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Aicinām izteikt priekšlikumus Aicina tradicionālais
Ozolnieku velobrauciens!
teritorijas plānojumam

Ozolnieku novada pašvaldība informē, ka šī gada
7.maijā publiskajai apspriešanai tiek nodota Ozolnieku
novada teritorijas plānojuma 1. redakcija.

Teritorijas plānojuma mērķis
ir veidot pamatu ilgtspējīgai,
efektīvai un racionālai novada teritorijas un tās resursu
izmantošanai, izvērtēt novada teritorijas attīstībai esošo
potenciālu un noteikt tā izmantošanai nepieciešamās
prasības un ierobežojumus,
radīt labvēlīgus apstākļus
uzņēmējdarbības attīstībai
un investīciju piesaistei, radīt priekšnoteikumus vides
kvalitātes
nodrošināšanai,
rūpniecisko un vides risku

novēršanai, veicināt pakalpojumu pieejamību un optimālu
transporta sistēmas funkcionēšanu, saglabāt dabas un
kultūras mantojumu, ainavas
un bioloģisko daudzveidību,

kā arī paaugstināt kultūrainavas un apdzīvoto vietu kvalitāti.
Lai veicinātu sabiedrības
līdzdalību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu
izstrādē, Ozolnieku novada
pašvaldība aicina novada iedzīvotājus, nekustamā īpašuma īpašniekus
un lietotājus izteikt savus
priekšlikumus
teritorijas
plānojuma 1. redakcijas izstrādei līdz 2019. gada 5.
jūnijam Ozolnieku novada

Attīstības un projektu daļā,
Stadiona iela 10, Ozolnieki,
Ozolnieku novads, LV-3018,
vai rakstot uz e-pastu inese.
baumane@ozolnieki.lv
Teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Ozolnieku novada teritorijas plānojuma
stratēģiskā ietekmes uz vidi
pārskata projekta publiskās apspriešanas sapulce
notiks 2019.gada 21.maijā
plkst.17.00 Ozolnieku novada pašvaldības sēžu zālē,
Stadiona ielā 10, Ozolniekos.
Ar Ozolnieku novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas
projektu un Vides pārskata
projektu pašvaldība aicina
iepazīties mājaslapā www.
ozolnieki.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība un Ozolnieku
novada pašvaldības Attīstības
un projektu daļā pašvaldības
darba laikā.
Sabiedrības līdzdalība ir pašvaldības dialogs ar sabiedrību,
kurā pašvaldība un iedzīvotāji
piedāvā savus un ieklausās
citu sniegtajos argumentos,
lai, kopīgi sadarbojoties, izvērtētu, kuri mērķi, prioritātes un rīcības būtu labākās
izvēles pašvaldības teritorijas
attīstībai.
Inese Baumane, Attīstības un
projektu daļas vadītāja

Ozolnieku novadā rīkos
iedzīvotāju aptauju
Ozolnieku novada domes 18.aprīļa sēdē tika nolemts organizēt socioloģisko aptauju, lai noskaidrotu novada iedzīvotāju nostāju par Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas (VARAM) piedāvāto administratīvi teritoriālo reformu (ATR),
kas paredz apvienot Ozolnieku novada, Jelgavas novada un Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas.
Lai pētījuma rezultāti būtu statistiski pamatoti un ilustrētu reālo iedzīvotāju noskaņojumu, nolemts pieaicināt profesionālu sabiedriskās domas pētījumu kompāniju. Aptauja
notiks pēc pētījumu kompānijas noteikta izlases principa, ierodoties pie iedzīvotājiem to
dzīves vietās.
Aicinām iedzīvotājus būt atsaucīgiem un atbildēt uz aptaujas veicēju jautājumiem, kā arī
iepriekš pārdomāt savu viedokli saistībā ar iecerēto teritoriju apvienošanu. Sīkāka informācija par iecerēto ATR atrodama VARAM interneta mājas lapā:
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/Seminari/seminari_atr/?doc=27303
Sabiedrisko attiecību un informācijas daļa

19. maijā plkst. 9.00 no
Ozolnieku
vidusskolas
kopā ar ģimenēm dosimies
Ozolnieku novada tradicionālajā VELOTŪRĒ.
Gadu gaitā maija sākumā velotūre izveidojusies par novada iedzīvotājus vienojošu
tradīciju, kas sniedz iespēju
aktīvi izkustēties svaigā gaisā un pavadīt laiku kopā ar
ģimeni un novadniekiem.
Šogad plānojam draudzīgā
atmosfērā apskatīt novadu
no velosipēdista skatupunkta. Distances kopējais garums šogad būs 24 km.
Brauciena noslēgumā atgriezīsimies Ozolnieku vidusskolas stadionā, lai at-

gūtu zaudētās kalorijas un
piedalītos atvērtā seminārā,
kā arī uzzinātu sev noderīgu
informāciju Sirds veselības
teltī.
Aiciniet radus, draugus un
posiet velosipēdus! Pozitīvas emocijas garantētas!
Pasākuma aktivitātes tiek
līdzfinansētas no Eiropas
Sociālā fonda projekta Nr.
9.2.4.2/16/I/066
“Slimību
profilakses un veselību veicināšanas pasākumi Ozolnieku
novadā”.

Kārlis Trankalis,
Sporta nodaļas vadītājs
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Eiropas Parlamenta vēlēšanas 25. maijā!
25. maijā notiks Eiropas
Parlamenta vēlēšanas, kur
tiesības balsot ir visiem Latvijas pilsoņiem un citu ES
dalībvalstu pilsoņiem, kuri
uzturas Latvijā un ir reģistrēti Latvijas Iedzīvotāju
reģistrā un Latvijas Vēlētāju reģistrā un kuri vēlēšanu
dienā sasnieguši 18 gadu
vecumu.
Atsaucoties uz iedzīvotāju
sūdzībām, ka Ozolnieku novadā lielai daļai iedzīvotāju
nav tikuši piegādāti Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes (PMLP) izsūtītie
paziņojumi par Eiropas Parlamenta vēlēšanām, pašvaldība ir vērsusies PMLP un
CVK ar lūgumu nodrošināt
sūtījumu piegādi, veicot iedzīvotāju informēšanu par
gaidāmajām
vēlēšanām.
Informācija par balsošanas
kārtību pieejama interneta
vietnē www.cvk.lv un pa tālruni 67049999.
Lai piedalītos vēlēšanās ir
nepieciešama derīga pase
vai personas apliecība (eID).
Savlaicīgi pārliecinieties, vai
pilsoņa pasei, vai personas
apliecībai ( eID) nav beidzies
derīguma termiņš.
Vēlētāju uzskaitei izmanto Vēlētāju reģistru, un katrs Latvijas vēlētājs ir iekļauts noteikta
iecirkņa velētāju sarakstā

atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai, bet no 2019. gada 16.
marta līdz 7. maijam iecirkni
var mainīt.
Ozolnieku novada teritorijā
Eiropas Parlamenta vēlēšanām ir izveidoti 4 vēlēšanu
iecirkņi:
472 Ozolnieku novada
dome, Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts,
Ozolnieku novads,
473 Branku pakalpojumu
centrs, Parka iela 4, Brankas,
Cenu pagasts, Ozolnieku novads,
477 Salgales pagasta pārvalde, ''Vīgriezes'', Salgales
pagasts, Ozolnieku novads,
958 Ānes kultūras nams,
Celtnieku iela 12 B, Āne, Cenu
pagasts, Ozolnieku novads.
Vēlēšanu iecirkņos var nobalsot iepriekš:
22.maijā no plkst. 17.00 –
20.00
23.maijā no plkst. 9.00 –
12.00
24.maijā no plkst. 10.00 –
16.00
Norādītajās dienās vēlēšanu iecirkņos var iepazīties ar
kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu programmām, balsošanas kārtību un iesniegt
pieteikumus balsošanai vēlētāja atrašanās vietā.
Vēlēšanu dienā sestdien,
25. maijā, vēlēšanu iecirkņi

būs atvērti no plkst. 7.00
līdz plkst. 20.00!
BALSOŠANAS KĀRTĪBA:
Vēlēšanu dienā, ierodoties
vēlēšanu iecirknī, balsošanai katrs vēlētājs saņem no
iecirkņa komisijas vēlēšanu
zīmju komplektu un vēlēšanu
aploksni, kura apzīmogota ar
attiecīgās iecirkņa komisijas
zīmogu.

vieto aploksnē, aploksne jāaizlīmē un jāiemet vēlēšanu
kastē.
BALSOŠANAS IESPĒJAS:
Balsošana vēlētāja atrašanās vietā
Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu
iecirknī un slimojošu personu
aprūpētāji, var balsot savā
atrašanās vietā. Balsošana

Lai nobalsotu, no visām vēlēšanu zīmēm jāizvēlas viena –
ar to kandidātu sarakstu, par
kuru vēlas balsot. Vēlēšanu
zīmi var atstāt negrozītu, vai
tajā var izdarīt šādas atzīmes:
- ar "+" atzīmēt tos kandidātus, kuru ievēlēšanu vēlētājs
īpaši atbalsta;
- izsvītrot to kandidātu vārdus
un uzvārdus, kuru ievēlēšanu
vēlētājs neatbalsta.
Pēc tam vēlēšanu zīme jāie-

vēlētāja atrašanās vietā jāpiesaka no 20. maija līdz 25.
maija plkst. 12.00 vēlētāja
atrašanās vietai vēlēšanu dienā tuvākajā vēlēšanu iecirknī.
Cilvēkiem, kuri balsos savā
atrašanās vietā, ir jāiesniedz iesniegums tuvākajā
vēlēšanu iecirknī.
Iesniegumā jānorāda: vārds,
uzvārds; personas kods; iemesls, kādēļ nepieciešama
balsošana atrašanās vietā;

Novadnieku ģimenes kļūst kuplākas!
Turpinot iesāktās tradīcijas,
Ozolnieku Tautas namā kuplā
skaitā pulcējās ģimenes, kas
laika posmā no 2018. gada 1.
jūlija līdz 31. decembrim ir piedzīvojušas īpašo brīdi - mazuļa
nākšanu pasaulē. Pērnā gada
otrajā pusē skaistāko notikumu piedzīvojuši 60 mazuļu- 28

zēnu un 32 meiteņu vecāki.
Bērniņu vecākiem pasākumā
svinīgi pasniedza sudraba karotītes ar Ozolnieku novada
simboliku.
Ozolnieku novada domes
priekšsēdētājs Dainis Liepiņš
ar kundzi Daci, sveicot jaundzimušos novadniekus, vēlēja
vecākiem un mazuļiem labu
veselību, audzināt mazos ar

mīlestību, lai bērni augtu ar
lepnumu par savu dzimto pusi.
Uzrunājot bērnu vecākus,
atklājās, ka jaundzimušais
daudzās ģimenēs ir trešais,
ceturtais un pat piektais bērniņš. Pēdējais gads Ozolnieku novadā iezīmējis tendenci
ģimenēm kļūt kuplākām. Ko-

pumā Ozolnieku novadā pērn
reģistrēti 134 jaundzimušie,
kas ir par 10 bērniņiem vairāk
nekā 2017. gadā.
Novadnieku ģimenes, vaicātas
par laimi, ar lepnumu rāda savas mazās atvasītes, augstu
paceļ, noskūpsta un maigi
pieglauž pie vaiga. Populārākie zēniem dāvātie vārdi ir
Kristaps, Roberts un Olivers,

bet meitenēm Annija, Anna,
Emīlija un Marlēna.
Ar skanīgiem sveicieniem
klātesošās ģimenes iepriecināja mūziķu ģimene – Uldis
Timma, Erita Karlsone un viņu
meitiņa.
Jaundzimušo sveikšanas pasākumi tiek organizēti divreiz

gadā. Nākamreiz jaundzimušos sveiksim jūlijā, suminot šī
gada pirmās puses mazulīšus.
Ģimenes, kas bija aicinātas,
bet netika uz jaundzimušo
sveikšanas pasākumu, ir gaidītas Ozolnieku novada domē,
kur varēs saņemt piemiņas
karotītes.
Solvita Cukere

precīza adrese, kur jāierodas
vēlēšanu komisijai.
Ieteicams norādīt arī ēkas
ārdurvju kodu, ja tāds ir, un
telefona numuru, pa kuru vēlēšanu komisija var sazināties
ar vēlētāju problēmsituācijās.
Iesniegumu vēlēšanu iecirknī
drīkst nogādāt jebkura vēlētāja uzticības perosna.
Vēlētāja uzticības persona
iesniegumu ar vēlētāja lūgumu organizēt balsošanu mājās var uzrakstīt arī iecirknī.
Šajā gadījumā iesniegumā
papildus norāda arī vēlētāja
uzticības personas vārdu un
uzvārdu.
Iesniegumu iecirknī var nogādāt arī vēlēšanu dienā – 25.
maijā. Šajā gadījumā obligāti
izpildāmi ir tie iesniegumi,
ko vēlēšanu komisija būs saņēmusi līdz pulksten 12.00.
Savukārt iesniegumi, kas
saņemti vēlēšanu dienā pēc
pulksten 12.00, jāizpilda, ja
vēlēšanu iecirkņa komisijas
pārstāvjiem ir iespējams ierasties pie vēlētāja līdz pulksten 20.00.
Noskaidrot vēlēšanu iecirkni un saņemt informācija
par vēlēšanu norisi Ozolnieku novada pašvaldības teritorijā ir iespējams pa tālruni
28652208.
Ozolnieku novada vēlēšanu
komisija

Ozolniekos būvēs
rotācijas apli

VAS “Latvijas Valsts ceļi” iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu
par Valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava – Dalbe un Eglaines/
Skolas ielas krustojuma pārbūves Ozolniekos veikšanu. Rotācijas apļa būvdarbi uzticēti SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"”. Būvprojekta izstrādātājs ir SIA "BM-projekts".
Rotācijas apļa izbūves darbi tiks uzsākti 9. maijā un turpināsies līdz 1.septembrim.
No 1.jūnija uz aptuveni mēnesi būs slēgts Skolas ielas posms
no Rīgas ielas līdz “Baltijas Starptautiskajai akadēmijai”.
Būvdarbu laikā jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Precīzāka satiksmes organizācijas informācija tiks publicēta nākamajā
“Ozolnieku Avīzes” numurā, kā arī pašvaldības mājas lapā un
sociālo tīklu kontos.
Aicinām iedzīvotājus būt pacietīgiem un saprotošiem.
Attīstības un projektu daļa

Iedzīvotājiem, kuri nelieto
e-pastu saziņai ar pašvaldību, lūgums pie sava īpašuma
uzstādīt pastkastīti.
Informējam, ka Latvijas
Pasts piedāvā veikt pastkastītes remontu vai iegādāties
jaunu pastkastīti pasta nodaļā. Pasta nodaļās ir iespēja
iegadāties jaunu pastkastīti
vai salabot veco. Remonta
izmaksas atkarīgas no pastkastītes tehniskā stāvokļa.
Jaunai pastkastītei Latvijas
Pasts nodrošina uzstādīšanu
un garantijas remontu. Pastkastītes var iegādāties arī

lielajos mājas un dārza preču
veikalos.
Trūcīgās un maznodrošinātās personas, kurām nav
iespējas iegādāties un uzstādīt savā īpašumā jaunu
pastkastīti, aicinām griezties
pie saviem pagasta pārvaldniekiem, bet Ozolniekos pie
Saimniecības daļas vadītāja
Artūra Semjonova, zvanot
pa tālr. 29766177 vai Ozolnieku novada Sociālajā dienestā, lai meklētu citus risinājumus.

Iestājoties piemērotiem laika apstākļiem, ir atsākta ceļa
Ņurdas-Mucenieki posma 1,012,94 km pārbūve Cenu pagastā. Darbu ietvaros tiks veikta
brauktuves profilēšana un seguma izbūve, apauguma noņemšana, grāvju un caurteku
tīrīšana, u.c. darbi. Darbi tiek
veikti ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējumu projekta
Nr.18-06-A00702-000109
„Ozolnieku novada Cenu

pagasta ceļa „Ņurdas-Mucenieki” pārbūve” ietvaros.
Projekta kopējā summa ir
EUR 237 694,66, no kuras
ELFLA līdzfinansējums – EUR
142 002,94. Darbus veic SIA
Dreamway, un tos paredzēts
pabeigt līdz šī gada 30.augustam.

Saimniecības daļa

Pilnvērtīga novada attīstība
bez sakārtota ceļu tīkla nav
iespējama. Arī finansiāli un
darba ziņā tas ir ietilpīgs pro-

jas nosēdaku un caurteku attīrīšanu no sanesumiem. Tiek
veikta ceļa nomaļu grunts
uzauguma noņemšana un

cess. Iestājoties noturīgiem
pavasara laika apstākļiem,
autoceļu tīklā sākušies remontdarbi.
Darbi iesākušies ar mehanizētu asfaltbetona seguma ielu
slaucīšanu, lietus kanalizāci-

grants seguma greiderēšanas
pirmā kārta. Pie labvēlīgiem
apstākļiem tiks veikta atkārtota seguma planēšana un
atsevišķu posmu pret putekļu
apstrāde.
Tiklīdz laika apstākļi būs pie-

mēroti, sāksim asfalta seguma
defektu novēršanu. Prakse
rāda ekonomiski izdevīgāk ir
nevis lāpīt bedres, bet uzklāt
jaunu asfalta virskārtu. Izvērtēsim iespējas arī šogad tā
turpināt. Vairākām ielām tiks
atjaunoti un uzklāti jauni horizontālie apzīmējumi.
Lauku attīstības programmas
ietvaros notiek pašvaldības
īpašumā esošo lauku grants
ceļu uzlabošana. Turpinās
Cenu pagasta autoceļa “Ņurdas – Mucenieki" rekonstrukcija. Šo ceļu pārbūve sekmēs
vairāku zemnieku saimniecību
attīstību. Autovadītājiem jārēķinās ar ātruma ierobežojumiem.
Sīkāku informāciju par pašvaldības ceļu stāvokli var sniegt
inženierkomunikāciju piesaistes speciālists Guntis Žeivots
tālr. 29342722, e-pasts: guntis.
zeivots@ozolnieki.lv
Saimniecības daļa

uzstādīt māju norādes zīmes
Turpinās lauku ceļa Ņurdas- Turpinās
Lai sakārtotu novada terito- valdība pa posmiem katru Pašvaldība uzstāda norādes,
riju un atvieglotu pastnieku, gadu turpina māju nosau- savukārt īpašniekus lūdzam
Mucenieki pārbūve

Antra Pošeika,
Attīstības un projektu daļas
vietniece ES projektu jautājumos

Labiekārtošanas darbi pie
topošā veikala "TOP"
Laukumā starp Ozolnieku novada pašvaldības ēku un topošo
lielveikalu “TOP” uzsākti labiekārtošanas darbi esošo gājēju
celiņu papildināšanai ar atzaru uz veikalu.

«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!

policijas, sociālā dienesta, kumu zīmju izgatavošanu
un uzstādīšanu ceļu galos uz
VAS “Latvijas Valsts ceļi” piederošiem ceļiem. Šobrīd norāžu uzstādīšana ir pabeigta
Salgales pagastā un daļēji
arī Cenu pagastā. Jaunās
māju norādes ir izgatavotas,
to uzstādīšanu ir plānots turpināt, iestājoties siltākiem
laikapstākļiem. 2019.gadā
pašvaldība plāno uzstādīt
māju norādes uz Latvijas
Valsts ceļi piederošā ceļa
posma virzienā Dalbe-Vītolimediķu un citu dienestu dar- ņi un P-100 ceļa posmā Ozolbu, Ozolnieku novada paš- nieki- Dalbe.

sakārtot māju nosaukuma
zīmes pie privātīpašuma.
Novadniekus un autovadītājus aicinām saudzēt padarīto darbu, lai zīmes kalpotu
daudzus gadus. Jautājumu
gadījumā zvanīt pašvaldības
Saimniecības daļas inženierkomunikāciju piesaistes speciālistam – 29342722.
Guntis Žeivots,
Saimniecības daļas
inženierkomnikāciju piesaistes
speciālists

Atsākas ceļu remontdarbi posmā Jelgava-Iecava

Šogad, sākot no 23. aprīļa
līdz jūlijam, turpināsies viens
no vērienīgākajiem projektiem Ozolnieku novadā
- valsts reģionālā autoceļa
Jelgava-Iecava (P93) pārbūves darbi posmā no 3,27 km
līdz 8,94 km, t.sk. ceļa nodalījuma joslā.
Ja esat apstrādājis vai apsējis
zemi, kas atrodas ceļa noda-

kas pēc darbu veikšanas tiks
sakārtota.
Šajā posmā ar ERAF līdzfinansējumu paredzēts izveidot jaunu salturīgo kārtu,
šķembu pamatni un uzliet
trīs asfaltbetona kārtas. Būvdarbu ietvaros tiks sakārtota
ūdens atvade, nomainītas
vecās caurtekas un uzstādītas jaunas. Plānots uzlabot
nobrauktuves un citu ceļu
pieslēgumus atbilstoši braukšanas dinamikai un satiksmes
drošībai. Tiks rekonstruētas
arī pieturvietas. Būvdarbus
veic SIA “Strabag”.

lījuma joslā, tad Jums ir jārēķinās ar to, ka būvniecības gaitā
ceļa nodalījuma joslā tiks rakti
grāvji, veidotas nogāzes un
veikti citi darbi, kas saistīti ar
Lūdzam iedzīvotājus pret ceļu
projekta realizāciju.
Nepieciešamības gadījumā, būvdarbu veikšanu izturēties
darbu nodrošināšanai, varētu ar sapratni.
būt nepieciešamība izmantot
Solvita Cukere
autoceļa aizsargjoslu, piemēram, tehnikas pārvietošanai,

OZOLNIEKU AVĪZE / PĀRVALDE

Rit remontdarbi uz novada ceļiem

Īpašumos
jāuzstāda
pastkastītes

Aprīlis 2019

3

Aprīlis 2019

4

OZOLNIEKU AVĪZE / SABIEDRĪBA

OZOLNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS
PAKALPOJUMU CEĻVEDIS JAUNAJIEM VECĀKIEM
Ja esmu jau gadu kā deklarēta (deklarēts) Ozolnieku novadā un:
MAN PIEDZIMA BĒRNS. Nāku uz pašvaldību (Ozolniekos vai Salgalē) reģistrēju bērniņu
Dzimtsarakstu nodaļā un rakstu iesniegumus:

par pabalstu (80 eiro par
pirmo bērnu, 160 – par otro,
290 – par trešo, 430 – par
ceturto utt.)

par bērna uzņemšanu
bērnudārzā (var izvēlēties
vienu dārziņu)

VSAA iesniegumus – bērna piedzimšanas pabalstu,
ģimenes valsts pabalstu, ja nekur nestrādāju – arī
bērna kopšanas pabalstu (nevajag braukt uz
Jelgavu vai Rīgu)

Katru gadu novads ģimenēm pasniedzt īpašas dāvaniņas - karotīti un sirsnīgu apsveikumu jaundzimušajam un vecākiem.

BĒRNAM IR PUSOTRS GADS, BET PAŠVALDĪBAS DĀRZIŅĀ VIETAS VĒL NAV.
Nāku uz pašvaldību (Ozolniekos vai Salgalē) un:

ja pieskatu bērnu mājās, rakstu iesniegumu par 80 eiro pabalsta piešķiršanu
(pabalsts attiecas arī uz vecākiem, kas tikko pārcēlušies uz novadu, taču
papildus nepieciešams pievienot apliecinājumu par faktiskās dzīvesvietas
atbilstību deklarētajai un Ozolnieku novadā deklarētā vecāka nodarbinātību)

ja ir atrasts privātais bērnudārzs, atnesu
abpusēji parakstīta līguma kopiju un
rakstu iesniegumu par pašvaldības
līdzﬁnansējumu

* Abus pabalstus piešķir no iesnieguma iesniegšanas dienas vai no dienas, kad bērnam paliek pusotrs gads (ja iesniegums iesniegts ātrāk)

3<
ja uz kārtējā gada 1.janvāri īpašumā ir deklarēti divi
nepilngadīgi bērni, līdz kārtējā gada 1.jūnijam rakstu
iesniegumu par NĪN atvieglojuma piešķiršanu (25%).
Ja ir trīs un vairāk bērni, NĪN atvieglojums tiek
piešķirts pēc likuma ( 50%), bet, ja trešais bērns ir
dzimis kārtējā gadā, NĪN atvieglojums tiks piešķirts
ar nākošo taksācijas gadu

ja pildu aizbildņa vai
audžuģimenes
pienākumus, rakstu
iesniegumu par NĪN
atvieglojumu (90%),
pievienoju statusu
apliecinoša dokumenta
kopiju

ja ar ģimeni uz kārtējā gada 1.janvāri
pirmo reizi deklarējamies Ozolnieku
novada pašvaldībā (savā īpašumā),
divus gadus pēc kārtas rakstu
iesniegumu par NĪN nodokļa
atvieglojumu (90%)

DAUDZBĒRNU ĢIMENĒM PIENĀKAS ŠĀDI PABALSTI (JĀRAKSTA IESNIEGUMS):

30 eiro katram bērnam
mācību piederumu iegādei
(iesniegums jāraksta no
1.jūlija līdz 30.septembrim)

līdz 30 eiro vakcinācijas
pabalsts (jāiesniedz
kvītis vai čeki ar bērna
datiem)

līdz 50 eiro pabalsts briļļu
iegādei (jāiesniedz kvītis
vai čeki ar bērna datiem)

līdz 15 eiro mēnesī bērnam
pabalsts profesionālās ievirzes
un interešu izglītības
programmas maksas segšanai

Pašvaldības kanceleja strādā bez pusdienas pārtraukuma un šajā laikā iespējams tikai iesniegt iesniegumus
Tālr.: 63050241

e-pasts: ozolnieki@ozolnieki.lv

No 19. februāra līdz 9. aprīlim
Branku pakalpojumu centrā
jau ceturto gadu norisinājās
izglītojošs nodarbību cikls
pusaudžu vecākiem. 12 līdz
16 gadus vecu jauniešu vecāki katru nedēļu pulcējās
uz semināru cikla “Ceļvedis
audzinot pusaudzi” tematiskajām nodarbībām. Cikla

vadītājiem iepazina sekojošas
tēmas:
• pusaudžu un vecāku tiesības, pienākumi un atbildība;
• vecāku un pusaudžu savstarpējās attiecības un komunikācija;
• veselīgs dzīvesveids;
• pusaudžu seksualitāte;
• pusaudžu sociālās prasmes;

niem –Villija Pakalne un Inguna Bergmane. Inguna uzver:
”Prieks, ka nodarbību gaitā
vecāki spēja atvērties un starp
viņiem izvērtās interesantas
diskusijas.” ”Mēs nelasām lekcijas, bet abpusēji bagātināmies no grupas dalībniekiem.
Tas ir kopīgs darbs. Arī nodarbību norises telpām un nodar-

No 1. jūlija lielāks
atbalsts adoptētājiem
un cilvēkiem ar invaliditāti
Lai sniegtu bērniem iespējas augt ģimenē, ar 1. jūliju
paredzēts ieviest jaunu atbalsta veidu adoptētājiem
– bērna adopcijas pabalstu
par katru adoptēto bērnu,
kurš līdz tam bijis ārpusģimenes aprūpē, līdz bērna 18
gadu vecuma sasniegšanai.
Plānotais pabalsta apmērs ir
minimālo uzturlīdzekļu apmērā, t.i., 107,50 EUR mēnesī par

šama īpaša kopšana smago
funkcionālo traucējumu dēļ.
Šie bērni nevar dzīvot patstāvīgi bez vecāku vai atbalsta
personas pastāvīgas palīdzības vai uzraudzības. Tas attiecas arī uz šīm ģimenēm, kad
bērni sasniedz pilngadību,
saglabājoties īpaši smagai invaliditātei un nereti pat veselības stāvoklim pasliktinoties.
Iecerēts šīm ģimenēm palie-

bībās valdošajai atmosfērai
ir liela nozīme,” piebilst Villija.
Semināra noslēgumā visi dalībnieki saņēma apliecības par bērnu līdz 6 gadiem un 129 lināt īpašās kopšanas pabalpiedalīšanos apmācību prog- EUR mēnesī par bērnu no 7 stu par 100 eiro, t.i., 313,43
rammā.
līdz 18 gadiem. Adoptētājiem EUR mēnesī (līdz šim – 213,43
saglabājas vienreizēja atlīdzī- EUR).
Solvita Cukere
ba par bērna adopciju 1422,87 Šīs izmaiņas paredz valdības
apstiprinātais likumprojekts
EUR apmērā.
Tāpat ar šī gada 1. jūliju lielāks "Grozījumi Valsts sociālo paatbalsts būs tām ģimenēm, balstu likumā".
Ozolnieku novada domes Iepirkumu un izsoļu komisija rīko nekustamā īpašuma Sila ceļš 9, kurās ir bērni ar īpaši smagu
Raksts tapis sadarbībā
Labklājības ministriju
kas atrodas Garozā, Salgales pagastā, Ozolnieku novadā, kadastra Nr. 5478 004 0520; tai skaitā invaliditāti, kuriem nepieciezemes vienība 0,2617 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5478 004 0514 un būve ar kadastra
apzīmējumu 5478 004 0402 001 atsavināšanu rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsoles dalībnieki savus piedāvājums var iesniegt līdz 2019.gada 13.maijam, plkst. 10:00 OzolOzolnieku novada dome 2019.gada 18.aprīlī pieņēnieku novada pašvaldības kancelejā, Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku novadā. Piedāvāma lēmumu uzsākt detālplānojuma izstrādi nekusjumi tiks atvērti 2019.gada 13.maijā, plkst.10:05, Ozolnieku novada pašvaldības zālē, Stadiona
tamā īpašuma “Dīķmales” zemes vienībai ar kaielā 10, Ozolniekos.
dastra apzīmējumu 5444 0070166 Cenu pagastā,
Mantas sākumcena ir EUR 3 400,00 (trīs tūkstoši četri simti eiro). Izsoles dalībniekam pirms
Ozolnieku novadā.
izsoles ir jāsamaksā nodrošinājums EUR 340,00 (trīs simti četrdesmit eiro) apmērā Ozolnieku
novada domes kontā Nr.LV72HABA0551001405027, A/S Swedbank, kods: HABALV22, ar atzīmi
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir zemes vienības ar
„Nekustamā īpašuma „Sila ceļš 9” izsoles nodrošinājums”.
kadastra apzīmējumu 5444 007 0166, 1.9518ha platīĪpašums ir publiski pieejams. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.ozolnieki.lv, sadaļā „Sabiedrība”, kā arī Ozolnieku novada pašvaldībā (Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku novadā)
bā sadale, paredzot individuālo dzīvojamo māju, inžedarba laikā.
niertehniskās un transporta infrastruktūras perspektīIzsoles uzvarētājam jāsamaksā tā piedāvātā augstākā cena viena mēneša laikā no izsoles dievās izvietošanas iespējas.
nas, saskaņā ar izsoles noteikumiem, tās iemaksu veicot Pašvaldības kontā. Uz izsolāmo mantu
Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja ir Vaira Polmanav personas ar pirmpirkuma tiesībām.
ne, ziedkalnieks@inbox.lv
10 dažādās nodarbību tēmas
atspoguļo dažādus pusaudžu
dzīves aspektus, kurus vecākiem ir svarīgi izprast, lai nodrošinātu sekmīgu komunikāciju un sadarbību ar jauniešiem
dažādās ikdienas situācijās.
Programmas ietvaros pusaudžu vecāki kopā ar projekta

• emociju pašregulācija;
• disciplinēšana;
• dzīves prasmes;
• rūpes par sevi.
Nodarbības ietvēra gan teorētisko, gan praktisko darbu.
Nodarbības vadīja Ozolnieku
novada sociālās darbinieces
darbam ar ģimenēm un bēr-

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

Papildus informācija pa tālr. 63084708, e-pasts: svetlana.krumina@ozolnieki.lv

AICINĀM NOVADNIEKUS UZ VESELĪGĀM AKTIVITĀTĒM!
Laikam kļūstot siltākam, 24., 25. un 26. maijā tiek plānoti pavasara laivu braucieni.
Pasākumi notiks bez dalības maksas un paredzēti kā maziem, tā lieliem Ozolnieku novada
iedzīvotājiem. Precīzāka informācija būs pieejama Ozolnieku novada sociālajos tīklos maijā.
Pasākuma aktivitātes tiek līdzfinansētas no Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/066
“Slimību profilakses un veselību veicināšanas pasākumi Ozolnieku novadā” ietvaros.
Vita Rozenfelde, Attīstības
un projektu daļas projektu vadītāja
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Saprast un pieņemt pusaudzi
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Ozolniekos rekonstruēs centralizētās
siltumapgādes pārvades un sadales
sistēmas

SIA "Ozolnieku KSDU" informācija
individuālo māju īpašniekiem

SIA "Ozolnieku KSDU"
informē, ka visiem indiAr mērķi veicināt energoefek- ievada dzīvojamā ēkā Kas- Darbi tiks veikti KF projekta viduālo māju ūdens pativitāti Ozolnieku centralizē- taņu ielā līdz dzīvojamai ēkai “Centralizētās siltumapgādes tērētājiem, kanalizācijas
pārvades un sadales sistēmas aizvadīšanas un attīrīšatajā siltumapgādes pārvades Parka ielā 1) – 217,45 metri;
nas pakalpojumu izmantotājiem, kuri izmanto
uzņēmuma ūdens piegādi
un kanalizācijas pakalpojumus, ir jābūt uzstādītiem
ūdens skaitītājiem.
Gadījumā, ja ūdens tiek izmantos dārza laistīšanai vai
citur un ūdens netiek novadīts uz attīrīšanas ietaisēm,
ir jāuzstāda atsevišķs ūdens
skaitītājs. Uzstādot ūdens
skaitītāju dārza laistīšanai,
patērētajam ūdens daudzumam netiek piemērots kanalizācijas pakalpojuma tarifs.
SIA „Ozolnieku KSDU” pie-

dāvā nomainīt/uzstādīt skaitītājus pēc cenrāža 42 EUR
(četrdesmit divi eiro) par
vienu skaitītāju (cenā ietilpst
skaitītājs, ventilis un gružu
filtrs, materiāls pēc fakta).
Uzņēmums atgādina, ka
ūdens skaitītāju rādījumus
katru mēnesi jānodod 25.datumā (ja norādītais datums
iekrīt sestdienā vai svētdienā, jānoziņo pirmdienā) uz
tālruni: 63050591 vai nosūtot uz e-pasta adresi: info@
oksdu.lv, kā arī ūdens skaitītāja rādījumus iespējams
nodot SIA "OKSDU" mājas
lapas sadaļā "skaitītāju nodošana un rēķini"
SIA "Ozolnieku KSDU"

Informējam iedzīvotājus, ka
atkritumu konteineros aizliegts
izmest būvgružus!
Būvniecības atkritumus ir iespējams noglabāt
atkritumu poligonā “Brakšķi”.
Poligona darba laiks:
un sadales sistēmā, projekta
ietvaros paredzēts veikt maģistrālo siltumapgādes inženiertīklu pārbūvi ~ 425 metru
garumā šādos posmos:
• Meliorācijas iela (no krustojuma ar Kastaņu ielu līdz
krustojumam ar Stadiona ielu)
– 129,03 metri;
• Kastaņu un Parka ielas (no

• Meliorācijas iela (no ievada
dzīvojamā ēkā Meliorācijas
ielā 21 līdz ievadam dzīvojamā ēkā Meliorācijas ielā 25)
– 78,08 metri.
Būvdarbus veiks SIA “Siltumbūve” no š.g. 15.maija
līdz 12.septembrim. Būvuzraudzību objektā nodrošinās
AS “Inspecta Latvia”.

rekonstrukcija Ozolniekos” ietvaros, id.Nr.4.3.1.0/17/A/009.
KF projekta kopējās izmaksas
282 657,21 EUR, t.sk. KF līdzfinansējums – 81 760,35 EUR.
Par siltā ūdens atslēgšanu tiks paziņots atsevišķi
pirms katra atslēguma.
SIA „Ozolnieku KSDU”

Pirmdien 9.00 – 18.00
Otrdien 9.00 – 18.00
Trešdien 9.00 – 18.00
Ceturtdien 9.00 – 18.00

Piektdien 9.00 – 18.00
Sestdien 9.00 – 15.00
Svētdien poligons slēgts.

Poligons „Brakšķi”, Līvbērzes pagasts,
Jelgavas novads, tālrunis: 26662607

Lielgabarīta atkritumu savākšanas grafiks 2019. gada maijā
Ozolniekos – 1. maijā
Adreses:
* Skolas iela 11;
* Rīgas iela 18;
* Parka ielas iekšpagalmā;
* Kastaņu iela (pie
garāžām);
* Aizupes rajons (Aizupes
4).
Cenu pagastā, Brankās 1. maijā
Adreses:
*Saules iela 7b
(pie garāžām);
*Spartaka iela
(pretī ūdenstornim).
Ānē un Tetelē – 15. maijā
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

iedzīvotājiem, tiks iekļauts
Ozolnieku maršrutā.

mikrorajona) 15.maijā.
Emburgā: 1. maija iela 5
atkritumus izvedīs 15.maijā.
Dalbē un Jaunpēterniekos
- pēc nepieciešamības
un informācijas no

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”

No 2020.gada 1.janvāra stāsies spēkā Ugunsdrošības
prasība, kas nosaka, ka visos
mājokļos ir jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem, bet
privātmājām jābūt nodrošinātām arī ar ugunsdzēsības
aparātu.
No 2008.gada 1.marta Latvijā
jaunuzbūvētās, rekonstruētās

un renovētās dzīvojamās ēkās
obligāti dzīvokļus jāaprīko ar
ugunsgrēka autonomiem detektoriem.
Dūmu detektoru pielietošana
ir efektīvs risinājums, lai pasargātu mājokļa iemītnieku
dzīvības no pēkšņa ugunsgrēka briesmām, tāpēc Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas
dienests (VUGD) aicina iedzīvotājus arī iepriekš būvētās
ēkās savai drošības nodrošināšanai iegādāties un uzstādīt
ugunsgrēku autonomos detektorus.

Dūmu detektors ir neliela izmēra ierīce, kuras uzdevums
nav dzēst, bet gan brīdināt par
izcēlušos ugunsnelaimi. Gadījumos, kad mājoklī neviena
nebūs, paliek cerība, ka ugunsgrēka autonomā detektora
spalgo signālu izdzirdēs kaimiņi un izsauks ugunsdzēsējus.
Dūmu detektori ir paredzēti
lietošanai tikai telpās.
Cik ugunsgrēka autonomo
detektoru nepieciešams uzstādīt? Ideāli būtu pa vienam
uz katru telpu, kurā uzturas
mājokļa iemītnieki un veic kādus saimnieciskus darbus.
Minimālā prasība – viens
ugunsgrēka autonomais detektors uz dzīvokli.
Vispiemērotākā vieta detektoram būtu guļamistabas un
gaiteņa griesti netālu no guļamistabas durvīm. Viensētas
dzīvojamā mājā un atsevišķi
izvietotās saimniecības ēkās
uzstādāmajiem detektoriem
jānodrošina, lai to ugunsgrēka
trauksmes skaņas signāls būtu
dzirdams tajās telpās, kurās
pārsvarā uzturas vai guļ mājas
iemītnieki. Detektori iegādājami elektropreču un specializētos ugunsdrošības aprīkojuma,
ierīču veikalos.
Raksts tapis sadarbībā ar
Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldi

Iespējas reģistrēt un
vakcinēt mājdzīvniekus
Salgales pagastā maijā notiks suņu un kaķu izbraukuma vakcinācija pret trakumsērgu.

25. maijā

plkst.10.00 Garozā pie veikala „Vesko”
plkst. 13.00 Emburgā
plkst. 14.00 Rencelēs
Pagasta iedzīvotājiem ārpus ciematiem (piebraukšana
bez maksas), iepriekš pierakstoties līdz 25. maijam.Vakcināciju veiks Salgales pagasta veterinārārste Dina Circene,
tālr. 29185709. Vakcinācijas laikā būs iespējams veikt arī
kompleksās potes un iegādāties attārpošanas medikamentus, veikt suņu čipošanu un reģistrāciju Lauksaimniecības Datu centrā.
Ozolnieku veterinārās klīnikas vakcinācijas tūre mājdzīvniekiem notiks 25.un 26.maijā pēc iepriekšējā pieraksta. Būs iespēja arī veikt
dzīvnieku mikročipēšanu,
reģistrāciju, attārpošanu,
apskati utt.
Pieteikties pie Marinas Mihailovas, PVD pilnvarotās
veterinārārstes pa tālr.
27788278 vai Ozolnieku
klīnikā - zooveikalā Meliorācijas ielā 2.

populārāku pārvietošanās
līdzekli kļūst velosipēds.
Daudzi bērni par velo satiksmes dalībniekiem kļūs
pirmo reizi.

venais ir justies droši.
Par to, ka skolēni labprāt dodas uz skolu ar velosipēdiem,
liecina veloturētāji pie nova-

Sākoties aktīvajai velo sezonai
un tuvojoties skolēnu vasaras
brīvlaikam, vēlamies vērst
vecāku uzmanību uz to, ka
pirmajiem bērna braucieniem
ar velosipēdu ir jābūt vecāku pavadībā. Kopā izbrauciet maršrutu, pa kuru bērns
brauks ikdienā, un izrunājiet,
kā pareizi būtu jārīkojas uz
ceļa dažādās situācijās. Vecākiem vajadzētu paskaidrot, ka
braucienam labāk izvēlēties
maksimāli drošāko ceļa posmu, kas ne vienmēr ir tuvākais un bieži vien var izrādīties
sarežģīts un bīstams. Sākot

da skolām. Pie tiem pieslēgti
dažādi braucamie. Uzrunātie
skolēni novērtē iespēju, sākoties pavasarim, atsākt braukt
ar velosipēdiem. Viņi uzskata, ka tas noteikti ir veselīgāk
nekā uz skolu dodoties ar
vecāku auto vai autobusu un
ātrāk – nekā, ejot kājām.
Arī skrituļdēli un skrituļslidas
nevajadzētu izmantot braukšanai pa ceļu, bet gan aktivitātēm sporta, rotaļu vai skeitborda laukumā.
Visiem braucējiem jāņem
vērā, ka uz ietvēm un uz celiņa ap Ozolnieku ezeru, lai

māmiņām ar bērnu ratiņiem!
Aicinām rūpēties par savu
un citu satiksmes dalībnieku
drošību, izvēloties piemērotus velo aksesuārus – velo
lukturus, atstarotājus, labas
pamanāmības velo apģērbu,
un, protams, velo ķiveri drošai
braukšanai.
Jaunajiem velosipēdistiem, lai
iegūtu braukšanas apliecību,
jāapgūst gan teorētiskās zināšanas par ceļu satiksmes
noteikumiem, jāprot sniegt
pirmā medicīniskā palīdzība,
jāpārzina velosipēda uzbūve,
kā arī jāvingrinās praktiskā
braukšanā. Katru gadu savas
zināšanas un prasmes velobraucējiem ir iespēja pārbaudīt „Jauno satiksmes dalībnieku forumā”, ko rīko CSDD visā
Latvijā, lai veicinātu drošību
uz ceļiem. Vairāk informācijas
atrodams CSDD satiksmes
drošības portālā bērniem un
jauniešiem: http://www.berniem.csdd.lv/index.php/satiksmes-drosiba/.
Raksts tapis sadarbībā ar
Pašvaldības policiju

Aicinām ievērot ugunsdrošību, atrodoties dabā!
Tā kā šobrīd, ilgstošā sausuma dēļ, situācija mežos un
purvos ir ar paaugstinātu
ugunsbīstamību,
aicinām

Atpūšoties mežos vai to tuvumā, ikviens iedzīvotājs aicināts
ievērot ugunsdrošības noteikumu prasības, kas nosaka,

atstāt tos bez uzraudzības, kā
arī veikt jebkuru citu darbību,
kas var izraisīt gruzdēšanu vai
ugunsgrēku. Tāpat jāatceras, ka
mežā nevērīgi izmesti atkritumi
var kļūt par cēloni uguns nelaimei - pat stikla lauska saules
ietekmē var aizdedzināt sausumā izkaltušos augus.

Piesardzību aicinām ievērot arī
pļavās, krūmājos un izcirtumos, kas šajā periodā pakļauti
līdzīgam riskam un no kuriem
uguns var izplesties tālāk nekontrolējamā virzienā un apiedzīvotājus pievērst uzma- ka aizliegts nomest degošus mērā.
nību īpašas piesardzības ie- vai gruzdošus sērkociņus, izRaksts tapis sadarbībā ar
vērošanai, tā mazinot uguns- smēķus un citus priekšmetus,
Pašvaldības policiju
grēku rašanās iespējas.
aizliegts kurināt ugunskurus,
Ozolnieku novada domes Administratīvajā komisijā martā izskatītas 10 administratīvo
pārkāpumu lietas, pārkāpējiem piemērojot brīdinājumus, audzinoša rakstura piespiedu
līdzekli nepilngadīgajam un naudas sodus par kopējo summu EUR 490,00.
Konstatētie pārkāpumi:
• par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu
(LAPK 106.panta pirmā daļa);
• par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu (LAPK 173.panta pirmā daļa);
• par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, ja tā rezultātā bērns izdarījis sīko huligānismu
(LAPK 173.panta otrā daļa);
• par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas (LAPK 173.panta trešā daļa);
• par būves patvaļīgu būvniecību (LAPK 152.panta otrā daļa);
• par alkoholisko dzērienu lietošanu un atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis
nepilngadīgais (LAPK 171.1 panta otrā daļa);
• par zemes piesārņošanu ar atkritumiem un piegružošanu (LAPK 58.pants);
• par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā (LAPK 75.panta otrā daļa).
Administratīvās komisijas priekšsēdētāja Jana Vilciņa

OZOLNIEKU AVĪZE / PĀRVALDE

Velosezona ir klāt - atgādinām par drošību!
Jaunas prasības
sākoties siltākiem velosipēdista gaitas jāiegau- novērstu nevēlamas sadurugunsdrošībai mājokļos Pavasarī,
laikapstākļiem, par aizvien mē, ka, lai šķērsotu brauktuvi, smes, vienmēr priekšroka
velosipēdu var stumt, jo gal- ir jādod kājāmgājējiem un
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Kad mēs augām, tad gan...

6. aprīlī Ozolnieku Tautas
namā aizvadīta 2.Ozolnieku
novada Vecāku konference,
kurai pamati tika likti pirms
gada. Ozolnieku novada Izglītības nodaļa ikdienas darbā
saņem vecākus un pedagogus interesējošus jautājumus
un priekšlikumus, kas atspoguļo tēmas, uz kurām nepieciešams sniegt speciālistu atbildes. Šie jautājumi skar gan
izglītības saturu, gan izglītības
iestādes. Vecāku konference
ir kā platforma, kur vecāki un
dažādu izglītības jomu speciālisti satiekas savā starpā,
uzklausot viens otru un veidojot savstarpēju dialogu. Pasākumā piedalījās vairāk nekā
107 vecāki un 25 bērni.
Konferenci ar skanīgu priekšnesumu atklāja Ozolnieku
vidusskolas bērnu folkloras
kopa ”Knipati” Ineses Mičules

vadībā, un Ozolnieku novada
domes priekšsēdētāja Daiņa
Liepiņa uzruna. Ozolnieku
jaunieši, Milanas Pivovaras
vadībā, konferences dalībniekus iepazīstināja ar neformālās izglītības aktivitātēm novadā un abu jauniešu centru
darbību.
Bērni mainās. Mainās arī gaidas pret pirmsskolas izglītības
iestādi un skolu. Mēs balansējam starp bērnu kā individualitāti un bērniem grupā,
starp pārslodzi un brīvību,
iestādes likumiem un vecāku
vēlmēm, seniem ieradumiem
un jaunām metodēm, kompetenču pieeju. Kā tajā visā
neapjukt un apzināties savu
nozīmi bērna dzīvē? Ar to visu
novada vecākiem palīdzēja
tikt galā ielūgtie lektori.
Seminārus vadīja psiholoģes
Iveta Aunīte un Līga Ber-

Pašvaldība atbalstīs bērnu un
jauniešu vasaras nometnes
Izglītības, kultūras un sporta daļas Izglītības nodaļas izveidota
komisija izvērtēja saņemtos vasaras nometņu projektus, kas
iesniegti saskaņā ar 2016. gada 8. marta Ozolnieku novada
domes apstiprināto Ozolnieku novada bērnu un jauniešu
vasaras nometņu projektu konkursa nolikumu un 18.aprīļa
domes sēdē deputāti nolēma piešķirt finansiālu atbalstu sekojošiem projektiem:
Līdzfinansējums
no Ozolnieku novada pašvaldības
(EUR)
500

Kopējās
projekta
izmaksas
(EUR)
1382.00

Vasaras nometne
jauniešiem „Tuvu
2019”

500

7451.22

Dienas nometne
“Varavīksne 2019

500

700.00

Projekta
iesniedzējs

Projekta
nosaukums

Biedrība
„Ozolnieku
novada
daudzbērnu ģimeņu
biedrība”

Nometne Ozolnieku
novada daudzbērnu
ģimeņu bērniem
un jauniešiem ar
vecākiem – 2019
“Iepazīstam mūsu
saknes”

Biedrība
„Tuvu”
Biedrība “Salgales atbalsta
biedrība”

nāte, priesteris un Bārbeles
zēnu pamatskolas „Saknes
un spārni” dibinātājs Andrejs
Mediņš, kā arī par veiksmīgām
bērnudārza gaitām ar vecākiem diskutēja Elīza Juste,
Izglītības, kultūras un sporta
daļas vadītāja. Starpbrīžos
vecāki varēja ne tikai iegrimt
sarunās savā starpā, bet arī
iepazīt novada izglītības iestāžu sagatavotās prezentācijas un katras iestādes īpašo
piedāvājumu.
Konferences organizatori bija
parūpējušies gan par fiziskajām ērtībām – plašas telpas,
iespēja atstāt bērnus pieskatīšanai, pusdienām, gan arī
par intelektuālo piepildījumu.
Mums ir svarīgi uzklausīt vecākus, skaidrot viņiem mūsu
darbu, redzējumu par attīstību, un darīt to pēc iespējas
nepastarpināti. Tajā pašā laikā
apzināmies, ka vecākiem, tāpat kā jebkuram, ir nepieciešams turpināt izglītoties par
to, kā vislabāk atbalstīt savus
bērnus izglītošanās procesā.
Atsauksmes pēc konferences
bija pozitīvas un vecāki norādīja, ka labprāt apmeklētu
līdzīgus pasākumus arī turpmāk. Ceram, ka Ozolnieku novada Vecāku konference kļūs
par tradīciju.
Elīza Juste,
Izglītības, kultūras un sporta daļas
vadītāja

Jaunieši tiekas ar deputātiem
22. martā Ozolnieku jaunieši
aizvadījuši pasākumu ”Virtuļi
ar deputātiem'', kura galvenais mērķis bija risināt jauniešiem svarīgos jautājumus
kopā ar novada politiskajiem
spēkiem.
Jaunieši ar Ozolnieku novada deputātiem diskutēja par
šādiem jautājumiem:
• mobilitāte novadā,
• jauniešiem piemērotas vides
radīšana novadā,
• jauniešu nodarbinātība novadā,

• jauniešu nākotne novadā.
Pasākumā pulcējās jaunieši
no dažādām novada apdzīvotām vietām- Ānes, Garozas,
Ozolniekiem un Teteles. Pasākums norisinājās Ozolnieku
Jauniešu centrā. Šajā pasākumā ieinteresēts bija arī domes
priekšsēdētājs Dainis Liepiņš,
kurš uzklausīja jauniešu viedokli par novada attīstību, kā
arī sniedza atbildes uz klātesošo jautājumiem.
Milana Pivovara, Ozolnieku
Jauniešu centra vadītāja

Skolēni dodas koncertceļojumā pa Eiropu
2. aprīlī iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros Garozas
pamatskolā 1. - 9. klases skolēniem bija iespēja noklausīties
koncertstāstu „Eiropa dzied Latvijai”, kurā klausītāji tika iepazīstināti ar Eiropas tautu vienu no nacionālajām pamatvērtībām – tautasdziesmām.
Visas dziesmas izskanēja latviešu valodā, kas ļāva skolēniem
izprast, katras tautas dziesmas tekstu. Koncertstāstā tika apvienotas 28 Eiropas tautu tautasdziesmas. Programmas laikā klausītājiem bija iespēja iepazīties ne tikai ar tautu mūziku,
bet vizuāli sekot arī ceļojumam kartē un iepazīt katras tautas
nacionālo kultūru un simboliku.
Skolēni pasākumu novērtēja kā iespēju iepazīt kaimiņvalstis,
to tautasdziesmas un paplašināt redzesloku.
Eva Štelmahere, Garozas pamatskolas skolotāja

Skolēni piedalās akcijā „Skolas soma”
Ozolnieku
vidusskolas
audzēkņi aktīvi apmeklē
akcijas ”Skolas soma” piedāvātos pasākumus.
15.martā 12.klase devās uz
K.Ulmaņa piemiņas muzeju
"Pikšas", kur skolēni papildi-

eposs, ar skolēnu iesaistīšanos.
8.klases 29.martā devās uz
Rīgu, kur piedzīvoja īstu muzeju dienu. Dzelzceļa muzejā
skolēni iepazinās ar stacijas
dzīvi, tad ar orientēšanās spē-

nāja savas zināšanas valsts
vēsturē, uzzināja par valsts
pārvaldes formām, par tā
saucamiem „ulmaņlaikiem"
un pašu Kārli Ulmani. Skolēni
atzina, ka šāds mācību process ir daudz saistošāks un
prātā paliekošāks, kā vēstures
grāmatu lasīšana.
9.b un 9.c klases 20.martā devās uz Andreja Pumpura muzeju Lielvārdē, kur iepazinās
ar eposa "Lāčplēsis" stāstu.
Teatrālā veidā tika izspēlēts

les palīdzību iepazina Latvijas
Nacionālās bibliotēkas plašās
telpas un iespējas, noslēgumā dodoties uz Okupācijas
muzeju, kur iepazinās ar dzīvi
PSRS laikā. Skolēni atzina, ka
ar dažādu aktivitāšu palīdzību
muzejus iepazīt ir interesantāk.
7.klases 27.martā Dabas muzejā apmeklēja divas muzejpedagoģiskās nodarbības
- "Nelegālā tirdzniecība"
un "Ieži". Skolēni pilnveido-

ja iepriekš mācību stundās
apgūto, iepazīstot klātienē
dažādus eksponātus.
Vairākas reizes Ozolnieku vidusskolā viesojās Rakstniecības
un mūzikas muzejs ar daudzveidīgām nodarbībām. 1.klases
apmeklēja "Lasāmskapi" un
"Skaņu pasauli", aicinot iepazīt fantāzijas pasauli caur
lasītprieku, rosinot bērnus iztēloties dažādus stāstus. Bet
"Skaņu pasaulē" tika iepazīti
dažādi mūzika instrumenti, kā
arī pašiem bija iespēja veidot
instrumentus no dažādiem
materiāliem.
10. un 11. klase izvēlējās nodarbību "Manuskripti nedeg.
Tie slīkst!", kur uzzināja daudz
jauna un vērtīga par plaģiātisma darbiem latviešu literatūrā
un mūzikā. Katram no skolēniem bija iespēja arī analizēt
autordarbus, kas ļāva izprast
dažādus plaģiātisma aspektus. ”Skolas somas” programmā turpināsim piedalīties līdz
maija beigām.
Rūta Bergmane, Ozolnieku vidusskolas direktores vietniece interešu
izglītības jomā

grupā, ar iespēju piešķirt kopā
līdz 5 papildvietām pēc Komisijas ieskatiem;
• līdzfinansējumu līdz 300
EUR dalībai izglītojamā izvēlētā nometnē, kopā 20 izglītojamajiem – 14 no visām Ozolnieku novada vispārējās izglītības
iestādēm 7.-12.klašu grupā un
6 no visām Ozolnieku novada
profesionālās ievirzes izglītības
iestādēm;

1.aprīlim, konkretizējot balvu fondu:
• Izglītības nodaļas organizētas izglītojošās ekskursijas norises plānu, laiku un maršrutu,
• Izglītības nodaļas organizēta
godināšanas pasākuma norises datumu un vietu,
• Pašvaldības stipendijas apmēru, kā arī līdzfinansējuma
apjomu dalībai skolēna izvēlētā izglītojošā nometnē.

• pašvaldības stipendiju uz
vienu mācību gadu (no septembra līdz maijam):
trim izglītojamajiem, kuri turpina mācības Ozolnieku vidusskolas 10.-12.klasē, 75 EUR/
mēnesī apmērā un vienam
Ozolnieku vidusskolas absolventam, kurš turpina studijas
augstskolā, - 150 EUR/mēnesī
apmērā;
• dalību godināšanas pasākumā visiem izglītības iestādes
pieteiktajiem Izglītojamajiem.
Izglītības nodaļa aicina pieteikties apbalvojumam līdz

Izglītības iestādes administrācija izskata pieteikumus, pārbauda iesniegtās informācijas
patiesumu, apstiprina tos un
nodod Domes ēkas 16.kabinetā Izglītības nodaļas izveidotā
izvērtēšanas komisijā. Izglītības iestādes administrācija
par piešķirto apbalvojumu
paziņo izglītojamajiem 5 dienu
laikā pēc Komisijas lēmuma
pieņemšanas.
Lai pretendētu uz apbalvojumu – izglītojoša ekskursija,
vispārējo izglītības iestāžu
3.-6.klašu izglītojamie līdz

1.maijam ar klases audzinātāja vai vecāku palīdzību aizpilda
pieteikumu, norādot gan savus
sasniegumus mācībās, olimpiādēs un konkursos, gan apliecinot dalību skolas un novada
mēroga pasākumos.
Lai pretendētu uz apbalvojumu – līdzfinansējums dalībai
pašu izvēlētā izglītojošā nometnē, vispārējo izglītības iestāžu 7.-12.klašu Izglītojamie un
profesionālās ievirzes izglītības
iestāžu Izglītojamie raksta un
līdz 30.maijam savas izglītības iestādes administrācijai
iesniedz motivētu pieteikumu
iesnieguma formā, kurā apraksta sevis izvēlēto izglītojošo
nometni un pamato savu sniegumu šādos kritērijos:
• mācību sasniegumi;
• uzvedība izglītības iestādē;
• panākumi olimpiādēs, konkursos, sacensībās;
• līdzdalība un aktivitāte skolas,
novada un valsts līmeņa pasākumos;
• līderība, vienaudžu ideju pārstāvniecība, iniciatīvu virzīšana, īstenošana;
• cita būtiska informācija, ko
ņemt vērā, izvērtējot skolēna
sasniegumus.
Lai pretendētu uz apbalvojumu – Pašvaldības stipendija,
Ozolnieku vidusskolas 9.-12.
klašu Izglītojamie un citu Ozolnieku novada skolu 9.klašu Izglītojamie, kas plāno turpināt
mācības Ozolnieku vidusskolā,
raksta un līdz 30.maijam savas izglītības iestādes administrācijai iesniedz motivētu
pieteikumu iesnieguma formā,
norādot savu atbilstību šādiem
kritērijiem:

• augsti mācību sasniegumi;
• laba un teicama uzvedība;
• panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos,
sacensībās;
• līdzdalība un aktivitāte skolas, novada un valsts līmeņa
pasākumos;
• līderība, vienaudžu ideju pārstāvniecība, iniciatīvu virzīšana, īstenošana;
• cita būtiska informācija, ko
ņemt vērā, izvērtējot skolēna
sasniegumus.
Lai izglītojamie saņemtu apbalvojumu – dalība godināšanas pasākumā, katra izglītības
iestāde Izglītības nodaļai kopā
ar pieteikumiem uz izglītojošo
ekskursiju, iesniedz sarakstu ar
izglītojamajiem, kuri uzrādījuši
sasniegumus mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos,
kā arī sporta sacensībās.
Izglītojamie, kas pieteikti dalībai godināšanas pasākumā,
var saņemt arī vienu individuālo apbalvojumu (dalība ekskursijā, Pašvaldības stipendija
vai līdzfinansējums dalībai izglītojošā nometnē).
Katrs 9.-12.klašu izglītojamais var pieteikties gan
Pašvaldības stipendijai, gan
līdzfinansējumam dalībai
nometnē, bet saņemt var tikai vienu no minētajiem apbalvojuma veidiem.
Informāciju par izglītojamajiem, kuri saņēmuši apbalvojumus, ievietos Ozolnieku
novada mājas lapā: www.ozolnieki.lv un publicēs Ozolnieku
novada Facebook.com profila
ziņu lentē.
Ance Jaka,
Izglītības nodaļas vadītāja

“Zinu, protu un daru – savās mājās, Latvijā, Eiropā
un pasaulē” –Mobilais zināšanu ekspresis viesojas
Ozolnieku vidusskolā
Teteles pamatskolā skolēni
tiekas ar absolventiem
Katru gadu pavasarī Teteles
pamatskolā atgriežas absolventi, lai dalītos pieredzē
un ar saviem veiksmes stāstiem, kā sasniegt nospraustos dzīves mērķus.
Veselu nedēļu klasēs virmoja
atmiņas par skolas laiku un
atkalredzēšanās prieks. Vecāko klašu skolēniem bija iespēja uzklausīt interesantus stāstus par dažādām profesijām.
Plašu ieskatu savā profesijā
sniedza arhitekte, iepazīstinot
ar izstrādātajiem projektiem
un pastātos par to, kur un kā
var apgūt arhitekta profesiju.
Ar atraktīvu stāstījumu par
piedzīvoto debesīs dalījās
skolas
absolventi-stjuarti.
Interesanti savu darbu pre-

zentēja laborante no Rīgas
Stradiņa universitātes Transplantoloģijas laboratorijas,
iepazīstinot skolēnus, kādus
zinātniskos pētījumus veic
laboratorijā, kādas īpašības
nepieciešamas, lai tur strādātu, ko tur pēta un kā jārīkojas,
lai policijai palīdzētu atrisināt
krimināllietas.
Skolēniem ir interesanti un
vērtīgi tikties ar bijušajiem
Teteles skolas absolventiem,
ieklausīties viņu veiksmes
stāstos, uzklausīt padomus.
Savukārt skolotāji priecājas
par savu audzēkņu sasniegumiem un iegūst pozitīvu lādiņu turpmākajam darbam.
Inga Bērziņa, Teteles pamatskolas
skolotāja

Gatavojoties Eiropas dienai
9. maijā, jau ceturto gadu,
piedāvājot izzinošas interaktīvas nodarbības sākumskolas skolēniem, 21.
martā uz Ozolnieku vidusskolu bija devies Mobilais
zināšanu ekspresis. Šogad
tā vadmotīvs - „Zinu, protu, daru – Latvijā, Eiropā un
pasaulē!” Nodarbību radošā
daļa izstrādāta, piedaloties
iluzionistam Robijam Trankalim.
Radošās nodarbībās 2.-3. klasēs bērni nonāca pie atbildēm
uz jautājumiem:
• Kāpēc ir jāinteresējas, jāzina
un jāsaprot apkārt notiekošais?
• Par ko domā un runā ģimenē, klasē, skolā, pilsētā, Latvijā un Eiropā?
• Kādus jautājumus kopā atrisināt ir vieglāk nekā vienam
pašam?

• Kā politiskie lēmumi ietekmē ikdienu? Kā tos veido un
pieņem?
• Kā sabiedrība iesaistās lēmumu pieņemšanā?
Nodarbību mērķis ir mudināt
bērnus būt vērīgiem, līdzdarboties un izprast apkārt notiekošo, apzinoties savu lomu
un iespējas ietekmēt dzīvi.
Iepazīstot Eiropas Savienības
moto „Vienoti daudzveidībā”,
nodarbību dalībnieki veidoja
improvizētu orķestri, saklausot, ka viens instruments skan
skaisti, bet košāks skanējums
rodas, muzicējot kopā, t.i.,
vairāk sasniedzam sadarbojoties.
Skolotāji uzsver, ka Mobilā
zināšanu ekspreša nodarbības ir svarīgas un efektīvas,
jo notiek skolēniem neierastā
formā, pārsteidzot, rosinot
zinātkāri, nodrošinot ikviena
iesaisti un pilnveidojot izprat-

ni par savu lomu sabiedrībā.
Pēc šīm vizītēm sākumskolas
skolēni labāk izprot, ka dzīvo,
ne tikai savā pilsētā, novadā, Latvijā, bet arī Eiropā un
pasaulē. Bērni var nosaukt
lietas, ko dara savās mājās,
skolā, Latvijā, Eiropā, lai tās
būtu patīkamas un kļūtu arvien labākas.
Projektu ar Eiropas Komisijas
pārstāvniecības Latvijā atbalstu īsteno "Eiropas Kustība
Latvijā". Vairāk par Mobilo zināšanu ekspresi var uzzināt
www.esmaja.lv.

Informāciju sagatavoja: Liene
Valdmane, Eiropas Kustība
Latvijā ģenerālsekretāre, un Anna
Sloka, Izglītības nodaļas vadītājas
vietniece

OZOLNIEKU AVĪZE / IZGLĪTĪBA

Noteikumi Ozolnieku novada uzcītīgāko skolēnu apbalvošanai 2019. gadā

Arī 2008./2019.gada mācību
gada noslēgumā paredzēts
rīkot skolēnu apbalvošanu,
nodrošinot līdzfinansējumu
dalībai nometnē, ekskursijā, godināšanas pasākumā
un piešķirot stipendiju tiem
mūsu novada pašvaldības
izglītības iestāžu izglītojamiem, kuri uzrādījuši augstus mācību sasniegumus,
demonstrē labu un teicamu
uzvedību, pierāda savu līdzdalību un motivāciju piedalīties dažādās ārpusskolas
aktivitātēs novada un plašākā mērogā. Ar Ozolnieku
novada domes 2018.gada
15.novembra lēmumu ir apstiprināt noteikumi “Ozolnieku novada izglītojamo
apbalvošana.”
Noteikumos aprakstītā kārtība
attiecas uz izglītojamiem, kuri
mācās Ozolnieku novada vispārējās vai profesionālās ievirzes izglītības iestādēs un, kuru
pamata dzīvesvieta ir deklarēta Ozolnieku novadā.
Jauno noteikumu mērķis –
motivēt kvalitatīvam mācību
procesam, veicināt izglītojamo
piederības sajūtu novadam,
un mērķtiecīgu izaugsmi, novērtējot sasniegumus vispārējā un profesionālās ievirzes
izglītībā, akcentējot mācību un
radošas darbības, līdzdalību,
lojalitāti un līderību.
Jaunā apbalvošanas kārtība
paredz, ka Ozolnieku novada
pašvaldība piešķir:
• dalību izglītojošā ekskursijā
ne vairāk kā 36 izglītojamajiem
- pa vienam no katras klases
Ozolnieku novada vispārējās
izglītības iestāžu 3.-6.klašu

Aprīlis 2019

9

OZOLNIEKU AVĪZE / IZGLĪTĪBA

Aprīlis 2019

10

"raDOT prasmes" projekts Garozas un Salgales pamatskolās

4. aprīlī sākās pedagogu apmācības ceļā uz bērncentrētas izglītības pieeju, drošas
un atbalstošas vides izveidi,
saskaņā ar jaunajām Skola
2030 vadlīnijām izglītības
kvalitātes un vides uzlabošanā Garozas un Salgales
pamatskolās Ozolnieku novadā.
Pirmās mācību dienas tēma
bija “Četru attīstības posmu
teorija” un pieaugušā loma
foto no Genius Com arhīva
katrā no šiem posmiem. Diskusijās nonācām pie atziņām, radošo enerģiju, kā atbalsto- pieredzē, kā vairot pedagokā palīdzēt bērnam attīstīt ša un droša vide var ietekmēt gos pašpārliecību par sevi un
viņa potenciālu un izpaust bērna izaugsmi. Dalījāmies savām spējām, vēlmi kopā ar

bērniem attīstīt savas kompetences un prasmes.
Nākamajā apmācību dienā padziļināti izzinājām bērna prātu
dažādos attīstības posmos.
Šoreiz sīkāk izzinājām absorbējošo prātu, kas ir neapzināta
bērna spēja uzsūkt zināšanas,
informāciju un apkārtējo vidi
bez selekcijas – kā foto vai
video kamera. Svarīgi nodrošināt bērnu ar bagātīgāku dzīves vidi, kas nodrošina iespēju
pataustīt, pagaršot, izjust un
pieredzēt.
Šādu attīstošu vidi veidosim
arī Garozas un Salgales pa-

matskolās, lai radītu un attīstītu pratības, tikumus, dotu
vērtības, kas bērnam ļaus dzīvot, strādāt un turpināt izglītoties visu mūžu. Tādēļ izglītības
procesu plānots izveidot tā,
lai bērnā izkoptu vispārcilvēciskās vērtības un uzturētu
interesi par pasauli, dzīvi un
cilvēkiem.
Projektu realizē Izglītības, kultūras un sporta daļas Izglītības
nodaļa pirmsskolas un sākumskolas posmos.
Elīza Juste, Izglītības, kultūras un
sporta daļa

ES Erasmus+ programmas starpskolu stratēģiskās partnerības
projekta Nr. 2017-1-PL01-KA219-038319_6 “Promoting Art” aktivitātes Portugālē:
Starpvalstu sanāksme
No 2019.gada 19.-21.martam
Salgales pamatskolas skolotājas Iluta Aleksīna, Anda
Silgaile un direktore Irēna
Pauloviča devās uz Portugāli
pie projekta “Promoting Art”
sadarbības partnera Porto dizaina skolu (Escola de
Moda do Porto), lai piedalītos
piektajā starpvalstu sanāksmē. Kā ierasts galvenais
sanāksmes darbs notika trīs
dienas. Vizītes laikā partneri
no Polijas, Bulgārijas, Igaunijas, Latvijas iepazinās ar dažādām mācību metodēm un
mācību procesa organizēšanu skolā, pārrunāja aktuālos
jautājumus par nākamo īstermiņa skolēnu grupu apmaiņas vizīti Porto, precizēja
īstenoto aktivitāšu atskaites,
noteica projektā turpmāko
semināru un darbību stratēģiju, rīcības plānu, metodes.
Tikšanās laikā partneri sav-

starpējā pieredzes apmaiņā
dalījās informācijā kā labāk
risināt plānotās darbības,
tika diskutēts par projekta
atpazīstamību sociālajos tīklos, plānota projekta pēdējā
posma norise Latvijā, kad no
21. līdz 23. maijam Salgales
pamatskolā viesosies projekta ”Promoting Art” valstu
koordinatori, savukārt no 3.

līdz 7.jūnijam notiks skolēnu
grupu īstermiņa apmaiņas
vizīte. Saņemot sertifikātus

dalībnieki atzinīgi novērtēja Portugāles kolēģu darbu
sanāksmes organizēšanā
un vadīšanā, kā arī pateicās
par iespēju iepazīt vienu no
skaistākajām Portugāles un
Eiropas pilsētām - Porto.

Porto dizaina skolu devās Salgales pamatskolas skolnieces
Kristīne Bula un Samanta Eva
Rendore kopā ar skolotāju Ilzi
Šucu, lai piedalītos projekta
“Promoting Art” skolēnu grupu īstermiņa apmaiņas vizītē.
“Porto pilsēta ir brīnišķīga ar
Anda Silgaile, Erasmus+ prog- savu vēsturisko vecpilsētu un
rammas projekta „Promoting Art"
koordinatore Latvijā, Salgales Mū- tās unikālo arhitektūru. Viezikas un mākslas skolas direktore sojoties skolā, piedalījāmies
dažādās aktivitātēs – izšuvām un veidojām neparastu
apģērbu no lietota džinsa
auduma. Atraktīvā skolotāja
Džordana stundā, iepazinām
pasaules mūzikas, mākslas
un dizaina vēsturi. Apmeklējām iespaidīgo, jaunuzcelto
koncertzāli “Casa da Musica”.
Iepazinām arī instalāciju dabas parku un muzeju “Serralves”. Pēc tam apmeklējām
valdības namu “Praca do
Skolēnu grupu īstermiņa Commercio”. Visi Portugālē
apmaiņas vizīte
apskatītie mākslas objekti bija
No 31.marta līdz 6.aprīlim uz grandiozi un apbrīnas vērti.

Apmeklējām vecpilsētu un
uzkāpām pilsētas augstākajā
tornī “Clarigos”.
Tā bija lieliska, vienreizēja pieredze un piedzīvojums visiem
projekta dalībniekiem. Paldies
portugāļu draugu ģimenēm,
kuras mums veltīja laiku un
uzņēma savās mājās. Mēs ar
savām ģimenēm labprāt vēl
atgrieztos Portugālē un iepazītu vairāk šo brīnišķīgo pilsētu Atlantijas okeāna krastā.”
Samanta Eva Rendore un
Kristīne Bula, Salgales
pamatskolas 9.klases skolnieces

Vairāk informācijas par projektu var uzzināt projekta
mājaslapā -https://proartprojet.wixsite.com/proartproject, par Erasmus+ programmu - Valsts izglītības
attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā
Erasmus+.

Arī šogad skolēni varēs strādāt vasaras brīvlaikā
Nodarbinātības
valsts
aģentūra (NVA) sadarbībā
ar darba devējiem arī šovasar no jūnija sākuma līdz
augusta beigām īstenos
skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu, kurā varēs
piedalīties skolēni vecumā
no 15 līdz 20 gadiem, kas
mācās vispārējās, speciālās
vai profesionālās izglītības
iestādēs. Piedaloties vasaras nodarbinātības pasākumā, skolēni iegūs praktisku
darba pieredzi, strādājot
darba devēju piedāvātajās
profesijās, uzzinās, kas ir
darba intervija, darba līgums un darba tiesiskās
attiecības, gūs priekšstatu
par darba tirgus vidi.
Vispirms NVA filiāle ar darba
devēju noslēgs sadarbības
līgumu, bet pēc tam darba
devējs ar skolēnu slēgs darba
līgumu, nodrošinot skolēnam
darba vadītāju, kurš jaunietim
palīdzēs apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes

un iemaņas.
Par paveikto darbu skolēns
saņems atalgojumu vismaz
valstī noteiktās minimālās
algas apmērā par pilnu nostrādātu darba laiku mēnesī.
NVA darba devējam nodrošinās dotāciju skolēna mēneša
darba algai 50% apmērā no
valstī noteiktās minimālās
mēneša darba algas, savukārt otru algas pusi skolēnam
maksās darba devējs pats.
NVA darba devējam maksās
arī dotāciju darba vadītāja
darba algai.
NVA apmaksās veselības
pārbaudes skolēniem, ja to
paredz normatīvie akti par
obligātajām veselības pārbaudēm, kā arī apdrošinās
skolēnus pret nelaimes gadījumiem darbavietās. Savukārt
darba devējs par nodarbināto
skolēnu veiks darba devēja
un darba ņēmēja nodokļu
nomaksu. Skolēni netiks nodarbināti darbos, kas saistīti
ar paaugstinātu risku viņu

drošībai, veselībai, tikumībai
un attīstībai.
”Skolēnu pieteikšanos dalībai
„Nodarbinātības pasākumos
vasaras brīvlaikā personām,
kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”
plānots uzsākt maija sākumā. Arī šogad skolēni vasaras darbam varēs pieteikties
elektroniski ar NVA interneta
vietnes starpniecību,” informē NVA Jelgavas filiāles vadītājs Aigars Rublis.
Skolēns, kurš piedalīsies NVA
nodarbinātības pasākumā
vasaras brīvlaikā un nebūs
sasniedzis 19 gadu vecumu,
netiks noņemts no vecāku
apgādības, to paredz likums
"Par iedzīvotāju ienākumu
nodokli", līdz ar to vecākiem
tiks saglabāti nodokļu atvieglojumi, ja tādi ir noteikti.
Raksts tapis sadarbībā ar
NVA Jelgavas filiāli
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vēstures izziņas maršrutu,
Kūdras rūpnīcu, Kūdras ielu,
Mežaparku) un noslēgumā
došanās uz Uzvaras līdumu un
viesošanās pie kalēja Jāņa Vaivoda. Savukārt, piedaloties
braucienā Ozolnieku novadā, būs iespēja paviesoties
Latvijas valsts 1.prezidenta
Jāņa Čakstes dzimtas mājās
„Auči”, stādaudzētavā „Bētras” un nobaudīt garšīgas
marmelādes, Teteles parkā
un Tetelmindes tornītī, pusdienot vietā ar stāstu - „5
Masti” un noslēgumā iepazīties ar latviskām tradīcijām un godiem lauku sētā
„Caunītes”. Pārējo pieredzes
apmaiņas braucienu programmas tiks izsludinātas līdz
ar pieteikšanās atvēršanu uz
tiem.
Pirmais brauciens plānots
jau š.g. 25.aprīlī Olaines novadā, otrais 22.maijā Ozolnieku novadā, nākamais
20.jūnijā Mārupes novadā,
tad 18.jūlijā Ķekavas novadā
un augustā Babītes novadā,
septembrī Jelgavas novadā.
Braucienos no katra sadarbības novada tiks dota iespēja
piedalīties 5 tūrisma jomas

Ja esi Ozolnieku novada
tūrisma pakalpojumu sniedzējs un vēlies, lai par tevi
uzzina Latvijas un ārvalstu tūristi, izmanto iespēju
pieteikt savu piedāvājumu
Jelgavas reģionālajā tūrisma centrā, kas uz sadarbības līguma pamata pārstāv
Ozolnieku novadu tūrisma
jautājumos. Aicināti arī tie
uzņēmēji, kas rada un dara
ko interesantu, kas nav tieši
saistīts ar tūrismu, bet labprāt
uzņemtu pie sevis un nodemonstrētu savas īpašās prasmes vai produktu plašākam
lokam. Tie var būt mājražotāji,
kas piedāvā kādu degustāciju,
varbūt skaisti iekoptu dārzu
saimnieki, kolekcionāri vai ražotāji, kas var nodemonstrēt
izzinoši radošu procesu. Ar
mūsu pusē piedāvāto tūrisma
pakalpojumu klāstu var iepazīties Jelgavas reģionālā tūrisma
centra mājas lapā www.visit.
jelgava.lv.
Ja tavs piedāvātais pakalpojums, pasākums vai tūrisma
produkts ir jauns, tūrisma
centra speciālisti aizbrauks
klātienē iepazīties ar piedāvājumu. Sākumā informācija tiks
ievietota tūrisma mājas lapā
un sociālajos tīklos, bet vēlāk,

kad piedāvājums būs pārbaudīts un stabils, informāciju
publicēsim kopīgos bukletos,
lai tos dalītu gan starptautiskās izstādēs, gan pasākumos
Latvijā, tā veicinot Ozolnieku
novada tūrisma pakalpojumu
sniedzēju atpazīstamību!
Ozolnieku novadā jau ir aktīvi
tūrisma pakalpojumu snie-

profesionāļiem.
Lai pieteiktos braucienam,
jāaizpilda
reģistrēšanās
anketa: ej.uz/PieredzesApmaina un jāsaņem apstiprinājums par dalību braucienā
uz anketā norādīto e-pastu.
Dalība ir bez maksas un tajā ir
iekļauti transporta pakalpojumi no attiecīgā pieredzes apmaiņas brauciena sākumpunkta, ieejas maksas apskates
objektos, pusdienas un grupas
vadītāja/gida pakalpojumi.
Vairāk informācijas par braucieniem un pieteikšanos, rakstot uz e-pastu turismskopa@
pierigaspartneriba.lv, zvanot
28644888 vai sekojot līdzi
jaunumiem Facebook.com/
pieriga.travel.
Projektu „Tūrisms kopā” (1700-A019.332-000005) īsteno
biedrība „Pierīgas partnerība”
kopā ar biedrību „Lauku partnerība „Lielupe””, Partnerība
„Daugavkrasts” un Babītes,Mārupes, Olaines, Ķekavas,
Ozolnieku un Jelgavas novadu
pašvaldības Lauku attīstības
programmas 2014.—2020. gadam pasāk umā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”
ietvaros.

Aiva Vancāne

Aicina atsaukties Ozolnieku novada
tūrisma pakalpojumu sniedzējus
dzēji, kuri līdz šim izmanto
sadarbības iespējas un priekšrocības. Aicinām arī tevi pievienoties, aizpildot anketu mājas
lapā: http://www.visit.jelgava.
lv/kontakti. Nepieciešamas arī
kvalitatīvas, uzrunājošas un
piedāvājumu vispusīgi raksturojošas fotogrāfijas.
Attīstības un projektu daļa

uzņem audzēkņus
mācībām 1.klasē 2019./20.m.g.
Klavieru, ģitāras, flautas,
trompetes, saksofona, akordeona,
sitaminstrumentu spēles un
VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS
izglītības programmās.
Tālrunis informācijai:
mob.26572618 (direktore A. Silgaile)
Konsultācijas un uzņemšana notiek:
2019.gada no 28.maija - 14.jūnijam
Salgales MMS Emburgā.
Reģistrējoties jāiesniedz dokumenti:
• Vecāku iesniegums (skolas forma),
• Ārsta izziņa,
• Jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība.

Dabas spēks veselībai
Pavasara gaidās norisinājās
mācību seminārs, kurš tika
organizēts veselīga dzīvesveida piekritējiem, pirtniekiem no Jelgavas, Gulbenes,
Daugavpils, Ilūkstes un
Ozolnieku novadiem, kuri
vēlas pilnveidot savas iemaņas un prasmes turpmākajā
darbībā. Apmācības bija viens
no pasākumiem, kas norisinājās LEADER starpvalstu sadarbības projekta „Dabas spēks
un pirts tradīcijas - sev, ģimenei un biznesam!” ietvaros.
Trīs dienu pasākumā apskatītas sekojošas tēmas, iekļaujot praktisko darbošanos pirtī
-„Pirtnieka veselība pirtī un
ārpus tās”, „Pirts – daba – cilvēks”, „Procedūras, rituāli un
pērienu tehnikas pirtī”. Apmācības vadīja un pieredzē par
veselīgu dzīvesveidu dalījās
Lielvārdes pirts ūdens skolas
dibinātājs un vadītājs – Aigars
Kruvesis.
Pasākuma dalībnieki apguva
arī egles, priedes un kadiķa

pirts slotu īpašas siešanas
tehnikas, kuru laikā pirts slotas kātiņš tiek “iebalzamēts” –
pirts slotas kāts tiek apdedzināts, apstrādāts ar medu un,
visbeidzot, ievaskots, tādējādi
pirts slotām piešķirot ilgāku
kalpošanas mūžu. Bija arī
ieskats tautasdziesmu pielietojumā, saistībā ar skaņu un
vārdu ietekmi. Tika pārrunāta
dažādu rituālu nozīme un to
atšķirības, salīdzinājumā ar
vienkāršu pirts procedūru.
Mācību semināra dalībnieki
atzina, ka katrs ieguva sev
jaunas zināšanas un praktiskas iemaņas, kuras katrs
varēs praktiski izmantot rūpējoties par savu, tuvinieku,
klientu veselību un labsajūtu.
Mācību semināriem par veselīgu dzīvesveidu var sekot
un pieteikties partnerības
Lielupe mājas lapā: https://
www.partneribalielupe.lv/.
Solvita Cukere

OZOLNIEKU AVĪZE / UZŅĒMĒJIEM

Projekta „Tūrisms kopā” ietvaros no aprīļa līdz septembrim tiek organizēti seši bezmaksas pieredzes apmaiņas
braucieni tūrisma jomas profesionāļiem – tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, gidiem
un tūrisma speciālistiem.
Katrs no braucieniem tiek organizēts kādā no novadiem,
kurā tiek īstenots 2017.gadā
uzsāktais projekts „Tūrisms
kopā”, kas paredz sadarbību
dažādās mārketinga aktivitātēs sešu Pierīgas novadu
starpā – Ķekavas, Mārupes,
Olaines, Babītes, Ozolnieku un
Jelgavas.
Braucienu laikā būs iespēja
iepazīties ar vietējiem tūrisma
uzņēmējiem, klātienē apmeklēt interesantākās novada
apskates vietas un dalīties
pieredzes apmaiņā ar kaimiņu
novadu tūrisma jomas pārstāvjiem.
Pieredzes apmaiņas braucienā Olaines novadā plānota
ekskursija pa Jaunolaini (apskatot Olaines Sv. Elizabetes
evaņģēliski luterisko baznīcu,
Zeiferta skolu, Olaines pagasta namu, Pirmā pasaules kara
dzelzsbetona dzotu), Pēterniekiem (apskatot Pēternieku
skolu, Pēternieku baznīcu, Pēternieku pagasta namu), Olaini
(apskatot Pirmā pasaules kara
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Auto – foto orientēšanās sacensības
palīdz novadu atklāt no jauna

14. aprīlī Ozolniekos norisinājās tradicionālais Auto
- foto orientēšanās pasākums, kur varēja piedalīties
ikviens novadnieks. Dalībniekiem bija iespēja tuvāk
iepazīt plašo un gleznaino
Ozolnieku novadu.
Starts pasākumam tika dots
pie Ozolnieku vidusskolas.
Pasākumu atklāja atraktīvā
un oriģinālā mūziķu grupa

ekipāžas priekšnesums ieguva nomināciju “Stilīgākā Ekipāža”. Šo nomināciju ieguva
komanda “OZO Disco”.
Pēc tam komandas steidzās
distancē, bet prātīgākie sākotnēji rūpīgi izplānoja brauciena
maršrutu, jo būtiski bija finišēt
pirmajiem.
Vērtēšana notika galvenokārt
pēc iegūtajiem punktiem, kur
summējās atrasto objektu

ekipāžas atgriezās pilnā sastāvā, daloties ar piedzīvojumiem, kur ir atraduši šie paši
sarežģītākie objekti. No visām
komandām 2 ekipāžas bija atradušas visus kontrolpunktus.
Pjedestāla pirmo trijnieku
sadalīja komandas:
1. vietā komanda “Bumeri”,
2. vietā komanda “Brankas
Rullē”,
3. vietā komanda “AIGO”.

Veiksmīgi starti BMX Eiropas kausā

30. un 31.martā Itālijas pilsētā Veronā aizvadīts UEC Eiropas BMX
kausa sezonas pirmais un otrais posms, kurā B10 vecuma grupā
piedalījās Markuss Soļims. Mūsu novada jaunais sportists abos
sacensību posmos izcīnīja godpilno 3. vietu.
Markusa vecuma grupā pirmajā sacensību posmā piedalījās 42
braucēji, otrajā posmā 49 braucēji.

OZOLNIEKU AVĪZE / SPORTS

Solvita Cukere

“Jenoti” triumfē Latvijas Bērnu un
jauniešu čempionātā

“Santehniķi”, atskaņojot tautā
pazīstamas melodijas, kā muzikālo pavadījumu izmantojot
santehnikas caurules.
Pirmais izaicinājums pasākuma dalībniekiem bija reprezentēt savu komandu ar
priekšnesumu, ko vērtēja
neatkarīga žūrija. Spilgtākais

skaits. Ja komandām iegūto
punktu skaits bija vienāds, tad
dalībniekiem tika piefiksēts
distancē pavadītais laiks, kurš
tika piefiksēts ar SPORTident,
kas ir starptautiski atzīta un
sertificēta rezultātu fiksēšanas sistēma.
Sacensību noslēgumā visas

Lai arī līderu skaitā nevar nosaukt visus dalībniekus, bet
zaudētāju šajās sacensībās
nebija - kopā ar ģimeni un
draugiem pavadītais laiks ir
neatsverams ieguvums.
Kārlis Trankalis, Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļas vadītājs

„Bumbu bums” vieno novada aktīvos jauniešus
Ar labu domu - apvienot
novada aktīvos jauniešus
sportiskām aktivitātēm, 29.
martā Sporta kompleksā
”Mālzeme”, Ānē, norisinājās jautrs un aktīvs sporta
pasākums - „Bumbu bums
2019”, kur dalībnieki varēja
mēroties spēkiem daudzveidīgās sacensību disciplīnās.

nu mērķos ar atsitienu, riņķu
trāpīšanu mērķī, basketbola
soda metienos un vēl citās
atraktīvās disciplīnās.
Šoreiz katrs dalībnieks cīnījās
individuāli, tāpēc atsaucība
un azarts jauniešu vidū bija
vēl lielāks. Katram sportistam bija iespēja divas reizes
startēt katrā no disciplīnām
un, apkopojot rezultātus, tika

Ozolnieku Sporta skolas
florbola komanda “Jenoti”
izvirzījušies pirmajā vietā
Latvijas Bērnu un jauniešu
čempionātā florbolā savā
vecuma grupā.
Pēc 7. aprīļa, Ozolnieku Sporta skolas florbola komandas
“Jenoti” uzvarām pār florbola
komandām FBK “Riga Rockets” (15:1) un FBK “Baloži”
(9:1) Latvijas Bērnu un jauniešu čempionāts florbolā

puišiem U12 B grupā, šobrīd
FK “Jenoti” ir nostiprinājusies neaizsniedzamā vadībā
un noslēguma cīņa pret FK
“Sigulda” 28.aprīlī Spuņciemā būs vien formalitāte, kas
nemainīs komandas līderpozīcijas turnīra tabulā.
Apsveicam jaunos sportistus un viņu treneri Edgaru
Janoviču!
Ozolnieku Sporta skola

Salgales skolēni ātrākie
stafetēs ”Drošie, veiklie”

gaisotnē, sacenšoties precizitātē, uzmanībā, izdomā, acumērā, veiklībā, ātrumā, spēkā
un tālredzībā.
Galvenais sportiskā pasākuma ieguvums jauniešiem bija
atraktīvi un pozitīvā noskaņā
pavadīt brīvo laiku, protams,
saņemot arī uzvarētāju balvas. Katrs dalībnieks par
dalību sacensībās saņēma
medaļu no organizatoriem,
savukārt pirmie trīs labākie
sportisti tika apbalvoti arī ar
diplomiem un balvām.
Martā Salgales pamatskolas sporta zālē notika
SACENSĪBU UZVARĒTĀJI:
Ozolnieku novada stafešu
1.vietu pārliecinoši ieguva sacensības "Drošie veiklie"
Daniils Strautiņš,
Skolu sporta spēļu ietvaros.
2. vietu - Sandis Konovs,
Skolēnu komandām bija jā3. vietu izcīnīja Mareks Gult- veic 6 dažādas stafetes, pienieks.
rādot savu veiklību, precizitāSporta pēcpusdienu jaunieši ti, komandas saliedētību un
noslēdza ar draudzības spēli azartu. Kopvērtējumā 1.vietu
volejbolā, parādot, ka aktīvs ieguva Salgales pamatskolas
dzīvesveids un sports jaunie- komanda, nopelnot iespēju
šiem ir ļoti nepieciešams.
pārstāvēt Ozolnieku novadu
Zemgales reģiona sacensībās
Agnese Faniji,
Pasākums tika balstīts uz ņemts vērā ātrākais laiks.
Ānes jauniešu iniciatīvu centra Codes pamatskolā.
jaunatnes darbiniece 3.aprīlī Salgales pamatskolas
netradicionālām sporta spē- Pasākums noritēja ļoti orgalēm - tenisa bumbiņu meša- nizēti un jautrā, nepiespiestā

Foto no Salgales pamatskolas arhīva.

komanda devās uz Codi, lai
sacenstos ar 10 citu Zemgales reģionu skolu komandām.
Mūsu komandai veicās labi –
iegūtā 5.vieta kopvērtējumā ir
labs sasniegums, tūlīt aiz Jelgavas 4.vidusskolas, Jelgavas
4.sākumskolas, Pļavniekkalna sākumskolas un Bauskas
2.vidusskolas. Lepnums par
saviem audzēkņiem ir sporta
skolotājiem - Anitai Ūvenai
un Raivim Duplinskim, kā arī
visam Salgales skolas kolektīvam.
Irēna Pauloviča,
Salgales pamatskolas direktore

Pirmajā valdes sēdē klāt bija
priekšnieks Jānis Kaugars un
viņa palīgi Jānis Karlevics, Dāvids Dauguls un Pēteris Birkāns. Slimības dēļ valdes sēdē
nepiedalījās Jēkabs Pavlovskis,
Jānis Zommers, bet Meijmuižas palīgs uz to brīdi vēl nebija
ievēlēts.

Valdes sēdē pieņem pirmos
lēmumus:
1. Pieņemt rakstvedi Pēteri Īskalnu un viņam maksāt algu
300 rubļus mēnesī.
2. Visdrīzākajā laikā izzināt un
norakstīt pagastā atrodošos
iedzīvotājus un lopus -zirgus, govis un kazas.
3. Noteikt nodevas maksu no
1 govs – 10 rubļi., no 2 – 15
rubļi., 3 un 4 – pa 20 rubļi.
Vaislas bullis par brīvu. Par
braucamu zirgu nodevas
maksa 5 rubļi., par slaucamu kazu – 2 rubļi, āzis par
velti, par lecināšanu ņemt
ne vairāk kā 1 rubli.
4. Par braukšanu šķūtīs jeb
klaušās vīram un zirgam
samaksa 8 rubļi dienā. Cilvēkam pie pagasta darbiem
par katru nostrādāto dienu
alga 3 rubļi.
6. Turpmāk sēdes noturēt
katru nedēļu trešdienās un
sestdienās Ozolnieku Kau-

garu mājās.
Sēdē izskatīts Jāņa Zommera
ziņojums, ka viņš ir iestājies Baltajā armijā. Palīga
apliecību un rakstu par atteikšanos no amata viņš ir
nosūtījis apriņķa priekšnieka
kungam.
Pagasta valde nolemj:
1. Maksāt pagasta priekšniekam algu 130 rubļus mēnesī
un viņa palīgiem pa 65 rubļiem katram, no viņu apstiprināšanas dienas.
2. Labot tiltus pagasta teritorijā – koka tiltu Jelgavas – Rīgas šosejas 6. verstī pār Iecavas upi. Darbs tika veikts
priekšnieka palīga P.Birkāna
vadībā. Otrs labojamais tilts
ir šosejas 13.verstī pār Misas upi, kur darbus vadīja
priekšnieka palīgs J.Karlevics. Pie katra tilta remonta
strādāja viens braucējs un
divi cilvēki. Izmaksas katra
tilta remontdarbiem bija 14

Svētkos godina grāmatas kā vērtību

Ozolnieku Tautas namā 3.
aprīlī, pasākumā aktīvi piedaloties dažādu paaudžu novadniekiem, krāšņi aizvadīti
Ozolnieku novada Grāmatu
svētki, kas kļuvuši par skaistu ikgadēju tradīciju.
„Grāmatu svētkos mēs sanākam kopā, sniedzot iespēju satikties izdevējiem, rakstniekiem
un lasītājiem, lai godinātu grāmatas. Pasākuma programma
ir daudzpusīga un krāsaina, un
ceru, ka katrs atrada sev interesējošu grāmatu brīvajiem
brīžiem,” akcentē Evita Poča,
Kultūras nodaļas vadītāja.

nozīmīgākie un autorei mīļākie
ir biogrāfiskie darbi, “Lizete,
dzejniekam lemtā”, “Skolas
Līze”, “Dieva riekšavā”, ”Grēksūdze”, ”Piedod, Karolīne!”, kas jau
ir iekarojuši savu lasītāju auditoriju. ”Nevienu brīdi nebiju domājusi kļūt par rakstnieci, taču
dzīvē viss sakārtojas tā, kā tam
ir jābūt. Viena grāmata, tad otra
un tālākās. Galvenais ir piepildīta dzīve, tāpēc ir jādara tas, kas
pašai patīk. Ir jābūt laimīgai,”
sajūtās dalās Inguna. Grāmatu
svētkos Ingunai izvērtās sirsnīga saruna ar saviem lasītājiem
par literatūru, vēsturi, kultūru

Kuplu apmeklētāju skaitu pulcēja visas svētku programmas
aktivitātes, gan grāmatu galds,
gan tikšanās ar rakstnieci, biogrāfiju pētnieci Ingunu Baueri,
rakstnieku un ceļotāju Pēteri
Strubergu, gan svētku koncerts
pasākuma noslēguma daļā.
Romānu autore Inguna Bauere aizved vēstures līkločos
Inguna Bauere pēc izglītības ir
inženiere un pedagoģe - rasēšanas skolotāja Vecpiebalgas
skolā, bet sirdī viņa ir rakstniece. Pusmūžā grāmatu rakstniecības gaitas aizsākusi, piedaloties “Lata romānu” konkursā.
Žūrijas komisija lēma par 1.
vietu konkursā, un tā aizsākās
Ingunas rakstnieces gaitas.
Inguna Bauere šobrīd jau izdevusi 26 grāmatas, starp kurām

un par to, kas viņai padodas
vislabāk – par rakstīšanu. „Ja
iecerēts vēsturisks darbs, sākas materiālu vākšana un apkopošana. Jo vairāk romānā ir
personāžu, jo pamatīgāka ir
vēsturisko faktu „rakšana”, radošo procesu skaidro rakstniece. ”Man personīgi ir svarīgi, lai
līdzcilvēki atcerētos Latvijai nozīmīgas personības,” ieguldīto
darba apjomu romānu tapšanas procesā saviem lasītājiem
atklāj rakstniece.
Grāmatu svētkos ceļojam
kopā ar Pēteri Strubergu
Enerģiskais Pēteris Strubergs
”Grāmatu svētkos” novadniekiem atklājās kā aizrautīgs
pasaules izzinātājs, kurš savos
dēkaiņu ceļojumos ir apmeklējis visus kontinentus, kopu-

mā vairāk nekā 80 pasaules
zemes, valstis un ciltis. Pēteris
Strūbergs ir 9 ceļojumu aprakstu grāmatu un divu grāmatu
par dakteri Danilānu autors.
Nenogurdināmais ceļotājs labprāt viesojas pie saviem lasītājiem un dalās iespaidos, lai aci
pret aci satiktos ar cilvēkiem,
kuriem interesē viņa stāsti. ”Ja
pasaules karti noklātu ar atzīmēm vietās, kur esmu pabijis,
brīvu vietu nebūtu daudz. Ceļošana man sagādā prieku un
papildina zināšanas par svešzemju cilvēku ikdienas dzīvi,
reliģiju, vērtībām. Mani interesē
daudzveidīgas dabas izpausmes, apceļoto valstu vēsture
un unikālā katras nācijas kultūra. Naudai, manuprāt, nav lielas
nozīmes, svarīgi ir pilnvērtīgi
dzīvot,” Pēteris aizrautīgi stāsta
par savu vaļasprieku.
Pasākuma noslēgumā muzicēja šarmantais duets - dziedātāja Ineta Rudzīte un akordeonists Kaspars Gulbis.
“Esam bagāti, jo bibliotēkas iedzīvotājiem ir pieejamas katrā
Ozolnieku novada ciemā. Tās
ir pietiekami apmeklētas un
pastāvīgi tiek papildinātas ar
jaunām grāmatām, kas interesē lasītājus. Tās ir nezūdoša
vērtība arī laikā, kad plašsaziņas līdzekļi un internets ar
tām konkurē zināšanu ieguves
apritē. Grāmatas ir neaizvietojams emociju avots, jo cilvēkam
ir svarīgas gan zināšanas, gan
emocionālā pasaule. Paldies
visiem, kas jau daudzus gadus
palīdz organizēt šos lieliskos
svētkus grāmatai,” uzsver Ingrīda Krieķe, Ozolnieku novada
centrālās bibliotēkas vadītāja.

rubļi dienā.
4. Nolemj izlabot vienu daļu
no Ozolnieku pagasta
nama, kas tika izpostīts kara
laikā. Līdzekļus tam ņem no
nodokļa ienākumiem par lopiem. Pagasta valde izsaka
cerību, ka tur varēs noturēt
nākamo sapulci.
Nozīmīga sapulce ir aizsargu
nodaļas dibināšana 1919.gada
12.augustā Kaugaru mājās,
kur pulcējas Ozolnieku pagasta saimnieki, muižu un māju
rentnieki, rūpnieki un tirgotāji.
Sapulce sasaukta pēc pagasta
priekšnieka ierosinājuma un
apriņķa priekšnieka priekšraksta no 1919.g. 5.augusta par
aizsargu nodaļas organizēšanu un nodaļas dalībnieku un
priekšniecības ievēlēšanu. Uz
sapulci bija ieradušies 98 vēlētāji. Sapulcē nolasa Latvijas
Pagaidu valdības Noteikumus
par aizsargu nodaļām pagastos un par sapulces vadītāju

ieceļ J.Kaugaru, par protokolistu P.Īskalnu.
Sapulce nolemj:
1. Pagastu sadala 5 iecirkņos.
Par aizsargu var būt politiski
uzticamas personas no 18
līdz 60 gadiem.
2. Par aizsargu nodaļas priekšnieku atklātā balsošanā ievēl Mārtiņu Krastiņu.
3. Par 1. iecirkņa pārzini ievēl
Jēkabu Jēkabsonu, 2.iecirknī
– Mārtiņu Stūrmani, 3. iecirknī – Mārtiņu Dalbiņu, 4.iecirknī – Augustu Grīnbergu,
5.iecirknī – Jāni Etki.
4. Aizsargu sarakstu uzdod
sastādīt priekšniekam un
iecirkņu pārziņiem.
Vēsturiskie dati par šeit minētajiem notikumiem glabājas
Valsts vēstures arhīva 2218.
fonda, 1.apraksta, 1.lietā.
Raksts tapis sadarbībā
ar Aigaru Stilleru, Ozolnieku novada
vēstures ekspozīcijas krājuma
glabātāju

Aicina Muzeju vakars

Muzeju nakts tradīcija aizsākusies 1999. gadā Francijā, lai
iepazīstinātu ar muzejiem arī
tos, kas ikdienā muzejus neapmeklē. Ar Starptautiskās
muzeju dienas un Eiropas Muzeju nakts atzīmēšanu saistītas
norises Latvijā mērāmas jau
otrajā gadu desmitā.

Iekļaujoties Latvijas simtgades stāstā, Muzeju nakts
tēma 2019.gadā ir "Tālavas
taurētājs". 2019.gada Muzeju
naktī 18.maijā tiks celti godā
visu laikmetu un visu novadu
varoņi, kopā izdzīvoti viņu
varoņstāsti.
Ozolnieku novadā ik gadu pasākumos iesaistās arvien lieSolvita Cukere lāks dalībnieku skaits. Arī šogad
18.maijā, Starptautiskajā Muze-

ju naktī ikviens novadnieks ir aicināts apmeklēt un tuvāk iepazīt Ozolnieku novadu, kur būs
atvērti muzeji un ekspozīcijas
ar iespēju piedalīties daudzveidīgos pasākumos.
Popularizējot novada muzejus,
visiem interesentiem būs iespēja apmeklēt trīs vēsturiskas
un nozīmīgas vietas novadā,
kurās notiks daudzveidīgas aktivitātes.
Apmeklētājus gaidīs Ozolnieku novada vēstures ekspozīcija, kur varēs piedalīties
muzeja, bibliotēkas un Jauniešu
centru sagatavotās aktivitātēs.
Jāņa Čakstes dzimtas mājās “Auči” apmeklētāji varēs
iepazīt un izstaigāt jauno muzeja ēku. Varēsim apciemot
arī Edvarta Virzas un Elzas
Stērstes memoriālo māju
"Billītes".
Aicinām pasākumā piedalīties
visus interesentus un īpaši ģimenes. Apmeklējot visus trīs
pasākuma norises vietas, apmeklētāji saņems saldo balvu.
Pasākumi tiek organizēti 18.
maijā no plkst. 18:00 – 22:00.
Evita Poča, Kultūras
nodaļas vadītāja

2019

Aprīlis

1919.gada 31.maijā pirmoreiz sanāca Ozolnieku pagasta valde no apvienotajiem Ozolnieku, Cenenieku,
Svētvaldes un Meijmuižas
pagastiem. Tā bija Ulmaņa
pagaidu valdībai uzticamā
pirmā pagasta valde.

OZOLNIEKU AVĪZE / KULTŪRA

Pirms 100 gadiem dibināta Ozolnieku pagasta valde

13

14

Aprīlis

2019

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2019.gada 21.marta sēdes lēmumu Nr.19
(protokols Nr.4)
Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.8/2019
“Par kārtību kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai
pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā”

OZOLNIEKU AVĪZE / SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Izdoti saskaņā
ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Ozolnieku novada
pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) tiek izsniegta atļauja Alkoholisko dzērienu aprites likuma
1.panta otrās daļas izpratnē mazajām alkoholisko dzērienu darītavām (turpmāk – Komersants), lai ražotu vīnu, raudzētos dzērienus, starpproduktus, kuru sastāvā esošais spirts ir
tikai raudzētas izcelsmes, vai pārējos alkoholiskos dzērienus no produktiem, kas iegūti savā
īpašumā vai valdījumā Latvijas teritorijā esošajos dārzos un dravās vai fiziskās personas
vai komercsabiedrības dalībnieka pirmās pakāpes radinieku vai laulātā īpašumā esošajos
dārzos un dravās Latvijas teritorijā, ar nosacījumu, ka komercsabiedrības dalībniekam pirms
darījuma veikšanas dienas vismaz deviņus mēnešus nepārtraukti pieder ne mazāk kā 35
procenti kapitāla daļu komercsabiedrībā, vai iegūti no savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus).
(Atļaujas paraugs Pielikums Nr.1).
2. Atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai
Ozolnieku novadā (turpmāk – Atļauja) izsniedz Ozolnieku pašvaldības izpilddirektors
3. Atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai
tiek izsniegta bez maksas uz Komersanta pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz trim kalendārajiem gadiem.
II. Atļaujas izsniegšanas kārtība
4. Lai saņemtu Atļauju, Komersantam Pašvaldības kancelejā vai elektroniski e-pastā ozolnieki@ozolnieki.lv atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, jāiesniedz iesniegums (Pielikums Nr.2), kuru parakstījusi Komersanta atbildīgā amatpersona un kurā jānorāda:
4.1. Komersanta nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, juridiskā adrese,
Komersanta amatpersona (amats, vārds, uzvārds), tālrunis un e-pasta adrese;
4.2. ražošanas vieta (adrese);
4.3. saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments un apjoms (litros);
4.4. absolūtā alkohola daudzums saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos vai
saražotais starpproduktu daudzums (litros) gadā.
5. Noteikumu 4.punktā minētajam iesniegumam jāpievieno šādus dokumentus:
5.1. Komersanta reģistrācijas apliecības kopiju;
5.2. ražošanas vietas īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju;
5.3. būves tehniskās inventarizācijas lietu ar telpu plānu un aprakstu, kas raksturo
ražošanas vietu (ūdensapgāde, ventilācija, kanalizācijas u.tml. nodrošināšanu).
6. Ozolnieku novada Būvvalde izvērtē 5.3. punktā iesniegtos dokumentus par telpu atbilstību alkoholisko dzērienu ražošanai un sniedz atzinumu.
7. Iesniegumu ar tam pievienotajiem dokumentiem un Būvvaldes sniegto atzinumu izskata
Pašvaldības izpilddirektors un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par Atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt Atļauju.
8. Pašvaldības izpilddirektors atsaka izsniegt Atļauju, ja:
8.1. Komersants nav iesniedzis visus Noteikumu 4. un 5 punktā minētos dokumentus;
8.2. Komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
8.3. ražošanu plānots veikts vietā, kas nav pielāgota izmantošanas mērķim (nav nodrošināta atbilstoša ūdensapgāde, ventilācija, kanalizācijas novadīšana u.tml.) un tajā
nav iespējams to tehniski nodrošināt atbilstoši Noteikumu 6.punktā sniegtajam Būvvaldes atzinumam;
8.4. ražošanu plānots uzsākt vietā, kas atrodas:
8.4.1. izglītības, kultūras, sporta, ārstniecības iestāžu ēkās un teritorijā;
8.4.2. ēkās, kurās atrodas valsts vai pašvaldību iestādes;
8.4.3 daudzdzīvokļu mājās;
8.5. izbeigta ražošana Atļaujā norādītajā vietā;
8.6. alkoholisko dzērienu ražošanai norādītā vieta būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un
citu personu tiesību aizsardzību.
III. Atļaujas anulēšana
9. Pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs anulēt izsniegto Atļauju, ja:
9.1. Komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
9.2. ražošana tiek veikta telpās, kas nav pielāgotas un neatbilst to izmantošanas mērķim;
9.3. izbeigta attiecīgā ražošana Atļaujā norādītajā vietā;
9.4. alkoholisko dzērienu ražošana Atļaujā norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko
kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.
10. Lēmumu par Atļaujas anulēšanu Pašvaldības izpilddirektors pieņem pēc 9.punktā minēto apstākļu konstatēšanas un par to rakstveidā paziņo Atļaujas saņēmējam uz iesniegumā
norādīto adresi.
IV. Noslēguma jautājumi
11. Pašvaldības izpilddirektora izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt un
pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs

Dainis Liepiņš

Pielikums Nr.1
Ozolnieku novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8/2019
“Par kārtību kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo
alkoholisko dzērienu ražošanai Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā”
ATĻAUJA
VĪNA, RAUDZĒTO DZĒRIENU, STARPPRODUKTU VAI PĀRĒJO ALKOHOLISKO
DZĒRIENU RAŽOŠANAI OZOLNIEKU NOVADĀ
Ozolniekos
20___.gada __________					Nr._______
Komersanta nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, juridiskā adrese:
Ražošanas vieta (adrese):
Saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments un apjoms (litros):
Absolūtā alkohola un/vai starpproduktu daudzums (litros):
Atļaujas derīguma termiņš:
Ozolnieku novada
Pašvaldības izpilddirektors ________________________________________
					vārds, uzvārds, paraksts
Pielikums Nr.2
Ozolnieku novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8/2019
“Par kārtību kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo
alkoholisko dzērienu
ražošanai Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā”
Ozolnieku novada pašvaldībai
__________________________________________________________
/komersanta nosaukums, reģistrācijas Nr./
_________________________________________________________
/komersanta juridiskā adrese/
__________________________________________________________
/komersanta amatpersonas amats, vārds, uzvārds/
__________________________________________________________
/tālrunis un e-pasta adrese/

Ozolniekos, 20___.gada__________
IESNIEGUMS
Lūdzu izsniegt:
- Atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu
ražošanai Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā
_________________________________________________________________
(ražošanas vieta - adrese)
Saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments:
_________________________________________________________________
(vīns, raudzētie dzērieni, starpprodukti vai pārējie alkoholiskie dzērieni)
Saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējais apjoms:
_________________________________________________________________
(litri gadā)
Absolūtā alkohola daudzums saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos:
______________________________________________________________
(litri gadā)
Saražotais starpproduktu kopējais apjoms:
________________________________________________________________
(litri gadā)
Pielikumā:
1.Komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
2.ražošanas vietas lietošanas vai īpašuma tiesību apliecinoša dokumenta kopija;
3.ražošanas vietas telpu tehniskās inventarizācijas lieta ar telpu plānu kopija un apraksts, kas raksturo ražošanas vietu (ūdensapgāde, ventilācija, kanalizācijas u.tml. nodrošināšanu).

Pielikumi: ___________________________________________________________

Esmu informēta/-s par tiesībām pieprasīt savu datu labošanu un precizēšanu, kā arī tiesībām
saņemt informāciju par manu datu glabāšanas formu (papīrā, elektroniski) un glabāšanas vietu, kā
arī izmantošanu un/ vai nodošanu citām personām (kam, kādiem mērķiem un kad.
					
Komersanta amatpersona: _______________________________________________
			/amats, vārds, uzvārds, paraksts/

Informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Noteikumu pieņemšana saistīta ar to, ka Alkoholisko dzērienu aprites likuma
3.panta (13) daļa nosaka, ka mazajai alkoholisko dzērienu darītavai ir jāsaņem
vietējās pašvaldības atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo
alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgās pašvaldības teritorijā. Ozolnieku
novada pašvaldībā nav pieņemti saistošie noteikumi, kas noteiktu kārtību,
kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzētu dzērienu vai pārējo alkoholisko
dzērienu ražošanai attiecīgās pašvaldības teritorijā.
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta otrajā daļā ir noteikts pašvaldības
pienākums izdot saistošos noteikumus, kuros nosakāma kārtība, kādā mazā
alkoholisko dzērienu darītava ir tiesīga saņemt atļauju vīna, raudzētu dzērienu,
starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgās pašvaldības
teritorijā.

2. Īss projekta satura Saistošie noteikumi "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto
izklāsts
dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ozolnieku
novada administratīvajā teritorijā" (turpmāk – saistošie noteikumi) nosaka
vienotu kārtību, kādā mazajām alkoholisko dzērienu darītavām tiek izsniegta
atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu
ražošanai Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā.
Saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 1.panta otro daļu mazā
alkoholisko dzērienu darītava ir fiziskā persona — saimnieciskās darbības
veicēja (turpmāk — fiziskā persona) — vai komersants, kuram ir tiesības ar
atvieglotiem nosacījumiem saņemt speciālo atļauju (licenci) apstiprināta
noliktavas turētāja darbībai un atvieglojumus akcīzes nodokļa nodrošinājuma
reģistrēšanai, lai ražotu vīnu, raudzētos dzērienus, starpproduktus, kuru
sastāvā esošais spirts ir tikai raudzētas izcelsmes (turpmāk — starpprodukti),
vai pārējos alkoholiskos dzērienus no produktiem, kas iegūti savā īpašumā vai
valdījumā Latvijas teritorijā esošajos dārzos un dravās vai fiziskās personas
vai komercsabiedrības dalībnieka pirmās pakāpes radinieku vai laulātā
īpašumā esošajos dārzos un dravās Latvijas teritorijā, ar nosacījumu, ka
komercsabiedrības dalībniekam pirms darījuma veikšanas dienas vismaz
deviņus mēnešus nepārtraukti pieder ne mazāk kā 35 procenti kapitāla daļu
komercsabiedrībā, vai iegūti no savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu
vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus), turklāt nodrošinot, ka:
1) saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējais apjoms nepārsniedz 15 000
litru kalendāra gadā;
2) absolūtā alkohola daudzums saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos
nepārsniedz 1000 litru kalendāra gadā;
3) saražotais starpproduktu kopējais apjoms nepārsniedz 1000 litru kalendāra
gadā.
3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes.

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

Saistošie noteikumi ļauj mazajām alkoholisko dzērienu darītavām saņemt
atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu
ražošanai, tādējādi arī veikt attiecīgu saimniecisko darbību. Noteikumi sniegs
atbalstu jaunu ražotņu izveidē, tādējādi veicinot jaunus komercdarbības
veidus.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā komersants Ozolnieku novada
pašvaldības kancelejā vai elektroniski e-pastā ozolnieki@ozolnieki.lv atbilstoši
normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, iesniedz
iesniegumu.
Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma sniegšanai Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Pēc pozitīva atzinuma
saņemšanas tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un
Ozolnieku novada pašvaldības mājas lapā www.ozolnieki.lv

6. Informācija par
Saistošo noteikumu projekts izskatīts Ozolnieku novada domes Finanšu
konsultācijām ar
komitejā 2019.gada 14.martā.
privātpersonām
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs 		
Dainis Liepiņš

OZOLNIEKU NOVADA DOMES SĒDES LĒMUMS

2019.gada 18.aprīlī
Par Ozolnieku novada pašvaldības budžeta 2019.gadam grozījumiem
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 46.pantu un likumu “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu Ozolnieku novada dome nolemj:
1. Pamatbudžeta ieņēmumus palielināt par 10821 EUR:
Struktūrvie- Plāns pirms Gronības kods
grozījumiem zījumi
+/-

Plāns ar
izmaiņām

Komentāri

Valsts budžeta transferti
(18.000)

09.211

139640

-925

138715

Ozolnieku VSK

09.212

452817

-1500

451317

Peldbaseina izmaksas tiks segtas
no ESF proj. “Slimību profilakses
un veselības veicināšanas pasākumi Ozolnieku novadā”

Garozas PS

09.214

122644

6817

129461

Piešķirta nauda proj. “raDOT
prasmes” realizācijai

Salgales PS

09.215

118531

10182

128713

Piešķirta nauda proj. “raDOT
prasmes” realizācijai 6817 EUR
un palielinātas izmaksas proj.
“Promoting Art” realizācijai 3365
EUR apmērā

Teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana
Ozolniekos

06.6111

2690396

-22913

2716152

Piešķirti papildus līdzekļi Gājēju
celiņa līdz Brankām būvniecībai
289 287 EUR apmērā, netiks
realizēts proj. Ozolnieku ezera
teritoarijas labiekārtošana -77531
EUR, samazināti izdevumi
ūdenssaimniecības attīstībai
projektēšanai un būvniecībai
-204669 EUR, samazināti
izdevumi Jāņu pļavas labiekārtošanai -22000EUR,netiks tērēti
līdzekļi Branku Mežaparka takas
labiekārtošanai -8000 EUR.

Salgales PS

09.215

151365

41629

192994

Piešķirti papildus līdzekļi sporta
laukuma labiekārtošanai

SAC Zemgale

10.201

461690

-50000

411690

Netiks uzsākta paaugstināta
komforta pakalpojumu ēkas izbūve -50000 EUR

Pamatkapitāla
veidošana
(5000)

3. Apstiprināt saistošos noteikumus “Grozījumi Ozolnieku novada pašvaldības 2019.
gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2019 „Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2019.gadam””.
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs 		

Dainis Liepiņš

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr. 9/2019

APSTIPRINĀTI
ar Ozolnieku novada domes
2019.gada 21.marta lēmumu Nr.21 (prot. Nr.4)

Grozījumi 2014.gada 14.oktobra Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos
Nr.8/2014 “Ozolnieku novada pašvaldības pabalsti”

Izdoti saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
1. Izdarīt Ozolnieku novada domes 2014.gada 14.oktobra saistošajos noteikumos
Nr.8/2014 „Ozolnieku novada pašvaldības pabalsti” grozījumus, aizstājot noteikumu 3.8.1.
punktā skaitli un vārdus “EUR 25,00 (divdesmit pieci euro)” ar vārdiem “EUR 50,00 (piecdesmit euro)”.
2. Grozījumi attiecas uz pabalstiem Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, kas tiek piešķirti, sākot no 2019.gada.
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs

Dainis Liepiņš

Ozolnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.9/2019
„Grozījumi 2014.gada 14.oktobra Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr.8/2014 „Ozolnieku novada pašvaldības pabalsti” ”
paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir palielināt ikgadējā pabalsta
apmērus Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas
dalībniekiem.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošie noteikumi groza 3.8.punktā noteikto pabalsta apmēru
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem,
palielinot to līdz EUR 50,00.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Prognozējams, ka, dubultojot ikgadējo pabalstu Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, 2019.gada
pašvaldības budžetā papildus būs nepieciešami finanšu līdzekļi EUR
425,00.

Sporta nodaļas 08.11127
vadība un
organizatori

57544

7456

65000

Precizēti ESF projekta
“Slimību profilakses un
veselības veicināšanas pasākumi Ozolnieku novadā”
ieņēmumi

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

Nav ietekmes.

Salgales PS

150654

3365

154019

Precizēti ESF projekts “Promoting Art” ieņēmumi

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Pabalsta pieprasītājam nav jāveic administratīvās procedūras, jo
konkrētais pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz pašvaldības
amatpersonas sniegtajām ziņām par personām, kurām ir tiesības
pabalstu saņemt.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav veiktas.

09.215

2. Pamatbudžeta izdevumu plānu samazināt par 9254.00 EUR:
Struktūrvienības
kods

Plāns
pirms
grozījumiem

Grozījumi
+/-

105402

7456

Plāns
ar
izmaiņām

Komentāri

112858

Palielināti ESF projekta “Slimību
profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Ozolnieku
novadā” izdevumi

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs 		

Preces un pakalpojumi (2000)

Sporta nodaļas
vadība un
organizatori

Ruta Legzdiņa

08.11127

Aprīlis

Paskaidrojumu
raksta sadaļas

Teteles PS

AIZSAULĒ Antoņina Munda
Marija Arseņenko
AIZGĀJUŠI
Irēna Zariņa

Dainis Liepiņš

1933
1925
1954
1958

Modris Mazurs
Anna Zagdaja
Broņislava Birne
Aivars Junelis

1942
1934
1926
1961

OZOLNIEKU AVĪZE / SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Saistošo noteikumu Nr.9/2019 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto
dzērienu, starpproduktu vai alkoholisko dzērienu ražošanai Ozolnieku novada
administratīvajā teritorijā" paskaidrojuma raksts

2019

15

Gatis Šļūka: ”Aicinu uz dzīvi
paraudzīties caur ironisku smaidu”
Joku dienā, Salgales pagastā
Pakalpojumu centrā ”Eži” norisinājās Gata Šļūkas izstādes
atklāšana, bet ar karikatūru
meistaru ikviens interesents
varēja tikties 13.aprīlī. Izstādē
apskatāmas Gata Šļūkas 12 zīmējumu planšetes, kur karikatūras
sagrupētas par tēmām- sports,
medicīna, izglītība, svētki, valoda,

pavasaris. Pasākumā varēja arī
ieskatīties izcilā latviešu karikatūrista grāmatās.
Joku dienā norisinājās karikatūru
zīmēšanas pasākums, ko organizēja Garozas gleznošanas studija.
Karikatūru zīmēšanas pieredzē
dalījās gleznošanas studijas da-

lībnieki, bet novadniece Asja
Felsberga stāstīja par Joku dienas svinēšanas tradīcijām pasaulē. Anna Gabrāne veiksmīgi
un asprātīgi karikatūrās attēloja
Garozas iedzīvotāju "Dienas
un nedienas". Pēc tam ikviens
pasākuma dalībnieks varēja ievingrināt roku karikatūru zīmēšanā.
„Karikatūras uzdevums ir ne
tikai smīdināt, bet arī izcelt
problēmu, parādīt to komiski vai
absurdi. Ceru, ka manas karikatūras skatītājiem liek aizdomāties,” uzskata Gatis Šļūka.
Izstādes apmeklētāji uzskata,
ka Gatis Šļūka vienmēr ir idejām
bagāts, un izstādē apskatāmās
tēmas ir sabiedrībā aktuālas.
”Gatis ir nepārspējams kuriozu
situāciju meistars. Manuprāt,
Latvijā nav labāka sadzīves
situāciju karikatūrista. Apspēlētie notikumi viņa zīmējumos
ir smieklīgi, dialogos dzirkstī
asprātība,” uzskata Anda Plikša,
Salgales pagasta kultūras darba speciāliste.

„Mirklis sev” Lienes Ābomas gleznās

Liene Āboma ir vizuālā mākslas
skolotāja, kuras dzimtā puse
ir Ozolnieku novads. Pēdējos
gados dzīve Lieni aizvedusi uz
Jelgavu, bet mammas un māsas

Solvita Cukere

apciemošana, kā arī darbošanās
”OZO foto” studijā tik un tā jauno
Tās cena tiek vērtēta ap 70 miljo- sievieti velk uz Ozolniekiem.
niem dolāru un ierindojusies Top 5
starp dārgākajām Pikaso gleznām.
Par vēsturē dārgāko mākslas darbu kļuvusi pasaulslavenā mākslinieka Pablo Pikaso glezna ”Alžīras
sievietes. Sākotnēji mākslas darbs
novērtēts par 140 miljoniem dolā- 27. martā Ānes kultūras
ru, taču pēc 11 minūšu ilgas solīša- nama foajē svinīgi tika atnas izsoļu namā Christie’s Ņujorkā klāta mūsu novadnieka
glezna pārdota par 179 miljoniem. Andra Gutpelca pirmā glezLīdz šim dārgākais mākslas darbs, nu personālizstāde. Krāšņo
kas jebkad pārdots izsolē, bija bri- darbu izstāde, kurai dots
tu mākslinieka Frānsisa Bēkona zīmīgs nosaukums „Ko acs
Luciāna Freida trīs studijas – to redz”, ikvienam mākslas
pārdeva par 142 miljoniem dolāru,” mīļotājam bija apskatāma
aizrautīgi stāsta Anna Kaltigina.
līdz 18. aprīlim. Mākslinieku
Arī savas dzīves pēdējos gados ar ziediem un sirsnīgiem atPikaso strādāja ar īstu apsēstību. zinības vārdiem sveikt bija
Viņš visu laiku tiecās pēc pilnības ieradušies gleznošanas stuun ideālisma.
dijas biedri un vadītāja.
Pablo Pikaso ir radījis ap 50 tūkstošiem dažādu darbu, no tiem vairāk

Māksla piešķir jaunas krāsas ikdienai
21.martā Garozas pakalpojumu centrā ” Eži” notika sarunu
vakars par mākslu, kuru vadīja
gleznošanas studijas vadītāja,
māksliniece Anna Kaltigina.
Pasākumā varēja iepazīties ar
vienu no 20.g.s. ietekmīgākajiem
un radošākajiem Spāņu gleznotājiem, grafiķiem, tēlniekiem,
keramiķiem un dizaineriem Pablo
Pikaso (1881 - 1973), mākslinieka
dzīvi un radošo darbību.
Anna Kaltigina stāsta: ”Būdams
vēl zēns, Pikaso sevi parādīja kā
ļoti talantīgu zīmētāju un gleznotāju. Viņš izmēģināja dažādus
gleznošanas stilus. Viens no tiem
bija tā sauktais "zilais periods",
kad Pikaso savos darbos zilo krāsu izmantoja kā galveno. 1907.
gadā Pikaso uzgleznoja gleznu
"Aviņonas meitenes", kas iezīmēja jauna glezniecības žanra - ku-

bisma sākumu. Tajā tiek attēlotas
ģeometriskas struktūras, attālinātas no vizuālās realitātes.”
”Mākslas uzdevums ir noslaucīt
ikdienas putekļus no mūsu dvēselēm”, teicis Pablo Pikaso. Viņa
darbiem ir gan cienītāji vai noliedzēji, bet vienaldzīgo nav un daudzas viņa gleznas ir kļuvušas par
pārdošanas rekordistēm.
”Pablo Pikaso glezna „Jūrnieks“,
radīta 1943.gadā un tā tiek uzskatīta par autora pašportretu.

Atklājot izstādi, Liene arī pastāstīja par darbu ar Jelgavas novada
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem, kuriem pasniedz gleznošanu un Mākslas vēsturi.
„Pārdomās par laika deficītu ikdienā tapis izstādes nosaukums
- mirklis sev. Gleznas tapušas
pēdējo gadu laikā, galvenokārt,
atrodoties plenēros, kad ikdienas
rūpes netraucē pievērsties radošajam procesam. Galvenais, ir
atrast laiku un vietu, kur gleznot.
Es gleznošanai nopietni pievērsos, sākot darboties ”Mansardā”
pie mākslinieka Raita Junkera. Tas
man bija liels stimuls radoši augt
un attīstīties. Katrs darbs sākas,
sarunājoties ar lapu. Gleznas ir
atnākušas savā laikā, cita ātrāk,
cita klājot krāsas kārtu uz kārtas
un pēc tam, nedēļām žāvējot.
Katrs darbs man ir personīgs
dialogs un izaicinājums. Nākotnē
sapņoju par uzgleznotu stāstu
grafikas tehnikā,” izjūtās dalās
māksliniece.
Izstādes atklāšanā piedalījās Lienes Ābomas tuvinieki, mākslas
draugi un foto studijas biedri,
vēlot māksliniecei daudz radošu
atklāj, ka viņai tuvs ir pastelis, domu un dāvājot krāšņus ziedus.
eļļa un akrils. Šī māksliniecei ir
Solvita Cukere
jau sestā personālizstāde.
Liene šobrīd pilda arī Jelgavas
novada Mūzikas un mākslas
skolas direktores vietnieces
darba pienākumus. Jau 5 gadus
ikdienas dzīves un darba ritumā
Liene apzināti meklē mirkļus sev,
lai personiskās izjūtas, domas
un pasaules redzējumu ieliktu
daudzkrāsainās, filigrānās līnijās
izstrādātās nu jau vairāk kā 20
gleznās.
4. aprīlī Branku pakalpojumu
centra telpās svinīgi tika atklāta Lienes Ābomas gleznu
izstāde “Mirklis sev”. Stāstot
par pakalpojumu centra foajē izstādītajiem darbiem, māksliniece

Skaisto mirkļu atspulgi novadnieka
Andra Gutpelca personālizstādē

nekā 1800 gleznas, aiz sevis atstādams bagātu kultūrvēsturisko
mantojumu un atstājot neizdzēšamas pēdas mākslas pasaulē.
Pasākuma dalībnieki bija gandarīti
par iespēju vairāk uzzināt par dižā
mākslinieka dzīvi un radošo darbību, kas sniedza iespēju uz apkārtējo pasauli paraudzīties no cita
skatupunkta.
Anda Plikša, Salgales pagasta
kultūras darba speciāliste

Salgales pagasta Garozas
Pakalpojumu centrā “ Eži”
gleznošanas studijas nodarbības mākslinieces Annas
Kaltiginas vadībā notiek katru
pirmdienu jau daudzus gadus. Pirms diviem gadiem uz
studiju, bijušās darba kolēģes
Ļubas iedrošināts un dzīvesbiedres atbalstīts, atnāca arī

Andris.
”Pirmoreiz atnācu tikai paskatīties, kā viņi tur zīmē. Man
uzreiz iepatikās radošā atmosfēra un kopīgā darbošanās.
Tā es studijā paliku un ķēros
pie zīmuļa, molberta, krāsām
un otām. Pagājušā gadsimta
60-tajos gados Rīgā arodskolā, apgūstot galdnieka amatu,
biju ievingrinājis roku rasēšanā, konsturēšanā, akvareļtehnikā un guvis koka mākslinieciskās apstrādes iemaņas. Pēc

vairāk nekā 50 dzīves gadiem
snaudošās spējas no jauna izlauzušās uz āru un pārtapušas
gleznās. Es kaut kur braucu,
eju, ieraugu kādu skaistu skatu, kas mani uzrunā. Pēc tam
nerimstos, kamēr neesmu to
ielicis gleznā. Pie molberta
darbojos katru vakaru un aptuveni nedēļas laikā top jauns

darbs. Katra glezna ir kā paša
bērns -tuva un mīļa,” savu
ceļu līdz personālizstādei pamazām atklāj Andris.
Mākslinieks un viņa dzīvesbiedre stāsta, ka abi ir aizrautīgi ceļotāji un to spilgtākie
iespaidi no ceļojumiem uz Čehiju, Vāciju un Itāliju ir atspoguļoti gleznās. Andrim mīļas
arī klusās dabas, dzīvnieku
un gadalaiku atspoguļojumi,
cilvēku gleznojumi kustībā.
Andra ģimenē māksla ir kļuvusi par neatņemamu dzīves
sastāvdaļu. Abi ar kundzi bieži
apmeklē izstādes un priecājas
par mākslinieku veikumu, cenšoties apgūt kaut ko jaunu.
Andra darbi ir bijuši izstādīti arī gleznošanas studijas
darbu izstādēs Salgales pagasta „”Aučos”, pakalpojumu
centrā ”Eži” un Pensionāru
biedrībā. ”Pamazām Andris ir
radoši izaudzis līdz personālizstādei. Šodienas izstāde ir
mērķtiecīgas un aizrautīgas
gleznošanas rezultāts. Mākslinieku esam iepazinuši kā ļoti
enerģisku, centīgu un dedzīgu
cilvēku ar plašu redzesloku.
Studijā mēs viens no otra bagātināmies. Andra, interese
par mākslas vērtībām, pārliecība un darbaspējas iedvesmo
arī citus dalībniekus,” mākslinieku raksturo studijas vadītāja Anna Kaltigina.
Solvita Cukere

