni, kas ir iecelts ar Ozolnieku novada bāriņtiesas lēmumu, lai nodrošinātu bērna 
tiesību un interešu aizstāvību (turpmāk - Aizbildnis);

2.3. aizgādni, kas, pamatojoties uz tiesas spriedumu, ar Ozolnieku novada bāriņtiesas 
lēmumu ir iecelts, lai nodrošinātu personas ar ierobežotu rīcībspēju aizsardzību 
(turpmāk - Aizgādnis).

II. Pašvaldības atbalsta veidi un tā piešķiršanas kārtība
3. Pašvaldības atbalsta veidi, kas no Pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek piešķirti Audžuģimenēm, 
Aizbildņiem un Aizgādņiem:

3.1. ikmēneša pabalstu audžuģimenei bērna uzturam;
3.2. vienreizējs pabalsts audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei;
3.3. atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu;
3.4. ikmēneša materiālais atbalsts aizbildnim;
3.5. ikmēneša materiālais atbalsts aizgādnim. 

4. Lai saņemtu Noteikumos minēto Pašvaldības atbalstu, atbalsta pieprasītājam jāvēršas Ozolnieku 
novada Sociālajā dienestā (turpmāk – Dienests) ar iesniegumu un citiem dokumentiem, ja tādi 
nepieciešami lēmuma pieņemšanai atbilstoši attiecīgā Pašvaldības atbalsta veidam.

5. Pašvaldības atbalsta pieprasītāja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus Dienests izskata 
un mēneša laikā un pieņem lēmumu par attiecīgā Pašvaldības atbalsta piešķiršanu vai atteikumu 
to piešķirt.

7. Dienesta lēmumus par Pašvaldības atbalsta piešķiršanu, atteikumu to piešķirt vai par Pašvaldības 
atbalsta pārtraukšanu atbalsta pieprasītājs var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 
dienas Ozolnieku novada domē, Administratīvo aktu strīdu komisijā, iesniegumu par administratīvā 
akta apstrīdēšanu iesniedzot Dienestā. 

8. Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

9. Ja Pašvaldības atbalsts saņemts nepamatoti atbalsta pieprasītāja vainas dēļ, Pašvaldības 
atbalsta pieprasītāja pienākums ir nekavējoties pēc pašvaldības pieprasījuma labprātīgi atmaksāt 
nepamatoti saņemtos naudas līdzekļus. 

III. Pašvaldības atbalsta apmērs un tā saņemšanas nosacījumi
10. Ikmēneša pabalsts audžuģimenei bērna uzturam tiek piešķirts naudas līdzekļu veidā EUR 350,00 
apmērā katram bērnam neatkarīgi no bērna vecuma un Audžuģimenes deklarēšanas vietas. 

11. Vienreizējs pabalsts audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei tiek piešķirts vienu 
reizi 12 mēnešu periodā par katru Audžuģimenē ievietoto bērnu naudas līdzekļu veidā EUR 143,00 
apmērā vai izsniedzot apģērbu, apavus un citas bērnam nepieciešamās lietas. 

12. Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu tiek piešķirts, ja Audžuģimenei bērns nodots 
uz laiku, kas ir īsāks par mēnesi, proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot:

12.1. par vienu Audžuģimenē ievietoto bērnu atlīdzības apmēru mēnesī, kas ir vienāds ar bērna 
kopšanas pabalsta apmēru personai, kura kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam;

12.2. ja Audžuģimenē ir ievietoti divi bērni, atlīdzības apmēram mēnesī piemēro koeficientu 1,3, 
ja trīs bērni un vairāk – koeficientu 1,6.

13. Ikmēneša materiālais atbalsts aizbildnim tiek piešķirts naudas līdzekļu veidā EUR 30,00 apmērā 
mēnesī par katru Aizbildņa aizbildnībā nodoto bērnu.

14. Ikmēneša materiālais atbalsts aizgādnim tiek piešķirts naudas līdzekļu veidā: 

14.1. EUR 30,00 apmērā mēnesī par katru Aizgādņa aizgādnībā nodoto personu;

14.2. EUR 15,00 apmērā mēnesī par katru Aizgādņa aizgādnībā nodoto personu, kas atrodas 
ārstniecības iestādē vai ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā.

15. Pašvaldības atbalstu piešķir un aprēķina, sākot no dienas, kad bērns ir ievietots Audžuģimenē vai 
nodots aizbildņa aizbildnībā, vai Aizgādnis sācis pildīt aizgādņa pienākumus. 

16. Pašvaldības atbalsta saņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Dienestu par apstākļiem, 
kas varētu būt par pamatu Pašvaldības atbalsta saņemšanas pārtraukšanai vai apmēra grozīšanai.

IV. Noslēguma jautājums
17. Noteikumi stājas spēkā 2020.gada 1.aprīlī.

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs    Andris Ozoliņš

Saistošo noteikumu Nr.24/2019 
„Par Ozolnieku novada atbalstu audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem”
paskaidrojuma raksts 

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Ievērojot LR tiesībsarga aicinājumu, no saistošajiem noteikumiem 
par pašvaldības sociālajiem pabalstiem, kurus piešķir, izvērtējot 
materiālo situāciju, ir izdalīti pabalsti audžuģimenēm, aizbildņiem 
un aizgādņiem, sagatavojot atsevišķus saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos noteikti Ozolnieku novada pašvaldības 
atbalsta veidi audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem, kā arī 
to  piešķiršanas kārtība. Iepriekš noteikto pabalstu apmērs netiek 
mainīts, izņemot ikmēneša pabalstu bērna uzturam audžuģimenei, 
kuras dzīvesvieta ir deklarēta citas pašvaldības administratīvajā 
teritorijā – minētais pabalsts tiek paaugstināts un pielīdzināts 
novadā deklarētas audžuģimenes pabalstam.

3.Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu projektā paredzēto pabalstu izmaksai nav 
nepieciešami papildus budžeta līdzekļi.

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

Nav attiecināms. 

5.Informācija par 
administratīvajām procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Ozolnieku novada Sociālais 
dienests. Administratīvajām procedūrām tiek pakļauta lēmuma 
pieņemšana, izpildes administrēšana un pārsūdzēšana. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav organizētas.

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs       Andris Ozoliņš



Lieldienas ir gaismas atgriešanās
un augšāmcelšanās svētki.

Lai tie jums atnes prieku par dabas
 atmodu un dod iedvesmu un spēku

 jauniem darbiem un ticību labajam.

Ozolnieku novada pašvaldība sveic visus
novadniekus šajos gaišajos pavasara svētkos!

Kopā ar ģimeni, bērniem vai arī vienkārši pats ar sevi šajā laikā:

- Atrodi savā grāmatplauktā savas piecas mīļākās grāmatas un izlasi tās;
- Sameklē plauktā vai internetā kādu dziesmu grāmatu un izdziedaties no sirds;
- Uzorganizē mājās deju vakaru ģimenei, kad no sirds iemīļotās mūzikas pavadībā var 

izdejoties;
- Smieklu vakarā kārtīgi izmejies, noskatoties kādu komēdiju vai stāsti anekdotes. Smiekli 

satuvina cilvēkus un spēcina imunitāti;
- Atsāc vai iemācies kādu mūzikas instrumenta spēli vai apgūsti tā pamatus.

 
 

 

 
 
 
   
 

Trīs salika olas. Pirmajā            ir par 6 olām mazāk nekā otrajā un trešajā kopā, bet 

otrajā - par 10 olām mazāk nekā pirmajā un trešajā kopā. Cik olu trešajā ? (Pareizā atbilde 8)

- Svarīgi būtu atbrīvoties no visa liekā. Iznes no mājas priekšmetus, drēbes, apavus un 
lietas, kas vairs nekalpo priekam;

- Izmazgā istabu un ielaid svaigo pavasara vēju;
- Ieej sāls vannā un nomazgā liekās sajūtas;
- Atklāj no jauna, cik forši ir būt ar sevi;
- Izmēģini ko nebijušu - interaktīvo spēļu vakaru ar draugiem skype vai facetime;
- Eksperimentē virtuvē. Izmēģini jaunas augļu kokteiļu receptes vai pagatavo īpašas 

vakariņas, kuras kādreiz likās par sarežģītu...

   

 

 
 

- Organizē mājās vingrošanas rītus vai vakarus, kur katru dienu kāds no ģimenes locekļiem 
rāda kādu aktivitāti (vingrinājumu, rotaļu, spēli u.c.) ;

- Atrodi sev interesantu treniņa tiešraides programmu internetā, kas ļaus Tev aktīvi 
darboties līdzi un nebūs garlaicīgi;

- Atsāc gatavot mājās, atrodi sev sen kārotu veselīga ēdiena recepti un pagatavo to;
- Apgūsti kādu jaunu vingrojumu mājās;
- Izveido sarakstu ar aktivitātēm, kas dienas laikā ir jāpaveic. Piestiprini to sev un citiem 

redzamā vietā;
- Ticējumi vēsta, ka Lieldienu rītā agri jāceļas, kas nesīs augļus – aicinām šo apvienot ar 

vieglu rīta pastaigu vai skrējienu;
- Sarīko Lieldienās olu  ripināšanas sacensības.

Sportiski ieteikumi:

 Atrisini uzdevumu kopā ar ģimeni:

Iesēj savā ģimenē un mājā cerību prieku par zaļojošo pavasari
un gaidāmo vasaru. 

Lieldienas 2020

Ieskandinot Starptautisko sieviešu dienu ar romantisku dzies-
mu koncertprogrammu “Tās ir likteņlīnijas” Ozolnieku Tautas 

namā uzstājās Kaspars Antess ar grupu.

8. martā, Starptautiskajā sieviešu dienā Ānes kultūras namā 
klausītājus priecēja Latvijas estrādes leģenda Viktors Lapče-

noks koncerts . 

Februārī un martā uz Tautas nama skatuves bija skatāms 
Ozolnieku vidusskolas skolēnu un pedagogu kopiestudējus 

“Sniega karaliene”. 

Garozas pakalpojumu centrā “Eži” aizvadīta radošā darbnīca, 
kurā  mācīja izgatavot konfekšu ziedus. 

1. aprīlī SAC "Zemgale" svinētu savu 45 gadu jubileju. Šogad 
jāiztiek bez sarīkojuma un ciemiņiem.

6. martā Garozas pakalpojumu centrā ”Eži” aizritēja radošā 
mandalu aušanas nodarbība, ko vadīja Līga Mickēviča. 

Marta foto mirkļi


