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Novadā pieaug laulībā
dzimušo bērnu skaits

Ozolnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā 2019. gada pirmajā pusgadā reģistrēts 51
jaundzimušais, no kuriem 24 meitenes un 27 zēni. Aprīlī
pasaulē nācis arī viens dvīņu
pāris.
• Ozolnieku pagastā deklarēti
20 jaundzimušie,
• Cenu pagastā - 19,
• Salgales pagastā – 9,
• citās pašvaldībās – 3.
Pozitīva tendence, ka aizvien
vairāk bērnu dzimst laulībā,
proti, no 51 jaundzimušajiem
39 bērni ir dzimuši laulībā. Arī
2018.gada pirmajā pusgadā šī
bija pozitīva tendence Ozolnieku novadā.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo
gadu, Ozolnieku dzimtsarakstu
lam sajust lepnuma mirkļus! izglītības iestāžu vadītā- nodaļā reģistrēto jaundzimušo
Plašajam novada pedagogu jiem sūtām siltu sveicienu skaits diemžēl ir mazāks nekā
kolektīvam novēlam būt ra- un novēlam sasniegt iece- 2018. gada pirmajā pusgadā
par 11 jaundzimušajiem. Jācer,
došiem, gan darbus plānojot, rēto!
ka šī gada otrais pusgads būs
gan saskaroties ar izaicināju- Ozolnieku novada Izglītības nodaļa ražīgāks jaundzimušo skaita
miem, piedzīvot gandarījumu
ziņā.
par paveikto! Visbeidzot, arī
Jānorāda, ka kopumā Ozolnieku novadā deklarēti 58 jaundzimušie (dzimšana reģistrēta
citās dzimtsarakstu nodaļās).
Jaunā 2019./2020. mācību gada
Populārākie vārdi meitenēm sākuma svinīgie pasākumi
Amēlija un Jasmīna, savukārt
zēniem – Olivers un Markus.
PII “Pūcīte” 29.augustā plkst.1 8.00
Svarīgi par bērna dzimšanas
PII “Bitīte” 30.augustā plkst.1 0.00
reģistrāciju!
PII “Zīlīte” 30.augustā plkst.1 7.30
Ja bērna vecāki dzīvo laulībā,
PII “Saulīte” 3.septembrī plkst.1 0.00
paziņot par bērna piedzimšanu

Veiksmīgu un radošu jauno mācību gadu!
1.septembrī ar skanīgām
bērnu čalām, atkalredzēšanās prieku un skolotājiem pasniegtiem ziedu
klēpjiem tiks iezvanīts
2019. /2020. mācību gads.
Mācību gadu pirmsskolas
izglītības iestādēs sāks
142 bērni. Šogad arī īpaši varam lepoties ar 125
pirmklasniekiem.
Ozolnieku vidusskolā mācības
uzsāks 20 vidusskolēni.
Lai bērni Zinību dienā jūt
priecīgu satraukumu un
izbauda atkalredzēšanās
prieku!
Pirmsskolēniem un viņu vecākiem vēlam sajust paļāvību un uzticību, bērnudārzu
kolektīviem – sadarbību un
vienotību! Skolēniem novēlam maksimāli izmantot
visas piedāvātās iespējas
savai izaugsmei un uzdrošināties spert soļus pretim
jaunām zināšanām un pieredzei! No vecākiem gaidām
sadarbību un interesi par
bērnu sekmēm, kā arī novē-

2.septembrī
Ozolnieku vidusskolā plkst.8.30
Teteles pamatskolā plkst.9.00
Salgales pamatskolā plkst.1 0.00
Garozas pamatskolā plkst.1 0.00
Salgales Mūzikas un mākslas skolā plkst.1 4.00
Ozolnieku Mūzikas skolā plkst.1 6.00
6.septembrī
Ozolnieku Sporta skolā mācību gada atklāšanas
pasākums plkst.1 7.30

var viens no vecākiem vai abi vecāki, iesniedzot ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas
izsniegtu medicīnas apliecību,
kas apliecina dzimšanas faktu,
kā arī jāuzrāda pasi vai personas
apliecību (eID).
Savukārt, ja vecāki nav laulībā,
tad lai reģistrētu bērna dzimšanu, dzimtsarakstu nodaļā ir jāierodas abiem vecākiem, jo ir jāatzīst bērna paternitāte un jāraksta
kopīgs paternitātes atzīšanas iesniegums. Tāpat ir jāsniedz medicīnas apliecība un jāuzrāda pase
vai personas apliecība (eID).
Atgādinājums nereģistrētiem pāriem!
Ozolnieku novada Dzimtsarakstu
nodaļa aicina pārus, kuru kopdzīvē dzimis viens vai vairāki bērni,
juridiski sakārtot savas attiecības, radot iespēju bērniem dzīvot
un augt ģimenē. Atgādinām, ka
reizi gadā - Valentīna dienā (14.
februārī) Ozolnieku novadā dzīvojošie vecāki, kuri dzīvo kopā
nereģistrētā laulībā un ir atzinuši
paternitāti bērnam (bērniem), var
noslēgt laulību samaksājot tikai
valsts nodevu 14,00 EUR apmērā. Svinīgo ceremoniju apmaksā
pašvaldība. Aicinām datumu
rezervēt laicīgi Iesniegumu šādas laulības reģistrācijai var
iesniegt, sākot ar 15.augustu.
Laura Gasparoviča,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

OZOLNIEKU NOVADA DOME IELŪDZ
UZ JAUNDZIMUŠO BĒRNIŅU UN VIŅU
VECĀKU SVEIKŠANAS PASĀKUMU
2019. gada 28. septembrī, plkst. 12:00
Ozolnieku Tautas namā
Pasākuma laikā tiks pasniegtas sudraba karotītes
ar Ozolnieku novada simboliku.
Šoreiz sveiksim bērnus, kuri dzimuši no 2019. gada
1. janvāra līdz 2019. gada 30. jūnijam.
Ieeja ar ielūgumiem.

BŪT VAI NEBŪT OZOLNIEKU NOVADAM
Tiekamies iedzīvotāju sapulcē
5.septembrī plkst.19.00 Ozolnieku Tautas namā!

Esi
aktīvs,
piedalies!

Ja vēlēsies atstāt savu viedokli, paņem pasi vai ID karti!
Līdz pat 15.septembrim izsaki savu viedokli publiskās apspriešanas vietās pašvaldības klientu apkalpošanas
centros Ozolniekos un Salgalē, bibliotēkās (Vainu, Ānes un Garozas) vai attālināti caur www.latvija.lv.
Sīkāka informācija www.ozolnieki.lv vai zvanot: 63084702
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Teteles pamatskolas direktora amatā apstiprināts Valdis Bogdanovs

Konkursā uz Teteles vidusskolas direktora amatu
bija pieteikušies 8 kandidāti, vērtēšanas komisija
par amatam atbilstošāko
izvēlējās Valda Bogdanova kandidatūru. 1.augustā
Ozolnieku novada domes
deputāti apstiprināja komisijas izvirzīto kandidatūru,
domes sēdē balsojot par
Valdi Bogdanovu kā Teteles
pamatskolas direktoru.
V.Bogdanovs ieguvis aug-

stāko profesionālo izglītību
un ”Izglītības darba vadītāja
kvalifikāciju” Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
augstskolā, maģistra grādu
starpkultūru izglītībā Latvijas
Universitātē, kā arī pabeidzis
Izglītības vadības doktora
studiju programmas teorētisko kursu.
Mana līdzšinējā darba
pieredze ir saistīta ar izglītības iestāžu vadību, vispārējās, speciālās un profesionālās izglītības jomu, Eiropas
Savienības (ES) fondu projektu vadību speciālās izglītības
jomā, ilggadēju ierēdņa darbu
valsts pārvaldē un Jūrmalas
pašvaldībā,
ar savu līdzšinējo darba pieredzi iepazīstina V.Bogdanovs.
Pateicoties iepriekšējo direktoru - Antona Želnas un
Jeļenas Žoides ilggadējai profesionālai vadībai, skolā ir no-

drošināts, metodiski daudzveidīgs, kvalificētu pedagogu
vadīts mācību process, kas
tiek īstenots kā skolēnu – pedagogu – skolēnu vecāku sadarbības forma visās sabiedrības interesēs. Skolotāji
mērķtiecīgi organizē skolēnus
mācību darbam un veido viņos motivāciju mācīties, rosina izmantot iespējas mācību
mērķu sasniegšanai. Skolai ir
nodrošināta materiāli tehniskā bāze četru mācību programmu īstenošanai. Pozitīvi,
ka pieci Teteles pamatskolas
pedagogi ir šīs skolas absolventi, uzskata jaunais diretors.
V.Bogdanovs
nospraudis
mērķi skolas direktora amatā
turpināt sagatavot skolēnus
tālākās izglītības ieguvei un
praktiskai darba dzīvei:
Skolas direktora amatā vērību pievērsīšu izglītības

PII "Zīlīte" vadītājas amatā apstiprināta
Laura Klegere - Dortāne

Konkursā uz pirmsskolas
izglītības iestādes "Zīlīte" vadītājas amatu bija
pieteikušies 10 kandidāti,
vērtēšanas komisija par
amatam atbilstošāko izvēlējās Lauras Klegeres Dortānes kandidatūru.
Laura Klegere – Dortāne
ir ieguvusi Maģistra grā-

du pirmsskolas izglītības
un sākumskolas pedagoģijā, bet ikdienā ir mamma
3 bērniem. Laura iepriekš
strādājusi par skolotāju un
vadītājas vietnieci pirmsskolas izglītības iestādē.
Lauras vēlme ir, lai PII „Zīlīte” audzēkņi izvēlas un dara
lietas, kas tuvas viņu sirdij.
Lauras līdzšinējā pedagoģiskā darba pieredze: 7 gadi
kā pirmsskolas skolotājai un
3 gadi kā vadītājas vietniecei izglītības jomā.
L. Klegeres – Dortānes nākotnes vīzija PII "Zīlīte" attīstībai: ”Iestādes vide un
personāls ir atbalstošs
tam, lai ikdienā bērni darbojas saskaņā ar sevi,
savu iekšējo vajadzību un
interesi! Šis ir liels izaici-

nājums. Mūsu pedagogu
paaudzei priekšā liels darbs
ar sevi, lai šo vīziju varētu
realizēt!”
Lauras pirmie plānotie darbi
vadītājas amatā: ”Augustā
organizēsim nedēļu ilgus
profesionālās
pilnveides
kursus iestādes pedagogiem un skolotāju palīgiem
par dažādām tēmām, kas
virzītu mūs visus tuvāk vīzijas realizācijai!”
1.augustā Ozolnieku novada domes deputāti apstiprināja komisijas izvirzīto
kandidatūru, domes sēdē
vienbalsīgi balsojot par
Lauru Klegeri-Dortāni kā PII
"Zīlīte" vadītāju. Jaunā vadītāja darbu amatā uzsāka 5.
augustā.
Solvita Cukere

Uzstādīti āra trenažieri pie Teteles pamatskolas
Teteles pamatskola Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM)
rīkotajā konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība
2018” ieguva naudas balvu
3000.00 EUR nominācijā " Ieguldījums jauniešu izaugsmes
veidošanā ".
Par konkursā iegūto balvu pie
skolas sporta laukuma uzstādīti trīs āra trenažieri par kopējo
summu 2916.10 EUR. Darbus
veica SIA "GoPlay" Laukumi.lv.
Trenažierus jau no pirmās dienas aktīvi izmanto jaunieši, bērni, jaunās māmiņas un citi tuvējās apkārtnes iedzīvotāji.
Inga Bērziņa,
Teteles pamatskolas skolotāja

programmu īstenošanas kvalitātei, mācīšanas kvalitātei,
turpinot pilnveidot darba metodes un attīstot skolēnu
pašvērtējuma prasmes, kā arī
veicinot skolā pieejamo interaktīvo tehnoloģiju izmantošanas iespējas, īpašu uzmanību pievēršot mācību satura
apguves plānojumam. Par izaicinājumu uzskatu darbu ar
skolēnu sasniegumiem. Nepieciešamu palielināt eksakto
un svešvalodu priekšmetu
nozīmību skolēnu apmācībā.
Iesaistīšu skolēnus, viņu vecākus un skolotājus skolas
darba analīzē, plānošanā un
pilnveidē. Turpināšu pilnveidot sadarbību starp priekšmetu skolotājiem, klašu audzinātājiem,
skolēnu
vecākiem un atbalsta personālu, izvirzīšu uzdevumus,
kas ļautu uzlabot mācību rezultātus. Veicināšu sadarbību

starp skolas atbalsta komandu, pedagogiem un skolēnu
vecākiem. Pilnveidošu skolas
interešu izglītības programmu piedāvājumu. Turpināšu
ieviest modernās informācijas tehnoloģijas visos mācību
kabinetos un veicināšu pedagogu profesionālo pilnveidi.
Turpināšu iesaistīt Skolu ES
fondu projektos. Viens no
prioritārajiem darbiem, uzsākot darbu Skolas direktora
amatā, ir veikt Skolas īstenoto
izglītības programmu izvērtējumu un veicināt skolēnu piesaisti, kā arī apzināt skolas
stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus, noteikt
skolas darbības virzienus
turpmākajam periodam, īpašu
uzmanību veltot mācīšanas
un mācīšanās kvalitātei.
Solvita Cukere

Informācija skolēnu
vecākiem par transporta
kompensācijām
Atgādinām, ka Ozolnieku novada pašvaldība kompensē savā teritorijā deklarētajiem bērniem braukšanas
izdevumus, kas saistīti ar braucieniem mācību gada
laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ,
ja braucieniem tiek izmantots sabiedriskais transporta
līdzeklis (iesniedzot izdevumus apliecinošu dokumentu oriģinālus):
100% apmērā, ja:
• bērns apmeklē Ozolnieku novada pašvaldības izglītības iestādes;
• bērns apmeklē Ozolnieku novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes;
• ar valsts/ pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu vispārējo izglītību bērns apgūst pēc speciālas izglītības programmas, kuru novads nepiedāvā.
līdz 30.00 EUR, ja:
• bērns apmeklē mazākumtautības izglītības iestādi citā
pašvaldībā 10. -12.klasē;
• bērns apmeklē profesionālās izglītības iestādi un vismaz viens no vecākiem ir deklarēts novadā.
Lai saņemtu kompensāciju, jāiesniedz iesniegums (veidlapa pieejama pašvaldības mājaslapā www.ozolnieki.lv ).
Iesniegumu var iesniegt:
• Ozolnieku novada pašvaldības Kancelejā (Stadiona 10,
Ozolnieki, Ozolnieku nov.),
• Salgales pagasta pārvaldē (Vīgriezes, Emburga, Salgales pag., Ozolnieku nov.),
• Ānes pakalpojumu centrā (Celtnieku iela 12B, Āne,
Cenu pag., Ozolnieku nov.),
• Branku pakalpojumu centrā (Parka iela 4, Brankas,
Cenu pag., Ozolnieku nov.).
Zita Janitēna, Kancelejas vadītāja,
tālr. 63050241
«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!

Katru gadu, tuvojoties jauna- Pirmsskolas izglītības iestā- • PII "Bītīte" Brankās augusta
vidū pabeigta ventilācijas sisjam mācību gadam, skolās un dēs un skolās šovasar veikti
tēmas izbūve visā ēkā. Darbērnudārzos steidz pabeigt remonti:
bus veica SIA "Balt Service".
vasarā iesāktos remontdar• Garozas pamatskolā augusta
bus, kā arī sagatavot visu
beigās pabeigti remontdarbrīdim, kad bērni pēc brīvlaibi 1.stāva trīs telpās - divās
ka atsāks mācību gaitas. Neklasēs un skolas garderobē.
ilgi pirms 1. septembra notika
Darbus veica SIA "ULRE".
Ozolnieku novada skolu un
• PII “Zīlīte”, Ozolniekos auguspirmsskolas izglītības iestātā veikta lietus ūdeņu sistēžu (PII) apsekošana, kurā tika
mas izbūve bērnu rotaļu lauizvērtēts mācību iestādēs va- • PII "Saulīte" Ānē augustā
pabeigti remontdarbi grupas
kuma teritorijā. Darbus veica
saras periodā paveiktais, lai
"Mārītes" telpās - virtuvē un
SIA “Uzars bruģēšana”.
izglītības process būtu visiem
tualetes telpā. Darbus veica • Salgales pamatskolas teripatīkams un ērts.
SIA "ULRE".
torijā uzbūvēts jauns sporta
Ozolnieku novada prioritāte arlaukums. Darbus veica SIA
vien ir bijusi kvalitatīva izglītība, • PII "Bītīte", Brankās augusta
beigās pabeigti divu tualešu
“Uzars bruģēšana”.
un tas atspoguļojas arī šovasar
telpu remonti. Darbus veica Ozolnieku novada Attīstības un
paveiktajā izglītības iestāžu
SIA "ULRE".
projektu daļas vadītāja Inese
darbības nodrošināšanai.

Jelgavas ielas 30, Kastaņu ielas 5, Kastaņu ielas 7, Kastaņu ielas 9,
Meliorācijas ielas 4, Meliorācijas ielas 6, Meliorācijas ielas 17, Meliorācijas
ielas 19, Meliorācijas ielas 21, Meliorācijas ielas 23, Meliorācijas ielas 25,
Parka ielas 3, Stadiona ielas 12, Rīgas ielas 21,

Baumane: ”Visi remontdarbi
noslēgušies laikā un novada
skolas un pirmsskolas izglītības
iestādes jaunajam mācību gadam ir sagatavojušās.”
„Ozolnieku novads ar savu
infrastruktūru, atsaucīgajiem
cilvēkiem un skaisto dabu ir
vieta, kur savas saknes ir ievijušas daudzas ģimenes, kā arī
to izvēlas jaunas ģimenes ar
bērniem, kā vietu, kur dzīvot.
Aktuāls jautājums ģimenēm ar
maziem bērniem ir vietu nodrošinājums pirmsskolas izglītības
iestādē. PII “Pūcīte” vasarā uzņemti 24 izglītojamie, kopīgo
bērnu skaitu palielinot līdz 120
bērniem 4 grupās. PII “Pūcīte”
kolektīvs sadarbībā ar Ozol-

nieku novada Izglītības nodaļu
šovasar veica reorganizācijas
darbus – apvienoja telpas, kā arī
pārkārtoja un pārveidoja esošās, nodrošinot papildu 19 vietas
Ozolnieku novada bērniem,” informē Laura Pričina, PII “Pūcīte”
vadītājas p.i.
”Apsekošanas mērķis bija iepazīties ar iestāžu gatavību jaunajam
mācību gadam. Esmu apmierināta ar novada izglītības iestādēs redzēto, dzirdēto un paveikto,” gandarīta novada Izglītības
nodaļas vadītāja Jeļena Žoide.
Esam gatavi doties kopīgā piedzīvojumā jaunajā 2019./2020.
mācību gadā!
Raksts tapis sadarbībā ar Izglītības
nodaļu un Attīstības un projektu daļu

Pabeigti būvdarbi uz autoceļa
Jelgava–Iecava

OZOLNIEKOS DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKI!

Ozolnieku novada pašvaldība, izpildot domes deputātu
2018.gada 21.jūnija lēmumu,
ir sagatavojusi līgumus par
zemes vienības domājamās
daļas bezatlīdzības nodošanu
dzīvokļu īpašnieku īpašumā,
lai izbeigtu piespiedu dalītā īpašuma pastāvēšanu, un
atkārtoti aicina tos dzīvokļu
īpašniekus, kuri vēl nav izņēmuši viņiem sagatavotos
līgumus, ierasties Ozolnieku
novada pašvaldības Kancelejā
(2.kab., Stadiona iela 10, Ozolnieki), papildinformācija pa tālr.
63050241.
Pašvaldība informē, ka tiem
dzīvokļu īpašniekiem, kuri
nenoslēgs līgumus un nepārņems savā īpašumā viņiem

pienākušās zemes domājamās daļas, no 2020.gada
1.jūlija būs jāslēdz zemes nomas līgumi (piespiedu nomas
līgums), attiecīgi nosakot zemes nomas maksu, kas tiek
noteikta pusēm vienojoties, un
ja vienošanās netiks panākta,
tad nomas maksu varēs noteikt tiesa.
Maksimālais zemes nomas
maksas apmērs pēc šobrīd
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir 6% no kadastrālās vērtības.
Piemērs: 2019.gadā
Vidējā zemes daļa, kas piesaistīta dzīvokļa īpašumam ir
0.0130 ha, kadastrālā vērtība –
1479.27 EUR = NĪN 22.19 EUR

2020.gadā
Nekustamā īpašuma nodoklis
nemainās = 22.19.EUR
+ zemes nomas maksa 1479.27
EUR x 6% = 88.70 EUR
+ PVN 21% = 18.60 EUR
Kopā par dzīvoklim piesaistīto zemi = 107.30 EUR
Katrs dzīvokļa īpašnieks pēc
2019.gada Maksāšanas paziņojuma par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2019.
gadam, var aprēķināt, cik liela
būs zemes nomas maksa par
piesaistīto zemes vienību sākot ar 2020.gadu (kad. vērt.
x 6% + PVN 21% un saskaitot kopā).
Zita Janitēna,
Kancelejas vadītāja, tālr.
63050241

Par ēku un būvju ekspluatāciju
Pēc Ozolnieku novada Būvvaldes rīcībā esošiem datiem
mūsu novadā ir ievērojams
skaits dzīvojamo māju, dažādu palīgēku, inženierkomunikāciju, dīķu, piebraucamo
ceļu un daudzu citu būvju,
kas ir pabeigtas, tiek lietotas,
bet nav nodotas ekspluatācijā. Būvvalde atgādina nekustamo īpašumu, ēku, inženiertīklu
un inženierbūvju īpašniekus
savlaicīgi veikt nepieciešamās
darbības savu objektu nodošanai ekspluatācijā, jo likuma
ietvaros jebkuru būvi ir aizliegts
izmantot līdz tās pieņemšanai

ekspluatācijā.
Svarīgi ievērot Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu prasības par būvniecībā
pārsniegto noteikto būvdarbu
veikšanas ilgumu. Ja tas ir pārsniegts, tad ar nākamo mēnesi
pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, būves tiek
apliktas ar nekustamā īpašuma
nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās vērtības – būvei piekritīgās
zemes kadastrālās vērtības vai
būves kadastrālās vērtības.
Nenodotu ēku un būvju eks-

Pabeigti būvdarbi uz reģionālā autoceļa Jelgava–Iecava
(P93) posmā no krustojuma ar
Jelgavas šoseju (A8) līdz Cenu
un Salgales pagastu robežai
Ozolnieku novadā (3,27.-8,94.
km). Ar 12. augustu ir atcelti
visi ar būvdarbiem saistītie
satiksmes ierobežojumi.
Būvdarbu ietvaros šajā ceļa
posmā tika nomainīts sala izturīgais slānis un šķembu pamatne, kā arī ieklātas trīs kārtas

Raksts tapis sadarbībā ar VAS
Latvijas Valsts ceļi

Ekspluatācijā nodots jaunais sporta laukums
pie Salgales pamatskolas
Salgales pagasta Emburgā
pie pamatskolas šovasar noritēja plaši būvniecības darbi,
pēc kuru noslēguma skolas
audzēkņiem pavērsies vēl
nebijušas iespējas fiziskajai
attīstībai mūsdienīgos sporta
laukumos.

pluatācijas gadījumā Būvvalde
var uzsākt būves patvaļīgas
ekspluatācijas administratīvo
procesu.
Visas būvatļaujas, kuras izdotas pirms 2013.gada 1.jūlija ir jānodod ekspluatācijā
līdz 2022.gada 30.septembrim.
Informāciju par būvju nodošanu ekspluatācijā var saņemt
personīgi Ozolnieku novada Ir izbūvēts jauns basketbola
domes 2. Stāvā, Būvvaldē vai (400m²) un volejbola (286 m²)
zvanot pa tālr. 63099200.
laukums skrejceļš tāllēkšanas
bedrei (24 m²) un šķēpmešanas
Arvīds Račinskis, Ozolnieku
novada Būvvaldes vadītājs sektoram (68 m²). Izveidots arī
celiņš skriešanai (225 m²), lodes
grūšanas sektors (95 m²) un
nobruģētas ietves. Laukumos
Attīstot ideju par industriālo tūrismu Ozolnieku novadā, ieklāts gumijas segums, bet
Raubēnos uzstādītajos stendos ir apkopota informāci- laukumus savienojošās zonās
ja par Ozolnieku novada Raubēnu ciema teritorijā esošo - betona bruģakmens (210 m²).
komersantu atrašanās vietām. Savukārt Ozolnieku iedzī- Sporta laukumā izbūvēti arī divi
votāju un viesu iecienītajā atpūtas vietā – pie Ozolnieku apgaismes balsti ar gaismekezera ir uzstādīts ar latviskām zīmēm rotāts foto rāmis, ļiem, nodrošināta lietusūdeņu
piedāvājot interesentiem iespēju fotografēties uz ezera vai novade, uzstādīti jauni soli līdzpriežu jaunaudzes fona, tādējādi iemūžinot jaukus brīžus, jutējiem un atkritumu urnas.
Atsevišķi ir uzstādīts pītais žogu
kas pavadīti Ozolnieku novadā.
tīkls basketbola laukumam un
Sabiedrisko attiecību un informācijas daļa
aizsargtīkls volejbola lauku-

Ozolniekos un Raubēnos uzstādīti jauni vides objekti

asfalta. Ir pārbūvētas nobrauktuves uz Jelgavas šoseju, bet
Jelgavā no tuvējām autobusu
pieturvietām uz Ānes ciemu ir
izbūvētas apgaismotas gājēju ietves. Ceļa posms pēc veiktajiem
būvdarbiem ir ieguvis arī sakārtotu ūdens novadi.
Būvdarbus veica SIA Strabag par
līgumcenu 6,2 milj. eiro (ar PVN),
ko līdzfinansēja ERAF.

mam.
Sporta laukuma būvniecības procesa uzraudzību veica SIA "RS
Būvnieks". Jauno sporta laukumu
projektēšanu veicis SIA ”Veido
vidi”, bet būvdarbus veica novada
uzņēmums SIA ”Uzars bruģēšana”. Izbūvētais sporta laukums

sniegs skolēniem un ikvienam
sportot gribētājam jaunas iespējas fiziskajai attīstībai, kā arī
sacensību organizēšanai gan novada, gan starpnovadu mērogā.
Skolas direktore Irēna Pauloviča
priecājas par paveikto: ”Sporta
laukuma svinīga atklāšana notiks
31.augustā Salgales pamatskolas jubilejas pasākuma laikā, bet
pirmās sacensības plānotas septembra pirmās nedēļas nogalē.
Skolas kolektīvs ļoti priecājas par
pašvaldības dāvanu skolas 30
gadu jubilejā un pateicas būvniekiem par kvalitatīvu darbu!”
Raksts tapis sadarbībā ar Aļonu
Virviču - Jansoni, Būvniecības
projektu vadītāju
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Bezmaksas Zumbas, jogas un rīta koptreniņu “Mosties dienai!”
nodarbības Ozolniekos un Emburgā

Zumba Fitnes treniņi Ozolnieku novada iedzīvotājiem
notiek katru pirmdienu
Ozolniekos un katru otrdienu Emburgā. Treniņi Ozolnieku novada iedzīvotājiem
notiks līdz pat oktobra beigām.
Nodarbības Ozolniekos 26.augustā, 2., 9., 16., 23., 30.
septembrī, 7., 14., 21. un 28.
oktobrī, sākums plkst.20.00.
Nodarbības Emburgā - 27.
augustā, 3., 10., 17., 24. septembrī, 1., 8., 15., 22. un 29.
oktobrī, sākums plkst.19.30.
Treniņa ilgums - 60 min.
Treniņus vadīs Ilze Skrabe
- aktīva dzīvesveida cienītāja
un sertificēta Zumba Fitnesa
trenere, kura savas zināšanas
sporta nozarē papildinājusi
gan apgūstot papildus dažādas fitnesa programmas, gan
studējot Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā.
Ilze aicina pievienoties treniņu
grupai: “Mani iedvesmo un
motivē smaids cilvēku sejās
un zumba ar Latīņamerikas
deju soļiem, nepiespiesto atmosfēru un mūziku, kas liek
kājām kustēties pašām no

sevis, palīdz gan rast prieku
sevī, gan arī radīt pozitīvas
emocijas citos. Un kas gan
var būt labāks, kā treniņš, kas
nodarbina visas muskuļu grupas, stiprina sirdi un vēl uzlādē ar prieku un gandarījumu
par paveikto!”

19.00.
Treniņa ilgums - 90 min.
Treniņus vadīs Iveta Jonkus
- sporta trenere, Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultātes absolvente.
Savas trenera darba gaitas
sākusi tieši Ozolniekos. Iveta

Jogas treniņi notiek katru pirmdienu un trešdienu
Ozolniekos. Treniņi Ozolnieku novada iedzīvotājiem
notiks līdz pat oktobra beigām.
Nodarbības Ozolniekos
–
26.,28.augustā, 2., 4.,9.,11.,16.,
18.,23., 25.,30. septembrī, 7.,9.,
14.,16., 21.,23.,28. un 30.oktobrī. Nodarbību sākums: pirmdienās plkst.18.30, trešdienās

savās nodarbībās, lai kādas
tās būtu - pilates, joga vai
kādi citi kustību treniņi – aicina: „Svarīgi būt APZINĀTAM
– dzirdēt, klausīties, just un
klausīt savu ķermeni! Atcerēties, ka cilvēks kustās prieka
un veselības dēļ, nevis, lai
barotu savu pašapziņu. Kustēties un priecāties, par to, ko
vari, nebēdāties par to, kas vēl
nesanāk. Gan spēks, gan iztu-

rība, gan lokanība ir trenējami
tikai un vienīgi ar mīlestību
un cieņu pret savu ķermeni.
Paturēt prātā, ka lielāko daļu
sporta traumu cilvēks gūst
pārkāpjot ķermeņa iespēju
robežas. Kustēties, ievērojot
pakāpeniskuma principu, bez
vardarbības pret sevi un sacensības ar sevi un citiem!”
Katru otrdienas un ceturtdienas rītu turpinās rīta
koptreniņi "Mosties dienai!"
Ozolnieku novada iedzīvotājiem pie Ozolnieku ezera.
Koptreniņiem
pulcējamies
pie Ozolnieku ezera centrālās
peldvietas katru otrdienu un
ceturtdienu - 27. un 29. augustā, 3.,5.,10.,12.,17.,19. un 24.
septembrī plkst. 6.45.
Treniņa ilgums –
60 min.(iekļaujot peldēšanu).
Koptreniņus vada Juris Kļaviņš - sporta treneris ar 20
gadu pieredzi bērnu, jauniešu,
sporta komandu un dzīves
baudītāju labākajos brieduma
gados fiziskā sagatavošanā
un veselības nostiprināšanā. Rīta izkustēšanās notiek
zemā un vidējā intensitātē, tonizējot visas muskuļu

grupas, kā arī ietverot kardio
elementus, lai labāk uzturētu
ķermeni formā. Tādējādi treniņi
paredzēti visu vecuma grupu
un sagatavotības līmeņu iedzīvotājiem. Vingrojam, izmantojot
infrastruktūru ap ezeru un savu
ķermeņa svaru. Treniņu nobeigumā tiks iekļauta arī veselīga
rīta pelde ezerā, kas palīdzēs
moži un spēkpilni uzsākt dienu.
Juris saka: “Mana darba pamatā
ir palīdzēt sportistiem sasniegt
savus mērķus un padarīt cilvēkus atkarīgus no veselīgas
fiziskās aktivitātes jeb kustības.
Nāc pavingrot kopā enerģiskākai dienai!”
Lūgums (tiem,kam ir) ņemt līdzi
vingrošanas paklājiņus un peldlietas.
Pasākumi tiek īstenoti ES fonda
projekta ”Slimību profilakses
un veselības veicināšanas pasākumi Ozolnieku novadā” (Nr.
9.2.4.2/16/I/066) ietvaros. Dalība pasākumos ir bez maksas.
Treniņu laikā var tikt fotografēts
un filmēts projekta publicitātes
nodrošināšanai.
Vita Rozenfelde
Attīstības un projektu daļas projektu vadītāja

Seniori ekskursijā iepazīst Vidzemi

7. un 8.augustā 96 Ozolnieku novada senioriem bija
iespēja doties ekskursijā pa
Vidzemes skaistākajām vietām, kas ik gadus tiek rīkota
ar mērķi popularizēt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu
novada Ozolnieku, Cenu un
Salgales pagastu iedzīvotājiem.

Vispirms ekskursanti viesojās
Garkalnes pusē, kur mīt īpaši
suņi – Sibīrijas haskiji. Neviens
nepalika vienaldzīgs atraktīvās suņu ģimenes apmeklējuma laikā. Ekskursijas maršrutā
šogad tika iekļauti arī vairāki
apskates objekti Vidzemes
jūrmalā. Seniorus priecēja atpūta Saulkrastos un pastaiga
pa Vitrupes jūrmalu. Pēc tam
visi devās uz Ainažu jūrskolas

muzeju.
”Ienākot Ainažu vecajā skolā,
tagadējā muzejā, bija jānoliec
galva ne tikai zemo durvju
dēļ, bet arī godinot latviešu
un igauņu jūrnieku veikumu.
Klases telpā pie tāfeles muzeja viesus vēlīgi sagaidīja pats
senās jūrskolas priekšnieks,
pēc tautības zviedrs, kaptei-

nis Kristiāns Dāls, kas perfekti
atveidots vaska figūrā. Muzeja
stendos no senajām fotogrāfijām pretim raudzījās no
skata cienīgi vīri – drošsirdīgie
latviešu, igauņu jūrā braucēji.
Šeit uzzinājām, kā piekrastes
zvejnieku ciemos būvēja un
laida ūdenī senos buriniekus
un kā mūsu jūrnieki ar tiem
devās tālajās pasaules jūrās
un okeānos,” iespaidos dalās

Anda Plikša.
Pēc muzeja apskates sekoja
pastaiga pa Ainažu veco molu
Randu pļavās un brauciens
uz Staiceli. Šeit ekskursanti izbaudīja neparastas pusdienas
lībiešu muzeja vecajā krogā
”Pivalind”. Uzkrājuši spēkus,
seniori devās tuvāk iepazīt
Staiceli - Latvijas stārķu galvaspilsētu, kas sagaidīja ar
patīkamiem atklājumiem un
pārsteidzoši skaistām vietām
pie Salacas upes.
Pēc tam visi viesojās Staiceles
Mākslinieku šķūnī, kur priecājās
par amatnieku darinājumiem
- rokdarbiem, adījumiem, un
smaržīgiem paklājiem pirts lāvām, kas darināti no augiem.
Mājupceļā bija iespēja iegriezties arī ”Raganas ķēķī’’.
Ņemot vērā lielo senioru interesi, pašvaldība arī šogad
organizēja divus ekskursijas
braucienus šajā maršrutā, lai
pēc iespējas lielākam novadnieku skaitam sniegtu brīnišķīgu atpūtas dienu. Ekskursijas
novada senioriem atraktīvi vadīja gide Edīte Pole. Seniori pēc
brauciena ir gandarīti par kopā
pavadīto atpūtas dienu un pateicas pašvaldībai par iespēju
katru vasaru doties skaistām
emocijām piepildītā ekskursijā.
Solvita Cukere

Ekskursija Ozolnieku
novada senioriem

PA KURZEMI
17.09.2019. plkst. 8:00
izbraukšana no Ozolniekiem

Ķemeru tīreļa Lielā laipa. Lielais Ķemeru tīrelis ir viens no
lielākajiem sūnu purviem Latvijas piekrastē. Tīreļa laipas
kopējais garums ir 3,4 km. Pastaiga pa laipu ar iespēju
uzkāpt skatu tornī, no kura paveras lielisks skats uz tīreli un
ezeriņiem.
Ekskursija Kurzemes Šveicē -Sabilē, kopā ar vides gidu
Māri Lāci
Salmu leļļu dārzs Sabilē
„Graudaugi - možumam un veselībai" no graudiem
gatavotu produktu degustācija Dižstendē, selekcijas un
izmēģinājumu stacijā. Klausīsimies, degustēsim, skatīsimies
videoﬁlmu.
Zemnieku saimniecība “Piesaule” Sārāju kūdras purvā
audzē lielogu dzērvenes, kas satur vērtīgās ﬁzioloģiski
aktīvās vielas. Izstaigāsim audzētavu, klausīsimies saimnieku
stāstus, baudīsim svaigu dzērveņu kompotu.
"Ainas maize" Talsos un novadā ir lielā cieņā. Cepēja Aina
Šteinberga radījusi 10 dažādu veidu maizes, kas priecēs pat
visizsmalcinātāko garšu kārpiņu īpašniekus. Baudīsim
saimnieces viesmīlību, maizi, tēju un stāstus.
Atgriešanās ap plkst. 21:00. Ekskursiju vadīs gide- Edīte Pole.
Pieteikšanās ekskursijai, sākot no 26.augusta: ĀNĒ – zvanot Līgai
Krūmiņai, tālr. 26385805, SALGALĒ – zvanot Andai Plikšai, tālr.
29109265, OZOLNIEKOS - zvanot Dainai Ivulānei, tālr. 66047897.
Ekskursija tiek organizēta Eiropas Savienības fondu projekta
“Slimību proﬁlakses un veselības veicināšanas pasākumi
Ozolnieku novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/066 ietvaros.

Kolektīvs

Uzņemšanas laiks

Jauktais koris “Līga” 9. un 11. septembrī plkst. 18.00
Visās balss grupās!
Jauniešu koris

10. septembrī plkst. 18.30

Bērnu muzikālais
teātris “Nianse”

23. septembrī plkst. 18.00
( 3 – 10 gadiem)

Mēģinājuma
Kolektīva
dienas
vadītājs
Pirmdienas
Jānis Liepiņš
20099412
Trešdienas
Otrdienas
Rūta Bergmane
28328935
Piektdienas
Pirmdienas

Sieviešu vokālais
11. septembrī plkst. 17.30
ansamblis “Madara”

Trešdienas

Ingūna Lipska –
Pētersone
27731017
Ginta Āriņa

Senioru deju kopa
“Ozolnieki”

26. septembrī plkst. 20.00
Aicināti kungi vai pāri!

Ceturtdienas

29477877
Mārīte Skrinda

Ozolnieku novada
amatierteātris

5. septembrī plkst. 19.00

Svētdienas
Otrdienas

29428013
Dace Vilne

Jauniešu teātra
studija

9. septembrī plkst. 17.00

Ceturtdienas
Pirmdienas

Folkloras kopa

9. septembrī plkst. 19.00

26730840
Antra Leite –
Straume
26129150
Inese Mičule
26355642

Piektdienas

Trešdienas
Pirmdienas
Piektdienas
Otrdienas

Sociālie darbinieki izglītojas
Vasaras skolās
Jau sesto gadu norisinājās
Labklājības ministrijas (LM)
organizētās sociālo darbinieku Vasaras skolas. Turpinot
pagājušajā gadā iesākto tradīciju, arī šogad tika organizētas divas Vasaras skolas
- sociālajiem darbiniekiem,
kuri strādā ar ģimenēm ar
bērniem un sociālajiem darbiniekiem darbam pieaugušām
personām.
Abās Vasaras skolā kopumā
piedalījās 106 sociālie darbinieki

nas stratēģija un taktika,
• Ko iesākt ar ”lampu drudzi”,
• Video interviju analīze, atgriezeniskā saite.
Pirmajā Vasaras skolā “Būt attiecībās!”, kas tika organizēta
sadarbībā ar Sociālo darbinieku biedrību, tuvāk tika iepazīti
daudzveidīgie attiecību aspekti
sociālajā darbā, dažādi attiecību mijiedarbību līmeņi un tos
ietekmējošie faktori sociālajā
darbā ar ģimenēm ar bērniem.
Otrā Vasaras skola “Attiecību

no dažādu Latvijas pašvaldību līkločos” tika organizēta sasociālajiem dienestiem, slim- darbībā ar SIA “SV prakse” un
nīcām, ieslodzījuma vietām, dalībnieki tajā guva zināšanas
Ceturtdienas 29254513
ilgstošas sociālās aprūpes cen- un praktiskas iemaņas komutriem un NVO. Prioritāte dalībai nikācijas prasmju pilnveidē
Maksas kolektīvi/ nodarbības
bija sociālajiem darbiniekiem, sociālajā darbā ar pieaugušām
kuri līdz šim nebija piedalījušies personām, kā arī saskarsmē ar
Bēbīšu skola
3. un 5. septembrī
Otrdienas
Solvita Grasmane
nevienā no Vasaras skolām.
kolēģiem.
“Mazulis”
Sazināties ar pasniedzēju!
Ceturtdienas 22037566
Ņemot vērā darba specifiku ar Abās Vasaras skolās tika piedā( 3 mēn. – 3. g.)
dažādām klientu grupām, katrai vātas praktiskas darbnīcas, kuVasaras skolai tika plānota at- rās bija iespēja gan apgūt, gan
“Gudrās Pūcītes
3. un 5. septembrī
Otrdienas
Solvita Grasmane
šķirīga ievirze, taču tēma abām atkārtot dažādas metodes, ko
skola”
Sazināties ar pasniedzēju!
Ceturtdienas 22037566
bija vienāda – attiecības un ko- sociālie darbinieki pielieto savā
( 3 – 5 gadiem)
munikācija. Seminārus vadīja ikdienas darbā, kā arī, lai veižurnāliste Daina Jāņkalne un cinātu profesionalitāti, sociālā
Cigun
4. septembrī plkst. 19.30
Trešdienas
Ieviņa Zakrepska
psihoterapeite Ilze Čiščakova.
darba profesijas pārstāvju per26750994
Tikšanās laikā notika diskusijas sonības attīstību un izaugsmi.
Austrumu dejas
18. septembrī plkst. 18.00
Trešdienas
Marina Katkova
par sekojošām tēmām:
Ļoti atzinīgi nometņu dalībnieki
•
Kāda
informācija
kļūst
par
novērtēja iespēju iepazīt kolēIesācējiem!
28269759
ziņu vai pamatu tēmai,
ģus no dažādām institūcijām
Solo stundas
Sazināties ar pasniedzēju!
Otrdienas
Evija Lagzdiņa
• Kā atšķiras ”interesanta” ziņa un dalīties pieredzē. Sociālo
no neinteresantas,
darbinieku Vasaras skolas tika
Ceturtdienas 26411308
• Kas jānoskaidro pirms inter- organizētas par valsts budžeta
vijas,
līdzekļiem.
• Kā nekļūt par upuri mediju
Raksts tapis sadarbībā ar
Ozolnieku novada Sociālo dienestu
vidē,
dalījās Brazīlijas, Igaunijas, • Komunikācijas prasme, saruBaltkrievijas, Krievijas, Lietuvas, un citu valstu mākslinieki, kuri bija izveidojuši
neparastus 3D gleznojumus
uz asfalta. Gan pieaugušie,
gan bērni bija sajūsmā par Ozolnieku novada Sociālajā dienestā darbu ir uzsācis jauns
redzēto un, sekoja fotogra- speciālists - sociālais darbinieks ģimenēm ar bērniem, Ānes
Sociālo pakalpojumu punktā, Celtnieku ielā 12, Ānē.
fēšanās uz zīmējumu fona.
Sociālās darbinieces Initas Gaidlazdas
Pēc mākslas baudīšanas visi
pasākuma dalībnieki devās
galvenie darba pienākumi ir:
uz Ķīšezeru, kur izbaudīja
1. Veikt sociālo darbu ģimenēm ar bērdabas skaistumu un veldzēniem un bāreņiem, kā arī bez vecāku
jās ūdens peldēs. Īpaši bērni
gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas.
Pašā vasaras svelmē Ozol- jautājumus ar speciālistiem bija ļoti priecīgi par iespēju
2. Informēt, konsultēt un sniegt atbalstu
nieku novada aizbildņu un citām ģimenēm, kuras kopā izbaudīt rotaļas ūdenī.
iedzīvotājiem.
ģimenes devās braucienā saskaras ar līdzīgām problē- Novada aizbildņu ģimenes
uz Latvijas Audžuģimeņu mām. Šeit ģimenes vienmēr pateicas Ozolnieku novada
biedrības pasākumu Rīgā, saņem ievērojamu psiholo- pašvaldībai, kas atbalstīja Ar Initu Gaidlazdu var sazināties pa tālr. 28801173 vai rakskur tiek sniegts vispusīgs ģisko un materiālo atbalstu ar transportu un Sociālajam tot inita.gaidlazda@ozolnieki.lv.
dienestam, kas organizēja DARBA LAIKS:
atbalsts ģimenēm, kuras savām vajadzībām.
uzņēmušās pienākumus Pēc tikšanās, aizbildņu ģime- pasākumu, sadarbojoties ar Pirmdien, otrdien, trešdien 8:00-12:00 un 12:45-17:00,
pret bērniem.
nes kopā ar biedrības pār- Latvijas Audžuģimeņu bied- Ceturtdien 8:00-12:00 un 12:45 - 19:00,
Viesojoties Latvijas Audžu- stāvēm, devās uz pasākuma rību.
Piektdien 8:00-13:00.
Daina Ivulāne,
Sanda Apsīte, Ozolnieku novada
ģimeņu biedrībā, aizbildņu turpinājumu Mežaparkā, kur
Sociālā darbiniece
Sociālā dienesta vadītājas vietniece
ģimenēm bija iespēja satik- tika apskatīts starptautisks
ties un izrunāt sev aktuālos mākslas projekts, kur pieFoto studija

No 6. septembra
Pieteikties - aigars.dsl@inbox.lv

Aigars Dāboliņš

Aizbildņu ģimenes iepriecina kopīgie pasākumi

Darbu uzsācis sociālais
darbinieks ģimenēm ar bērniem

OZOLNIEKU AVĪZE / SABIEDRĪBA

Nāc darboties Ozolnieku Tautas nama kolektīvos!
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Norit gatavošanās jaunajai apkures sezonai
Kaut arī Ozolnieku centrā vēl
pilnā sparā norit siltumtīklu
rekonstrukcijas darbi, SIA
“Ozolnieku KSDU” Siltumapgādes struktūrvienība straujiem soļiem gatavojas jaunajai apkures sezonai.
Ikgadējā apkures katla defektā-

cija un apkope jau ir veikta šķeldas katlu mājā Skolas ielā 9, kur
tehnoloģija kalpo godam un
būtiskas tehniskas problēmas
nav konstatētas.
Šobrīd karstā ūdens sagatavošanai nepieciešamo siltu-

menerģijas daudzumu saražo
gāzes katlu māja Kastaņu ielā
2, Ozolniekos.
Apkures sezonas uzsākšanas
stratēģiju šogad būtiski ietekmēs kurināmā cena. Tā kā
Ozolniekos ir iespēja kombinēt
siltumenerģijas ražošanas avo-

tus centrālās siltumapgādes
nodrošināšanai, lielā mērā to,
kā palielināsim vai samazināsim gāzes un šķeldas katlu
māju jaudu, noteiks kurināmā
izmaksas, kas būs zināmas pēc
gāzes un šķeldas iepirkumu iz-

vērtēšanas augusta beigās.
Pateicoties šīs vasaras būvdarbiem centralizētās siltumapgādes pārvades posmam Ozolnieku centrā, papildus projektā
norādītajam, atklājušās arī citas nepilnības pārvades sistēmā, kuras ir izdevies novērst.
Projekta realizācijas gaitā vairākas reizes pārliecinājāmies,
ka daudzviet caurules bija atradušās kritiskā stāvoklī, un to
renovācija aiztaupīs negaidītu
siltumtrases avāriju sekas, kas
būtu varējušas rasties nākamajās apkures sezonās.
Lai vairotu siltumapgādes
pakalpojumu drošumu, līdz
apkures sezonas sākumam, ir
plānota arī papildus automatizācijas ieviešana gāzes katlu
mājā Kastaņu ielā 2, Ozolniekos.
Agate Kļaviņa, SIA "Ozolnieku
KSDU" Siltumapgādes struktūrvienības vadītāja

Lielgabarīta atkritumu savākšanas grafiks 2019. gada septembrī
Ozolniekos – 4. septembrī
Adreses:
* Skolas iela 11;
* Rīgas iela 18;
* Parka ielas iekšpagalmā;
* Kastaņu iela (pie garāžām);
* Aizupes rajons (Aizupes 4).
Cenu pagastā, Brankās 4. septembrī
Adreses:
*Saules iela 7b
(pie garāžām);
*Spartaka iela
(pretī ūdenstornim).
Ānē un Tetelē – 18.
septembrī
Adreses Ānē:
* Celtnieku iela 2;
* Pie Celtnieku ielas 14;
* Jaunatnes iela 5;
* Celtnieku iela 9
(pie Sporta ielas).
Adreses Tetelē:
* Skolas ielā 11;
* Bērzu ielā 5.
Garozā: Iecavas iela 9 (pie

mikrorajona) un
Emburgā: 1. maija iela 5
lielgabarīta atkritumus
septembrī neizvedīs.
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" vai
rakstot uz e-pastu: info@
oksdu.lv un norādīt ielu,
mājas numuru, kā arī
lielgabarīta atkritumu
apjomu.

Novadnieki interesējas, kur
var nodot savu mūžu nokalpojušus ledusskapjus, televizorus, kā arī citas sadzīves
elektropreces? Vai par to ir
jāmaksā?
Ozolnieku novada iedzīvotāji
savu mūžu nokalpojušo sadzīves un elektrotehniku tehniku
(ledusskapjus,
televizorus,
datorus u.c.) var nodot otrrei-

zējai pārstrādei par atsevišķu
samaksu, iepriekš piesakot
izvešanu "Clean R" Klientu
apkalpošanas centram pa
tālruni: 67111001 (darba dienās plkst. 8.00 –17.00) vai
sūtot e-pastu: kc@cleanr.lv.
Sazinoties vienosimies par izvešanas laiku un kārtību.
Gadījumos, kad no lielās sadzīves tehnikas, piemēram,

ledusskapja vai televizora, ir
izņemta visa elektronika un
videi kaitīgās un bīstamās
detaļas (kompresors, freons,
kineskops), tos iespējams
izvest kā lielgabarīta atkritumus, ievietojot tam paredzētajā konteinerā.

SIA „Ozolnieku KSDU”

Kur nodot nolietoto elektrotehniku?

Raksts tapis sadarbībā
ar ”Clean R”

IEDZĪVOTĀJI VAR SAZINĀTIES AR PAŠVALDĪBAS
POLICIJAS DARBINIEKIEM
PAŠVALDĪBAS POLICIJAS IECIRKŅA TĀLRUŅA NR. 20029099
Vidmants Rinkuns, Pašvaldības policijas priekšnieks, 63050102.
Pāvels Mozaļevs, Pašvaldības policijas vecākais inspektors, tālr.27000850.
Māris Cimdars, Pašvaldības policijas inspektors Salgales pagastā, tālr. 20380507.
Juris Voitehovskis, Pašvaldības policijas inspektors Ānē, tālr. 28374404.
Juris Antonovs, Pašvaldības policijas inspektors Brankās, tālr. 29397365.
Edgars Rečs, Pašvaldības policijas inspektors Ozolniekos, tālr. 27034189.

Ozolniekos turpinās
centralizētās siltumapgādes
sistēmu remontdarbi

Ar mērķi veicināt energoefektivitāti Ozolnieku
centralizētajā siltumapgādes pārvades un sadales
sistēmā, projekta ietvaros
arī augustā turpinās maģistrālo siltumapgādes inženiertīklu pārbūves darbi
Meliorācijas ielā posmā no
Kastaņu līdz Stadiona ielai,
kā arī daudzdzīvokļu māju
pagrabos.
Maģistrālās caurules ir nomainītas posmos starp
daudzdzīvokļu namiem un to
pagrabos, kur augustā notiek
cauruļu siltināšanas darbi .
Šobrīd ir atvērtas tranšejas
pļavā pie pašvaldības un tiek
veikti sagatavošanas darbi,
lai naktī no 11. uz 12. augustu

veiktu atslēgumu, kura rezultātā tiks pārtraukta karstā
ūdens padeve sekojošās adresēs:
• Meliorācijas ielā 15, Meliorācijas ielā 17;
• Stadiona ielā 12;
• Rīgas ielā 16, Rīgas ielā
18, Saules ielā 9 un Saules ielā 11.
Siltais ūdens iedzīvotājiem
tiks atjaunots līdz 18. augustam.
Laika posmā no 12. līdz 16.
augustam tiks veikta veco
cauruļu demontāža un trasē
tiks ieguldītas jaunas, iepriekš
samontētas caurules, kā arī
pārbaudīta to kvalitāte.
Apakšuzņēmējs
līdztekus
veic arī labiekārtošanas darbus –gājēju celiņu, brauktuvju
un zaļās zonas atjaunošanu.
Visus būvdarbus plānots pabeigt līdz septembrim.

Agate Kļaviņa, SIA "Ozolnieku
KSDU" Siltumapgādes struktūrvienības vadītāja

Ānē un Tetelē uzlabosies
ūdens padeve un kvalitāte
SIA “Ozolnieku KSDU” informē, ka, ūdens padeves apjoma un kvalitātes uzlabošanai, Ūdens sagatavošanas
stacijas (ŪSS) Ānē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, no
jūlija līdz augusta sākumam
tika veikti pārbūves darbi,
kā arī esošo iekārtu apkope
un uzlikti jauni ūdens attīrīšanas filtri.
Ānes un Teteles ciemiem dzeramā ūdens ieguvei un centralizētajai ūdensapgādei tiek
izmantoti vienīgi pazemes
ūdeņi. Pazemes ūdeņu atradnes “Āne” teritorijā kopumā
atrodas divi urbumi, ekspluatācijas urbums un rezerves
urbums.
2016. gadā tika uzsākta ūdens
apgāde no atjaunotās artēziskās akas uz Ānes un Teteles
ciemiem, spējot nodrošināt
250 m3/dnn ūdens padevi, kā
arī tika uzsākta ūdens apstrāde jaunajās tehnoloģiskajās līnijās, ieskaitot ūdens filtrāciju
dzelzs jonu noņemšanai.
Ūdens apstrāde nodrošina iespēju padot uz ciemiem 250
m3/dnn apstrādāta ūdens ar
parametriem pēc dzelzs satura mazāka par 0,1 mg/l, sulfātu saturu robežās no 200
līdz 250 mg/l, atbilstoši Padomes Direktīvas 98/83/EK

4.1 panta un 6.1a panta, kā arī
2017. gada 14.novembra MK
noteikumu Nr. 671 „ Dzeramā
ūdens obligātās nekaitīguma
un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”
prasībām. Jāpiebilst, ka šobrīd
vidēji tiek patērēts aptuveni
145 m3/dnn dzeramā ūdens.
Sūkņu agregātu automātiskā
darbība spēja nodrošināt ražību līdz 10 m3/h un tika konstatēts, ka pie šādas ražības
netiek nodrošināts pastāvīgs
spiediens ūdensvada tīklā pie
patērētājiem.
Jaunajā,
rekonstruētajā
ūdens apstrādes stacijā
ražība tika palielināta līdz
20 m3/h, uzstādot papildus iekārtas dzelzs jonu
noņemšanai un palielinot
cauruļvadu diametrus. Pēc
visas sistēmas apkopes
darbiem, Ānes un Teteles
iedzīvotāji tuvāko mēnešu
laikā saņems kvalitatīvāku
ūdeni, kā arī tiks nodrošināts pastāvīgs spiediens
ūdensvada tīklā.
Kopējais centralizētā ūdensvada tīklu garums Ānes un
Teteles ciemos uz 2019. gada
augustu ir 8255 metri.
Raksts tapis sadarbība ar
Ēriku Augstāri, Vides inženieri

Līdzās atpūtai, bērniem un
jauniešiem
nepieciešama
mērķtiecīga nodarbinātība,
turklāt jauniešiem vienmēr
noder paša pelnīta kabatasnauda. Lai sniegtu atbalstu
Ozolnieku novada skolu skolēniem, Ozolnieku novada
administratīvajā teritorijā
deklarētajām ģimenēm ar
bērniem vasaras brīvlaika
lietderīgā organizēšanā un
darba prasmju apgūšanā,
sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru šovasar,
skolas brīvlaikā 64 skolēniem vecumā no 15 līdz 18
gadiem tika piedāvāta iespēja strādāt novada pašvaldības iestādēs, veicot savam
vecumam atbilstošus darbus
un sniedzot iespēju par to
saņemt atalgojumu. Pašvaldības piedāvāto darbavietu
skaits pieaug. Pērn tās bija
52 darbavietas, bet šogad
tiek piedāvātas iespējas
strādāt 12 jauniešiem vairāk.
Šovasar Pašvaldībā un tās
iestādēs tiek nodarbināti: jūnijā
- 22, jūlijā – 24 un augustā - 18
skolēni, veidojot jauniešos izpratni par algotu darbu un atbildības sajūtu pret uzticētajiem darba pienākumiem.
Skolēni stādā ne vien pašvaldības Saimniecības daļā, Kultūras nodaļā, Ozolnieku Sporta

skolā, Ozolnieku vidusskolā,
Salgales pagasta pārvaldē, bet
arī novada pirmsskolas izglītības iestādēs – ”Pūcīte”, ”Bitīte”,
”Saulīte”, un ”Zīlīte”. Lielākajai
daļai jauniešu šī ir pirmā darba
pieredze, bet 18 jaunieši strādā
atkārtoti,
informē pašvaldības personāla speciāliste Iveta Grundmane.
15 līdz 17 g. v. skolēnus iesaista
darbā 35 stundas nedēļā, bet
tie, kuri jau sasnieguši pilngadību, strādā pa 8 stundām
dienā un 40 stundas nedēļā.
Skolēniem par darbu tiek noteikta darba samaksa, saskaņā ar valstī noteikto minimālo algu. Darba samaksa tiek
aprēķināta atbilstoši skolēnu
nostrādātajam laikam. NVA
darba devējam nodrošina 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 maksā arī dotāciju piemēram, pedagoģiskā dar- darbus un mazgā traukus, paba, izvēle,
stāsta Iveta līdz sakārtot metodisko matedarba vadītāja darba algai.
riālu, spodrina logus, krāso
Gan jauniešu darba vadītāji, Grundmane.
rotaļu laukumus, atsvaidzina
telpu sienu krāsojumu un veic
citus palīgstrādnieka darbus.
Strādājot jaunieši sāk saprast,
cik grūti ir pelnīt, kā arī mācās
uzņemties atbildību. Visi jaunieši uzticētos uzdevumus
veic ar interesi, lieliski ar šiem
darbiem tiek galā, iegūst pirmās iemaņas algota darba
veikšanā, nonāk pirmajās oficiālajās darba attiecībās, kurās iegūst pieredzi visai tālākai
dzīvei. Jauniešiem vēlu - apdogan pašvaldības personāla Antra Jermīļina, PII ”Bitīte” mīgi tērēt savu nopelnīto nauSkolēni ir ļoti moti- du un nezaudēt vēlmi nākaspeciāliste Iveta Grundmane vērtē:
uzsver, ka svarīgi, lai jaunieši vēti darboties ar bērniem. Viņi majā vasarā atkal strādāt!
Šovasar Ozolnieku vidusir motivēti strādāt un uzklau- palīdz rūpēties par bērnu drosa darba devēja norādījumus. šību ikdienas gaitās, līdzdar- skolā vasarā strādāja 5 jaunieArī turpmāk, vērtējot jauniešu bojas ar pedagogiem, organi- ši. Divas no tām ir jaunietes,
pieteikumus,
priekšrocības zē rotaļas un spēles, iet kuras tikko pabeigušas 9. klasi
darba piedāvājumam tiks pastaigās ar bērniem. Jaunieši un divas ir 11. klases audzēkdotas skolēniem, ar pozitī- palīdz bērniem gatavoties nes. Jaunieši pret darbu iztuvām atsauksmēm no darba diendusai un labprāt palīdz arī rējās atbildīgi. Viņu pienākudevējiem un nopietnu attiek- skolotāju palīgiem uzkopt tel- mos bija dažādi uzkopšanas
darbi - logu un skolas solu
smi pret veicamajiem darba pas.
pienākumiem. Tā ir iespēja Maija Brauere, PII "Pūcīte" mazgāšana, ēdnīcas telpu ģenerālā tīrīšana. Augustā strājauniešiem gūt pirmo darba vadītājas vietniece:
Esam gandarīti par jauna- dāja zēns, kurš palīdzēja veikt
pieredzi kvalitatīvā darba vidē.
Jaunieši iesaistījās Saim- jiem šīs vasaras kolēģiem. nelielus remontdarbiņus kopā
niecības daļas palīgdarbos – Jaunieši, kas izteikuši vēlmi ar skolas saimniecības vadītāteritoriju sakopšanā, ravēša- darboties PII "Pūcīte", ir parā- ju,
stāsta skolas lietvede
nā, krāsošanā, novada kapu dījuši sevi no vislabākās pu- Sandra Kaulakāne.
sakopšanā, skolās un pirms- ses -radoši, korekti, uzticami, Ja darba devēji ir apmierināskolas izglītības iestādēs pa- čakli un galvenais zināt gri- ti ar skolēnu attieksmi pret
boši. Jaunieši palīdzēja iestā- veicamajiem darba pienākudes iekštelpu un apkārtnes miem, tad labprāt turpinās
labiekārtošanas
darbos, šādu sadarbību arī nākamajos
ņēma aktīvu dalību jaunu gados.
metodisko līdzekļu izveidē un Daudzi skolēni vasaras brīvpārsteidza mūs ar patiesi ra- laikā priecājas par iespēju
došu, pozitīvu un nopietnu lietderīgi pavadīt laiku, nopelattieksmi pret darbu pirms- nīt naudu un gūt pirmo darba
skolas izglītības iestādē.
pieredzi.
Inese Jumīte, PII ”Saulīte” Juris, strādā Saimniecības
vadītāja:
Vērojams, ka ik daļā: Strādāju pirmo gadu
gadu jaunieši kļūst arvien patstāvīgāki. Ja pāris gadus atpalīdz darbiniekiem. Jaunieši pa- kaļ vecāki nāca pieteikt savus
līdz arī Novada svētku bērnus, tad šobrīd jaunieši to
sagatavošanas darbos. Skolē- dara paši. Šogad vasaras noni netiek nodarbināti darbos, darbinātībā pirmsskolas izglīkas saistīti ar paaugstinātu tības iestādē “Saulīte” iespēja
risku viņu drošībai, veselībai, piedalīties bija 5 skolēniem.
tikumībai un attīstībai. Augus- Šķiet, ka esam uz pareizā ceļa,
tā jaunieši iesaistījās palīgdar- jo jaunieši, kas pie mums ir

bos arī Ānes jauniešu iniciatīvu centrā. Skolēniem tā ir
iespēja iepazīt dažādu profesiju ikdienu, kā arī saprast, vai
šis darbs varētu būt jaunieša
nākotnes profesijas virziena,

strādājuši, atgriežas arī otro
un trešo gadu. Darbi tiek veikti
darba vadītāja uzraudzībā pārsvarā jaunieši ravē puķu
dobes, palīdz skolotāju palīgiem veicot telpu uzkopšanas

un man svarīgi, lai vasarā ir nodarbošanās. Darbi nav viegli,
taču darbavieta ir laba un visi ir
atsaucīgi. Man patīk tas, ka
esmu kopā ar citiem puišiem,
negribētu strādāt viens.
Toms, strādā Saimniecības
daļā: Strādāju, lai palīdzētu
savai ģimenei. Uzskatu, ka skolēniem vajadzētu izmantot iespēju strādāt vasarā, lai iegūtu
jaunu pieredzi un draugus.
Daniels, strādā Saimniecības
daļā: Visi esam vienota komanda. Rakām zemi stāvlaukumam, kopām kapus, krāvām
dēļus u.c. darbus, mācoties sadarboties savā starpā un ar
darbu vadītāju. Nauda man nav
galvenais, vēlos kļūt labāks,
apgūt jaunas prasmes.
Aleksandrs, strādā Saimniecības daļā: Vēlos pārbaudīt
sevi darbā - fiziskos spēkus, gribasspēku un izturību. Ir ievērojama fiziskā slodze, taču esmu
izvēlējies darbu turpināt vēl vienu mēnesi.
Aleksejs, strādā Saimniecības daļā:
Katru dienu veicam citus darbus, ko mums dod
Saimniecības daļas vadītājs.
Vēlos gūt jaunu darba pieredzi
un nopelnīt savu naudiņu.
Uzrunātie jaunieši uzsver, ka
ieguvums ir ne tikai darba
prasmes, bet arī zināšanas,
kādi dokumenti jāsagatavo, lai
varētu uzsākt darba attiecības
un gūtā pieredze, kā jāsadarbojas ar darba devēju. Skolēnu
vasaras nodarbinātība ilga līdz
augusta beigām un, skolēni
cer, ka Ozolnieku novada domes atbalsts jauniešu nodarbinātībai vasarā turpināsies arī
nākamajos gados.
Solvita Cukere, sadarbībā ar
pašvaldības Personāla
speciālistu
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Jaunieši vasaras nometnē “Tuvu 2019” pilnveido sevi un iesaistās labdarībā

Jauniešu nometne “TUVU”
šogad notika Užavā, no 1.
līdz 6. jūlijam. To veidoja 30
cilvēku brīvprātīgo vadītāju
komanda. un tajā piedalījās
64 jaunieši. Kā katru gadu, arī
šoreiz sākām ar lielo pārgājienu,
lai labāk viens otru iepazītu. Aiz
mums vide kļuva sakoptāka,
jo caur uzdevumiem savācām
milzīgu kaudzi atkritumu. Otrā
dienā varējām izpausties dažādos radošos veidos. Iepazinām
mūzikas instrumentu džamba,
apguvām ģitārspēli, piedalījāmies X-faktorā, kuru vadīja Ilze
un Jānis no grupas My Radiant
You. Kopīgi mācījāmies fotografēšanas pamatus. Braucām
ar SUP dēļiem un šāvām mērķī,
pētījām cukura ietekmi uz cilvēka organismu kopā ar uztura

speciālisti. Iedvesmu jauniem
mērķiem un izaicinājumiem
sniedza lekcija "Kā iegūt miljonu”. Vakarā dejojām kopā ar

jaunieši dalījās divās daļās, lai
dotos palīdzēt tiem, kuriem
tas ļoti nepieciešams. Mazākie
nometnes dalībnieki devās uz

Ghetto Dance. Vēlāk peldējāmies, klausījāmies stāstus "Vakara šķūņa laikā" un sagaidījām
katras grupas uzaicināto vakara viesi. Nākamajā
dienā

Lībagiem pie Zelmas kundzes,
lai uzkoptu viņas pagalmu, notīrītu logus mājai, dārzā izzāģētu vecos koku zarus, nopļautu
zāli, iztīrītu malkas šķūnīti un,

visbeidzot, tajā saliktu malku
ziemai. Ielikām arī ūdens sūkni
akā, lai kundzei ūdens nebūtu
jānes ar rokām.
Otra daļa jauniešu devās uz
Iecavu pie 4 bērnu ģimenes,
lai sagatavotu šo vietu vasaras
remonta projektam, kas notika
kopā ar vācu labdarības organizāciju GAiN Germany. Jaunieši
nojauca veco mājas piebūvi un
vēlāk šajā vietā iebetonēja pamatus, kur tika pievienots jūras
konteiners ar izveidotu vannas
istabu, notīrīja māju no zaļajiem augiem, kas bojāja ēkas
konstrukciju un uzcēla žogu.
Nākamā bija Olimpiskā diena,
kur piedzīvojām lidojumu ar helikopteru, bet vakarā ar aizrautību skatījāmies jauno talantu
izpaušanos.

Pēdējā nometnes dienā devāmies mobilajā orientēšanās
spēlē un runājām par attiecībām, kas šiem jauniešiem ir ļoti
aktuāla tēma.
Jauniešu nometne ir noslēgusies un varam uz to atskatīties
kā uz piedzīvojumu ar milzu
vērtību. Tas mūs mainījis un ietekmējis gan kā komandu, gan
katru individuāli.
Paldies, Ozolnieku novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu
nometnei!
Tas ir ļoti nozīmīgs, lai šis un
daudzi citi biedrības “Tuvu”
organizētie projekti varētu tikt
īstenoti.
Raksts tapis sadarbībā ar biedrību
“Tuvu”

Kristaps Briks – Dravnieks nākamo mācību gadu pavadīs ASV
Mūsu aktīvais novada jaunie- mācību gadu un dzīvos vies- Kristaps ir noskaņots pozitīvi:
”No Ozolnieku vidusskolas šajā
tis Kristaps Briks - Dravnieks ģimenē.
(17. g.v.) pabeidzis Ozolnie- Kristaps atstāj patīkamu iespai- projektā līdz šim vēl neviens
nebija piedalījies. Man tas būs
jauns izaicinājums. Pirms brauciena aktīvi ievācu informāciju,
lai labāk sagatavotos mācībām.
Esmu sazinājies ar šī projekta
dalībniekiem, kuri ir atsaucīgi
un labprāt dalās pieredzē. Projektu organizē ASV vēstniecība
Latvijā, piedāvājot jauniešiem
- vidusskolēniem doties pieredzes apmaiņā uz vienu mācību
gadu. Šogad braucienam pieteicās aptuveni 500 (17-19.g.v.)
ku vidusskolas 10. klasi un, du - pozitīvs, gudrs un sportisks jaunieši. Atlases konkurss noJauniešu pieredzes apmai- jaunietis no kuplas novadnieku risinājās 3 kārtās. Grūtākā bija
ņas projekta Future Leader ģimenes. Pārsteidz jaunieša la- pēdējā kārta, kad bija angliski
Exchange ietvaros, izturot bās sekmes mācībās - Kristapa jāapraksta, kā es rīkošos dažākonkursu, ir saņēmis iespē- vidējā gada atzīme 10. kl. bija dās neierastās dzīves situāciju 9 mēnešus mācīties ASV. 9,4! Puisis papildus mācībām jās. Finālā tika 25 pārstāvji no
19.augustā Kristaps devās trenējās volejbolā, gan skolā, visiem Latvijas reģioniem. Pēc
tas bija jāsaņem vīzas un jāgauz ASV, kur pavadīs nākamo gan Ozolnieku Sporta skolā.

tavojas braucienam. Šī projekta
ietvaros no 6. līdz 10. jūlijam norosinājās Baltijas valstu dalībnieku saliedēšanās pasākums
Lietuvā.”
Kristaps ir nospraudis mērķus,
kurus vēlas sasniegt: ”Es no šīs
apmaiņas vēlētos iegūt draugus un kontaktus ārpus Latvijas, iepazīt ASV dabu, kultūru,
vērtības, ikdienas dzīvesveidu
un jauniešu intereses. Vēlos
pilnveidot zināšanas, savu
personību un valodu prasmes.
Man ir svarīgi pierādīt sevi
sportā un mācībās. Arī vecāki
mani ļoti atbalsta un tic projekta iespējām, palīdz virzīties
tālāk. Man ir doma sazināties
ar ģimeni caur sociālajiem tīkliem. Vēl meklēju savu nākotnes profesiju, jo man ir daudz
intereses un neesmu izvēlējies
konkrēto lauciņu. Šajā gadā es

mēģināšu saprast, kurš ir mans
ceļš dzīvē.”
”Konkursā uzvarēja tie, kuri
izrādīja vislielāko iniciatīvu un
mērķtiecību, ko meklē projekta vadītāji. Man vienmēr ir bijis
sapnis par Ameriku, kas neļāva apstāties grūtību priekšā.
Esmu pateicīgs par iespēju un
atbalstu. Projekts jauniešiem
apmaksā ceļa izdevumus un
mācības, katru mēnesi nodrošina stipendiju. Arī Ozolnieku novada un Leču ģimenes
piešķirtās stipendijas man
palīdzēs mācībās ASV. Man ir
liels gods pārstāvēt Ozolnieku
vidusskolu, dzimto novadu un
Latviju šajā projektā,” apņēmības pilns ir Kristaps.
Solvita Cukere

Arī šogad Salgalē iemirdzas „VARAVĪSNE” Starptautiska draudzība mūzikā
dalībnieks. Viesojāmies Kaln- saņemam Salgales pagasta

No 2002.gada, pateicoties
“Salgales atbalsta biedrībai”
un Salgales draudzes iniciatīvai, Emburgā norit ikgadējā Dienas nometne bērniem
“Varavīksne”. No 28.jūlija līdz
2.augustam Salgales ev. lut.
baznīcā pulcējas bērni vecumā no 6 līdz 12 gadiem, lai
kopā ar pedagogiem sešas
dienas aizraujoši pavadītu
savu brīvo laiku, iepazīstot
garīgās vērtības.
Bērniem bija iespēja Bībeles
stundās piedzīvot “Godly Play”
stāstus, radoši izpausties rokdarbu nodarbībās un iemācīties
skanīgas dziesmas! Nometnes
dalībnieki labāk iepazina Emburgas ciemu un tā tuvāko apkārtni, dodoties orientēšanās
aktivitātē, ciemojoties „Priežkalnu” trasē pie motosportista
Andra Grīnfelda (Biedrība “AG
XTREME”), apmeklējot Latvijas
pirmā prezidenta Jāņa Čakstes
māju “Aučos”.
Ikgadēja tradīcija ir visu nometnes dalībnieku ekskursija uz
jūru, par kuru priecājās ikviens

ciema Klīves baznīcā, kur uzzinājām vēsturiskus faktus un
iepazinām ērģeles.

Šī gada nometnes tēma bija
“10 labākie ceļi”. Tā bija izvēlēta, lai kopā ar bērniem saprastu dzīves pamatvērtības
un, mācītos izdarīt pareizās
izvēles, lai augtu par krietniem cilvēkiem. Šo vēsti caur
teatrāliem uzvedumiem un
dziesmām nometnes noslēguma pasākumā parādījām
arī bērnu ģimenes locekļiem.
Nometne tika realizēta ar
Ozolnieku novada pašvaldības līdzfinansējumu. Vienmēr

pārvaldes darbinieku atsaucību, kas sniedz iespēju izbaudīt
plānotās aktivitātes. Sadar-

bībā ar Salgales Mūzikas un
mākslas skolu nodarbības varēja notikt mākslinieciskā vidē.
Bērni un viņu vecāki arī turpmāk ir gaidīti katru svētdienu
plkst. 14:00 Salgales baznīcā,
lai turpinātu augt par garīgiem
un darbīgiem cilvēkiem savam
pagastam, novadam un Latvijai! Draudzes Svētdienas skola
bērniem un jauniešiem atsāks
darbību 6.oktobrī.
Alise Bētiņa, Dienas nometnes
“Varavīksne” organizatore

Šovasar Ozolnieku Mūzikas
skolas audzēknes Anna Rozentālberga (flauta) un Paula Ezermane (saksofons), kā
arī skolas absolvents Tadas
Jurginauskis (vijole) un skolotāja Maija Andersone kopā ar
skolotāju un audzēkņiem no
Siguldas Mūzikas skolas un
Jelgavas Mūzikas vidusskolas
devās uz starptautisku mūzikas nometni -festivālu "International Musical Friendship"
Marktoberdorfā, Vācijā.
Ozolnieku Mūzikas skolas audzēkņi šajā pasākumā piedalījās
jau trešo reizi. Festivālā piedalās
aptuveni 100 dalībnieki un skolotāji no Vācijas, Polijas, Itālijas,
Krievijas, Francijas, Austrijas un

Latvijas. 10 dienās skolēni kopā
ar pasniedzējiem apguva skaņdarbus, piedalījās divos koncertos Bavārijas pilsētās.
Kopā sadarbojoties, iepazinām
dažādas kultūras un valodas,
kā arī dalījāmies ar mūsu kultūras krāšņumu.
Gan audzēkņiem, gan skolotājiem tā bija brīnišķīga pieredze, kopā attīstot muzicēšanas
prasmes, iegūstot jaunus draugus un, iepazīstot līdzīgi domājošus no dažādām valstīm,
tādējādi atspoguļojot dzīvē
festivāla nosaukumu - "Starptautiska draudzība mūzikā".
Maija Andersone, Ozolnieku
Mūzikas skolas pedagoģe

Saskaņā ar Iekšējiem noteikumiem “Ozolnieku novada
izglītojamo apbalvošana”,
novada izglītojamo apbalvošanas komisija izskatīja
pieteikumus un lēma par apbalvojumu piešķiršanu centīgākajiem novada izglītojamiem.
Ozolnieku novada skolēni ir
saņēmuši sekojošus apbalvojumus:
• 36 3. – 6. klašu skolēni
par labiem sasniegumiem
mācībās, olimpiādēs un
konkursos, kā apbalvojumu ieguva iespēju 2019.
gada 3. jūnijā doties izglītojošā ekskursijā uz Līgatnes
tīklu parku;
• 11 7. – 12. klašu skolēni
saņēma pašvaldības līdzfinansējumu dalībai pašu izvēlētā izglītojošā nometnē;
• 7 izglītojamiem, kuri plāno

turpināt mācības Ozolnieku vidusskolā, tika piešķirtas Pašvaldības stipendija;
• Piešķirta arī 1 Pašvaldības
stipendija Ozolnieku vidusskolas absolventam, kurš
turpina studijas augstskolā.
Labas un izcilas izglītojamo
sekmes, aktīva iesaistīšanās
skolas dzīvē ir skolēnu un pedagogu kopīgais veikums mācību gada laikā. Pozitīvi novērtējam arī vecāku ieguldījumu
un atbalstu saviem bērniem
ikdienā. Prieks par skolēniem,
kuri guvuši izcilus sasniegumus
dažādās jomās. Uzsākot jauno
mācību gadu, es skolēniem
novēlu neapstāties un tiekties
sasniegt jaunus - vēl augstākus
un lielākus mērķus!

Nometnes dalībnieki nakšņoja
teltīs un izbaudīja pikniku burvību brīvā dabā, gatavojot uz
ugunskura. Jau piektdienas vakarā nometnes dalībnieki ieradās Zaļenieku komerciālās un
amatniecības vidusskolas teritorijā Zaļajā muižā. Pirmajā vakarā bērni atraktīvi iepazīstināja
ar savu ģimeni, kam sekoja sadarbības spēles un saliedēšanas aktivitātes. Jaunieši kopā ar
tēviem devās nakts orientēšanās sacensībās par 7 km garu
trasi ar kontrolpunktiem, labāk
iepazīstot tuvējo apkārtni.
Nākamajā dienā sekoja Zaļenieku kokaudzētavas dendrārija apskate un iepazīšanās ar
retām augu un koku sugām.
Pastaigai pa augu valstību
sekoja fiziskas aktivitātes - komandu spēles pie ūdens un
ūdenī Pūteļu karjerā. Atveldzējušās ģimenes devās uz Zemgaļu svētkiem Tērvetē, izbaudot svētku atmosfēru - gājienu,
koncertu un tirgu.
Jaunieši dalās izjūtās: ”Bija aiz-

Aizvadītais mācību gads
Ozolnieku vidusskolā ir bijis
ražīgs. Pedagogu rosināti,
skolēni aktīvi iesaistījušies
dažādos ar mācību priekšmetiem saistītos konkursos
un olimpiādēs, startējot
gan individuāli, gan komandu sastāvā, tādējādi apliecinot savas spējas, talantus un māku sadarboties.
Kopumā skolēni piedalījušies
vairāk nekā 20 dažādās Jelgavas un Ozolnieku novadu,
Zemgales reģiona un Valsts
mēroga mācību priekšme-

klašu izglītojamie. Visaktīvākā dalība bija matemātikas
konkursos. Starptautiskajā
konkursā „Ķengurs” piedalījās 59 skolas skolēni, no
kuriem 13 pārvarēja 85%
barjeru. Augstākais rezultāts
ir 98,55% ar kuru Latvijas
mērogā - 4. klašu grupā 2620
skolēnu konkurencē ir iegūta
30. vieta. Otrs labākais skolas
rezultāts ir 98,1%, ar kuru 6.
klašu grupā starp 1630 skolēniem iegūta 29. vieta.
Riga Internacional Meridian
school (RIMS) matemātikas

Jeļena Žoide,
Izglītības nodaļas vadītāja

Daudzbērnu ģimenes iepazīst
Zemgales vēsturi
No 9. līdz 11. augustam norisinājās aizraujoša nometne
Ozolnieku novada daudzbērnu ģimeņu bērniem un
jauniešiem ar vecākiem “Iepazīstam mūsu saknes”, kas
šogad notika Jelgavas novada Zaļenieku komerciālās un
amatniecības vidusskolas
parka teritorijā un citās kaimiņu - Jelgavas un Tērvetes
novadu vietās, tuvāk iepazīstot zemgaļu vēstures gaitas.

Skolēnu sasniegumi 2018./2019.m.g.

raujoši tuvāk iepazīt Zemgales
vēsturi pirms kristiešu ienākšanas un seno zemgaļu dzīvesveidu. Apskatījām rotaslietas, senos apģērbus, sadzīves
priekšmetus un kaujas ieročus.”
Ģimenes ar bērniem sajūsmināja iepazīšanās ar uzņēmējdarbību laukos - šitaki sēņu
audzētavas z/s ”Trubenieki”
Lielplatonē saimnieku. Ģimenēm bija iespēja ne tikai iepazīt
sēņu audzētavas noslēpumus,
bet arī degustēt šīs sēnes dažādos veidos - gan svaigas,
gan sviestā, gan gardā maizē un uz ugunskura gatavotā
zupā. Vakars noslēdzās ar Spoku orientēšanos bērniem Zaļenieku Zaļās muižas pils ēkā ar
biedēšanas elementiem, kam
sekoja muzicēšana pie ugunskura, kopīgas dziesmas, dejas
un rotaļas.
Nometnes pēdējā dienā, gides
Valijas Barkovskas stāstījuma
pavadīti, visi devās ekskursijā
pa Zaļās muižas parku, ēkas
zālēm un mācību klasēm, uzzinot par Zemgales hercogu
likteņiem, par muižas būvniecību Zemgales hercogistes laikā,
ēkas un iedzīvotāju likteņiem,
kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanu un restaurācijas
procesa norisi šobrīd. Ģimenes
atzīmēja, ka bija interesanti vērot dažādus būvniecības
elementus un tehnikas pēdējo
500 gadu laikā, kā arī iepazīt
restauratoru darbu ēkas saglabāšanā un atjaunošanā.
Par jaunu un aizraujošu pieredzi visiem izvērtās radošā
darbnīca restaurācijā – ģipša
figūru ar magnētiņiem veidošana pedagoga Eduarda Jurķeļa vadībā. Nometnes noslēgumā ģimenes baudīja picu un
kliņģeri un saņēma Pateicības
rakstus par piedalīšanos, kā arī
aizpildīja nometnes novērtējuma anketas.
Solvita Cukere

Mācību priekšmetu olimpiādēs iegūto vietu sadalījums pa klašu grupām.

tu olimpiādēs matemātikā,
fizikā, bioloģijā, ģeogrāfijā,
vēsturē, latviešu valodā un
literatūrā, angļu valodā, informātikā, mūzikā, iegūstot
gandrīz 50 godalgotas vietas.
Attēlā redzams, ka līderi godalgoto vietu ieguvē ir 1.-6.
klašu skolēni un vidusskolas

konkursā piedalījās 49 skolēni. No šiem dalībniekiem trīs
iekļuva konkursa 2. kārtā. 7.
un 8.klašu skolēni ieguva divas bronzas medaļas, bet 4.
klases skolēns - 25. vietu 760
dalībnieku konkurencē.
Skolēni labprāt strādā kopā
ar saviem vienaudžiem. Atzi-

nību projekta darbu skatē ieguva trīs 7. klases skolnieces.
Sešas 6. klašu skolnieces
veiksmīgi piedalījās divos
Sociālo zinātņu jomas konkursos - ”Mana Latvija” un
”Pirmās palīdzības sniegšana un izdzīvošana”, iegūstot
1. un 2.vietu.
Jauno vides pētnieku konkursā 7. klases skolnieces
ieguva 2. vietu, bet no Ekoskolu konkursa ”Koku dienas
Dzimtmisā - 9” dalībnieku
komanda skolā atgriezās ar
1. vietas diplomu.
Veiksmīgi mūsu skolēni piedalījās Zemgales reģiona
skatuves runas konkursā, kur
10. klases audzēkne ieguva 1.
pakāpes diplomu, un 5. klases skolniece guva atzinību
Latvijas Nacionālās skaļās
lasīšanas konkursā.
Savu radošumu Jelgavas un
Ozolnieku novadu vizuālās
mākslas konkursā ”Kaķis”
pierādījušas 5 jaunās mākslinieces, iegūstot trīs 2. un
divas 3. vietas.
Vēlam neizsīkstošu radošumu un pacietību visiem skolas pedagogiem, kuri atbalsta skolēnu talantu attīstību!
Rita Īve-Zaķe un Dina Medjānova,
Direktores vietnieces izglītības
jomā

Līgai Gulbei piešķirta Simtgades stipendija

Izcilību pierāda ne vien ass
prāts, bet arī neatlaidība,
daudzpusība un pārliecība
par jau sasniegto un nākotnes mērķiem. Ozolnieku
vidusskola jūtas lepna, ka
arī viņiem nu ir sava Simtgades izcilniece - 12.klases
absolvente Līga Gulbe.
Sagaidot Latvijas simtgadi,
tika atklāts vērienīgs stipendiju projekts Latvijas vidusskolu absolventiem. 2018.
gadā stipendiju 500 eiro apmērā saņēma 347 spožākie
vidējo mācību iestāžu absolventi.
”Jūlijā es saņēmu stipendiju kopā ar skolas beigšanas
Atestātu un ļoti priecājos par
tik augstu sava darba novērtējumu. Šis īpašais apbalvo-

jums, kā arī pašvaldības piešķirtā stipendija -75.00 EUR
mēnesī visu mācību laiku,
ir snieguši jaunu motivāciju
censties tālāk,” stāsta Līga
Gulbe.
Šo stipendiju piešķir 12.
kl. skolēniem par mācību sasniegumiem, aktīvu
sabiedrisko darbu, iesaistīšanos mākslinieciskajā
pašdarbībā un sporta aktivitātēs, kā arī par ieguldījumu izglītības iestādes
attīstībā.
”Sākotnēji likās, ka šie ir ļoti
augstu uzstādīti kritēriji un
man neaizsniedzami. Es 12.
kl. absolvēju ar vidējo atzīmi
8.43. Papildus centos aktīvi
iesaistīties skolas dzīvē un
ar prieku darbojos folkloras
kopā ”KNIPATI”. Esmu apguvusi vijoles spēli un folkloras
kopā papildus mācos spēlēt
kokli,” stāsta Līga.
Jauniete pamatskolu absolvējusi Dobeles Valsts ģimnāzijā un tad mācījusies Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā. Līga
11. klasē izlēma uzsākt mācības Ozolnieku vidusskolā, jo
bija dzirdējusi labas atsauksmes par skolas absolventu
sagatavotību iestājpārbaudījumiem augstskolās.
Jauniete dalās arī nākot-

nes iecerēs: ”Vispirms vēlos
apgūt Ergoterapijas programmu, pēc tam maģistra
studiju programmu Mākslas
terapijā. Nākotnē redzu sevi
šajās darbības jomās. Studijas medicīnā mani nebaida,
jo bioloģija un ķīmija mani
interesē un patīk. Iespējams
būs grūti, bet ja interese un
mērķtiecīgs raksturs, visu
var pārvarēt. Tas ir arī Ozolnieku vidusskolas pedagogu
nopelns, ka man ir radusies
nopietna interese par šiem
priekšmetiem. Galvenais ir
mērķtiecība un motivācija.
Esmu uzņemta studijām budžeta grupā Rīgas Stradiņa
universitātē. Esmu saņēmusi
arī pedagogu, karjeras konsultanta un vecāku atbalstu.
Svarīgi ir apzināties savu
mērķi un uz to neatlaidīgi
iet. Ikvienam skolēnam novēlu izmantot mācību laiku
lietderīgi un skolu sniegtās
iespējas ārpusstundu darbā. Līdztekus studijām vēlos
turpināt muzicēt ”KNIPATOS”
un dejot Tautas deju kolektīvā augstskolā. Bet iegūto
stipendiju ieguldīšu savā tālākajā izglītībā.”
Solvita Cukere

OZOLNIEKU AVĪZE / JAUNIEŠU AKTIVITĀTES

Centīgākie skolēni saņēmuši
apbalvojumus
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Pedagogi apgūst inovatīvas mācību metodes projektā “raDOT prasmes”

No aprīļa aizsākušajās pedagogu mācībās, kas notiek
projekta “raDOT prasmes”
ietvaros Ozolnieku novada
Garozas un Salgales pamatskolās, galvenā uzmanība
tika vērsta uz savstarpējās
mācīšanās kultūras pilnveidi, attīstošas un atbalstošas
vides izveidi, kā arī pieaugušā lomas apzināšanos bērna
attīstībā. Pedagogi turpina
uzsākto apmācību ciklu, lai
īstenotu “Skola 2030” vadlīnijas.
“Mūsu katra atbildība ir nodrošināt bērniem pilnvērtīgu
un atbilstošu vidi attīstībai. Ir
skaidrs, ka skolotāja ietekme
bērna attīstībā nebeidzas aiz
klases sienām – daudz vairāk – tā veido bērna izpratnes
pamatus, vērtības un sevis
apzināšanos. Tādēļ ļoti būtiski
ir izveidot vidi, kurā pedagogi nepārtraukti pilnveido un
attīsta savas zināšanas un
prasmes, vidi, kas veicina pedagogu savstarpējo mācīšanos. “raDOT prasmes” atbalsta
projekta ietvaros galvenais
uzsvars tiek likts ne tikai uz

šī brīža apmācības procesu,
bet arī uz nepārtrauktas mācīšanās kultūras iedibināšanu
skolās. Mums ir svarīgi, lai arī
tad, kad apmācību process
būs beidzies, pedagogi turpina pilnveidot savas iegūtās
zināšanas, izkopjot novērošanas prasmes, sniedzot
un saņemot kvalitatīvas, uz
attīstību vērstas atgriezeniskās saiknes,” uzsver Kristīne
Bulkovska, GeniusCom SIA,
Valdes priekšsēdētāja un
projekta “raDOT” prasmes
vadītāja.

Tas pilnībā sasaucas ar "Skola
2030" pilnveidotā mācību satura īstenošanas mērķi pirmsskolā: “Zinātkārs, radošs un
dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo
veselīgi, droši un aktīvi, patstāvīgi darbojas, ieinteresēti un ar
prieku mācās, gūstot pieredzi
par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.”
“Lai projekta vērtības iedzīvinātu skolas dzīvē, šovasar notiek arī Garozas pamatskolas
mērķa, uzdevumu un vērtību
pārskatīšana. Būtiskākā pār-

Šajās pirmsskolās mācīšanās
process tiek vadīts saskaņā ar
atziņu, ka mazajos bērnos jau
no dabas ielikta milzu interese
par apkārtējo pasauli, vēlme
to iepazīt ar visām maņām.

maiņa ir orientācija uz vides
pilnveidošanu, kura ir izglītojamā attīstībai atbilstoša un
intelektuāli stimulējoša, kur
izglītojamais ir aktīvs mācību
procesa virzītājs, individu-

ālajā un sabiedriskajā dzīvē
nepieciešamās zināšanas un
prasmes apgūst, vadoties pēc
savas attīstības sensitīvajiem
periodiem. Šāda mācību procesa rezultāts ir patstāvīgs,
neatkarīgs, sabiedriski aktīvs
un atsaucīgs cilvēks,” skaidro
Rota Greiškalne, Garozas
pamatskolas, pirmsskolas
metodiķe.
“Līdz šim brīdim ir padziļinātas
teorētiskās zināšanas par bērnu vecumposmu īpatnībām
un tiem atbilstošām vajadzībām piemērotu pedagoģisko
procesu. Ir apgūts praktiskās
dzīves iemaņu bloks un, šīs
zināšanas skolotājas jau sāk
ieviest savā praktiskajā darbībā, gan iekārtojot bērniem
mācību vidi, gan organizējot
mācību procesu. Augustā ir
atsākušās mācības, kurās
turpinām apgūt specifisko
mācību materiālu demonstrēšanas prasmes, šobrīd - maņu
attīstīšanas blokā. Skolotāju
ieinteresētība un entuziasms
pieaug ar katru tikšanās reizi,
kas mūs patiesi priecē. Esam
pārliecinātas, ka šīs zināšanas

Ar prieku un pārliecību!
Ozolnieku vidusskolā aizvadītais mācību gads bija
notikumiem, pārmaiņām
un izaicinājumiem piepildīts. Katra diena - jauni
cilvēki, atklājumi, atziņas
un lēmumi. Man personīgi
„spilgtākie uzplaiksnījumi”
saistīti ar skolēnu un skolotāju sadarbības labākajiem piemēriem - Latvijas
Simtgades pasākumi, Projektu darbu prezentēšana,
izrāde „Palmas zaļo vienmēr”, koru skate, koncerts
„Dziedi ar skolotāju” un vēl
un vēl. Pirms gada, uzsākot
darbu kā skolas jaunajai
direktorei, tika izveidots
tāds skolas vadības modelis, kurā dažādas skolas
darba jomas vada un pārrauga direktora vietnieki
- skolotāji. Tādējādi palielinājusies pedagogu līdzdalība un līdzatbildība lēmumu pieņemšanā, padarot
jēgpilnāku darba procesu,
lai ieguldītais darbs nestu plānoto rezultātu un
sniegtu gandarījumu.
Priecē 12. klases absolventu
sasniegumi kopvērtējumā 3
obligātajos centralizētajos
eksāmenos - latviešu valodā, angļu valodā un matemātikā tie ir augstāki par
vidējiem rezultātiem valstī
un labāki par mūsu kaimiņu
līdzīga tipa skolu - Jelgavas
4. vidusskolas un Jelgavas
Tehnoloģiju vsk. absolventu
rezultātiem.
9. klašu absolventi 4 ek-

sāmenus (latviešu valoda,
angļu valoda, matemātika,
vēsture) nokārtojuši ar vidējo rādītāju 64,60%. Salīdzinājumam Jelgavas 4. vsk.
- 59,54%, Jelgavas tehnolo-

jas atbilstoši savām spējām
un interesēm. Šo paaugstināto kritēriju noteikšana ir
attaisnojusies, un septembrī
mācības 10. klasē uzsāks
20 jaunieši, kuri beidza 9.

ģiju vsk. - 55,99%.
9. klases eksāmenu un gada
vērtējumi, kā arī vidējā atzīme visos mācību priekšmetos kā kritēriji tika iestrādāti
arī noteikumos uzņemšanai

klasi ar labām un ļoti labām
sekmēm. Tas ir pamats pārliecībai, ka vidējās izglītības
programma Ozolnieku vidusskolā būs pieejama arī
turpmāk. Uzsākts darbs pie

10. klasē. Tas tika darīts ar
mērķi motivēt pamatskolas
skolēnus mērķtiecīgāk mācīties, lai varētu izvēlēties
turpmākās izglītības iespē-

jaunā mācību priekšmetu
izvēļu piedāvājuma vidusskolēniem, kurš būs spēkā ar
2020. gada 1. septembri, kad
vidusskolēni sāks mācīties

pēc individuālā plāna, kurā
līdztekus obligāti apgūstamiem mācību priekšmetiem varēs izvēlēties izvēles
priekšmetus.
Atbilstoši apstiprinātajiem
Saistošajiem noteikumiem
par uzņemšanas kārtību
1.klasē, šogad ir nokomplektētas četras klases, kur mācības uzsāks 80 pirmklasnieki.
Skolas pedagogi jau 2 gadus
mērķtiecīgi gatavojās un šobrīd ir profesionāli un emocionāli gatavi jaunā mācību
satura ieviešanai ar 2020.
gada 1. septembri. Skolas
pedagogu kolektīvs piedzīvo pastāvīgas pārmaiņas, jo
kolēģi uz laiku dodas bērnu
kopšanas atvaļinājumā, bet
viņu vietā ne vienmēr uzreiz
izdodas atrast aizvietotāju,
kurš iztur pedagoga darba
emocionālo spriedzi.
Skola, bērns, vecāki, cieņa, atbildība, sadarbība.
Šie vārdi katrs atsevišķi
tāpat kā ķīmisko elementu
tabulā atrodamie simboli,
vieni paši neveido reakcijas. Tikai to savstarpējā iedarbībā veidojas veiksmīgs
rezultāts.
Novēlu visam Ozolnieku vidusskolas kolektīvam, vecākiem un skolēniem darīt katram savu darāmo ar prieku
un pārliecību! Lai veiksmīgs
jaunais mācību gads!
Dina Tauriņa,
Ozolnieku vidusskolas
direktore

tiks pielietotas ikdienas darbā
ar bērniem, kuri būs lielākie
ieguvēji no šī procesa,” stāsta Zane Baltgaile, Latvijas
Montesori asociācijas valdes
priekšsēdētāja un projekta
“raDOT” prasmes lektore.
“Atskatoties uz aizvadītajiem
mēnešiem projektā “raDOT
prasmes”, esam guvuši jaunas
zināšanas un iespējas. Esam
strādājuši gan teorētiski, gan
praktiski. Skolotāji, lai veiksmīgi varētu apgūt praktiskās
iemaņas tika nodrošināti ar
materiāliem, kurus izmanto
kursu laikā. Vasaras periodā skolotāji gūtās zināšanas
praktiski pielietoja darbā ar
pirmsskolas
audzēkņiem.
Bērni, kuri iepazinās ar jaunajām iespējām, izrādīja patiesu interesi. Augustā mācības
atsākušās un turpināsies līdz
pat Ziemassvētkiem,” stāsta
Dina Štelmahere, Garozas
pamatskolas direktore.
Raksts tapis sadarbībā
ar projekta “raDOT prasmes”
dalībniekiem

Bērni iejūtas
skolas vidē
Īstenojot skolu un pirmsskolu sadarbību, lai nodrošinātu pēctecīgu pāreju no
pirmsskolas uz skolu, no
19. līdz 23. augustam norisinājās Adaptācijas nedēļa
Ozolnieku novada skolās.
Adaptācijas nedēļā aicināti
piedalīties tie kopumā 122
topošie pirmklasnieki, kuri
1. septembrī uzsāks skolas
gaitas novada skolās.
Pārejot jaunā izglītības kvalitātē, tiek īstenots lēmums
koncentrēties uz ciešu
pirmsskolas izglītības iestāžu sadarbību ar Ozolnieku
novada skolām visa mācību
gada periodā, organizējot
dažādas aktivitātes, kas nodrošina maksimāli veiksmīgu
parēju posmā no pirmsskolas
uz skolu.
Visās novada skolās Adaptācijas nedēļā bērniem ir plānotas dažādas aizraujošas
aktivitātes, tai skaitā: ekskursijas, lai labāk iepazītu skolas vidi un apkārtni, radošās
darbnīcas, iepazīšanās konkursi, jautras rotaļas un citas
aktivitātes, sadarbojoties ar
Ozolnieku vidusskolu, Teteles
pamatskolu, Garozas pamatskolu, Salgales pamatskolu.
Adaptācijas nedēļa ļaus bērniem iejusties skolā, iepazīt
klases audzinātāju un klasesbiedrus.
Jeļena Žoide,
Izglītības nodaļas vadītāja

Rakstu sērijā ”UZŅĒMĒJI
OZOLNIEKOS” šoreiz stāstam par novada pašnodarbināto uzņēmēju Agitu Berķi – Bergu un viņas ”saldo”
nodarbošanos - želejkonfekšu ražošanu.

arī pārliecību, ka mana ideja
ir gana laba un vērts mēģināt. Mums visiem ģimenē ļoti
garšo želejas konfektes un
es sāku mēģināt tās gatavot
pati. Sākotnēji bija grūti, jo
šo konfekšu pagatavošana ir

žošanas procesā grūtākais ir
tirgus izpēte.
Kāpēc uzsākāt darbību tieši
Ozolnieku novadā un kāda
ir saikne ar novadu? Kā
vērtējat sadarbību ar pašvaldību? Ko novēlētu citiem

CIENĪJAMO
OZOLNIEKU NOVADA
UZŅĒMĒJ!
Esam sākuši rakstu sēriju “UZŅĒMĒJI OZOLNIEKOS”,
kurā stāstam par novada jaunajiem un jau pieredzējušajiem uzņēmējiem.
Aicinām Jūs ar savu līdzdalību atbalstīt ”Ozolnieku Avīzes” jaunās sadaļas tapšanu, iesūtot informāciju par
savu uzņēmumu vai uzņēmējdarbību. Jaunās rubrikas
mērķis ir atbalstīt novada uzņēmīgos iedzīvotājus, pastāstot plašāk par uzņēmējdarbības vides dažādību un
informējot par novadā pieejamajām iespējām.
Lai piedalītos rubrikas “UZŅĒMĒJI OZOLNIEKOS”
tapšanā un pastāstītu par savu nodarbošanos plašāk, sūtiet uz e-pastu: avize@ozolnieki.lv atbildes
uz sekojošiem jautājumiem:
1. Kā uzsākāt uzņēmējdarbību un kādi īsumā ir interesantākie fakti uzņēmuma vēsturē?
2. Pastāstiet par sava uzņēmumu kopumā, kādi ir
nozares un jūsu uzņēmuma izaicinājumi?
3. Kāpēc uzsākāt darbību tieši Ozolnieku novadā
un kāda ir saikne ar novadu? Kā vērtējat sadarbību ar pašvaldību? Ko novēlētu citiem Ozolnieku novada uzņēmējiem?

Kā uzsākāt uzņēmējdarbību
un kādi īsumā ir interesantākie fakti uzņēmuma vēsturē?
Pirms trim gadiem pienāca
brīdis, kad man bija jāatgriežas darbā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma. To bija visai
sarežģīti izdarīt māmiņai ar
trīs maziem bērniem, tāpēc
es piedalījos NVA piedāvātajā pasākumā komercdarbības
uzsākšanai, kur 2016.gada jūlijā saņēmu 3000 EUR atbalstu savas uzņēmējdarbības
uzsākšanai. Tas man deva ne
tikai finansiālu atbalstu, bet

ilgstošs process, ko man ļoti
reti izdevās pabeigt līdz galam, jo saldumi vienkārši pazuda bērnu mutēs.
Pastāstiet par sava uzņēmumu kopumā, kādi ir nozares un jūsu uzņēmuma
izaicinājumi?
Šobrīd aktīvi darbojos pie
jauna konfekšu iepakojuma
izstrādes. Tas nav viegli, jo
brīžiem radošajā procesā kaut
kas pietrūkst un liekas, ka viss
jāmet pie malas, taču nepaiet
ilgs laiks un es atkal gatavoju
konfektes. Jaunas idejas visu
laiku ir manā galvā. Man ra-

Ozolnieku novada uzņēmējiem?
Es dzīvoju Ozolniekos ar pārtraukumiem jau no studiju
laikiem, tā kā uzsākt savu
uzņēmējdarbību šeit likās
pašsaprotami. Es ļoti ceru, ka
sadarbība ar pašvaldību laika
gaitā izveidosies. Gaidu, kad
Ozolnieku veikalos būs stends
ar novadnieku ražojumiem.
Man ir liels prieks par Ozolnieku uzņēmējiem un ceru, ka
Ozolnieku novadā cilvēki ne
tikai dzīvos, bet arvien vairāk
cilvēku varēs tepat arī strādāt.
Raksts tapis sadarbībā ar Agitu
Berķi - Bergu

Iespēja lauksaimniekiem iznomāt īpašumus
Pirms četriem gadiem,
2015.gada jūlijā, darbību
sāka Latvijas Zemes fonds
(LZF), kas izveidots, lai veicinātu lauksaimniecības
zemes resursu aizsardzību
un pieejamību, racionā-

paaudzēm.
Četru gadu darbības laikā
ZF kopumā ir iznomājis 570
īpašumus 10 850 ha platībā,
bet lauksaimnieciskajā ražošanā atgriezis 389 ha. Lai
sasniegtu mērķus, LZF stra-

lu, efektīvu un ilgtspējīgu
izmantošanu, kā arī lauksaimniecībā izmantojamās
zemes (LIZ) platību saglabāšanu lauksaimnieciskās
ražošanas
vajadzībām
mūsdienās un nākamajām

tēģijā paredzēts līdz 2021.
gada beigām uzkrāt LIZ aptuveni 18 000 ha apmērā,to
iznomājot lauksaimnieciskās darbības veicējiem, tai
skaitā 7000 ha ar nomas
un atpakaļpirkuma tiesībām

īpašumu pārdevējiem. Pieprasījums pēc LZF pakalpojumiem saglabājas augsts
un pieaug. LZF īpašumi galvenokārt tiek iznomāti lauksaimniekiem. Lielākā darījumu aktivitāte ir vērojama
Zemgalē.
Kopš 2017. gada oktobra ir
mainīti nosacījumi un LZF
piedāvā lauksaimniekiem
iespēju pārdot fondam lauksaimniecības zemi ar nomas
un atpakaļpirkuma tiesībām
pārdevējam. Tas dod iespēju
lauksaimniekiem stabilizēt
ražošanu, sakārtot uzņēmumu, neuzņemoties papildus
finanšu saistības. Reversās
nomas darījumu ietvaros
LZF jau ir iegādājies 204 nekustamos īpašumus vairāk
nekā 3800 ha platībā par kopējo summu 11,3 miljoni eiro.
Raksts tapis sadarbībā ar
Zemkopības ministriju

Aprakstam (kas nepārsniedz 2500 rakstu zīmes) lūgums pievienot 2-3 fotogrāfijas, kas atspoguļo jūsu uzņēmējdarbību.
Lūgums norādīt uzņēmuma nosaukumu, darbības veidu un
kontaktus, lai varam ar Jums sazināties. Sīkāka informācija pa
tālr. 29448482.
Iesniegtie pieteikumi tiks izskatīti un publikācijas veidotas,
ievērojot to iesniegšanas secību.

Var pieteikties GLOBALG.A.P
sertifikācijai
GLOBALG.A.P. ir starptautisko sertifikāts, kas apliecina drošas un nekaitīgas
pārtikas ražošanu. Nu šī
sertifikāta
saņemšanai
var pieteikties arī ražotāji
no mūsu valsts, jo Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) jau
apmācījis pirmos 13 konsultantus, kuri var veikt sertifikāciju saimniecībās.
GG sertifikātu var saņemt
augkopības un lopkopības
produkcijas ražotāji, gatavās produkcijas uzglabāšanas noliktavas, mazumtirgotāji un izplatītāji,
akvakultūras saimniecības.
Sertificēt iespējams vairāk
nekā 600 produktus.
“Mēs vēlamies radīt stimulu
vietējiem lauksaimniekiem
Latvijā, pārņemt drošas un
ilgtspējīgas pārtikas sistēmas
praksi, lai padarītu Latviju
par labāku vietu, kur dzīvot
mūsu bērniem un mums pašiem. Šis sertifikāts palīdzēs
apmierināt patērētāju vēlmi

pārzināt pārtikas produktu
izejvielu izcelsmi un saņemt
apliecinājumu tam, ka tie ražoti ar pietiekamu rūpību un
atbildību, kā arī nodrošinās
pārtikas izsekojamību visos
tās aprites posmos,” uzsver
Mārtiņš Cimermanis, LLKC
valdes priekšsēdētājs.
Iekļaujoties
GLOBALG.A.P.,
LLKC izveidojusi speciālistu
komandu, kura ir spējīga vietējās produkcijas audzētājiem
palīdzēt sagatavoties iekļūšanai starptautiskajā kvalitātes
sistēmā. Vienlaikus komandas
uzdevums, ir vietējās produkcijas noieta veicināšana, palīdzot produkcijas audzētājiem
sekmīgāk startēt zaļajā publiskajā iepirkumā.
Plašāka informācija: Edīte Strazdiņa, GLOBALG.A.P.
pārstāve Latvijā, mob. tālr.
29155836; e-pasts: strazdina@globalgap.org. Pieteikšanās GLOBALG.A.P. sertifikācijai: raivis.maksis@llkc.lv.
Raksts tapis sadarbībā LLKC
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Šķēršļu skrējiens "Patria Mud Run"
izaicina pārvarēt sevi
3.augustā Pie Ozolnieku
vidusskolas notika "Patria
Mud Run", kur novada iedzīvotājiem un viesiem bija iespēja pieņemt izaicinājumu
un pārbaudīt savas fiziskās
spējas, izturību un bezbailību vēl nebijušā šķēršļu
skrējienā.

paši iemēģināja trasi.
Finišējušie sacensību dalībnieki, lai arī viscaur dubļos, bet laimīgi un apmierināti, atzinās, ka grūtākā
bijusi iekšējā cīņa pašiem
ar sevi, spēja mobilizēties
un neapstāties kārtējās
šķēršļu joslas priekšā. Sa-

kuri pauzēs starp skrējieniem vēl tikai pamēģināja
savus spēkus uz atsevišķiem
šķēršļiem, gan tiem, kuri neparastās sacensības organizēja un azartiski līdzi juta
dalībniekiem, tos dažādi uzmundrinot pabeigt distanci
līdz galam.
Šī bija vienreizēja iespēja
gan tiek, kuri vēlas iepazīt šo
sporta veidu, gan tiem, kuri
sevi uzskata par pieredzējušiem un rūdītiem sportistiem.
Pirmais Patria Historical run
pasākums norisinājās 2018.
gada 3. novembrī Carnikavā
un, tas tika veltīts Latvijas
Valsts dibināšanas simtgadei. Šogad jau ir notikušās
2 sacensības - Carnikavā
20.jūlijā notika sacensības
ar vēsturisku auru - Patria
Historical run, 3.augustā
Ozolniekos viesosojās Patria
Mud run, savukārt pēdējās
sacensības notiks 28.septembrī pašā Kuldīgas sirdī
Patria City run.
Pasākumu norisei un sacensību rezultātiem var sekot
līdzi caur Facebook profiluPATRIA RACE un ir izveidota
arī mājaslapa www.patriara- Ozolnieku airēšanas kluba
ce.lv.
treneris Mārcis Laidiņš un
Daiga Dābola pirmo reizi
Raksts tapis sadarbībā piedalījās Eiropas veterānu
ar Kārli Trankali, Veselīga
dzīvesveida un sporta sporta spēlēs „”European
nodaļas vadītāju Master Games”, kas norisinājās no 27.jūlija līdz 4.augustam Turīnā, Itālijā.

Veiksmīgi starti
Eiropas veterānu sporta spēlēs

Sacensību distancē bija iekļauti dabīgie šķēršļi - caurtekas, grāvji, skrējiens pa meža
takām, kā arī mākslīgi izveidotie - metāla konstrukcijas
ar riepām, tīkliem, sastatnēm
lēcieniem, koka sienas, konstrukcija pilnu metāla kannu
celšanai un sastatne, lai rāptos pa virvi.
Latvijā šis bija jauns un vēl
nebijis šķēršļu sacensību
formāts. Sacensību veidotāji
pieredzi bija smēlušies no
labākajām šāda tipa sacensībām Eiropā un pasaulē un arī

censībās dalībnieki saskārās ar daudzām grūtībām,
pārvarot baiļu un fizisko
iespēju robežas, tā atklājot
sevī izjūtas un emocijas, ar
ko ikdienā līdz šim nebija
sastapušies. Priecājoties
par saņemtajām skaistajām medaļām, uzvarētāji
smaidot atzīstas, ka bija
vērts izkāpt no ikdienas
komforta zonas un mesties pretim jauniem izaicinājumiem.
Gandarījums šajās sacensībās bija visiem - gan tiem,

Novadnieks Gunārs Balodis izcīna
sudrabu III Novusa Olimpiādē

3. un 4. augustā Priekulē,
netālu no Liepājas, norisinājās III Starptautiskā Novusa Olimpiāde, kur mūsu
novadnieks Gunārs Balodis,
spēlējot jauktajā dubultspēlē
kopā Līgu Balodi no Jelgavas
novada Platones, kopīgiem
spēkiem ir izcīnījuši sudraba
godalgas.

”Šogad olimpiādē, mums bija
tas gods pārstāvēt Latviju starptautiskā konkurencē.
Olimpiāde pulcēja kuplu dalībnieku skaitu - ap 150 spēlētāju,
no tiem 120 vīrus un 30 dāmas.
Olimpiādē piedalījās labākie
novusa spēles sportisti ne tikai
no Latvijas, bet arī no Krievijas,
Lielbritānijas, Ungārijas, ASV,
Vācijas un Igaunijas. Novusa

Olimpiāde noritēja vairākos
posms. Olimpiādes pirmajā
dienā individuālajās spēlēs,
spēcīgā konkurencē, man izdevās ierindoties 9.vietā, bet
otrā sacensību diena ar dubultspēlēm izrādījās veiksmīgāka. Tomēr Igaunijas sportisti
šoreiz izrādījās pārāki un izcīnīja zeltu. Šis ir mans otrais
olimpiskais sudrabs. Pirms 8
gadiem - 2011.gadā man arī
izdevās izcīnīt sudraba medaļu. Ar novusa spēli nopietni
sāku no darba brīvajā laikā
aizrauties pēc dienesta armijā,
pagājušā gadsimta 80. gados.
Gadu gaitā novuss kļuvis par
mana dzīvesveida neatņemamu sastāvdaļu. Dažāda ranga sacensībās tiek pavadītas
daudzas nedēļas nogales, nodrošinot atpūtu un pārmaiņas
dzīvē. Es regulāri piedalos arī
Pasaules kausa izcīņas reitinga spēlēs novusā”, optimisma
pilns stāsta Gunārs Balodis.
Lai mūsu novadniekam veicas
arī turpmākajos startos!
Solvita Cukere

Mārcis Laidiņš, kurš startēja
airēšanas slaloma sacensībās
Ivrea un komandā ar sportistiem Tyler Allan (Lielbritānija)
un McConnell Rob (Austrālija)
komandu braucienā izcīnīja
zelta medaļu!
Savukārt Daiga Dābola startēja vieglatlētikas sacensībās Turīnā un izcīnīja 4. vietu
800m un 5.vietu 1500m skrējiena distancē.
Apsveicam novada sportistus
ar augstajiem sasniegumiem
sportā Eiropas līmenī!
Solvita Cukere

Veiksmīgi starti BMX Eiropas un Pasaules čempionātos
Esam jau iepriekš informējuši par novada jauno
BMX sportistu – brāļu
Markusa un Lūkasa Soļima sasniegumiem velosipēdu krosā. Arī šovasar
jaunie sportisti, ģimenes
locekļu atbalstīti, izdzīvo

un ilgst līdz septembra beigām. Treniņi noris 4x nedēļa
(2h) trasē, ziemas sezonā
treniņzālē, kā arī ziemas
trasē, bet sacensības norit
nedēļas nogalēs. Šis sporta
veids ir mūsu ģimenē izveidojies par dzīves stilu un

tēvs Kaspars Soļims.
Šovasar ar labiem sacensību rezultātiem var lepoties
Markuss Soļims.
No 11. līdz 14. jūlijam Valmierā norisinājās UEC Eiropas Čempionāts BMX riteņbraukšanā, kur Markuss
Soļims iekļuva finālā, iegūstot 8. vietu B10 vecuma
grupā, attiecīgi kļūstot par
astoto ātrāko puisi Eiropā
savā vecuma grupā.
Bet no 23.līdz 28.jūlijam
Markuss startēja UEC PASAULES ČEMPIONĀTĀ riteņbraukšanā Zolderā, Beļģijā.
Neraugoties uz 40 grādu
karstumu, M. Soļimam izdevās izcīnīt 21. vietu pasaulē
152 zēnu konkurencē B10
vecuma grupā! Arī pārējās
sezonas sacensībās Latvijā
Foto no K. Lisovska personīgā arhīva
abi brāļi startē veiksmīgi.
Apsveicam mūsu novadaktīvu sacensību sezonu. mēs daudz ko tam pakār- niekus ar gūtajiem panāku”Puikas ar BMX nodarbojas tojam. Savukārt iegūstam miem un novēlam neapstājau no 4 gadu vecuma. Tre- laiku, ko pavadām kopā ar ties pie sasniegtā!
niņi norosinās 11 mēnešus bērniem un viņi iemācās
gadā, no kuriem aktīvā sa- daudz ieguldīt, lai sasniegtu
Solvita Cukere
censību sezona sākās aprīlī rezultātus,” stāsta sportistu

Mūsu novadnieks Klāvs
Lisovskis izcīnījis Eiropas
čempiona titulu un divas
zelta medaļas BMX un krūzeru M 25-29 grupā, bet
tam sekojošajā pasaules
čempionātā no 23. Līdz 27.
jūlijam Zolderā - Beļgijā
bronzu BMX un sudrabu
krūzeru M 25-29 grupā.

12. jūlijā uzsākās pirmās cīņas par čempionu tituliem
Eiropas BMX čempionātā, kurš šogad norisinājās
Latvijā, jaunatklātajā Māra
Štromberga BMX trasē “Valmiera”, kur pulcējās vairāk
nekā 1000 BMX sportisti no
25 valstīm. Mūsu novadniekam – Klāvam Lisovskim (26
gadi) izdevās izcīnīt divas
zeltas medaļas, izrādoties

pārākam arī galvenajā braucienā 14. jūlijā BMX (M 25-29
grupā).
Klāvs zelta medaļas Eiropas čempionātos ir izcīnījis
vairākkārt – arī 15, 23 un 24
gadu vecumā. Šogad Klāvs
Lisovskis jau iepriekšējos
gados saņemtajām 5 Eiropas čempiona zelta godal-

”Mastu Kroni 2019”

8. augusta lietusgāzes
nekādi netraucēja sacensību Veikbordā fināliem uz
Ozolnieku ezera ūdeņiem.
Spēkošanās uz veikborda dēļiem norisinājās trīs
sportistu grupās: Jauniešu
(līdz 15 g.v.), Open un PRO
klasēs. Arī šogad Ozolniekos sportot un ar paraugdemonstrējumiem
bija
ieradies varākkārtējais pasaules čempions veikbordā no Austrālijas Džeimss
Vindsors, kurš klātesošos
dalībniekus un līdzjutējus
ar savu unikālo sniegumu
priecēja sacensību noslēgumā.
Karstajās vasaras dienās
ezera ūdenī ir pieejamas
aktivitātes visai ģimenei:
ūdensslēpošana, veikbords
un izbraucieni ar SUP. Apļa
garums ir gandrīz 900 metri,

var izbaudīt Ozolnieku novada dabas skaistumu un patīkamo vidi.
Džeimss Vindsors atzinīgi
novērtēja Ozolnieku veikparka piedāvājumu: ”Man
tas vienkārši ir lielisks laiks,

Valts Karelis) un 3.vietā "Rajons" (Austris Laurinaitis, Aldis Dortans, Rihards
Sergejevs, Raimonds Elpe).
Uzvarētāji saņēma balvas
no Ozolnieku novada domes un vietējiem. Apsveicam uzvarētājus!
Raimonds Elpe,
Turnīra organizators

da dēli uz ūdens uzstādītajām
13 konstrukcijām demonstrēto
triku meistarība, augstums,
amplitūda un perfekts izpildījums. Visi finālisti pavadījuši
daudzas treniņu stundas, kas
palīdzējušas izkopt braukša-

Mastu kroņa ieguvējs Reinis Gredzens

kad varu tikties ar tik daudziem nozares pārstāvjiem
un redzēt dažādas pasaules
vietas un izmēģināt dažādas

gām pievienojis vēl 2 zelta
medaļas.
Sportists dalās izjūtās:
”Sacensībās bija liela konkurence. Patīkami ir sajust
uzvaras garšu, stāvot uz
apbalvojamo augstākā pakāpiena. Pateicos Ozolnieku
novada domei par sniegto Pasaules čempions Džeimss Vindsors
atbalstu visas sacensību sekur braukšana notiek kā vai- trases. Tas mani paceļ jaunā
zonas laikā.”
Solvita Cukere rumā šāda tipa parkos Eiro- meistarības līmenī.”
pā - pretēji pulksteņrādītāja Finālā tika vērtēta gan sievirzienam. Vienlaikus ikviens viešu, gan vīriešu ar veikbor-

Novadnieki mērojas spēkiem
strītbola turnīrā

18.augustā veiksmīgi aizvadīts Ozolnieku novada
mini - strītbola turnīrs 3
pret 3.
Turnīrā 1.vietu izcīnīja - "Vecie cirkšņi" (Edgars Rumpis,
Ģirts Pommers, brāļi - Artis
Putniņš un Raitis Putniņš),
2.vietā - "Svešinieki" (Rainers Blūms, Renārs Indriksons, Viesturs Mazūdris,

Ozolnieku ezera ūdeņos cīnās par

nas tehniku un koncentrēties
uz katru sīkāko detaļu, lai varētu izpildīt elpu aizraujošus
trikus.
Sīvā konkurencē ceļojošo
”Mastu Kroni 2019” izcīnīja un mājup aizveda 15.g.v.
mārupietis Reinis Gredzens,
kurš Ozolnieku ezera ūdeņos
startēja pirmo reizi: ”Dažādi
šķēršļu izkārtojumi un daudzveidība ir lieliski un sniedz
arvien jaunu pieredzi. Veselīga konkurence ir tas, kas
sportistus ved tikai uz augšu,
pretim jauniem panākumiem.
Konstrukcijas veikparkā ir labi
uzstādītas, un šeit var augt
un attīstīties gan iesācēji, gan
profesionāli braucēji.”
Solvita Cukere

Noslēgusies pludmales
volejbola sezona

18.augustā
Ozolniekos
aizvadīts šīs sezonas pēdējais turnīrs pludmales
volejbolā. Turnīrs pulcēja
vērā ņemamu skaitu -13
komandas.
Sieviešu grupā startēja divas komandas. Otrā vieta
Eleonorai Aļeksovai un Marijai Stockajai, savukārt pirmā vieta Artai Pļaviņai un
Lienei Brīkšei.
Šī turnīra jaunums- senioru
grupa, kur varēja pieteikties

spēlētāji vecāki par 40 gadiem. Šajā grupā startēja divas komandas. Seniori spēlēja kopā ar vīriešu grupu,
bet vērtēti tika atsevišķi un
godalgotās vietas noskaidroja savstarpējā mačā, kur
tomēr pārāki izrādījās Modris Dzenis un Ēriks Kārklišs,
viņiem 1.vieta. 2.vieta aktīvajiem senioriem Kasparam
Orlovskim un Ivaram Ciniņam.
Vīriešu grupā savā starpā

cīnījās 9 vīriešu komandas un,
sīvā cīņā 3.vietu ieguva Dāvis
Danieks ar Oskaru Kondrātu.
Finālā pārliecinoši uzvarēja
arī iepriekšējā turnīra uzvarētāji, Mārtiņš Pirtnieks un Nils
Piebalgs, bet 2.vieta Mārtiņam Liniņam ar Edgaru Jusi.
Lai arī nākamā sezona mums
visiem ir panākumiem bagāta
un sacensības norit vēl spraigākas!
Liene Brīkše, Turnīra organizatore
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Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.15/2019
Grozījumi Ozolnieku novada domes
2013.gada 09.jūlija saistošajos noteikumos Nr.6/2013
“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ozolnieku novadā”

APSTIPRINĀTI
ar Ozolnieku novada domes
2019.gada 30.maija lēmumu Nr.20 (prot. Nr.6)

OZOLNIEKU AVĪZE / SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas
14.punkta "e" apakšpunktu un 16.punktu, 43.panta trešo daļu,
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu
Izdarīt Ozolnieku novada domes 2013.gada 09.jūlija saistošajos noteikumos Nr.6/2013 „Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ozolnieku novadā” (turpmāk -noteikumi) šādus grozījumus:
1. Papildināt noteikumu 11.1.apakšpunktu aiz vārdiem “dalītās savākšanas punktu ierīkošanu” ar vārdiem “un regulāru atkritumu dalītās savākšanas pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanu saskaņā ar šķiroto atkritumu savākšanas maršrutu”.
2. Izteikt noteikumu 11.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“11.2. papīra, kartona, plastmasas, stikla, metāla un bioloģisko atkritumu dalītu savākšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām” .
3. Papildināt noteikumu 14.1. apakšpunktu aiz vārda “konteineros” ar vārdiem “vai marķētos
priekšapmaksas maisos”.
4. Papildināt noteikumu 14.5. apakšpunktu aiz vārda “nogādāšanu” ar vārdiem “pašvaldības
norādītajās vietās vai”.
5. Papildināt noteikumu 15.1.2. apakšpunktu aiz vārda “tilpumu ” ar vārdiem “vai marķētu
priekšapmaksas maisu izmantošanu”.
6. Papildināt noteikumu 15.1.4. apakšpunktu aiz vārda “būvniecības” ar vārdiem “tai skaitā
mājsaimniecībā radītos”.
7. Papildināt noteikumu 15.1.5.apakšpunktu ar vārdiem “vai vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju par dalīto atkritumu savākšanas konteineru novietošanu savā īpašumā”.
8. Papildināt noteikumu 15.2. apakšpunktu aiz vārda “mājas” ar vārdiem “dzīvokļu īpašnieku
kopība vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas”.
9. Papildināt noteikumu 15.2. apakšpunktu ar 15.2.3. un 15.2.4. apakšpunktiem šādā redakcijā:
“15.2.3. piedalās pašvaldības veidotajā atkritumu dalītās savākšanas sistēmā, dalīti savācot papīru un kartonu, plastmasu, stiklu un metālu, un novietojot tos sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktos, vai vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju par dalīto
atkritumu savākšanas konteineru novietošanu pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas;
15.2.4. uztur tīrus un lietošanai derīgā kārtībā pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas novietotos konteinerus.”
10. Izteikt noteikumu 15.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
“15.5. kapu zonā izvietotajos pašvaldības konteineros ievietot tikai kapu apkopšanas rezultātā radušos atkritumus”.
11. Svītrot noteikumu 21.punktu.
12. Papildināt noteikumu 23.4. apakšpunktu aiz vārda “konteinerus” ar vārdiem “vai marķētus priekšapmaksas maisus”.
13. Izteikt noteikumu 23.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
“23.5. nodrošināt atkritumu radītājus ar sadzīves atkritumu, dalīto sadzīves atkritumu
konteineriem un marķētiem priekšapmaksas maisiem pietiekamā daudzumā” .
14. Svītrot noteikumu 23.6.2.apakšpunktā vārdus “un šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem”.
15. Svītrot noteikumu 23.12.apakšpunktā vārdus “un šķiroto atkritumu savākšanas laukumu”.
16. Izteikt noteikumu 27.punktu šādā redakcijā:
“27. Pašvaldības teritorijā atkritumu radītāji šķiro sadzīves atkritumus un novieto tos dalīto sadzīves atkritumu savākšanas konteineros.”
17. Svītrot noteikumu 29.4.apakšpunktā vārdus “un šķirošanas”.
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Saistošo noteikumu Nr.15/2019
„Grozījumi 2013.gada 09.jūlija saistošajos noteikumos Nr.6/2013
“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ozolnieku novadā”
Paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Ozolnieku novada pašvaldībā publisko iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir izvēlēts atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu un
mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu,
pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu.

2. Īss projekta satura izklāsts

Ar saistošo noteikumu grozījumiem atbilstoši iepirkuma
procedūras nolikumam un spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem precizēti atsevišķi noteikumos lietotie termini
attiecībā uz dalīto atkritumu savākšanu.

3.Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Nav prognozēta saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā
ietekme uz pašvaldības budžetu.

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

Nav attiecināms

5.Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu ievērošanu kontrolēs Ozolnieku novada pašvaldības policijas amatpersonas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav organizētas.
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Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2019.gada 18.aprīļa sēdes lēmumu Nr.20 (protokols Nr.5)
Precizēti ar Ozolnieku novada domes
2019.gada 20.jūnija sēdes lēmumu Nr.15 (protokols Nr.7) un
Ozolnieku novada domes
2019.gada 15.augusta sēdes lēmumu Nr.9 (protokols Nr.10)
Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.11/2019
„Par Ozolnieku novada kapsētu uzturēšanu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 6.punktu
I.
Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka kapsētu uzturēšanas, kapavietu
piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas un kapliču izmantošanas
kārtību Ozolnieku novada kapsētās.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. kapsēta – īpaša teritorija, kas saskaņā ar Ozolnieku novada teritorijas plānojumu
ierādīta mirušo apbedīšanai;
2.2. atvērta kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas
kapavietas;
2.3. daļēji slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedī tikai ģimenes kapa vietās;
2.4. slēgta kapsēta – kapsēta, kur mirušo apbedīšana nenotiek;
2.5. kapa vieta – noteikta izmēra zemes iecirknis kapsētā, kuru ierāda mirušo
apbedīšanai;
2.6. ģimenes kapa vieta – kapa vieta, kurā blakus izmantotai kapa vietai tiek
rezervētas kapa vietas apbedītā tuviniekiem;
2.7. kapliča – ēka kapsētā, kas paredzēta mirušo novietošanai pirms apbedīšanas un
bēru ceremonijai;
2.8. kapa vietas lietotājs – persona, kurai piešķirtas kapa vietas lietošana tiesības;
2.9. kapa vietas lietošanas tiesības – tiesības tikt apglabātam piešķirtajā kapa vietā
un apbedīt savus piederīgos kapsētā;
2.10. kapsētas apsaimniekotājs – Ozolnieku novada pašvaldība vai tās deleģēta
institūcija;
2.11. kapsētas pārzinis – persona, kura pilda šajos noteikumos paredzētos
pienākumus un nodrošina šo noteikumu ievērošanu;
2.12. aktēšana – darbību kopums, kurā ietilpst nekoptas kapa vietas apsekošana,
akta par nekoptu kapa vietu sastādīšana;
2.13. virsapbedījums – mirušā vai urnas ar kremēta mirušā pelniem apbedīšana virs
esošā apbedījuma šajos noteikumos paredzētajā kārtībā;
2.14. mirušā ģimenes locekļi – laulātie, vecāki (adoptētāji), vecvecāki, brāļi, māsas,
bērni.
3. Kapsētas ir pašvaldības īpašums un tiek uzturētas saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem
atbilstoši šiem noteikumiem.
4. Ozolnieku novada teritorijā ir atvērtas, daļēji slēgtas un slēgtas kapsētas (Pielikums).
Kapsētas statusu nosaka Ozolnieku novada dome.
5. Ozolnieku novada dome pārrauga kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu.
II.
Kapsētu kārtības noteikumi
6. Kapsētu apmeklētājiem, amatniekiem, kopējiem, strādniekiem, kuri atrodas kapsētā,
jāievēro šie noteikumi un kapsētu apsaimniekotāja aizrādījumi.
7. Kapsētā aizliegts:
7.1. veikt amatnieka pakalpojumus kapsētas teritorijā, ja darbi nav saskaņoti ar
kapsētu apsaimniekotāju;
7.2. ievest dzīvniekus bez pavadas un apglabāt dzīvniekus;
7.3. pārvietoties ar motorizētajiem transportlīdzekļiem, izņemot:
7.3.1. gadījumus, kad izsniegta kapsētu apsaimniekotāja atļauja;
7.3.2. policijas operatīvajiem transportlīdzekļiem, neatliekamās medicīnas
palīdzības un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transportlīdzekļiem;
7.3.3. garīdzniekiem amata pienākumu veikšanai, lai izpildītu reliģiskas vai
rituālas ceremonijas;
7.3.4. kapsētas apsaimniekošanai un uzraudzībai paredzētajiem
transportlīdzekļiem;
7.3.5. uzrādot invaliditāti apliecinošu dokumentu, personām ar 1 grupas
invaliditāti un personām ar invaliditāti, kuriem ir kustību traucējumi,;
7.4. ārpus kapavietām stādīt kokus, kokveida krūmus un dzīvžogus, novietot soliņus;
7.5. stādīt kapa vietās kokus, kuri nav paredzēti dekoratīvo apstādījumu veidošanai
un kuru garums pēc izaugšanas pārsniedz 1,5 metrus;
7.6. ierīkot kapa vietās dzīvžogus, kuru augstums pārsniedz 0,70 metrus;
7.7. patvaļīgi aizņemt kapa vietas vai palielināt ierādītās kapavietas robežas.
8. Kapa vietas apmales, kas norobežo ierādīto kapa vietu, nedrīkst pārsniegt 20
centimetru augstumu un atrasties ārpus kapa vietas uzmērītajām robežām.
9. Apbedījuma vietu nožogojuma materiālu un priekšmetu izvietojumu jāsaskaņo ar
kapsētas pārzini.
10. Veicot amatnieka pakalpojumus un kapu kopšanas darbus, mehānismi un materiāli
jānovieto tā, lai netraucētu kustību kapsētā. Darbus pabeidzot vai beidzoties darba dienai,
darba un materiālu nokraušanas vieta jāsakārto, atkritumi, nojauktie kapu pieminekļi un
apmaļu paliekas obligāti jāizved no kapsētas.
11. Ja darbu veikšanai nepieciešams transports, un ir saņemta kapsētu apsaimniekotāja
atļauja, amatnieki, strādnieki un kapu kopēji drīkst izmantot tikai tos celiņus, kuri atbilst
transporta līdzekļu izmēriem.
12. Kapa vietas lietotājam ir pienākums regulāri kopt un uzturēt piešķirto kapa vietu.
13. Kapsētā izvietotajos konteineros drīkst ievietot tikai kapu apkopšanas rezultātā
radušos atkritumus.
III. Kapa vietas piešķiršanas kārtība
14. Uz kapa vietas piešķiršanu var pretendēt fiziskas personas, kuras savu saistību ar
mirušo var pierādīt, uzrādot savstarpējus radniecību apliecinošus dokumentus, miršanas
apliecības un dokumentus, kas liecina par mirušās personas apbedīšanu kapsētā, īpašuma
pārmantošanas gadījumā – uzrādot testamentu, mantošanas apliecību, pilnvarojumu,
vai izmantojot ziņas no kapu arhīva datiem par pirmo apbedījumu kapavietā, kā arī
fiziska persona, kura nav radniecībā ar mirušo personu, bet, kura uzņemas kopt mirušās
personas kapa vietu, ja šī kapa vieta jau iepriekš nav piešķirta lietošanā.
15. Personai, kura vēlas lietot kapa vietu, jāvēršas Ozolnieku novada pašvaldībā ar
iesniegumu, pievienojot dokumentus, kas apliecina personas atbilstību šo noteikumu
14.punkta nosacījumiem.
16. Kapsētu apsaimniekotāja norīkots speciālists pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas

Pielikums Nr.1
Ozolnieku novada domes
2019.gada 18.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2019

17. Kapa vietas lietošanas tiesības var pārņemt apbedīto personu mantinieki vai kapa
vietas lietotāja pilnvarotā persona.

OZOLNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS KAPSĒTU SARAKSTS

18. Kapsētu apsaimniekotājam ir tiesības izlemt jautājumu par kapa vietas piešķiršanu
daļēji slēgtās kapsētās gadījumos, kad mirušajam ir tiesības tikt apbedītam ģimenes kapa
vietā, bet nav tiesību kapa vietā veikt virsapbedījumus.

Nr.

Kapsētas
nosaukums
Cenu pagasts

19. Kapsētu apsaimniekotāja pieņemtos lēmumus par atteikumu piešķirt kapa vietu
var apstrīdēt Ozolnieku novada pašvaldības administratīvo aktu strīdu komisijā,
iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu iesniedzot kapsētu apsaimniekotājam.
Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumus var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

1.

Jaunzemju kapi

54440050392

3,38

atvērta kapsēta

2.

Dalbes kapi

54440030229

1,86

atvērta kapsēta

3.

Teteles kapi

5,31
0,2552
0,0589
0,8726

atvērta kapsēta

daļēji slēgta kapsēta

IV. Apbedīšanas kārtība
20. Apbedīšanas (izvadīšanas) pakalpojumus un kapa rakšanas pakalpojumus kapsētās
sniedz mirušā piederīgo izvēlēta persona kapsētas pārziņa uzraudzībā. Kapsētas pārzinis
atbilstoši kapu plānojumam ierāda kapa vietu un ar kapa vietas nomnieku saskaņo
apbedīšanas laiku.
21. Ierādāmo kapa vietu izmēri:
Kapa vieta

Platums, m

Garums, m

Laukums, m2

Vienvietīga

2,00

3,00

6,00

Kapa vietas zārkiem

Zemes vienības
kadastra apzīmējums

Platība,
ha

Kapsētas
statuss

4.

Skrabu kapi

5.

Mušķu kapi

54440080153
54440040068
54440040098
54440020129

6.

Cenu kapi

54440010050

2,01

atvērta kapsēta

7.

Glites kapi

54440040076

0,4

slēgta kapsēta

54780090048

1,1903

atvērta kapsēta

daļēji slēgta kapsēta

Salgales pagasts
1.

Salgales kapi

Divvietīga

3,00

3,00

9,00

2.

Igauņu kapi

54780070087

2,2476

atvērta kapsēta

Trīsvietīga

3,50

3,00

10,50

3.

Trunnu kapi

54780080076

1,3689

atvērta kapsēta

Četrvietīga

4,50

3,00

13,50

4.

Segļu kapi

54780020198

0,9

atvērta kapsēta

1,5

1,5

2,25

5.

Katrīnas kapi

54780030117

1,5

atvērta kapsēta

6.

Lībiešu kapi

54780050235

0,77

atvērta kapsēta

7.

Zosēnu kapi

54780090106

1,965

atvērta kapsēta

8.

Cīzaru kapi

54780030100

0,32

slēgta kapsēta

Kapa vietas urnām
Vienvietīga
Divvietīga

2,5

1,5

3,75

Trīsvietīga

3,5

1,5

5,25

Četrvietīga

4,50

1,5

6,75

22. Katra mirusī persona tiek apbedīta atsevišķā kapā. Mirusī persona tiek apbedīta zārkā,
kremācijas gadījumā urnā. Kapa garumam jābūt ne mazākam par 2 metriem, platumam
– 1 metrs, dziļumam – 1,5 metri līdz zārka vākam. Apglabājot bērnus, izmēri var attiecīgi
mainīties, izņemot kapa dziļumu.
23. Urna ar mirušā pelniem jāierok 1 metru dziļumā. Attālumam starp kopiņām to garajās
malās jābūt 1 metram, īsajās malās – 0,5 metri. Ir pieļaujama vienlaicīga vairāku urnu
apglabāšana vienā kapa vietā, uzstādot kopēju piemiņas zīmi.
24. Virs kapa jābūt zemes uzbērumam 0,5 m augstumā, vai kapa apmalei vai kapu
plāksnei/piemineklim.
25. Virsapbedījumu ģimenes kapavietā var veikt, ja ir pagājuši 20 gadi no mirušā
apbedīšanas brīža. Izdarot virsapbedījumu, kapa dziļumam jābūt ne mazākam par 1,2
metri līdz zārka vākam.
26. Lai veiktu mirušās personas apbedīšanu, tuviniekiem kapsētu apsaimniekotājam
jāuzrāda šādi dokumenti:
26.1. lēmums par kapa vietas nodošanu lietošanā;
26.2. dzimtsarakstu nodaļas izdota miršanas apliecība;
26.3. kremēšanas gadījumā – "Urnas pavadvēstule" no krematorija;
26.4. personu apliecinošs dokuments.
27. Kapsētu apsaimniekotājs bēru gadījumos iznomā kapličas sēru pasākumiem.
28. Kapličas izmanto mirušo novietošanai līdz apbedīšanas brīdim, un ir atvērtas
apmeklētājiem tikai bēru ceremonijas laikā. Pārējā laikā kapličas ir slēgtas.
29. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā pēc viena kalendārā gada kopš
apbedīšanas brīža, saņemot kapsētu apsaimniekotāja un Veselības inspekcijas atļauju.
Kapavietu pēc mirstīgo atlieku izrakšanas aizber un nolīdzina.
30. Ar pārapbedīšanu saistītos izdevumus sedz persona, kura veic pārapbedīšanu.
31. Par mirstīgo atlieku ekshumāciju jāinformē kapsētu apsaimniekotāju.
32. Bezpiederīgo apbedīšanai kapa vietas tiek ierādītas Cenu kapos, Ozolnieku novadā,
Cenu pagastā.
V. Nekoptas kapa vietas aktēšana
33. Kapa vieta, kura piešķirta personai lietošanā un kura netiek kopta piecus gadus pēc
kārtas, var tikt nolīdzināta, sastādot kapsētu apsaimniekotāja aktu.
34. Reizi gadā kapsētu apsaimniekotājs apseko nekoptās kapu vietas.
35. Tiek sastādīts akts par nekoptām kapa vietām.
36. Nekopto kapa vietu marķē ar brīdinājuma zīmi.
37. Kapa vietas lietotājs tiek rakstiski brīdināts par iespējamo kapa vietas lietošanas
tiesību pārtraukšanu, ja kapa vieta netiks kopta.
38. Ja akts par nekopto kapavietu tiek sastādīts piecus gadus pēc kārtas, tad kapsētas
apsaimniekotājs pieņem lēmumu par kapa vietas lietošanas tiesību pārtraukšanu un kapa
kopiņu var nolīdzināt, 30 dienas par to iepriekš brīdinot kapa vietas nomnieku.
VI. Atbildība un administratīvā soda piemērošana
39. Par kapsētu kārtības noteikumu, kas noteikti šo noteikumu II. nodaļā,
neievērošanu kapa vietas lietotājam izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu
fiziskajām personām līdz 70 euro, juridiskajām personām līdz 450 euro.
40. Par šo noteikumu 7.7. apakšpunktā noteiktā aizlieguma neievērošanu kapa vietas
nomniekam piemēro naudas sodu fiziskajām personām līdz 350 euro, juridiskajām
personām līdz 1400 euro.
41. Sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus saistībā ar šo noteikumu
pārkāpumiem ir tiesīga Ozolnieku novada pašvaldības policija.
42. Pieņemt lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu saistībā ar šo noteikumu
pārkāpumiem ir tiesīga Ozolnieku novada domes administratīvā komisija.
VII. Noslēguma jautājumi
43. Līdz 2019.gada 5.martam noslēgtie un spēkā esošie kapa vietu nomas līgumi par
kapa vietas nomu paliek spēkā.
44. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē 2010.gada 9.februāra
Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.14/2010 "Ozolnieku novada kapsētu
uzturēšanas noteikumi".
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs
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Saistošo noteikumu Nr. 11/2019
“Ozolnieku novada kapsētu uzturēšanas noteikumi” paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1.Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā ir
noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tai
skaitā kapsētu izveidošana un uzturēšana, savukārt 43.panta
pirmās daļas 6.punktā un trešajā daļa ir noteiktas domes
tiesības izdot saistošas noteikumus par sanitārās tīrības
uzturēšanu, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un
brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Noteikumi nosaka kapsētu uzturēšanas, kapavietu piešķiršanas,
kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas un kapliču
izmantošanas kārtību Ozolnieku novadā un administratīvo
atbildību par noteikumu pārkāpšanu.

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

Tiek prognozēta pašvaldības budžeta ieņēmumu daļas
samazināšanās vidēji par EUR 1500 gadā.

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

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša
finansiāla ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Saistošie noteikumu tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma
sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs

		

Dainis Liepiņš

Ozolnieku novada domes Administratīvajā komisijā jūlijā izskatītas trīspadsmit
administratīvo pārkāpumu lietas, pārkāpējiem piemērojot audzinoša rakstura piespiedu līdzekli nepilngadīgajam un naudas sodus par kopējo summu EUR 552,00.
Konstatētie pārkāpumi:
• Par invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšanu (LAPK 51.2
panta pirmā daļa);
• par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā
sadzīves atkritumu savākšanā (LAPK 75. panta otrā daļa);
• Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu (LAPK 106.panta pirmā daļa);
• Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu, ja tādēļ nodarīts fizisks vai materiāls zaudējums (LAPK 106.panta otrā daļa);
• Par dzīvnieku nereģistrēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, dzīvnieku neidentificēšanu (nemarķēšanu) (LAPK 107.panta pirmā daļa);
• Par sabiedriskā miera traucēšanu, kas izpaužas kā necieņa pret sabiedrību vai bezkaunīga rīcība, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot cilvēku
mieru, iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai organizāciju darbu (sīkais huligānisms) (LAPK 167.pants);
• par zāles nepļaušanu (saistošo noteikumu Nr.7/2018 “Ozolnieku novada teritorijas uzturēšana un kopšana” 4.1.punkts).
Jana Vilciņa, Administratīvās komisijas priekšsēdētāja
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OZOLNIEKU AVĪZE / SAISTOŠIE NOTEIKUMI

nekavējoties pieņem rakstisku lēmumu par attiecīgās kapa vietas nodošanu personai
lietošanā vai par atteikumu piešķirt kapa vietu.
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Aprit 30 gadi kopš

Baltijas ceļa notikumiem

Šogad 23.augustā aprit 30
gadi kopš Baltijas valstu
neatkarības
atjaunošanā
nozīmīga notikuma – Baltijas ceļa. Tas bija simbolisks
pasākums, kurš pasaules
sabiedrībai atgādināja par
trīs Baltijas valstu okupāciju.
„Baltijas ceļā” piedalījās apmēram 2 miljoni cilvēku, kuri
izveidoja ap 600 km garu
ķēdi, kas savienoja trīs Baltijas valstu galvaspilsētas
-Tallinu, Rīgu un Viļņu. Baltijas ceļš notika tieši 50 gadus
pēc Molotova - Rībentropa
pakta parakstīšanas 1939.
gada 23. augustā, kad PSRS
un Vācija sadalīja ietekmes
sfēras Austrumeiropā. Pakta rezultāts bija trīs Baltijas
valstu okupācija un iekļaušana PSRS sastāvā.

neatkarības
atjaunošanu.
Latvijā pasākumu organizēja
un koordinēja Latvijas Tautas fronte (LTF), tolaik lielākā
sabiedriskā organizācija. Tās
spēks bija daudzās nodaļas
visos Latvijas reģionos, caur
kurām arī notika informācijas
nodošana par Baltijas ceļa
norisi. Svarīgi bija sadalīt cilvēkus, lai Baltijas ceļa ķēde
veidotos bez pārtraukumiem.
No Ozolniekiem šajā vēsturiskajā notikumā piedalījās visu uzņēmumu Tautas
frontes biedri un atbalstītāji.
Tā laika Jelgavas PMK – 13
darbiniece un senioru deju
kolektīva ”Ozolnieki” vadītāja Sarmīte Ķepīte bija viena
no Tautas frontes nodaļas
dibinātājām 1988. gadā.
Ozolnieku cilvēki uzskata,

LLA Mācību un pētījumu mežsaimniecības galvenais inženieris Andris
Veidemanis un meža inženiere un arodkomitejas vadītāja Ilze Ruka ”Baltijas ceļā”, 1989.gada 23.augustā (fonā informācijas avots - radio VEF un
mikroautobuss ”Latvija” ar ko pārvietojās Aizupes iedzīvotāji.)

Lai sarīkotu tik vērienīgu pasākumu, lielu darbu paveica
trīs Baltijas valstu organizācijas, kas iestājās par valstiskās

ka viņa bija arī Baltijas ceļa
koordinatore. S.Ķepīte atzīst,
ka viņa Baltijas ceļa organizēšanā nav īpaši nopelni,

Ļauties
harmonijai
30. jūlija vakarā Ozolnieku
Tautas namā bija iespēja izbaudīt vārdos neaprakstāmu skaņas, vibrācijas un
dziedājuma harmonizējošo
plūdumu meditatīvā koncertā „VIENĀ APZIŅĀ”.
Meditāciju mūzikā meistarīgi vadīja Inga Rancāne un
Madara Fogelmane, aicinot

klātesošos pilnīgi atslābināties, ļaujoties peldei skaņu viļņos, uz stundu aizejot
prom no ikdienas rūpēm,
skrienošām domām un sajūtot kopības apziņu.
Madaras čella spēle un
dziedājumi lieliski saplūda
ar Ingas muzicēšanu sveču gaismā -gongiem, kokli,

lai gan piedalījusies Baltijas
ceļā ar ģimeni. Informācija bija par Iecavas virzienu,
kur bija jābūt arī Ozolnieku

bija skats pēc pasākuma,
kad pretim saulrietam devās gara autobusu kolonna.
M.Ainārs atzīst, ka tas bija

LLA Mācību un pētījumu mežsaimniecības galvenais mežzinis Lucians
Vuguls ”Baltijas ceļā”, 1989.gada 23.augustā.

cilvēkiem. Tolaik informāciju
nodeva galvenokārt ar radio
starpniecību, arī preses izdevumiem, īpaši LTF laikrakstu
”Atmoda”. Tas bija laiks, kad
dega acis un sirds par Latviju, tāpēc īpaši uzaicinājumi
nebija nepieciešami, cilvēki
bija aktīvi. No aktīvajiem melioratoriem Ķepītes kundze
īpaši grib izcelt Gunti Kupču
un Pēteri Miļūnu.
Meliorācijas inženieris, tajā
laikā Ozolnieku tautas deputātu padomes izpildkomitejas priekšsēdētājs Māris
Ainārs uz pasākumu devās
ar ģimeni. Tajā laikā galvenie materiālie resursi bija
uzņēmumiem, tāpēc arī uz
Baltijas ceļu devās divi melioratoru autobusi, kas palīdzēja akcijā piedalīties pēc
iespējas vairāk Ozolnieku
cilvēkiem. Neaizmirstams
dziedošajiem traukiem, kotamo un skanošajām Tibetas bļodām.
Pēc meditatīvā koncerta,
pie tējas tases, dalībnieki
atzinās, ka izbaudījuši brīnišķīgas sajūtas un īpašu
noskaņu. Meditācija sniedza dziļa atslābuma un
fantastiska iekšēja miera
sajūtu. Citi savukārt dalījās
izjūtās, ka šis vispār nav
koncerts, bet tīra Visuma
enerģija, kas savienojas ar
mūsu katra dvēseli un iekšējo enerģiju, ievibrējot un
harmonizējot to.
Pasākuma dalībnieki atzina, ka labprāt izbaudītu
līdzīgus meditatīvus pasākumus regulāri - reizi mēnesī.
Solvita Cukere

entuziasma pilns laiks, kad
norisinajās šādi tautu vienojoši pasākumi.
No Jelgavas Eksperimentālās
remontu mehāniskās rūpnīcas Ozolniekos vienīgais
autobuss arī bijis pārpildīts.
Tautas frontes aktīvists, rūpnīcas galvenais konstruktors
Arvīds Roziņš atceras, ka
piedalījušies darbinieki ar
ģimenēm. Uzņēmuma vadība nelika nekādus šķēršļus,
lai piedalītos akcijā. Tā laika
rūpnīcas transporta ceha
vadītājs bija aktīvs tautfrontietis Ojārs Karčevskis, kas
iespējams arī ietekmēja to,
ka braucienam uz „Baltijas
ceļu” bija nozīmēts vienīgais
rūpnīcas autobuss.
Latvijas Lauksaimniecības
akadēmijas (LLA) zirgkopības
centra ”Mušķi” tā laika vadītājs Guntis Rozītis atceras, ka

nelielais 10 darbinieku kolektīvs braucis uz ”Baltijas ceļu”
ar smago automašīnu zirgu
transportēšanas - ZIL 130.
”Mušķos” nebija atsevišķa
Tautas frontes grupa, tādēļ
viņi iekļāvušies LLA Zootehnikas fakultātes grupā. ”Baltijas ceļā” viņi stāvējuši sektorā starp Iecavu un Bausku.
LLA Zirgkopības centrā lielākais LTF atbalstītājs un līderis
bijis jātnieku sporta treneris
Viesturs Lubkins.
Tā laika LLA Mācību un pētījumu mežsaimniecības kolektīvu (Ozolnieku Aizupēs)
”Baltijas ceļā” pārstāvēja
apmēram 20 cilvēki. Tautas
frontes neformālais līderis
bija galvenais mežzinis Lucians Vuguls. Pasākumu ar
videokameru filmēja mežsaimniecības būvinženieris
Valdis Āboliņš. Tā kā fotogrāfijas no Ozolnieku cilvēku
piedalīšanās nav saglabājušās, tad no video materiāliem
publicējam dažas fotoattēlus
ar LL Mācību un pētījumu
mežsaimniecības cilvēkiem
”Baltijas ceļā”.
Ozolnieku novada Centrālā bibliotēka sagatavojusi
literatūras izstādi par Baltijas ceļu, kas ir apskatāma
no 19.augusta.
Aigars Stillers,
Ozolnieku novada vēstures
ekspozīcijas krājuma glabātājs

Deju kolektīvi tiekas
“Annas dančos”

27.jūlijā Bauskas Pilskalna
parka estrādē norisinājās
astotais Senioru deju festivāls "Annas danči", kur piedalījās 11 deju kolektīvi.
Šogad skatītāji varēja novērtēt Bauskas Kultūras centra
senioru deju kopu "Vēlreiz"
un senioru tautas deju kolektīvu “Senbiguļi”, "Kamenes"
no Iecavas, "Garrozes" un
"Čaukstenes" no Ozolnieku
novada, "Astras" no Ogres,

"Gaujmalietes" no Carnikavas, "Madaras" no Lielauces,
"Magnolijas" no Rundāles, kā
arī "Virši zied" no Sesavas un
"Vijas" no Ikšķiles. Šajā festivālā īpaši cildināja Annas dienu - tika apspēlētas tradīcijas
un pašas vārda īpašnieces.
Par godu Senioru deju festivālam kolektīvi ir apguvuši
jaunas dejas.
Anda Plikša,
kultūras darba organizatore
Salgales pagastā

