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Lāčplēša dienai veltīts Salgales un Garozas
pamatskolu lāpu gājiens un piemiņas
pasākums pie Vareļu pieminekļa

PATRIOTU NEDĒĻA NOVADĀ

18. novembra svētku lāpu gājiens Ozolniekos

18. novembra svētku salūts Ozolniekos

Ievadot valsts svētkus, novada jaunieši
pulcējas 1991. gada barikādēm veltītajā
piemiņas skvērā Brīvības gaisma Brankās

18. novembra svētku koncerts pie
Ozolnieku tautas nama. Grupa Otra puse
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Notikumiem pie Vareļu pieminekļa – 100

Kamēr Latvijas valsts nupat
pārkāpusi simtgades slieksni un
18. novembrī nosvinēta jau 101.
valsts dibināšanas gada diena,
šogad gadsimts aprit arī kopš
vēsturiskjiem notikumiem pie
Vareļu pieminekļa 1919. gadā.
Pirms 100 gadiem oktobrī, tikai

– Lielupe” un virzīšanos uz Katrī- nostiprināties Jelgavā. Jau 3 die- Verners, Irbe Jūlijs, Rutkis Jānis,
nes muižu Kara skola saņēma 16. nas vēlāk - 21. novembrī Jelgava Boms Oļģerts, Kalniņš Evalds,
novembra rītā, cerot atbrīvot ienaidnieka Pāvela Bermonta-Avalova karaspēka ieņemto Jelgavas
pilsētu, lai valsts proklamēšanas
gadadienā tā būtu brīva.
Jau 17. novembrī Kara skolas ro-

tika atbrīvota.
Kadetu piemiņai Jelgavas - Iecavas ceļa malā pie Vareļu mājām,
1935.gads
1935. gada 20. maijā, atzīmējot
Latvijas kara skolas pirmā izlaipirms gada dibinātās neatkarī- tas ieņēma Vareļus un plānoja duma 15 gadu atceri, Ministru
gās Latvijas valdība bija plānojusi turpināt cīņu par Katrīnes muižu, prezidenta biedrs Marģers Skuatvērt divas Kara skolas - Kājnie- kad sākās spēcīgs pretuzbru- jenieks atklāja pēc mākslinieka
ku un Artilēristu. Mācībām bija jāsākas 7. oktobrī, taču to apturēja
Bermonta armijas uzbrukums Rīgai. Kaujās tika iesaistīti visi Kara
skolas kadeti. Tā Vareļu kauja kļuva par nozīmīgāko šīs Kara skolas
cīņu vēsturē.
Pēc Bermonta spēku sakāves pie
Rīgas tiltiem 1919. gada 11. novembrī, bermontieši atkāpās uz
Jelgavu, kas tolaik bija nozīmīgs
dzelzceļa un ceļu mezgls.
1938.gads
Pēc 5 dienām, 1919. gada 16.
novembrī, turpinoties Latvijas kums. Vairoties no ielenkuma, Jāņa Borkovska meta darinātu
valsts atbrīvošanas cīņām, Latvi- Kara skola uzsāka atkāpšanos, šūnakmens plāksnēm segtu pijas armijas sastāvā tika iekļauti kas bija liktenīga 12 Kara skolas ramīdveida pieminekli. To rotā
Kara skolas 11 virsnieki un 265 karavīriem. Kopumā Brīvības iegravēts teksts: “Par Latvijas
kadeti, izveidojot divas rotas ar cīņās Kara skola zaudēja 14 ka- neatkarību 1919. gadā kritušie kaložmetēju komandu.
deti: Palms Otto, Palms Pauls, Dēdetus.
Rīkojumu par iziešanu cīņā fron- Kadetu cīņa nebija veltīga. Vācie- liņš Jānis, Pelše Pēteris, Erdmans
tes līnijā “Garozas muiža – Plāņi šiem neizdevās pārgrupēties un Ansis, Skalde Gustavs, Skuduls

Lācis Nikolajs, Beļinka Gustavs,
Dzelzkalns Roberts”.
Gandrī 10 gadus vēlāk, pēc Otrā
pasaules kara, 1944. gada 17.
septembrī, piemineklis tika sa-

spridzināts ar lādiņiem, granātām un mīnām, ko pēc frontes atkāpšanās Garozas laukos atrada
padomju sapieri. Spridzekļu bija
daudz. Aiz pieminekļa bija ierakums, kurā salika aptuveni 50 ha
platībā savāktos lādiņus. Uguni
pielaida padomju sapieri, kuri
uz pieminekļa bija pamanījuši
ugunskrusta zīmi, kuru noturēja
par fašistu simbolu.

Pieminekli šī brīža veidolā atjaunoja un atklāja 1990. gada 17.
novembrī, bet saspridzinātā smilšakmens plāksni ar kritušo uzvārdiem nolika uzbēruma pakājē pie
kāpnēm. Pieminekļa atjaunošanas darbus vadīja Laimonis Zalcmanis, bet kadetu krūšu nozīmi
no jauna veidoja tēlniece Rasma
Kalniņa-Grīnberga. Atjaunotā pieminekļa autori ir arhitekts Gunārs
Heimanis un inženieris Edmunds
Krūms. Pieminekļa atjaunošanu
atbalstīja vietējās saimniecības
vadītājs Vilis Ļevčenoks un Garozas pamatskolas direktors Juris
Blekte.
2013. gadā ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu pašvaldība
veica Vareļu pieminekļa restaurāciju. Atjaunoja pieminekļa

vizuāli estētisko veidolu un uzlaboja informācijas nolasīšanas
iespēju. Gadu vēlāk arī uzstādīja
informācijas stendu, nobruģēja
celiņu, kas ved pie pieminekļa,
izveidoja auto stāvlaukumu un
ugunskura vieta piemiņas pasākumu apmeklētājiem.
Raksts tapis sadarbībā ar Ozolnieku
novada vēstures ekspozīcijas krājuma
glabātāju Aigaru Stilleru

Patriotu nedēļā apmeklē un sakopj varoņu piemiņas vietas

11. novembrī Ozolnieku Centrālā
bibliotēkas un novada vēstures
ekspozīcijas darbinieki ar vēstures interesentiem apbraukāja
novada kapsētas, lai pieminētu
Lāčplēša Kara ordeņa kavalierus
un citas novada vēsturē nozīmīgu personības.

aizsargu organizācijas Ozolnieku Sveces aizdedzām arī pie Ozolnie- vadītajiem gadiem, paguva vēl
nodaļas priekšnieku, Ozolnieku ku pamatskolas pārzines Lūcijas daudz laba izdarīt Ozolnieku labā.
pagasta Lauksaimniecības bied- Cīruļnieces kapa. Pieminējām Piemiņas brauciens turpinājās
rības vadītāju.
Dalbes kapos atcerējāmies Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri
Hugo Brenti, kurš pēc Neatkarības kara trīsdesmitajos gados

Ilmāru Andersonu, kurš kopā
ar Voldemāru Birznieku pētīja
latviešu strēlnieku Ziemassvētku kauju vietas Tīreļpurvā un
sarakstīja grāmatu par latviešu
Mušķu kapos pieminējām Indriķi Ozolnieku pagastā strādāja par strēlniekiem “Gaitu sākums”.
Skadiņu, bijušo Ozolnieku pa- mežsargu un mūža nogali aizva- Piemienējām Ausekli Bergmani,
gasta padomes priekšsēdētāju, dīja Dalbē.
kurš pēc padomju nometnē pa-

tes divu Lāčplēša Kara ordeņa
kavalieru Jēkaba Kupena un Jēkaba Rozes atdusas vietās. Pēc
Neatkarības kara viņi Tetelē bija
saņēmuši zemi par panākumiem
kaujās un šeit arī nodzīvoja līdz
mūža beigām. Apmeklējām arī
Ziemassvētku kauju dalībnieku
Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera
Voldemāra Budrika kapu Igauņu kapos. Brauciens noslēdzās
Katrīnas kapos, kur apglabāts
Ozolnieku vidusskolas skolotājs
Vladislavs Stafeckis, kurš vadīja
jaunsargu kustību un organizēja
militāro klasi Ozolnieku vidusCenu kapsētā, kur brāļu kapā skolā.
apbedīti Neatkarības karā krituIngrīda Krieķe,
šie latviešu kareivji. Viņu vidū arī Ozolnieku Centrālās bibliotēkas
vadītāja,
sadarbībā ar Aigaru Stilleru,
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri, 6.
vēsturnieku
Rīgas kājnieku pulka karavīri Roberts Paegle, Hermanis Alksnis,
Kārlis Vinters.
Teteles kapos iededzām svecī-

PII “Pūcīte” valsts svētkus
svin radoši un izzinoši

PII “Pūcīte” bērni novembrī devās
ekskursijās uz Rīgu un Jelgavu,
kur grupas “Rasiņas” bērni apmeklēja Sv. Trīsvienības baznīcas torni, bet grupas “Ziediņi”
bērni iepazinās ar ugunsdzēsēju
un glābēju darbu specifiku, bet
grupas “Pienenītes” audzēkņi ar
Valsts policijas darbinieku palī-

7. novembrī, Patriotu nedēļas
ieskaņā “Bitīte” bērni piedalījās
aktivitātē – “Izzinām Brīvības
cīņu vēsturi un sakopjam Brīvības cīņu pieminekli pie Skuju
skolas”, ko rīko Centrālā un Vainu
bibliotēkas, sadarbībā ar novada
Vēstures ekspozīciju. Savukārt, 8.
novembrī ar kāju dipināšanu un

skaļu dziedāšanu bērnu dārzs
atzīmēja Mārtiņdienu. Ar dziesmām, rotaļām, pašu gatavotām
maskām un cienastu bērni pavadīja rudeni, un, nu, ir gatavi sagaidīt ziemu.

dzību nostiprināja zināšanas par
ceļu satiksmes noteikumiem.
Lāčplēša dienā katra grupiņa no
svecītēm izlika latviskas zīmes.
Latvijas dzimšanas dienai gatavojāmies, rotājot vidi, mācoties
patriotiskas dziesmas un Valsts
himnu, iepazīstot Latvijas simbolus un skaistākās vietas, gata-

vojām svētku mielastu – kūkas,
kēksiņus un cepumus. Kopā ar
vecākiem rakstījām novēlējumus
un apsveikumus Latvijai dzimšanas dienā.
Laura Pričina, PII “Pūcīte” vadītājas
pienākumu izpildītāja

Ekoskolu Rīcības dienas 2019 PII „Bitīte”

Daira Pučkure, PII "Bitīte" vadītājas
pienākumu izpildītāja

Lāčplēša dienas Lāpu
gājiens Brankās

Ozolnieku novada PII “Bitīte”
11. novembra vakarā pieminēja
latviešu tautas varoņus, kuri
bezbailīgi cīnījušies, lai mēs šodien varētu dzīvot brīvā Latvijā.
Šo vakaru krāšņoja lāpu gājiena
liesmas, gaismiņas no bērnu un
vecāku darinātajiem lukturiem,

Ozolnieku novada PII “Bitīte” jau
piekto gadu piedalījās Ekoskolu Rīcības dienās. Tā ir plašākā
vides kampaņa Ekoskolu tīklā,
kurā aicināta piedalīties ikviena
Latvijas skola un pirmsskolas
izglītības iestāde, lai kopīgiem
spēkiem rosinātu pozitīvas pārmaiņas savās kopienās. Šogad
kampaņa norisinājās no 4. līdz
10. novembrim ar saukli “Par nākotni bez klimata krīzes!”
Nedēļas laikā visās pirmsskolas
grupās tika organizēti dažādi
izglītojoši un interaktīvi pasākudziesmas un dzejoļi patriotiskā mi ar mērķi iesaistīties globālu
noskaņās.
Paldies PII „Bitīte” audzēkņu ģimenēm un Ozolnieku mūzikas
skolas audzēkņiem, kuri šajos
svētkos bija kopā ar mums un
priecēja ar skaistajām dziesmām.

vides problēmu risināšanā ar darbiniekus un savus ģimenes
vietēja mēroga rīcību. Bērni ar locekļus.
Daira Pučkure, PII "Bitīte" vadītājas
radošo pieeju mudināja šajā akpienākumu izpildītāja
cijā iesaistīties visus pirmsskolas

PII „Saulīte” stiprina nacionālo pašapziņu

Daira Pučkure, PII “Bitīte” vadītāja
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va Mārtiņdienas rotaļas “Ar
gailīti Rīgā braucu”, “Kur tu
teci gailīti”, “Mārtiņa gailīši dancīti veda” u.c. Vecāki
kopā ar mazajiem gatavoja
maskas un piedalījās svētku
gadatirgū, kur andelēja pašu
Novembra pirmajā nedēļā gatavotus kārumus. Tērpupirmsskolas izglītības ies- šies maskās bērni un vecāki
tādes “Saulīte” bērni apgu- kopā ar Svitenes folkloras

kopu un mūzikas skolotāju
Gundegu Dūdu-Dzeni devās
ķekatu gājienā, tā apgūstot
senču tradīcijas.
Agnese Zeimane,
PII „Saulīte” Vadītājas vieniece
izglītības jomā

Ja Tu katra mēneša sākumā nesaņem savā pastkastītē kārtējo “Ozolnieku Avīzes” numuru, vai to saņem vēlāk par kārtējā mēneša 10. datumu, vai arī Tavā pastkastītē
tiek iemests vairāk nekā 1 avīzes eksemplārs, lūdzu, par to ziņot uz e-pastu: avize@ozolnieki.lv. Katru šādu gadījumu pārrunājam ar izdevuma piegādātāju.
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Patriotu nedēļa Teteles pamatskolā Patriotu nedēļa Ozolnieku

11. novembrī Lāčplēša dienas
pasākums Teteles pamatskolā
sākās ar Skolēnu padomes svinīgo uzrunu 5. klašu skolēniem.

varonību brīvības cīņās. Skolēni
ieklausījās J. Rozes mazmeitas
S. Ziebergas stāstījumā par vectēva varonības stāstā, par ko
viņš godināts ar Lāčplēša kara
ordeni.
Savukārt, 15. novembrī godinājām “Baltijas ceļu” – vienotību un
brīvību. Pasākums “Nepārtraukts
rokasspiediens ” noslēdzās ar
rokās sadevušos skolēnu ķēdi
pa skolas gaiteņiem, tā miniatūri
Pēc tam visi kopā devās Lāpu imitējot un personiskāk izdzīvogājienā uz Teteles kapiem, lai jot Baltijas ceļa notikumus.
godinātu Lāčplēša kara ordeņu
Inga Bērziņa, Teteles pamatskolas
skolotāja
kavalieru – J. Kupena un J. Rozes

vidusskolā

No 11. - 15. novembrim Ozolnieku
vidusskolā atzīmējām Patriotisko nedēļu. Lāčplēša dienu
atzīmējām ar 9. - 12. klašu pārgājienu uz Skuju skolu, bet 7. - 8.
klašu skolēni noskatījās filmu
"Bermontiāde". Ikviens skolēns
un skolas viesis varēja apskatīt
Latvijas Okupācijas muzeja ceļojošo izstādi "Pretējās puses:
Latviešu karavīri Otrajā pasaules karā".
No 12. – 14. novembrim mākslas
dumi 223 absolventiem. Skolā un interešu izglītības skolotāji
strādā 50 skolotāji, 9 bērnu dārza stundu starpbrīžos piedāvāja daaudzinātājas un 34 tehniskie dar- žādas radošās aktivitātes. Skolēbinieki.

Salgales pamatskolas direktori godina
par 30 darba gadiem

ni varēja veidot patriotiskas piespraudes, aproces, rakstīt savu
pasaku par Latviju, izveidot savu
Latvijas nākotnes naudas zīmi,
atpazīt novadu ģerboņus, izdejot
latvju dančus un piedalīties citās
aktivitātēs.
Patriotu nedēļa noslēdzās ar
klašu veidotām "Ugunszīmēm
Latvijai" un svētku koncertu,
kur katra klase bija sagatavojusi
savu sveicienu Latvijai.
Rūta Bergmane,
Ozolnieku vidusskolas direktores
vietniece interešu izglītības jomā

Valsts svētki Salgales pamatskolā

15. novembrī, valsts svētku ieskaņā, ar Ozolnieku novada domes
Atzinības rakstu par Salgales pamatskolai veltītajiem 30 darba
mūža gadiem direktores amatā
sveicām Irēnu Pauloviču. Viņa
skolu vadījusi kopš tās dibināšanas dienas, tā kļūstot par pirmo

un vienīgo Salgales pamatskolas
direktori. Kaut Salgales pamatskola un bērnu dārzs durvis vēra
jau 1989. gadā, līdz pirmajam
pamatskolas - 9. klases - izlaidumam skola izauga 1995./1996.
mācību gadā. Līdz šim Salgales
pamatskolā nosvinēti 24 izlai-

„Skaista ir mūsu Latvija ar dabu,
bet galvenā tās bagātība ir cilvēki. Latviju veido cilvēki, kuri no
visas sirds, daudzu gadu garumā
dara grūtu darbu, katru dienu
dalās ar savu dvēseles daļiņu un
nes gaismu citiem. Skolu veido
cilvēki, kuri to vada. Irēna Pauloviča daudzu gadu garumā savu
darbu dara no sirds. Prieks, ka pēdējos gados Salgales pamatskola
ir kļuvusi vēl skaistāka un iet
līdzi pārmaiņām izglītības jomā,” Šogad Salgales pamatskolā patsvētku uzrunā uzsvēra Izglītības riotisma nedēļu ievadīja tradinodaļas vadītāja Jeļena Žoide.
cionālais lāpu gājiens uz Vareļu
pieminekli, bet pārējās dienās
Solvita Cukere norisinājās Latvijas dzimšanas
dienai veltīta “Kultūras nedēļa”.
Nedēļas noslēgumā skolā norisinājās erudīcijas konkurss “Es
mīlu tevi, Latvija!”. Komandu sacensībā skolēni varēja pārliecināties, vai gana vērīgi iepazinušies

Skolēnu kori gatavojas Dziesmu svētkiem

ar skolas telpās izvietoto informāciju. Daudzas konkursa jautājumu atbildes slēpās tieši tur.
Iegūtos spēles punktus skolēni
apmainīja pret saldumu balvām,
bet uzvarētāju komanda saņēma
īpašas piespraudes.
Ilze Šuca, Salgales pamatskolas direktores vietniece audzināšanas darbā

Labdarības nedēļā jaunieši
vāc ziedojumus

7. novembrī Ozolnieku Tautas namu pieskandināja vairāk nekā 140 bērnu balsis. Ozolnieku vidusskolas 5. - 12. klašu koris, Dobeles ģimnāzijas koris "Dzirkstele", Dobeles 1. vidusskolas koris "Varavīksne" un Siguldas 1. pamatskolas koris uzstājās kopīgā koncertā, tā gatavojoties XII Latvijas Skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas Rīgā norisināsies 2020. gada vasarā, no 6. - 12. jūlijam.
Koncertam Mežaparka Lielajā estrādē kori gatavo 18 dziesmas, no kurām vairākas sarakstītas īpaši
gaidāmajiem Dziesmu svētkiem.
Rūta Bergmane, Ozolnieku vidusskolas 5.-12.klašu kora diriģente

Noslēgusies Labdarības akcija, ko kopīgi organizēja Ozolnieku novada jauniešu dome
un Biedrībua „TUVU”. Iedzīvotāji ir aktīvi ziedojuši un saziedotās lietas tiek šķirotas.
„Patīkami apzināties, ka blakus mums ir līdzcilvēki, kuri
neaizmirst un atbalsta citus,

kuriem klājas grūtāk ar labiem
darbiem. Visas saziedotās lietas un drēbes tiks nogādātas
biedrībai „Tuvu” un tālāk jau
pie jaunajiem īpašniekiem.
Ir apzinātas novadnieku ģimenes, kam nepieciešams
atbalsts. Tuvojas gada aukstākās dienas un mūsu ziedojums
palīdzēs sasildīt līdzcilvēku
sirdis!” uzsver novada Jauniešu
darba vadītāja Milana Pivovara.
Solvita Cukere

Cienījamo Ozolnieku
novada uzņēmēj!
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29. novambrī Rundāles pilī aizvadīs Zemgales plānošanas
reģiona ikgadējo pasākumu, kā
ietvaros sveiks 2019. gada veiksmīgākos uzņēmējus Zemgalē.
Ozolnieku novadā par “Gada uzņēmēju Zemgalē 2019” jau atzīts
SIA “BILDBERG”.
Nosakot veiksmīgākos uzņēmējus, tika vērtēta to darbības
pozitīvā ietekme uz novada un
reģiona ekonomisko izaugsmi
un sociālo problēmu risināšanu.
Pretendentam jāveicina arī videi
draudzīgu tehnoloģiju ieviešana
un jābūt aktīvam vietējā vai ārzemju tirgus dalībniekam. Tāpat
īpaši augstu tiek vērtēts radošums un sabiedriskā aktivitāte.
SIA “BILDBERG” ir Ozolnieku novada uzņēmums, kas būvniecības
nozarē darbojas jau vairāk nekā
20 gadus, un no pašiem pirmsākumiem bāzējas Ozolniekos.
Galvenie uzņēmuma darbības
virzieni ir publisko ēku būvniecība un pārbūve, rūpniecisko
ražošanas ēku būvniecība, kā arī
energoefektivitātes uzlabošanas
pasākumu īstenošana.
Lielākoties uzņēmums darbojas
Zemgales reģionā, taču ir realizē-

ti arī vairāki lieli objekti Rīgā un citos Latvijas novados. Uzņēmuma
vidējais apgrozījums 2017. - 2019.
gadā ir aptuveni 7 miljoni eiro.
SIA “BILDBERG” jaunākais veikums
Ozolniekos ir 2018. gadā ekspluatācijā nodotā daudzdzīvokļu māja
Saules ielā “Madaras nami” ar 40
dzīvokļiem. Savulaik uzbūvēta
daudzdzīvokļu māja “Iecavkrasti”
Krasta ielā ar 100 dzīvokļiem, kā
arī uzcelts privātmāju ciemats
Ozolniekos “Bulduri”, kur atrodas
65 privātmājas. Ar šiem objektiem uzņēmums sniedzis būtisku
ieguldījumu dzīvojamā fonda
palielināšanā un sekmējis jaunu
iedzīvotāju piesaisti novadam.
Viens no pēdējo gadu SIA “BILDBERG” izaicinājumiem un vērienīgākajiem
realizētajiem
projektiem bija Siguldas Sporta
kompleksa būvniecība.
Pieredze zema enerģijas patēriņa ēku būvniecībā gūta, būvējot
Dobeles novada pašvaldības izglītības iestāžu dienesta viesnīcas
un mācību auditoriju ēkas. 2018.
gadā saņemta atzinība vienā no
lielākajiem un prestižākajiem
būvniecības nozares konkursiem
“Gada balva būvniecībā 2018” par

kompleksa “Jaunlopu kūtis “Tērces”” būvniecību Tērvetē.
Uzņēmumā ieviestas ISO 14001 un
ISO 9001 kvalitātes vadības sistēmas, kā arī 2019. gada 22. augustā
SIA “BILDBERG” ir saņēmis jauno
starptautisko sertifikātu LVS ISO
45001, kas ir Arodveselības un
darba drošības pārvaldības sistēmas standarts.
Novadā darbojas „Ozolnieku
uzņēmēju biedrība”, kas aktīvi
sadarbojas ar pašvaldību, un SIA
„BILDBERG” arī ir šīs biedrības
biedrs.
SIA “BILDBERG” ir uzņēmums ar
ilggadēju pieredzi, atbildīgu attieksmi pret darbu un darbiniekiem, kura galvenais mērķis ir
panākt stabilu vietu starp Latvijas būvniecības uzņēmumiem ar
visaugstākajiem kvalitātes, vides
aizsardzības un darba drošības
standartiem. SIA “BILDBERG” vidējais darbinieku skaits 2017. - 2019.
gadā ir 100 cilvēku, no kuriem
lielākā daļa ir Ozolnieku novada
iedzīvotāji.

Aicinām Jūs ar savu līdzdalību atbalstīt ”Ozolnieku Avīzes” jaunās
sadaļas tapšanu, iesūtot informāciju par savu uzņēmumu vai
uzņēmējdarbību. Rubrikas mērķis ir atbalstīt novada aktīvākos
iedzīvotājus, stāstot plašāk par uzņēmējdarbības vides dažādību
un informējot par novadā pieejamajām iespējām.
Lai piedalītos rubrikā “UZŅĒMĒJI OZOLNIEKOS” un pastāstītu par
savu nodarbošanos, atbildiet uz sūtiet uz e-pastu: avize@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?
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.

Antra Pošeika, Attīstības un projektu
daļas vietniece ES projektu jautājumos

“Caunītes” pievienojas kulinārā tūrisma piedāvājumam “Rudzu ceļš”

Kulinārā tūrisma piedāvājuma
“Rudzu ceļš” iniciatīva pieder
lauku uzņēmējiem, kuri cep
rudzu maizi pēc tradicionālām
vai pašu ģimenes paaudzēs
izkoptām receptēm, gatavo dažādus ēdienus no rupjmaizes vai

saimniecību pulkam pievienojās arī mūsu novadnieki, lauku
māja „Caunītes” Cenu pagastā.

Tāpat kā citi “Rudzu ceļa” dalībnieki, arī Caunītēs apmekletājiem
demonstrē, kā top maize, ļauj

du putras un citus veselīgus un
gardus ēdienus, no rudzu grauda
spēka tapušus dzērienus, stāsta
par tradīcijām, kas saistītas ar
rudziem un maizi.

un ievērojamāko mākslas darbu
un kultūras vērtību kopums un
atspoguļo nācijas visu laiku nozīmīgākos sasniegumus kultūrā.
2014. gadā Eiropas Komisija sa-

reģistrā (GTĪ).
“Rudzu ceļa” dalībnieku vidū ir
arī z/s „Bērziņi” Jūrkalnes pagastā, Vineta Cipe Āraišu Dzirnavās,
z/s „Buliņi” Drustu pagastā un
z/s „Klajumi” Kaplavas pagastā.
Informācija par „Rudzu ceļu” un
pieteikšanās dalībai: https://
www.celotajs.lv/lv/project/22,
Ilona Grinliņa-Orniņa, ilona@
celotajs.lv, tālr. 67617600.
Raksts tapis sadarbībā ar Latvijas Lauku
tūrisma asociāciju “Lauku ceļotājs”

rudzu miltiem un ceļ tos galdā iemēģināt roku sava maizes kuviesiem. Šoruden “Rudzu ceļa” kulīša veidošanā, piedāvā grau-

Rudzu maize ir iekļauta Latvijas lināto rudzu rupjmaizi ierakstīja
kultūras kanonā, kas ir izcilāko Garantēto tradicionālo īpatnību

Projekts "Rudzu ceļš" (Nr.1900-A01630-000002) tiek īstenots ar
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) atbalstu. „Eiropas
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
– Eiropa investē lauku apvidos”.

OZOLNIEKU AVĪZE / UZŅĒMĒJIEM

Esam sākuši rakstu sēriju “UZŅĒMĒJI OZOLNIEKOS”, kur stāstam
par novada jaunajiem un jau pieredzējušajiem uzņēmējiem.
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Valsts svētki un labāko
apblavošana SAC “Zemgale”

ņēma pateicības vārdus, naudas balvu un Atzinības rakstu.
Konkurss norit jau otro gadu.
Tā mērķis ir godināt labākos
darbiniekus un celt aprūpētāja
profesijas prestižu. Konkursā
piedalījās visi SAC “Zemgale”
aprūpētāji, kuri konkursa izsludināšanas brīdī aprūpes centrā
bija strādājuši ilgāk nekā trīs
mēnešus. Konkursa uzvarētā15. novembrī Ozolnieku no- jana Ņikonoviča (2. vieta) un jus slēgtā balsojumā noteica
vada pašvaldības sociālās Signe Aiziņa (3. vieta). Šogad iz- 267 aprūpes centra klienti un
aprūpes centrā “Zemga- celtās sociālās aprūpētājas sa- darbinieki.
le” izskanēja tautā mīlētu
dziesmu koncerts Zemessardzes 51. kājnieku bataljona vīru ansambļa “Dobeles zemessargi" koncerts
Artūra Reinika vadībā.
Svinīgajā pasākumā sociālās
aprūpes centrs “Zemgale”
svinīgi sveica arī konkursa
“Labākais aprūpētājs SAC
“Zemgale” 2019” laureātes.
Labāko trijotne šogad ir Linda Brežinska (1. vieta), TatSolvita Cukere

Katram daudzbērnu ģimenes loceklim
jānoformē sava “3+ Ģimenes karte”

No 2020. gada 1. janvāra, lai
saņemtu atlaidi braucienam
reģionālo maršrutu autobusos
un vilcienos, katram daudzbērnu ģimenes loceklim būs nepieciešama sava personalizēta
“3+ Ģimenes karte”. Kopā ar
personalizēto karti vecākiem
turpmāk būs jāuzrāda personu
apliecinošs dokuments, bet
bērniem – personu apliecinošs
dokuments, skolēna vai studenta apliecība.
Pašreizējā kārtība daudzbērnu
ģimenēm, braucot reģionālo

maršrutu autobusos un vilcienos,
ļauj iegādāties biļeti, uzrādot Latvijas goda ģimenes apliecību “3+
Ģimenes karte”, kurā ir norādīti
visi ģimenes locekļi.
Tomēr no 2020. gada 1. janvāra, lai
daudzbērnu ģimenes locekļi varētu saņemt atlaidi braucienam
sabiedriskajā transportā, katram
būs jānoformē sava “3+ Ģimenes
karte”. Turklāt papildus tai vajadzēs uzrādīt personu apliecinošu
dokumentu. Gan kartei, gan personu apliecinošam dokumentam
jābūt līdzi biļetes iegādes brīdī,

kā arī visa brauciena laikā, lai varētu pārliecināties par personas
tiesībām izmantot braukšanas
maksas atvieglojumus.
Daudzbērnu ģimenes aicinātas
laikus vērsties Sabiedrības integrācijas fondā, lai pieteiktu
kartes izgatavošanu tiem ģimenes locekļiem, kuriem tās
nav. Izgatavošanu var pieteikt
mājaslapā www.godagimene.lv
vai mobilajā lietotnē “3+ karte”.
Kartes izgatavošanas laiks ir līdz
45 dienām.
Apliecību var iegūt ģimenes,
kurās aug trīs un vairāk bērnu
vecumā līdz 18 gadiem vai pilngadīgi bērni, kuri nav sasnieguši
24 gadu vecumu un mācās vispārējās, profesionālās, augstākās
vai speciālās izglītības iestādē.
Līdz 24 gadiem veci daudzbērnu
ģimenes locekļi, kuri mācās, var
saņemt atlaidi 90 % apmērā no
vienas biļetes cenas, savukārt
pārējie daudzbērnu ģimenes
locekļi – 50 % atlaidi no vienas
biļetes cenas un 40 % atlaidi no
abonementa biļetes cenas.
4. maijā, 11. un 18. novembrī daudzbērnu ģimenes reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos var
braukt bez maksas.
Raksts tapis sadarbībā ar Autotransporta
direkciju

MAINĪTA SOCIĀLĀ DIENESTA
ATRAŠANĀS VIETA

Ozolnieku novada Sociālais dienests no Parka ielas 4,
Brankās pārcelts uz Rīgas ielu 29, Ozolniekos (bijušās
ambulances telpās).
• SOCIĀLĀ DARBINIECE MAIJA ĀRIŅA arī turpmāk pieņems Parka
ielā 4, Brankās. Taču viņas darba vieta būs 1. stāvā, 1. kabinetā.
Pieņemšanas laiks - otrdienās no plkst. 8.00-12.00.
Tālr. nr. 20001949
• SOCIĀLĀ DARBINIECE DAINA IVULĀNE, kura šobrīd pieņem Stadiona ielā 10, Ozolniekos, 1. stāvā 11. kabinetā, turpmāk pieņems
jaunajās telpās - Rīgas ielā 29, Ozolniekos.
Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās 8.00-17.00
Ceturtdienās no 8.00-19.00.
Tālr. nr. 26110405
Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem un pirms vizītes sazināties
ar sev nepieciešamo sociālo darbinieku, lai precizētu klātienes
tikšanās vietu.
Ozolnieku novada Sociālā dienesta vadītāja
Sarmīte Strode

Atbalsts smagi
slimu bērnu
vecākiem

Lai vecāki ar smagi slimiem
bērniem (smagu diagnožu gadījumos) varētu būt kopā ilgstošu
slimošanas laiku, paredzēts,
ka turpmāk slimības pabalstu
izmaksās līdz bērna 18 gadu
vecuma sasniegšanai par ārstu
konsīlija noteikto laiku. Laika
periods vienā reizē nevar būt
ilgāks par trim mēnešiem, bet
kopumā ne ilgāks par 26 nedēļām, skaitot no darbnespējas
pirmās dienas, ja darbnespēja
ir nepārtraukta, vai ne ilgāk par
trīs gadiem piecu gadu periodā,
ja darbnespēja atkārtojas ar
pārtraukumiem.

Atzinumu par ilgstošas ārstēšanās
nepieciešamību sniegs VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”
ārstu konsīlijs, ņemot vērā smagās
saslimšanas diagnozes un atveseļošanās ilgumu.
Vienlaikus likumprojekts paredz
slimības pabalstu piešķirt un izmaksāt līdz bērna 18 gadu vecuma
sasniegšanai, ja saslimis bērns, par
kuru piešķirts bērna ar invaliditāti
kopšanas pabalsts.
Šīs izmaiņas stāsies spēkā 2020.
gada 1. janvārī.
Raksts tapis sadarbībā ar
LR Labklājības ministriju

• Strādājošām personām – izziņu par ienākumiem no algota
darba par pēdējiem 3 mēnešiem, izdruku no kredītiestāžu
kontiem par ienākumiem pē-

no kredītiestāžu kontiem par
ienākumiem pēdējo 3 mēnešu
laikā;
• Citi ģimenes (personas) ienākumus apliecinoši dokumenti

dējo 3 mēnešu laikā;
• Pensionāriem un invalīdiem –
izziņu par saņemtās pensijas
apmēru pēdējo trīs mēnešu
laikā, ja tās apmēru nav iespējams uzzināt, izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas, izdruku

(izziņas par stipendijas apmēru; kompensācijām; uzturlīdzekļu apmēru; atsevišķi
dzīvojoša laulātā vai bērna
vecāka sniegto materiālo atbalstu; izdruku no kredītiestāžu kontiem par ienākumiem
pēdējo 3 mēnešu laikā, ienā-

Iedzīvotāji var
sazināties ar
Pašvaldības policijas
darbiniekiem
Pašvaldības policijas iecirkņa tālruņa Nr.
20029099, 63050102

kumi no nekustamā un kustamā īpašuma pārdošanas,
kas gūti pēdējo 12 kalendāra
mēnešu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas, ienākumiem

• Citi dokumenti pēc Sociālā dienesta pieprasījuma;
• Dokumenti atbilstoši pieprasītā pabalsta veidam;
• Pabalsta saņemšanai par kurināmā iegādi jāiesniedz kurināmā apmaksu apliecinoši
dokumenti ar maksātāju identificējošiem datiem.
Citām ģimenēm (personām),
nestrādājošiem invalīdiem un
pensionāriem, pabalsts tiek
piešķirts, izvērtējot katru gadījumu individuāli, pamatojoties uz
iesniegto pabalsta pieprasītāja
paskaidrojumu par apstākļu (nespēju veikt apkures pakalpojumu
maksājumus, kā arī iegādāties
kurināmo materiālu) rašanos un
sociālā darbinieka sniegto atzinumu. Atbilstību trūcīgas ģimenes
(personas) statusam pašvaldībā
izvērtē un nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas
no saimnieciskās vai profe- atzīšanu par trūcīgu. Lēmumus
sionālās darbības kā arī sub- par pabalstu piešķiršanu pieņem
sīdijām lauksaimniecībai un pašvaldības Sociālais dienests.
lauku attīstībai par pēdējiem
Sarmīte Strode, Sociālā dienesta
3 kalendāra mēnešiem vai par
vadītāja
laikposmu no iepriekšējā gada
1. janvāra līdz 31. decembrim);

Lielāks atbalsts sociāli
neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām

Saeimā iesniegtajā budžeta
projektā labklājības nozares
prioritārajiem
pasākumiem
2020. gadā ir rasts finansējums
minimālā ienākumu līmeņa
palielināšanai. Tam atvēlēti 9,8
miljoni eiro, un tie paredzēti, lai
palielinātu sociāli vismazāk aizsargāto iedzīvotāju grupu sociālo nodrošinājumu. Tas nozīmē,
ka pieaugs vecuma pensijas un

minimālajai vecuma pensijai un
valsts sociālā nodrošinājuma pabalstam cilvēkiem ar invaliditāti
būs 80 eiro (līdz šim 64,03 eiro),
savukārt cilvēkiem ar invaliditāti
no bērnības minimālās vecuma
pensijas un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta aprēķina bāze
būs 122,69 eiro. Tāpat pieaugs
invaliditātes pensijas un atlīdzības par darbspēju zaudējumu un

invaliditātes pensijas minimālie
apmēri, atlīdzības par darbaspēju zaudējumu, kaitējuma
atlīdzības minimālie apmēri, kā
arī valsts sociālā nodrošinājuma
pabalsta apmērs cilvēkiem ar
invaliditāti. Šis solis palīdzētu
mazināt minēto iedzīvotāju grupu sociālo atstumtību.
No 2020. gada aprēķina bāze

kaitējuma atlīdzības minimālais
apmērs. Kopumā šie pasākumi
pozitīvi ietekmēs vairāk nekā 70
tūkstošus iedzīvotāju, t.sk. pensijas vecumu sasniegušos un cilvēkus ar invaliditāti.
Lai veicinātu bezdarbnieku ātrāku atgriešanos darba tirgū,
no nākamā gada bezdarbnieka
pabalsts tiks izmaksāts asto-

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.
Viktors Kurlovičs, Pašvaldības policijas inspektors Salgales
pagastā, tālr.63050102.

ņus, nevis deviņus mēnešus.
Pirmos divus mēnešus pabalstu
izmaksās 100% apmērā no piešķirtā pabalsta, nākamos divus
– 75%, nākamos divus – 50%, bet
pēdējos divus – 45% apmērā. Jaunā kārtība tiks piemērota tiem
bezdarbnieka pabalstiem, ko
piešķirs 2020. gadā. Jau piešķirtie
pabalsti saglabāsies.
Lai labvēlīgi ietekmētu dzīves
kvalitāti senioriem, Labklājības
ministrijas pamatbudžetā un
speciālajā budžetā paredzēts
finansējums pensiju indeksācijām 2020. gadam 201,7 miljoni
eiro. Nodrošināts, ka kompensēs
pensiju, pabalstu un atlīdzības
piegādes saņēmēja dzīvesvietā
samaksas pieaugumu saistībā ar
Latvijas Pasta tarifa kāpumu 2.1
miljoni eiro apmērā.
Tāpat papildu finansējums (0,5
miljoni eiro) būs valsts sociālās
aprūpes centros dzīvojošo dzīves
apstākļus uzlabošanai, lai cilvēki
ar garīga rakstura traucējumiem,
kuru vienīgā dzīves vieta ir valsts
sociālās aprūpes centros, dzīvotu pēc iespējas komfortablākos
apstākļos.
Raksts tapis sadarbībā
Labklājības ministriju
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Pabalstu dzīvokļa vai mājokļa
kurināmā iegādei var saņemt
trūcīgās un maznodrošinātās
personām. Pabalstu piešķir vienu reizi gadā. Mājokļa (dzīvokļa)
pabalsts tiek piešķirts apkures
izdevumu daļējai segšanai vai
kurināmā iegādei kalendārajā
gadā. Pabalsts tiek piešķirts 214
eiro apmērā par pabalsta pieprasītāja faktisko dzīvesvietu,
kas atrodas Ozolnieku novada
administratīvajā teritorijā.
Ozolnieku novada teritorijā par
maznodrošinātu ģimeni (personu) tiek uzskatīta ģimene (persona), ja tās vidējie ienākumi
katram ģimenes loceklim mēnesī
pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 301 eiro, un tās materiālais
stāvoklis nepārsniedz trūcīgas
personas materiālā stāvokļa līmeni.
Lai saņemtu dzīvokļa vai mājokļa pabalstu, klients pēc savas
deklarētās dzīvesvietas Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu,
kuram pievienots dokuments,
kurš apliecina dzīvokļa lietošanas, īpašuma vai īres tiesības,
kā arī iztikas līdzekļu deklarāciju
un ienākumus apliecinošus dokumentus:
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Ko liksim Ozolnieku vidusskolas
“izvēļu grozā”?

Sākot no 2020. gada 1. septembra Ozolnieku vidusskolas 10.
klases skolēniem atbilstoši savām interesēm un spējām būs
iespēja izvēlēties mācīties specializētos mācību priekšmetus
- Radošā rakstīšana, Publiskā
uzstāšanās, Politika un tiesības,
Psiholoģija, Digitālais dizains,
Kultūras studijas un citus.
Tas būs iespējams, pateicoties
jaunās kompetencēs balstītās
pieejas ieviešanai izglītībā. Turpmāk 10.-12. klašu skolēni apgūs ne
tikai obligātos mācību priekšmetus: Latviešu valoda un literatūra,
Angļu valoda, Sociālās zinības izvēlētos mācību priekšmetus no 2020. gada pavasarī izlems
un vēsture, Vizuālā māksla vai skolas piedāvātās padziļināto un turpināt iegūt vidējo izglītību,
Mūzika, vai Teātra māksla, Fizika, specializēto mācību priekšmetu apzināti un atbildīgi izvēlētos
mācīties Ozolnieku vidusskolas
10. klasē, novērtējot arī mūsu
skolas “pievienoto vērtību” –
iespējas piedalīties starptautiskajos Erasmus Plus un Nord+
projektos, izmantot atjaunotās
datorklases iespējas un jaunās
teātra studijas skatuvi, aktīvu klases un sabiedrisko dzīvi
EKO un UNESCO skolas ietvaros,
kvalitatīvu interešu pulciņu
piedāvājumu, kā arī iespējas
par augstiem mācību sasniegumiem un sabiedrisko aktivitāti
saņemt pašvaldības un Vītolu
fonda Leču ģimenes stipendijas
par augstiem sasniegumiem
Ķīmija, Bioloģija, Ģeogrāfija, Ma- kopas, ko tēlaini dēvē par “izvēļu mācībās.
temātika, Datorika un Sports. 11. grozu”.
Dina Tauriņa, Ozolnieku vidusskolas
un 12. klasē viņi mācīsies pašu Vēlamies, lai tie jaunieši, kuri
direktore

Rudens brīvlaikā skolēni atpūšas, pedagogi izglītojas

Viens no 2019./2020. mācību
gada Ozolnieku novada izglītības nodaļas prioritārajiem
uzdevumiem ir veicināt novada
pedagogu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu un tālākizglītību, akcentējot digitālās
prasmes un pašmācību.
Rudens brīvlaikā novada pedagogi aktīvi izmantoja Izglītības
nodaļas piedāvātos profesionālās pilnveides kursus.
Ozolnieku vidusskolas datorklasē, SIA “Lielvārds” piedāvātajos
kursos “Pirmie soļi, lai mobilās
ierīces kļūtu par palīgu mācībās”,
pedagogi papildināja zināšanas
jaunāko informācijas tehnoloģiju
izmantošanā mācību procesā un
darba organizēšanā. Mobilo ierīču
izmantošana mācību stundās veicina komunikāciju starp skolotāju
un skolēniem, palīdz viņiem iegūt
tik nepieciešamo atgriezenisko
saiti. Nodarbībās piedalījās un
savu pieredzi bagātināja četrdesmit pedagogi no visām novada

skolām.
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā Ozolnieku novada pedagogi
apmeklēja kursus “Digitālā pratība un medijpratība kā mūsdienīga un kvalitatīva mācību procesa
mērķis un līdzeklis”. Turpmāk
pedagogi plāno plašāk skaidrot
bērniem datu drošības un konfidencialitātes jautājumus. Skolēniem arī jāapgūst plašo interneta
informācijas avotu pārvaldīšana
un analīze. Jāprot kritiski izvērtēt
un salīdzināt dažādos avotos
pieejamo informāciju, lai spētu
veiksmīgi veidot savu personisko
viedokli.
Arī Garozas pamatskolas izglītības metodiķe Rota Greiškalne
brīvlaikā dalījās ar kolēģēm par
skolā pieejamo M. Montesori materiālu.
Pirmsskolas izglītības obligātais
saturs ietver zināšanas, izpratnes
un pamatprasmes septiņās mācību jomās - dabaszinātņu, valodu, sociālajā un pilsoniskajā, kul-

tūras izpratnes un pašizpausmes
mākslā, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes, kā arī vērtības un tikumus,
un caurviju prasmes tādā mērā
un apjomā, kas nepieciešams
veiksmīgai mācību uzsākšanai
pamatskolā.
Zināšanas un prasmes pirmsskolā tiek apgūtas integrētā mācību
procesā visas dienas garumā.
Jaunajās vadlīnijās iestrādātos mācību satura un pieejas
principus jau izmēģinājušas 25
pilotpirmsskolas Latvijā, t.sk.
Ozolnieku novada pirmsskolas
izglītības iestāde “Saulīte”.
Lai nodrošinātu kvalitatīvas izglītības ieguvi, pašvaldība turpinās
nodrošināt virkni atbalsta pasākumu gan pirmskolās, gan vispārizglītojošajās skolās, gan arī
interešu izglītības iestādēs.
Anna Sloka, Izglītības nodaļas
vadītājas vietniece

Jauniešu
iesaistās
aktivitātēs
Ānē

Novembris Ānes Jauniešu iniciatīvu centrā iesākās ar vērienīgu
Helovīnu ballīti. Jaunieši aktīvi
iesaistījās centra dekorēšanā.
15. novembrī pie jauniešu centra
bērni izkārtoja svecītes Latvijas
kontūras formā un cienājās ar
pašu gatavotu cienastu.
Savu pirmo uzstāšanos uz lielās
skatuves 18. novembrī piedzīvoja
6 gadus jaunā Ānes ciema iedzī-

votāja Emīlija Tīna Koteļeņeca.
Viņa ar lielu pārliecību un atbildību par uzticēto godu, noskaitīja
dzejoli Ānes kultūras nama svinīgajā pasākumā. Paldies Emīlijas
un pārējo jauniešu vecākiem,
kuri gimenēs domā par patriotisko audzināšanu.
Mārīte Zigmunde,
Ānes Jauniešu iniciatīvu centra vadītāja

Erasmus+ projekta „Mobile
Museum abroad” starts Polijā

Skolēnu rudens brīvlaikā trīs
Ozolnieku vidusskolas skolotājas – Laura Plota, Liene Niedola
un Inese Mičule - devās uz Ržešovu (Rzeszow) Polijā, lai piedalītos Erasmus+ projekta “Mobile
Museum abroad” (jeb MoMa)
pirmajā īstermiņa personāla apmācību pasākumā.
Sešu dalībvalstu – Vācijas, Portugāles, Rumānijas, Polijas, Latvijas
un Itālijas – pārstāvji no 21. līdz
23. oktobrim tikās pie sadarbības partnera Polijā Szkola Podstawowa nr 31 im. Kazimierza
Pulaskiego. Šajā reizē ne tikai pārrunājām projekta aktualitātes un
plānojām skolēnu tikšanās reizes,
bet arī dalījāmies labās prakses
piemēros, prezentējām savas
skolas spēcīgās puses, piedalījāmies dažādās projekta dalībvalstu skolotāju meistarklasēs.
Projekts ir cieši saistīts ar muzeju pieredzi, tāpēc apmeklējām
arī skaisto Lankutas pili. Muzeja
vadošie pētnieki iepazīstināja ar

mūsdienīgākajām vēstures objektu un muzeja krājumu digitalizācijas iespējām.
Šobrīd gaidām skolēnu pieteikuma anketas, lai varētu izvērtēt,
kuri dosies projekta apmaiņas
braucienos uz Vāciju nākamā gada
februārī, Portugāli apmeklēsim aprīlī, Itāliju – oktobrī, bet Rumāniju 2021. gada oktobrī, un kuri projektu
atbalstīs 2021. gada aprīlī, kad pie
mums viesosies citu dalībvalstu
skolēni un skolotāji.
Vairāk informācijas par Erasmus+
projektu “Mobile Museum abroad”
Ozolnieku vidusskolas mājaslapā http://ozolniekuvsk.lv/index.php/
projekti/erasmus, par Erasmus+
programmu - Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapas
www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+
un programmas mājaslapā www.
erasmusplus.lv.
Inese Mičule, Ozolnieku vidusskolas
direktores vietniece izglītības jomā

Teteles pamatskolas 4.-9.klašu
skolēni Skolas soma ietvaros
31.10., 1.11., 6.11. devās uz Rīgas
Motormuzeju. Gida vadībā skolēni iepazinās ar seno auto pasauli caur dažādām modernām
tehnoloģijām un interaktīvu
ekspozīciju, iepazīstot vairāk
kā 100 unikālus spēkratus un
auto pasaules nozīmīgākos
vēstures notikumus, kā arī piedalījās Latvijas Skolas somas
programmā iekļautās tehniski radošajās darbnīcās: “Vēja
enerģija”, “No kvēlspuldzes līdz
elektroauto”. Šajās tehniskajās
nodarbībās īpaši tika uzsvēr-

un apvidvārdi”. Lektore savā
nodarbībā vērsa uzmanību
uz latviešu valodas un rakstu valodas bagātību un tās
cienīšanu.Tā bija atraktīva
nodarbība, kurā bērniem bija
iespēja iepazīties ar stāstnieces darbu, klausījās tāmnieku
dialekta
demonstrējumu,
kā arī iepazina izloksnes un
apvidvārdus. Lektore caur
pašu audzēkņu līdzdalību
mācīja izprast, kas ir dialekti
– valodas paveidi, to izloksnes,
gramatikas īpatnības un raksturojošie apvidvārdi. Savukārt,
1.-4. klašu skolēniem bija
iespēja iepazīties ar latviešu
tradīcijām un senvārdiem, kā
arī piedalīties glītrakstīšanās
stundā, kuras laikā stāstniece
iepazīstināja visus ar rakstāmrīku vēsturi un rokraksta
vērtību mūsdienās. Skolēni
novērtēja vairākus glītrak-

stīšanas paraugus un paši
pildīja pirkstu vingrinājumus.
Garozas pamatskolā viesojās
laikmetīgās dejas kompānija
"ĀRĀ" ar interaktīvu dejas izrādi "3D par telefoniem". Skolēni
aktīvi iesaistījās un bija apmierināti ar redzēto. 8.-9.klašu
skolēni apmeklēja Latvijas Nacionālā teātra izrādi "Tikšanās
vieta: Rīgas pilsētas 2.teātris".
Izrāde ir vēstījums par Latvijas
Republikas izveidi 1918.gada
18.novembrī. Ģederta Eliasa
māklsas un vēstures muzeja
muzejpedagoģijas nodarbības
piedāvājumu izmantoja dažādu vecuma skolēni. Decembrī
Garozas pamatskolā viesosies
Bize Animācijas filmu un radošo darbnīcu studija "Bērnu
rīti" un iepriecinās mazāko
klašu skolēnus ar kino.
Ozolnieku
vidusskolas
8.klases devās uz Bauskas

novadpētniecības
muzeju,
lai iepazītu baušķenieku dzīvi senos un arī ne tik senos
laikos. Sestās klases izmantoja iespēju un devās uz Talsu
novadpētniecības muzeju, kur
iepazinās ar dzīvojamo telpu
apgaismošanas paņēmieniem
līdz laikam, kad sāka izmantot sveces, kā arī pašiem bija
iespēja izliet vaska sveces.
4.klases apmeklēja filmu parku
"Cinevilla" un iepazina kino
aizkulises, nokļūstot arī aktieru
lomās. Trešās klases 7.oktobrī
devās uz Jaunpils pili, kur Mūka
un kalpones vadībā uzzināja
pils celtniecības noslēpumus,
arhitektūras detaļu simboliku,
galma manieres, sirdsdāmu
tikumus, bruņinieku ieroču
valdīšanas māku.
Anna Sloka, Izglītības nodaļas
vadītājas vietniece

Skolēni iepazīst sveču
ražošanas procesu

Jelgavas biroja lauku attīstības konsultante 4. novembrī
kopā ar SIA “Kristell” īpašnieci
Kristīni Baltu devās uz četrām
Jelgavas novada un Ozolnieku
novada Teteles pamatskolu,
lai praktiskajā nodarbībā iepazīstinātu skolēnus ar sveču
ražošanas procesu.
Diskusijā 9. klašu skolēni tika
iesaistīti, runājot par uzņēmējdarbības iespējām un veidiem
laukos, par lauksaimniecības izglītības iespējām un to
priekšrocībām. Turpmākajā nodarbībā uzņēmēja Kristīne Balta no Rundāles novada dalījās
pieredzē par sveču ražošanas
biznesa uzsākšanu, pirms četriem gadiem izveidojot savu
uzņēmumu.
Sveču gatavošana no vaska,

kas tapis no palmu eļļas, uzsākta, jo uzņēmēja nevēlējās
strādāt ar parafīnu cilvēka veselībai kaitīgo vielu dēļ, kas izdalās parafīna kušanas procesā. Kristīne stāstīja skolēniem
par palmu eļļas iegūšanas procesu, tās pozitīvajām īpašībām,
kā arī par to nevēlamo klātbūtni pārtikas produktos.
Nodarbības beigās katrs skolēns ieguva skaistu, aromātisku sveci, kas arī turas virs
ūdens.
Pasākums notika Valsts Lauku
tīkla aktivitātes “Informatīvie
pasākumi jauniešiem un skolēniem” ietvaros.
Raksts tapis sadarbībā ar LLKC Jelgavas
nodaļu

Novembris 2019

ta praktiska darbošanās un
eksperimentēšana. “No kvēlspuldzes līdz elektroauto” 6.-9.
klašu skolēniem bija iespēja
iejusties pasaulslavenā izgudrotāja Edisona lomā un atkārtot elektriskās spuldzītes eksperimentu, kā arī noskaidrot,
kāpēc elektrību var ražot citroni. Ar īstu azartu un interesi 4.-5
klašu skolēni iesaistījās darbnīcā “Vēja enerģija”, kur skolēni
izgatavoja paši savus vēja ģeneratora spārnus un piedalījās
komandu sacensībās. Uzvarēja
5. klašu zēnu komanda. Visas
komandas saņēma diplomus
par azartu, interesi un priekšzīmīgu uzvedību.
13.11. 8.-9.klašu skolēni devās
uz Jelgavu, lai noskatītos filmu
“Dvēseļu putenis”.
Salgales skolā viesojās stāstniece Līga Reitere ar lekciju
“Valodas bagātība - izloksnes

OZOLNIEKU AVĪZE / IZGLĪTĪBA

Ir sācies jauns mācību gads, un skolēni aktīvi
izmanto Skolas somas piedāvājumu.
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Korim “Līga” sudraba diploms! Ingūna Pētersone - “30 gadi mūzikā”!

Ozolnieku jauktais koris “Līga”
ar diriģentu Jāni Liepiņu oktobrī notikušajā IV Starptautiskajā koru konkursā “Cantu
Gaudeamus” Polijā “F” kategorijā “Mūsdienu mūzika” izcīnīja
sudraba medaļu. Koris izpildīja
20 minūšu ilgu programmu ar
Kārļa Rēriha skaņdarbu “Gaišā
cilvēka dziesma”, Jevgēnija Ustinskova “Stabat Mater”, Olas
Gjeilo “Northern Lights” un Andra Sējāna “Tu kā, es kā”. Sacensību dalībnieku vidū bija arī Preiļu novada jauktais skolotāju
koris "Latgale" Edgara Znutiņa

vadībā, kā arī kori no Ukrainas,
Lietuvas, un Polijas. Galvenā
balva - Grand Prix - palika mājiniekiem – Varšavas Tehnoloģiju
Universitātes akadēmiskajam
korim Dariuša Zimnicka vadībā.
Atgriezušies mājās, koris gatavo Ziemassvētku koncertu un
jaunu džeza mūzikas programmu. Kolektīvs pateicas saviem
atbalstītājiem – ģimenēm, pašvaldībai un īpaši Kultūras noda- 9. novembra vakarā Ozolnieku Tautas namā izskanēja
ļas darbiniekiem.
novadnieces Ingūnas PēterRaksts tapis sadarbībā ar Ozolnieku jauktā sones (iepriekš Lipskas) jubikora “Līga” dalībnieci Līgu Menģeli-Stilleri. lejas autorkoncerts - “30 gadi
mūzikā”.
Koncertā piedalījās arī Ingūnas audzēkņi - muzikālā teātra
"Nianse" - dziedošie bērni un
viņu vecāki, kolēģi, draugi un
Gada nogalē Ānes kultūras namā lieli un mazi novadnieki gai- atbalstītāji.
dīti daudzveidīgos kultūras pasākumos dažādām gaumēm.
“Ozolnieku Tautas nams ir
7. decembrī plkst. 18:00 Ānē viesosies Iecavas teātris ar komē- mana pirmā un vienīgā darba
diju "Pilsētnieki". Režisore Lilitas Gārbenas iestudētā izrāde būs vieta. Savu darba mūžu esmu
par ģimeni, kura izlēmusi pārcelties uz laukiem. Ieejas maksa atdevusi mūzikai, dziesmai,
tikai 2 EUR.
dzejai un bērniem. Dziesmās
10. decembrī plkst. 18:00 gaidāma atraktīva un piedzīvojumu
pilna izrāde visai ģimenei "Nemo un draugi no Madagaskaras".
Ieejas maksa bērniem 3 EUR, bet pieaugušajiem 4,50 EUR.
20.decembrī plkst. 20:00 Ānes kultūras namā noritēs „Lielā ziemas balle”. Muzicēs Jānis Krūmiņš no grupas "Apvedceļš". Balles
viesus sagaida dejas, konkursi, balvas un pārsteigumi. Ieeja maksa 4.00 EUR, bet senioriem 2 EUR. Biļetes iepriekšpārdošanā pie
kultūras nama direktora. Tālrunis informācijai 26121516.
26.decembrī plkst. 13:00 Ziemassvētku eglīte bērniem. Mazuļus iepriecinās teatralizēts uzvedums, rotaļas un pārsteigumi.
Iepriekšēja bērnu pieteikšana pie kultūras nama direktora, līdzi
ņemot bērnam sarūpētu dāvaniņu.

Ānes kultūras nama
pasākumi Adventes laikā

izpaužas manas izjūtas, emocijas un domas. Pieliec spārnus,
pacelies pāri un ļaujies Mīlestībai. Piepildi sevi ar sajūtām,
sapņiem un ilgām! Ir patīkami
raudzīties kā mani Muzikālā
teātra bērni pamazām atveras
un izkopj savus talantus. Vienmēr ar prieku sekoju savu audzēkņu izaugsmei un uzvarām
konkursos,” stāsta Ingūna.
Ieklausoties Ingūnas noskaņu
dzejā un dziesmās, atklājas
autores dzīves atziņas, kam
caurvijas Ingūnas vitālais dzīves skatījums un pamatvēr-

Aicinām izbaudīt
kultūras pasākumus
gada nogalē!

Raivis Zigmunds, Ānes kultūras nama direktors

OZOLNIEKU BĒRNI “SAMĪĻO
SAVU VALODIŅU”

Mācību gada sākumā bērniem
vecumā no 6-13 gadiem norisinājās bērnu muzikālā teātra
“Nianse” vadītājas Ingūnas
Pētersones un Ziemeļvalstu diasporas izglītības un kultūras
grupas vadītājas Ievas Reines
rīkots konkurss “Samīļo savu
valodiņu”. Tajā bērni iesūtīja
pašu rakstītus dzejoļus un stās-

tus par dzīvi, dabu, draudzību.
Konkursā piedalījās 76 bērni no
Ozolniekiem, Jelgavas, Rīgas un
Stokholmas. Bērnu veikumu apkopoja un izdeva grāmatā “Samīļo sava valodiņu” un svinīgi
pasniedza jaunajiem autoriem.
Ozolnieku Tautas nama direktore Madara
Griba

Ziemassvētku gaidīšanas laiku novadā aizsāksim pirmajā
Adventes svētdienā ar kopīgu
Ziemassvētku egles iedegšanas
pasākumu, kur gan lieli, gan
mazi varēs klātienē vērot, kā iemirdzas eglīte Ozolnieku centrā
pie Domes ēkas.

Tāpat novadniekus aicinām uz
vairākiem koncertiem Ziemassvētku noskaņās – Kārļa Kazāka
koncertu Brankās, Evitas Zālītes
un Kaspara Zemīša koncertu
Tautas namā, kā arī koncertiem
novada skolās un Ozolnieku novada dievnamos. Jauktais koris

tības - gaisma, garīgums un
mīlestība.
“Manas saknes ir Latgalē un
bieži atgriežos savā spēka vietā. Esmu cēlusies no latgaliešu
rakstnieka Rupaiņa dzimtas.
Par to, kur šodien esmu un ko
daru, es esmu pateicīga Dievam un mīļajiem cilvēkiem
– maniem dzīves skolotājiem mammai, bērniem, skolotājai.”
pārdomās dalās Ingūna.
Novēlam māksliniecei veiksmi,
iedvesmu un radošus panākumus arī turpmāk!
Solvita Cukere

“Līga” šogad piedāvās noklausīties Ziemassvētku koncertu džeza
noskaņās.
Lai apstātos nebeidzamā skrējienā un noskaņotos Ziemas
saulgriežiem, līdzīgi kā pagājušā
gadā, kad tikāmies ar priesteri
Andreju Mediņu, šogad esam aicinājuši uz tikšanos arhibīskapu
Jāni Vanagu, kurš noteikti spēs
uzrunāt dzirdošas sirdis un ļaus citādākā noskaņā sagaidīt svētkus.
Tāpat organizēsim Ziemassvētku
balles – senioriem ar iemīļotās
grupas “Baltie lāči” dalību, Ānē
- ar lielo “Ziemas balli”, kā arī
vairākām svētku eglītēm bērnu
priekam.
Ziemassvētku dāvaniņas paši
savām rokām varēsims pagatavot meistardarbnīcās Ozolnieku
Tautas namā – Ziepju darbnīcā un
Ziemassvētku rotājumu gatavošanas radošajās darbnīcās centrā
“Eži” Garozā.
Gadu mijā novadniekiem, kā katru gadu, dāvināsim svētku uguņošanu. Svētīgu un harmonisku
visiem Ziemassvētku gaidīšanas
laiku un piedzīvot laimīgus mirkļus, sagaidot Jauno gadu!
Evita Poča, Kultūras nodaļas vadītāja

1. decembrī noslēgsies sportistu
iesniegumu iesūtīšana godināšanas pasākumam “Sporta laureāts 2019” par sasniegtajiem
panākumiem sportā vai sporta
nozares attīstībā.
1. decembrī plkst. 10.00 Ozolnieku Sporta skolas telpās, Stadiona ielā 5, notiks Zolītes turnīrs.
Aicināti piedalīties visi aktīvisti.
Lūgums sekot informācijai pašvaldības mājas lapā www.ozolnieki.lv.
4. decembrī volejbola komanda
“Ozolnieki” piedalīsies “Latvijas
Kausa vīriešiem 2019” izcīņā, kur
pirmā spēle tiks aizvadīta pret VK
“Biolars/Jelgava”, bet otrā spēle
izbraukumā - 12. decembrī Zemgales Olimpiskajā Centrā, Jelgavā.

Decembrī turpināsies arī Latvijas
Nacionālās Volejbola līgas spēles, kuras VK “Ozolnieki” līdz šim
aizvadījusi tikai ar uzvarām! Lai
noturētu komandas līdzšinējo
cīņas sparu, aicinām sportistus
atbalstīt klātienē un sekojot līdzi
“VK Ozolnieki” gaitām Facebook
lapā: facebook.com/VKOzolnieki/
15. decembrī plkst. 10.00 Ozolnieku sporta skolā, Stadiona ielā 5
notiks desmitais un noslēdzošais
“Ozolnieku sporta spēļu 2019”
posms novusā. Pēc šīm sacensībām apkoposim gada laikā gūtos
komandu rezultātus un labākos
apbalvosim pasākumā “Sporta
Laureāts 2019”, kas notiks 2020.
gada 8. februārī.
15. decembrī Ozolniekos norisinā-

sies skrējēju kluba “Ozolnieki” rīkots “Ozolnieku Ziemas Skrējiens”
apkārt ozolnieku ezeram. Aicināti
piedalīties visus, kuri gatavi sevi
izaicināt un pieveikt kaut minimālo distanci.
27. decembrī Ozolnieku Sporta
skolas telpās notiks īpašs pasākumā ģimenēm, kur sev patīkamas sportiskās aktivitātes atradīs gan peiaugušie, gan bērni.
Par pasākuma norisi vēl ziņosim
pašvaldības mājaslapā un Ozolnieku novada Facebook lapā:
Facebook.com/Ozolnieku-novads
Kārlis Trankalis, Sporta nodaļas
vadītājs
Kārlis Trankalis, Veselīga dzīvesveida un
sporta nodaļas vadītājs

Ozolnieku Sporta skolai 1. vieta
čempionātā futbolā telpās

9. novembrī norisinājās Ozolnieku
Sporta skolas telpu futbola čempionāts 2010. gadā dzimušiem.
Turnīrā piedalījās 2 komandas no
Ozolnieku Sporta skolas, divas no
Jelgavas Bērnu un jauniešu Sporta skolas un viena komanda no
AFA Olaine.
Bronzas medaļu izcīnīja AFA Olaine.
Sudraba - Jelgavas BJSS pirmā komanda.
Zelta medaļu saņēma Ozolnieku
Sporta skolas komanda.
Apsveicam mūsu novada jauniešus un aicinām skatītājus
atbalstīt jaunos futbolistus nākamajās spēlēs 30. novembrī plkst.
10.00 Ozolnieku Sporta skolā!
Rimants Štopis, Ozolnieku Sporta skolas
futbola treneris

Noskaidroti Latvijas senioru čempioni
badmintonā

2. novembrī Talsos notika Latvijas čempionāts badmintonā
senioriem. Latvijas čempionātā
piedalījās 64 dalībnieki no Liepājas, Auces, Jelgavas, Iecavas,
Jūrmalas, Baložiem, Salaspils,
Valkas, Vijciema, Valmieras, Cēsīm, Rīgas un pieci badmintonisti no Ozolnieku novada.
Četri no mūsu novada sportistiem mājās pārveda godalgas.
• Olafs Krūzmētra izcīnīja 1. vietu

vīriešu dubultspēlēs un 1. vieta
50+ jauktajās dubultspēlēs, kā arī
2. vieta 50+ vīriešu vienspēlēs.
• Una Tiliba izcīnīja 2. vietu sieviešu konkurencē vecuma grupā
45+ un vecuma grupā 50+ 3. vietu.
• Aināram Zanderam vīriešu konkurencē vecuma grupā 45+ 3.
vieta.
• Mārim Avotiņam vīriešu konkurencē vecuma grupā 50+ 3. vieta

• Dairim Leikumam vīriešu konkurencē vecuma grupās 45+
šoreiz divas 4. vietas.
Latvijas čempionātu senioriem
šogad rīkoja Talsu badmintona
klubs “9 pakalni”, čempionāta
galvenais tiesnesis bija Gunārs
Lūsveris, bet par čempionāta
rīkošanu no Latvijas badmintona federācijas atbildēja Viesturs
Bajārs. Čempionāta uzvarētāji
šogad kā balvu saņēma badmintonista Māra Olbačevska
izgatavotās koka statuetes.
2019. gadā Latvijas senioru čempionātā katrs absolūtais čempions, kurš uzcīnīja zelta medaļas
vienspēlēs, dubultspēlēs un
jauktajās dubultspēlēs, saņēma
arī īpašu balvu - ielūgumus uz
"Jumpravas" koncertu.
Raksts tapis sadarbībā ar Latvijas
badmintona federāciju

Ozolnieku Sporta skolas
florbolisti svin uzvaras

9. novembrī Ozolnieku Sporta skolas florbola komanda "Jenoti" devās
uz spēlēm Irlavā, kur savā vecuma grupā - U13 aizvadīja spēles pret
mājiniekiem Irlavu un Stalbes Pārgauju.
Ozolnieku florbolisti spēlē pret Irlavas florbolistiem guva pārliecinošu uzvaru ar rezultāts 5:1. Uzvaru puišiem nodrošināja laba spēle
aizsardzībai un vārtsarga izveicība.
Sīvā cīņā ar Stalbes Pārgaujas florbolistiem Ozolnieku florbolisti realizēja uzvaru ar 5:2.

Edgars Janovičs, Ozolnieku Sporta skolas florbola treneris

Aizvadīts badmintona turnīrs Salgalē

14. novembrī Salgales pamatskolas sporta zālē aizvadīts badmintona vakars dubultspēlēs.
Pirmssvētku badmintona turnīrā piedalījās 16 dalībnieki no Emburgas, Bauskas novada, Gailīšu pagasta “Uzvaras”, Jelgavas un Ozolnieku
novada.
Dalībnieki spēlēja gan jauktajos, gan sieviešu un vīriešu pāros. Visās
grupās spēcīgākie badmintonisti izrādījās viesi no Bauskas novada.
Atgādinām, ka ikviens novadnieks pirmdienu un ceturtdienu vakaros laikā no plkst. 19.00-21.00 var spēlēt badmintonu Salgales
pamatskolas sporta zālē.
Kārlis Trankalis, Ozolnieku novada Veselīga dzīvesveida
un sporta nodaļas vadītājs

Aicina Ozolnieku „Ziemas skrējiens”

Nu jau vairākus gadus Ozolniekos decembrī norisinās un par
jauku tradīciju kļuvis „Ziemas
skrējiens”. Šogad tas norisināsies 15. decembrī. Skrējiens notiks ap Ozolnieku ezeru.
Dalībnieki varēs startēt dažādās
distancēs:
• 2km (1 aplis ap ezeru), 6 km
(3 apļi);
• 16 km (8 apļi);
•skrējienā distancē bērniem(aptuveni 300 m bez laika
kontroles, bērniem līdz 7 g. v.).
Dalībnieku reģistrācija, numuru
saņemšana, ģērbtuves un dušas
būs pieejamas, kā arī apbalvošana notiks Ozolnieku Sporta skolā

Stadiona ielā 5.
Visi dalībnieki, kuri finišēs, saņems „Ziemas skrējiena” piemiņas medaļu. Tiks apbalvoti
trīs labākie katrā vecuma grupā
atbilstošajā distancē. Tiks vērtētas un apbalvotas arī labākās
komandas.
Vairāk informācijas un pieteikšanās:
skozolnieki.
wordpress.com/ziemas-skrejiens. Aicinām piedalīties sacensībās, neatkarīgi no vecuma, sportiskās pieredzes.
Skrienam arī ziemā!
Ilze Pelēce, SK „Ozolnieki”
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SODĪS PAR
Informācija autovadītājiem!
NETĪRĪTIEM GRĀVJIEM

Aicinām nekustamā īpašuma
saimniekus pārskatīt savas
teritorijas un veikt aizaugušo meliorācijas grāvju tīrīšanu. Ar zāli, niedrēm, krūmiem
un sanesumiem aizauguši
grāvji un aizsērējušas caurtekas bieži rada grūtības
lietus ūdeņu novadīšanā un
grāvjiem piegulošie zemes
gabali applūst. Zināms, ka
daudzviet meliorācijas sistēmas nav pienācīgi uzturētas
pat vairāk nekā 20 gadus.

vienībām. 34. pants. Administratīvā pārkāpuma procesu
par šā likuma 33. pantā minētajiem pārkāpumiem veic
pašvaldības Būvvaldes amatpersona vai pašvaldības vides
kontroles amatpersona.”
Saskaņā ar 03. 08. 2010. MK
noteikumu Nr. 714 “Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas
un uzturēšanas noteikumi”
prasībām, zemes īpašniekiem
vai tiesiskiem valdītājiem
meliorācijas sistēmas jāuztur

Sākot no 15. novembra, uz
Jelgavas šosejas (A8) pie
pagrieziena uz Ozolniekiem
(krustojumā ar autoceļu Jelgava–Dalbe (P100)) noteikts
maksimālā ātruma ierobežojums 50 km/h. Šāds ierobežojums noteikts 300 m attālumā no krustojuma abās tā
pusēs.
VAS "Latvijas Valsts ceļi"
skaidro, ka laika periodā
kopš 2014. gada šajā vietā ir
izveidojies “melnais punkts”.
Sešu gadu laikā tur notikuši

TURPMĀK PAR NEKOPTIEM
GRĀVJIEM SODĪS
Šī gada 3. oktobrī Saeimā ir
pieņemti grozījumi Meliorācijas likumā, kuros Administratīvo pārkāpumu meliorācijas
jomā nodaļa ir izteikta jaunā
redakcijā: “33. pants (1) Par
meliorācijas sistēmas pielūžņošanu, piesārņošanu, aizaudzēšanu vai aizsprostošanu
piemēro naudas sodu fiziskai
personai no trim līdz četrdesmit naudas soda vienībām,
bet juridiskai personai – no
divdesmit līdz simt naudas
soda vienībām. (2) Par meliorācijas sistēmas bojāšanu
vai iznīcināšanu piemēro
sodu fiziskajai personai no
četrpadsmit līdz četrdesmit
naudas soda vienībām, bet
juridiskajai personai – no divdesmit astoņām līdz divsimt
astoņdesmit naudas soda

un jākopj, izmantojot tās atbilstoši to darbības režīmam,
neiespaidojot ūdens režīmu
cita zemes īpašnieka zemē
un, neierobežojot tā meliorācijas sistēmu izmantošanu,
kā arī nav pieļaujamas darbības, kuru dēļ tiek traucēts
meliorācijas sistēmas darbības režīms.
Minētie likuma grozījumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu
– 2020. gada 1. janvāri.
Gadījumā, ja pašu spēkiem
grāvjus iztīrīt nevarat Ozolnieku novada domes Saimniecības daļa var sniegt
uzņēmēju kontaktus, kas
to paveiks par maksu. Ozolnieku novada domes saimniecības daļas mob.tālr.
29342722.
Arvīds Račinskis,
Būvvaldes vadītājs

22 ceļu satiksmes negadījumi, no tiem pieci ar cietušajiem. Deviņi cilvēki guvuši
ievainojumus. Arī luksofora
un fotoradara uzstādīšana
cerētos uzlabojums nav radījuši pietiekamā apjomā.
Autovadītāji pārsniedza iepriekšējo ātruma ierobežojumu (70km/h) un neievēroja
luksofora sarkano gaismas
signālu.
Lai brīdinātu autovadītājus
par atļautā braukšanas ātruma izmaiņām, 400 metru

attālumā pirms krustojuma
abos braukšanas virzienos
tiks uzstādīti informatīvi
plakāti. Pērn tur trīs reizes
notikusi transportlīdzekļu sadursme ar luksofora balstu.
Pēc fotoradaru uzstādīšanas
krustojuma pieejās 2015.
gadā ceļu negadījumu skaits
samazinājās, taču tas joprojām ir augsts.
Raksts tapis sadarbībā ar VAS Latvijas
Valsts ceļi

Izbūvēs gājēju celiņu
gar autoceļu Jelgava – Iecava

2018. un 2019. gadā VAS Latvijas Valsts ceļi uzdevumā tika pārbūvēts valsts autoceļš P93
“Jelgava - Iecava”. Pārbūves rezultātā tika pārceltas vairākas satiksmes autobusu pieturvietas Ānes un Teteles ciemu teritorijās. Lai visi Teteles ciema iedzīvotāji droši varētu nokļūt līdz jaunajai autobusu pieturvietai, gar valsts autoceļu P93 tiks izbūvēts gājēju celiņš.
Inese Baumane, Attīstības un projektu daļas vadītāja

Atgādinām, ka īpašumi, kuru
kanalizācija nav pieslēgta centralizētajai kanalizācijas sistēmai, jāreģistrē decentralizēto
kanalizācijas sistēmu reģistrā.
Individuālo kanalizācijas sistēmu reģistru Ozolniekos kopš šī
gada sākuma veido SIA "Ozolnieku KSDU". Ar tā palīdzību
tiks veiksmīgāk pārraudzīta
notekūdeņu apsaimniekošanas
prasību izpilde.
Jāreģistrē sekojoši decentralizētās kanalizācijas sistēmu veidi:
• Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras
attīrītos notekūdeņus novada
vidē un kopējā jauda ir mazāka
par 5 m3/diennaktī;
• Septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kurš izbūvēts, atbilstoši
būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem;
• Notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai
izsmeļamā bedre, pārvietojamā
tualete, sausā tualete).

Decentralizētās
kanalizācijas
sistēmu īpašnieki, kuru īpašumā
ir rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas

niskās dokumentācijas, līdz 2021.
gada 1. janvārim jānodrošina, ka
atbilstošs komersants apseko
decentralizēto kanalizācijas sis-

ražotāja, būvnieka vai atbilstoša
komersanta izsniegtajā tehniskajā dokumentācijā nav noteikts
citādi) būs jāveic kanalizācijas

attīrītos notekūdeņus novada
vidē un kopējā jauda ir mazāka
par 5 m3/diennaktī, bet kuru
rīcībā nav iekārtas ražotāja teh-

tēmu un izsniedz apliecinājumu
par iekārtas tehnisko stāvokli
un norādījumus tās ekspluatācijai. Tāpat turpmāk reizi gadā (ja

sistēmas tehniskā apkope. Apkopi varēs veikt tikai atbilstošs komersants, kas specializējies šādu
darbu izpildē.

Informācija par mazdārziņiem Brankās

Informējam, ka Ozolnieku novada pašvaldības Attīstības un
projektu daļa ir veikusi zemes
vienības “Pārupe”, Brankas,
Cenu pagasts, Ozolnieku novads, kas tiek lietota mazdārziņiem, uzmērīšanu un ir sagatavojusi lietoto mazdārziņu
teritorijas plānu.
Plānā katram mazdārziņam
(nomas objektam) ir norādīts
savs kārtas numurs un platība. Ar sagatavoto mazdārziņu
teritorijas plānu Branku ciema
iedzīvotāji, kuri lieto konkrēto
teritoriju, var iepazīties:
• Pašvaldības interneta mājas lapā: https://ozolnieki.
lv/sabiedriba/nekustamie-ipasumi;

• Branku pakalpojumu centrā, vēršoties pie Cenu
pagasta pārvaldnieces
Evitas Lapsenbergas un
klientu
apkalpošanas
speciālistes Lidijas Žukovskas;
• Novada domē, Stadiona
ielā 10, Ozolniekos, 5. kabinetā pie Attīstības un
projektu daļas Nekustamā īpašuma speciālistes
Kristas Tumovas.
Veicamās darbības personām,
kuras lieto konkrētos mazdārziņus un šie mazdārziņi nav
apbūvēti ar būvēm:
1. Iepazīties ar sagatavoto
mazdārziņu
teritorijas

plānu un plānā atrast
savu lietoto mazdārziņa
teritoriju;
2. Informēt klātienē Cenu
pagasta pārvaldnieci Evitu Lapsenbergu, klientu
apkalpošanas speciālisti
Lidiju Žukovsku vai Nekustamā īpašuma speciālisti
Kristu Tumovu par lietoto
mazdārziņa teritoriju, parādot tās teritoriju plānā;
3. Uzrakstīt iesniegumu
par zemes nomas līguma
noslēgšanu, iesniegumā
norādot lietotā mazdārziņa numuru, kāds tas ir
norādīts mazdārziņu teritorijas plānā. Iesniegumus var iesniegt Branku
pakalpojumu centrā un
Ozolnieku novada pašvaldībā.
Pēc iesniegumu saņemšanas
un izvērtēšanas Pašvaldības
Attīstības un projektu daļa
sagatavos zemes nomas līgumus. Lūdzam sekot līdzi tālākai
informācijai par šo procesu.
Attīstības un projektu daļas
Nekustamā īpašuma speciāliste
Krista Tumova

Saistošie noteikumi attiecināmi
uz visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā
vai valdījumā ir decentralizētās
kanalizācijas sistēmas, kas atrodas Ozolnieku novada teritorijas
plānojumā noteiktajās ciemu teritorijās: Ozolniekos, Garozā, Emburgā, Jaunpēterniekos, Brankās,
Dalbē, Iecēnos, Cenā, Glūdā, Ānē,
Tetelē, Rencelēs.
Iesnieguma formu decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijai var atrast SIA “Ozolnieku
KSDU” mājas lapā, Ozolnieku
novada pašvaldības mājas lapā,
kā arī ierodoties Kastaņu ielā 2,
“Ozolniekos KSDU” ofisā. Iesniegums jānosūta vai jāienes SIA
“Ozolnieku KSDU” Kastaņu ielā 2,
Ozolniekos vai sūtot uz e-pastu,
info@oksdu.lv. Reģistācija jāveic
līdz 2021. gada 31. decembrim.
Inese Baumane, Attīstības un
projektu daļas vadītāja

Esi pamanāms
tumšajā laikā!

Neskatoties uz to, ka policija
autovadītājiem, gājējiem un
velosipēdistiem regulāri atgādina, cik svarīgi ir rūpēties
par savu drošību un redzamību, piedaloties ceļu satiksmē,
iedzīvotāji nepietiekami aktīvi
lieto atstarotājus un atstarojošās vestes.
Ceļu satiksmes noteikumi nosaka, ka diennakts tumšajā laikā,
ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem,
kas atrodas uz brauktuves vai
nomales, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi
redzamiem gaismu atstarojoša
materiāla elementiem. Šis noteikumus attiecas arī uz gājējiem gan apdzīvotās, gan ārpus
apdzīvotām vietām. Aicinām,
šķērsojot ielu, pārliecināties, vai
automašīna tevi redz un apstāsies pie gājēju pārejas.
Gada nogalē Ozolnieku novada
pašvaldības policija kopā ar
Ozolnieku bērnu un jauniešu

iniciatīvu centru veidos akciju,
kuras ietvaros apmeklēs novada vismazāk apgaismotos
punktus un dalīs atstarotājus
tur sastaptajiem gājējiem.
Savukārt autovadītājiem gada
tumšajā periodā jāpārliecinās
par automobiļu lukturu tehnisko stāvokli, jāpārbauda logu
tīrītāju slotiņas, gatavojoties
ziemai jāuzstāda sezonai piemērotas autoriepas un rūpīgi
jāizvēlas braukšanas ātrums
un distance.
Atgādinām, ka, piedaloties
ceļu satiksmē, tai ir jāvelta
simtprocentīga uzmanība. Šā
gada 10. oktobrī stājās spēkā
Ministru kabineta apstiprinātās izmaiņas normatīvajos
aktos, kas paredz autovadītājiem par mobilā telefona
un citu viedīrīču lietošanu pie
auto stūres reģistrēt vienu
pārkāpumu uzskaites punktu.
Raksts tapis sadarbībā ar Ozolnieku
novada Pašvaldības policiju

OZOLNIEKU AVĪZE / DOMES ZIŅAS

ĪPAŠUMI JĀREĢISTRĒ DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS SISTĒMU REĢISTRĀ
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SIA “Ozolnieku KSDU” skaidrojums
par plānoto tarifu maiņu

SIA „Ozolnieku KSDU” 2018. gada
17. jūlijā apstiprinātais esošais
siltumapgādes pakalpojuma tarifs ir spēkā no 2018. gada 1. jūlija.
SIA “Ozolnieku KSDU” 2018. gada
rudenī uzsāka siltumenerģijas
ražošanas un tirdzniecības pakalpojumu sniegšanu Ānes ciemā,
Cenu pagastā, Ozolnieku novadā,
kā arī 2018. gada pavasarī ekonomisku apsvērumu dēļ pārtrauca
elektroenerģijas ražošanu koģe-

izmaksu apjomu pieauguma
neviemērīgumā atsevišķās teritorijās.
Kopējo uz tarifiem attiecināmo
izmaksu izmaiņu veido vairāku
objektīvu apstākļu kopums:
1. Sakarā ar elektrības ražošanu
koģenerācijas procesā pārtraušanu turpmāk nepastāv iespēja
samazināt kopējo uz tarifu attiecināmo izmaksu slodzi, jo nav
ieņēmumu no koģenerācijā sara-

lai samazinātu nepieciešamā
tarifa paaugstināšanas apmēru.
Viens no risinājumiem var būt uzņēmuma iekšējas struktūras optimizācija. Ja izdosies rast iespēju
samazināt aprēķinātos tarifus
(63,66 EUR/MWh - Ozolnieki, 59.17
EUR/MWh - Āne, 50.40 EUR/MWh
- Brankas), uzņēmums nekavējoties pārrēķinās tarifu un iesniegs
precizēto aprēķinu Regulatoram.
Tarifu projekta izvērtēšanas gaita

Pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2013. gada 21. augusta lēmumam Nr. 1/8 "Noteikumi par iepazīšanos
ar tarifa projektu"

Paziņojums par tarifu projektiem

(Pielikums grozīts ar SPRK padomes 15.10.2015. lēmumu Nr. 1/15)
SIA “Ozolnieku KSDU”, vienotais reģistrācijas Nr. 41703003356, juridiskā adrese
Kastaņu 2, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018, Latvija, 13.11.2019. Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza Siltumenerģijas apgādes
pakalpojumu tarifu projektus, kas ir aprēķināti saskaņā ar Siltumenerģijas
apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku saskaņā ar 14.04.2010.
SPRK lēmumu Nr. 1/7.
Sabiedrisko
pakalpojumu veids

nerācijā. Tāpēc par vairāk nekā
10% izmainījās tarifa aprēķinam
izmantotais prognozētais siltumenerģijas apjoms un vairāk
nekā par 5% izmainījās esošā
tarifa aprēķinā iekļautās prognozētās kopējās izmaksas. Iepriekš
minēto iemeslu dēļ, Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators)
aicināja SIA “Ozolnieku KSDU”
iesniegt jaunu siltumenerģijas
pakalpojumu tarifu.
Realizējot vienotā tarifa saskaņošanos procesu, Regulators saņēma Ozolnieku novada domes deputātu vēstuli, kurā bija izpausts
Ozolnieku novada domes 18. 07.
2019. sēdes lēmums (prot. Nr. 8,
21.p.), ka jaunajā tarifu projektā
jāparedz dalītu tarifu centralizētajām siltumapgādes sistēmām
Ozolnieku novada ciemos: Ozolniekos, Brankās un Ānē.
Jaunie dalītie tarifu projekti ir
iesniegti izvērtēšanai Regulatorā. Secīgi realizējot visu tarifu
saskaņošanos procesu, plānots,
ka jaunais apkures tarifs varētu
stāties spēkā ar 2020. gada pirmo
ceturksni.
Izstrādātie jaunie tarifu projekti paredz atsevišķu maksu par
MWh katrā no Ozolnieku novada
ciemiem, nevis vienotu, kā tas
bijis iepriekš. Tas, galvenokārt, ir
saistīts ar nevienmērīgo investīciju plānu realizēšanu Ozolnieku
novada teritorijā, kas, savukārt,
atspoguļojas tarifu veidojošo

žotās elektrības pārdošanas.
2. Kurināmā cenu izmaiņas:
gāzes un šķeldas cenas pieaugums 2019. gadā salīdzinot ar
esošo apstiprināto vienotu tarifu par attiecīgi 2.66% (gāze) un
13.74%(šķelda).
3. Pieaugušas ar ražošanas procesu saistītās izmantotās elektroenerģijas izmaksas. Izmaksu
pieaugums 2018. gadā salīdzinot
ar 2017. gadu sastādīja 22.20%.
4. Daudzīvokļu dzīvojamo ēku
renovācijas procesā iegūta siltumenerģijas ekonomija un pēdējos gados piedzīvotās siltās ziemas ir samazinājušas pārdotās
siltumenerģijas apjomu, līdz ar
ko fiksētās izmaksas, piemēram,
iekārtu uzturēšana un nolietojums, darba algas, apdrošināšanas utml. ir jādala uz mazāku
pārdotas enerģijas daudzumu;
5. Lai likumīgi sniegtu siltumapgādes pakalpojumus Ānes
ciemā, Uzņēmums ir pieņēmis
nomas lietošanā ražošanas pamatlīdzekļus. Ikmēnesi veicamie
nomas maksājumi, salīdzinot ar
2018. gadu, 2 reizes palielinājuši
pārējās patstāvīgās izmaksas
(no 14.88 tūks. EUR 2018. gadā līdz
33.43 tūks. EUR 2019. gadā (prognoze)).
Plānotie tarifa samazinošie pasākumi
Apzinoties iedzīvotāju maksātspēju un, tādējādi, arī tarifu
izmaiņu ietekmi, uzņēmums
meklē iespējamos risinājumos,

un uzklausīšanās sanāksme.
Plānots, ka Regulators izvērtēs
uzņēmuma iesniegto tarifu projektu un tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu 90 dienu laikā
pēc tā saņemšanas. Ja Regulators konstatēs, ka tarifu projekts
ir aprēķināts nepareizi vai tarifus
veidojošās izmaksas ir nepamatotas, Regulators 10 dienu laikā
var uzdot uzņēmumam veikt
tarifu projekta pārrēķinu vai noraidīt tarifu projektu. Regulators
ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju vai dokumentus, ja uzņēmuma iesniegtajā tarifu projekta
un tarifus veidojošo izmaksu
pamatojuma dokumentos nav
pietiekamu ziņu objektīvai tarifu
projekta izvērtēšanai.
Šī gada 17. decembrī plkst. 12.00
Regulators organizēs uzklausīšanas sanāksmi Ozolnieku
novada Domes apspriežu zālē.
Uzklausīšanas sanāksmes mērķis ir informēt sabiedrisko pakalpojumu lietotājus par tarifu
projektiem un tajā ietvertajām
izmaksām,
nepieciešamību
mainīt tarifus, sniegt atbildes
uz sabiedrisko pakalpojumu lietotāju jautājumiem un uzklausīt
lietotāju ieteikumus un priekšlikumus par tarifu projektiem.
Pilna informācija par tarifu
maiņu pieejama Ozolnieku KSADU interneta mājas lapā www.
oksdu.lv
SIA „OKSDU”

Siltumenerģijas
ražošana, pārvalde un
sadale, tirdzniecība
Ozolniekos, Cenu
pagasts, Ozolnieku
novads
Siltumenerģijas
ražošana, pārvalde un
sadale, tirdzniecība
Brankas ciemā, Cenu
pagasts, Ozolnieku
novads
Siltumenerģijas
ražošana, pārvalde un
sadale, tirdzniecība
Ānes ciemā, Cenu
pagasts, Ozolnieku
novads

Spēkā esošais Piedāvātais
Tarifa palielinājums/
tarifs
tarifs
samazinājums (%).
(bez PVN) (bez PVN)

61.18
EUR/MWh

63.66
EUR/MWh

4.05%
(palielinājums)

61.18
EUR/MWh

50.40
EUR/MWh

17.62%
(samazinājums)

61.18
EUR/MWh

59.17
EUR/MWh

3.28%
(samazinājums)

Piedāvātie tarifi varētu stāties
spēkā ar 01.02.2020. Tarifu izmaiņas ir saistītas ar SIA “Ozolnieku KSDU” siltumenerģijas
ražošanas un tirdzniecības pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu
Ānes ciemā, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, kas par vairāk kā
10% izmaina tarifa aprēķinam izmantoto prognozēto siltumenerģijas apjomu, kā arī ar elektrības
ražošanas koģenerācijā pārtraukšanu.
Sakarā ar Ozolnieku novada domes 18.07.2019. sēdes lēmumu
(prot.Nr.8, 21.p.), jaunie projekti
paredz atsevišķu maksu par MWh
katrā no Ozolnieku novada ciemiem, nevis vienotu, kā tas bijis
iepriekš.
Iepazīties ar tarifu projektos
ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus
priekšlikumus un ieteikumus
par siltumenerģijas apgādes

pakalpojuma tarifu projektiem
lietotājs var Kastaņu ielā 2, Ozolniekos šādā laikā: pirmdienās no
plkst. 17.00 līdz 18.00 un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz plkst.10.00,
iepriekš sazinoties ar SIA „Ozolnieku KSDU” ekonomisti Jeļenu
Kovaļonoku, tālruņa numurs
63084562.
Priekšlikumus un ieteikumus
par tarifa projektu rakstveidā
vai elektroniski var iesniegt SIA
„Ozolnieku KSDU” Kastaņu 2,
Ozolniekos, info@oksdu.lv, kā
arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277,
vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese:
sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā
no šī paziņojuma publicēšanas
normatīvajos aktos noteiktajā
kartībā.

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr. 18/2019
„Ozolnieku novada sabiedriskās kārtības noteikumi”

Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 4. punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka sabiedriskās kārtības normas Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā un paredz atbildību par noteikumu neievērošanu.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. sabiedriska vieta – publiskā lietošanā esoši publiski objekti Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā, turpmāk tekstā – Sabiedriska vieta;
2.2. atpūtas vieta – aprīkota Sabiedriska vieta, kas paredzēta atpūtai, tai skaitā bērnu
rotaļu laukumi un ierīkotās pastaigu takas, turpmāk tekstā – Atpūtas vieta;
2.3. sīkie atkritumi – sērkociņi, izsmēķi, saulespuķu un citu augu sēklu un riekstu čaulas,
papīri, košļājamā gumija, pudeles un skārda bundžas, plastmasas un stikla izstrādājumi
u.tml., turpmāk tekstā – Sīkie atkritumi.
II. Aizliegumi, ierobežojumi un atbildība par to neievērošanu
3. Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā ir aizliegts:
3.1. mitināties (gulēt, nakšņot un tml.) Sabiedriskā vietā;
3.2. piegružot Sabiedriskas vietas ar Sīkajiem atkritumiem;
3.3. sēdēt uz Sabiedriskā vietā izvietota atpūtas soliņa atzveltnes, staigāt, stāvēt vai
gulēt uz atpūtas soliņiem;
3.4. ēkas, žogus, citas būves, to arhitektoniskos elementus, iekārtas, izkārtnes, ziņojumus, reklāmas un citus informācijas nesējus sasmērēt ar zīmējumiem, uzrakstiem u.c.
veidos, tos patvaļīgi noņemt vai uzstādīt, vai pārvietot;
3.5. Sabiedriskā vietā ierīkotos apstādījumos - lauzt kokus, krūmus, zarus, plūkt lapas,
ziedus, augļus;
3.6. novietot transporta līdzekli apstādījumos, zālienos vai Atpūtas vietās, kur tas nav
paredzēts;
3.7. peldēties Sabiedriskās vietās, kur tas ir aizliegts, kā arī aiz peldēšanās vietu norobežojuma (bojām) vai lēkt ūdenī no vietām, kur tas aizliegts;
3.8. peldināt dzīvniekus Sabiedriskā vietā;
3.9. Sabiedriskās vietās mazgāties, mazgāt dzīvniekus vai veļu;
3.10. vest pastaigā suņus Atpūtas vietās, kur tas ir aizliegts;
3.11. izkārt veļu Sabiedriskā vietā, kas nav šim nolūkam speciāli iekārtotas;
3.12. mazgāt mehānisko transporta līdzekli vai veikt tā profilaktisku apkopi (eļļas vai
citu šķidrumu maiņu un tml.) Sabiedriskā vietā, kas tam nav īpaši paredzēta;
3.13. uzstādīt telti vai ierīkot citas nakšņošanas vietas Sabiedriskās vietās;
3.14. kurināt ugunskuru un grilu Sabiedriskās vietās, izņemot publiskos pasākumus, kuros ugunskuru kurināšana ir saskaņota ar Ozolnieku novada pašvaldību, Līgo svētkus un
vietās, kur ir ierīkotas ugunskuru vietas;
3.15. novietot lielgabarīta priekšmetus un kravu, tai skaitā būvmateriālus, malku, Sabiedriskās vietās, kas nav šim nolūkam speciāli noteiktas;
3.16. braukt ar mehānisko transporta līdzekli Sabiedriskās vietās, kur tas ir aizliegts ar
aizlieguma zīmēm vai informatīvām norādēm, un Atpūtas vietās, izņemot braukšanu
ar Atpūtas vietu apsaimniekošanai izmantojamiem specializētajiem transporta līdzekļiem;
3.17. nepilngadīgām personām, kas nav sasniegušas 16 gadu vecumu, atrasties Sabiedriskās vietās laikā no plkst. 23.00 līdz plkst.6.00 bez vecāku vai personu, kas viņus aizstāj,
pavadības;
3.18. ciema teritorijā trokšņot darba dienās līdz plkst. 8.00 rītā un no plkst. 21.00 vakarā,
un brīvdienās līdz plkst. 10.00 rītā un no plkst.18.00 vakarā, ja tas traucē apkārtējo personu mieru un trokšņošana nav saistīta ar satiksmi vai pasākumiem, kas saskaņoti ar
Ozolnieku novada pašvaldību.
4. Par noteikumos, izņemot 3.17. punktā, noteikto aizliegumu neievērošanu, izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu fiziskajām personām no 10 eiro līdz 70 eiro, juridiskajām personām no 10 eiro līdz 500 eiro. Ja pārkāpums izdarīts atkārtoti viena gada laikā,
piemēro naudas sodu fiziskajām personām no 71 eiro līdz 500 eiro, juridiskajām personām no 501 eiro līdz 1000 eiro.
5. Par noteikumu 3.17.punktā noteiktā aizlieguma neievērošanu nepilngadīgo personu
vecākiem vai personai, kas viņus aizstāj, izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu no
10 eiro līdz 70 eiro.
III. Noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par noteikumu
neievērošanu
6. Kontrolēt noteikumu izpildi atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgi Ozolnieku novada
Pašvaldības policijas darbinieki. Administratīvo pārkāpumu lietas par noteikumu pārkāpšanu izskata Ozolnieku novada Administratīvā komisija.
VI. Noslēguma jautājumi
7. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Ozolnieku novada
pašvaldības 2010.gada 8.jūnija Saistošos noteikumus Nr. 6/2010 “Ozolnieku novada sabiedriskās kārtības noteikumi”.
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs 				

Dainis Liepiņš

Saistošo noteikumu Nr. 18/2019
“Ozolnieku novada sabiedriskās kārtības noteikumi”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Norādāmā informācija
Likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas
4. punktā ir noteikts, ka pašvaldības kompetencē
ir izdot Saistošos noteikumus par sabiedrisko
kārtību, paredzot administratīvo atbildību par to
pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos.
Noteikumi nosaka aizliegumus un ierobežojumus
Ozolnieku novada administratīvās teritorijas
robežās, par kuru neievērošanu tiek paredzēta
administratīvā atbildība.
Nav plānota būtiska pašvaldības budžeta
ieņēmumu daļas palielināšanās.

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

Nav attiecināms uz projekta saturu.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Noteikumu kontroli nodrošinās Ozolnieku
novada Pašvaldības policija.

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs 				

Dainis Liepiņš

SNIEGA TĪRĪŠANAS KĀRTĪBA OZOLNIEKU NOVADA IELĀS
Gatavojoties ziemas sezonai Ozolnieku novada dome noteikusi ielu tīrīšanas
kārtību pēc prioritātes līmeņa, kur galvenais kritērijs ir transporta plūsmas intensitāte.
Paaugstināts ielu seguma uzturēšanas līmenis tiks nodrošināts 17 novada ielās. Jelgavas, Alejas, Skolas, Meliorācijas, Stadiona, Spartaka, Kastaņu un Saules ielās, kā arī
Kopielā un Vidus līnijā Ozolnieku pagastā.
Brankās – Ausekļa, Spartaka un Iecavas ielās.
Ānē, Tetelē - Celtnieku, Jaunatnes, Atpūtas un Muižas ielās.
Paaugstināta brauktuves kvalitātes uzturēšana nozīmē, ka šīs ielas tiks tīrītas un
kaisītas ar pretslīdes materiālu pirmās. Tās centīsimies uzturēt tīras no piebraukta
sniega un apledojuma. Sekojot laikapstākļu prognozei, tās tiks arī preventīvi kaisītas ar sāli vēl pirms iespējamā apledojuma veidošanās.
Pārējās ielās piebraukta sniega kārta ir pieļaujama, taču tās pēc nepieciešamības
tiks kaisītas ar pretslīdes materiālu – sāls un smilts maisījumu.
Kopumā Ozolnieku novadā ir 185 dažādas nozīmes ielas un ceļi.

Tiek atsaukta publikācija 2019.gada „Ozolnieku Avīzes” oktobra numurā 15.pp.
Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.21/2019 “Grozījumi 2016.
gada 11.oktobra Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr.16/2016
“Par nekustamā īpašuma nodokli Ozolnieku novadā””.
Paskaidrojam, ka Saistošie noteikumi „2016.gada 11. oktobra Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.16/2016 “Par nekustamā īpašuma nodokli
Ozolnieku novadā”” ir spēkā bez izmaiņām.
Ozolnieku novada domes Administratīvajā komisijā oktobrī izskatītas divdesmit trīs administratīvo pārkāpumu lietas, pārkāpējiem piemērojot brīdinājumus un naudas sodus par kopējo summu 845.00 EUR.
Konstatētie pārkāpumi:
• par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas vai pārvadāšanas prasību
pārkāpšanu (LAPK 106. panta pirmā daļa);
• par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas vai pārvadāšanas prasību
pārkāpšanu, ja to dēļ nodarīts fizisks vai materiāls zaudējums (LAPK 106. panta
otrā daļa);
• par emocionālu vardarbību pret bērnu (LAPK 172.2pants);
• par patvarību - kādas darbības izdarīšanu patvaļīgi, apejot likumā noteikto
kārtību, ja šī patvarība nav saistīta ar ievērojama zaudējuma nodarīšanu (LAPK
176.pants);
• par zāles nepļaušanu (saistošo noteikumu Nr.7/2018 “Ozolnieku novada teritorijas uzturēšana un kopšana” 4.1.un 4.2.punkti).
Jana Vilciņa, Administratīvās komisijas priekšsēdētāja

AIZSAULĒ
AIZGĀJUŠI

Gaida Silvija Saule
Antoņina Varžinska
Aigars Nolbergs
Anna Sukaruka

1936
1945
1951
1934

Jānis Vilks		
Dairis Lielauza
Helēna Uršte
Ernests Ronis

1938
1992
1930
1958

OZOLNIEKU AVĪZE / SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2019. gada 26. septembra sēdes lēmumu Nr. 13
(protokols Nr. 11)
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Dievkalpojumi Adventē
un Ziemassvētkos

OZOLNIEKU LUTERĀŅU DRAUDZĒ
Adventes laikā:
Dievkalpojumi visās Adventes svētdienās 1., 8., 15. un 22. decembrī plkst. 11.00.
Trešajā Adventē - 15. decembrī uzstāsies Ozolnieku Tautas nama
vokālais ansamblis "Procesā".
Ziemassvētkos un Jaunajā gadā:
Dievkalpojums Ziemsvētku vakarā - 24. decembrī, plkst. 16.00.
Dievkalpojums Pirmajos Ziemsvētkos - 25. decembrī, plkst. 11.00.
Dievkalpojums svētdienā pēc Ziemsvētkiem - 29. decembrī, plkst. 11.00.
Pirmais dievkalpojums Jaunajā gadā - 5. janvārī, plkst. 11.00.
OZOLNIEKU BAPTISTU DRAUDZĒ
Adventes laikā:
• Dievkalpojumi notiks visās Adventes svētdienās 1., 8., 15. un 22. decembrī plkst.11:00.
• Jauno čellistu un vijolnieku Ziemassvētku koncerts
21.decembrī plkst. 11:00
Ziemassvētkos un Jaunajā gadā:
• Dievkalpojums Ziemsvētku vakarā - 24. decembrī, plkst.17:00.
• Dievkalpojums svētdienā pēc Ziemsvētkiem - 29. decembrī, plkst. 11:00.
• Pirmais dievkalpojums Jaunajā gadā - 5. janvārī, plkst.11:00.
DALBES EVANĢĒĻISKI LUTERISKAJĀ DRAUDZĒ
1. decembrī plkst. 14.00 – 1. Adventes dievkalpojums
8. decembrī plkst. 14.00 – 2. Adventes dievkalpojums
22. decembrī plkst. 14.00 – 4. Adventes dievkalpojums
24. decembrī plkst.14.00 – Ziemassvētku svētvakara dievkalpojums
SALGALES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKAJĀ DRAUDZĒ
30. novembrī plkst. 17.00 tradicionālie "Laternu svētki",
kas simboliski ievada Adventes laiku.
Adventes laikā dievkalpojumi katru svētdienu plkst. 14.00
24. decembrī plkst. 16.00 Kristus piedzimšanas – Ziemassvētku
svētvakara dievkalpojums.

VECĀKIEM JĀPIESAKA BĒRNI
ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMAM
21. decembrī plkst. 11.00
Ozolnieku Tautas namā
Ziemassvētku pasākums “Ciemos pie eglītes”
Ozolnieku novada bērniem no 1,5 gadu vecuma,
kuri neapmeklē pašvaldības izglītības iestādes.
Pasākumā bērni saņems dāvanu no Ozolnieku novada domes.
Pieteikšanās līdz 19. decembrim
Ozolnieku novada pašvaldības kancelejā vai
pa tālr. 63050241, 28652208.

“Eņģeļa pasts” iespēja iepriecināt
seniorus
Lai iepriecinātu Latvijas sociālo centru iemītniekus, jau sešus gadus darbojas
“Eņģeļa pasts”. Tā darbības laikā no 13. novembra līdz 21. decembrim ikvienam ir
iespēja uzzināt kāda seniora sapni un to piepildīt.
Ozolnieku novada sociālajā aprūpes centrā “Zemgale” pastnieks viesojies jau iepriekš un arī šogad 267 SAC “Zemgale” iemītnieki cer saņemt gan Ziemassvētku
apsveikumus, gan sirsnīgas vēstules, kas iemītniekiem rada lielu prieku.
Projekta “Eņģeļa pasts” dalībnieki sazinās ar aprūpes centriem, apkopo iemītnieku vēlmes un sapņus, pēc tam tos publicē mājas lapā http://www.engelapasts.lv/
index.php/projekti/piepildi-sapni. Dāvinātājs var izvēlēties, kuru aprūpes centra
iemītnieku vēlas iepriecināt un nosūtīt dāvanu ar DPD pickup tīkla (paku skapju)
starpniecību. Sadaļā “Sapņu saraksts” publicēti arī SAC “Zemgale” iemītnieku Ziemassvētku vēlēšanās. Varat novada seniorus iepriecināt gan ar apģērbu un apaviem, gan saldumiem un parfimēriju, gan zīmēšanas un rokdarbu piederumiem
un citām Eņģeļu pasta dāvanām.
Kopumā Latvijā aprūpes centros mīt vairāk nekā 12 500 cilvēku.
Solvita Cukere

Ziemassvētku paciņas saņems
pirmsskolēni un sākumskolas bērni
Šogad Ozolnieku novada pašvaldība ir sarūpējusi Ziemassvētku dāvanas visiem
bērniem, kuri apmeklē novada pirmsskolas izglītības iestādes un skolēniem līdz
4. klasei. Kopumā 1200 bērniem.
Bērni, kuri neapmeklē Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādes, vai atrodas
rindā uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, vai netiek uz
Ziemassvētku pasākumu šī gada 21. decembrī Ozolnieku
Tautas namā, Ziemassvētku paciņas varēs saņemt
Ozolnieku novada domes kancelejā, Stadiona ielā 10,
Ozolniekos, pēc 23. decembra.
Bērnu vecākiem pašvaldības dāvanai viņu atvasei
jāpiesakās līdz 19. decembrim Ozolnieku novada
pašvaldības kancelejā vai pa tālr. 63050241, 28652208.

29.decembrī plkst.15.30

Salgales Evanģēliski Luteriskajā baznīcā

RDKS Gospeļkora koncerts
Ziemassvētku noskaņās

