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KANALIZĀCIJAI
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NOVADA SPORTISTU 
PANĀKUMI
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TURPINĀS NOVADA 
LABIEKĀRTOŠANAS  
DARBI
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NOTIKS DETĀLPLĀNOJUMA 
PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

DARBU SĀKUŠAS DIVAS JAUNAS TELPAS JAUNIEŠIEM 

AICINĀM PIEDALĪTIES IKGADĒJĀS 
IEDZĪVOTĀJU SAPULCĒS

Pildot “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” prasības, sapulcēs piedalīsies arī Jelgavas novada pašvaldības pārstāvji.

7. OKTOBRĪ 
plkst. 18.00
BRANKĀS,  
BIEDRĪBAS  
“TUVU” TELPĀS
SAULES IELĀ 2b

14. OKTOBRĪ 
plkst. 18.00

ĀNES  
KULTŪRAS  

NAMĀ

21. OKTOBRĪ 
plkst. 18.00

GAROZĀ, GAROZAS 
PAMATSKOLAS  
SPORTA ZĀLĒ

28. OKTOBRĪ 
plkst. 18.00

EMBURGĀ,  
SALGALES  

PAMATSKOLAS  
SPORTA ZĀLĒ

4. NOVEMBRĪ 
plkst. 18.00

OZOLNIEKU 
TAUTAS NAMĀ

Pašvaldībai sadarbojoties ar labdarības biedrību “Tuvu”, atvērts 
“Tuvu” jauniešu centrs Brankās. To vada Zaiga Vīndedze. 

Uz jaunām tel-
pām  Ozolnieku sporta 
skolas 3.  stāvā pārcēlies 
arī Ozolnieku jauniešu 
iniciatīvu centrs. Jauniešu 
centru darba laiks atro-
dams sociālajos tīklos  – 
Facebook: @ozojauniesi, 
Instagram: ozolniekujau-
niesi.

Jaunatnes 
nodaļas 
vadītājs 
Valters Siksna 
un “Tuvu” 
jauniešu centra 
vadītāja Zaiga 
Vīndedze

Vairāk abu centru 
atklāšanas foto 6. lpp. ▶  

Pašvaldības informatīvais izdevums

Plašāks skaidrojums 3. lpp ▶ ▶ ▶
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Deviņpadsmit “dzintariņi” nu jau iejutušies jau-
najās pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” telpās 
Stadiona ielā 10. Četrgadniekiem un piecgadniekiem 
pārceļoties uz jauno mītni, “Zīlītes” centrālajā ēkā at-
brīvojās vieta jaunas grupiņas uzņemšanai. Telpu re-
montam un aprīkošanai izlietoti 64 364,22 eiro. Tajā 
skaitā veikta logu maiņa, apkures sistēmas remonts, 
ventilācijas sistēmas remonts. 

PII Zīlīte informācija

2020./2021. mācību gada 1. semestrī Leču ģimenes stipen-
diju no Vītolu fonda saņēmis Ozolnieku vidusskolas 11. kla-
ses skolēns Kaspars Gržibovskis un 12. klases skolnieces Me-
gija Stepanova un Anete Vīnava. 

Ozolnieku vidusskolas informācija

Kopš šā  gada septembra 
Ozolnieku novada Dzimtsa-
rakstu nodaļa pārcēlusies 
no Ozolnieku novada domes 
ēkas un turpmāk klientus 
pieņem Branku pakalpoju-
mu centra ēkā Parka ielā 4.

Dzimtsarakstu nodaļa klien-
tiem sniedz visus ierastos pakal-
pojumus:

 reģistrē bērna dzimšanu, 
piešķirot personas kodu un 
izsniedzot pirmo dokumen-
tu – dzimšanas apliecību;

 pieņem laulības reģistrāci-
jas iesniegumu un noslēdz  
laulību;

 reģistrē personas miršanas 
faktu, izsniedzot miršanas 
apliecību;

 izsniedz atkārtotus doku-
mentus pēc pieprasījuma.

Maksājumi par maksas pa-
kalpojumiem tiek nodrošināti 
uz vietas vai ar pārskaitījumu 
bankas kontā. Klientu pieņem-
šanas laiks ir palicis nemainīgs: 

pirmdienās plkst.  9.00–12.00 un 
13.00–17.00, otrdienās un trešdie-
nās plkst. 9.00–12.00, ceturtdienās 
plkst.  9.00–12.00 un 13.00–19.00. 
Tālrunis uzziņām – 63084709. 

Dzimtsarakstu nodaļa

DZIMTSARAKSTU NODAĻA 
PĀRCĒLUSIES UZ BRANKĀM

ĪSTENOTS PIRMAIS IEDZĪVOTĀJU 
PROJEKTS KONKURSĀ  
“ES ZINU, VARU, DARU”

Ozolnieku ciemā Meliorāci-
jas ielas 23.  nama iedzīvotāji īs-
tenojuši šāgada pirmo projektu 
pašvaldības rīkotajā Ozolnieku 
novada iedzīvotāju iniciatīvas 
veicināšanas konkursā “Es zinu, 
varu, daru”. Projekta rezultātā pie 
mājas atjaunoti soliņi un uzstādī-
tas jaunas velonovietnes. 

Mājas iedzīvotāji pauduši vē-
lēšanos turpināt sava nama ap-
kārtnes labiekārtošanu un izvērtē 
iespēju rekonstruēt gājēju un ceļa 
braucamo daļu. Kopumā konkur-
sam “Es zinu, varu, daru” pieteik-
tas desmit iedzīvotāju ieceres.  

Attīstības un projektu daļa

NOVADA SKOLĀS PIEEJAMĀ  
INTEREŠU IZGLĪTĪBA 

Ozolnieku vidusskolā
Fizikas pulciņš (9.–12. klasei)
Keramika (1.–5. klasei)
Krievu valoda (1., 2. un 3. klasei, 5.–9. klasei)
Deju aerobika (8.–12. klasei)
Ansamblis (2.–4. klasei)
Teātris (5.–8. un 9.–12. klasei)
Koksnes mehāniskā apstrāde (5.–9. klasei)
Robotika (1. klasei un 2.–3. klasei)
Lasīt veicināšanas pulciņš (2. klasei)
Knipati (1.–3. klasei un 4.–9. klasei)
Koris (1. klasei un 5.–12. klasei)
Estētiskās vides veidošana (1. klasei un 2.–6. klasei)
Lietišķās mākslas studija (1.–9. klasei)
Vizuālās mākslas darbnīca (1.–9. klasei)
Pētnieku laboratorija (1.–3. klasei)
Radošā virtuve (5.–9. klasei)
Radošie rokdarbi (4.–12. klasei)
EKO padome (5.–12. klasei)
Teteles pamatskolā
Sporta dejas (1.–2. klasei, 3.–4. klasei, 5.–9. klasei)
Šūšanas darbnīca (3.–7. klasei)
Šahs un dambrete (6.–8. klasei)
Kokapstrāde (5.–9. klasei)
Žurnālistika (4.–9. klasei)
Garozas pamatskolā
Dzīvesziņas klubiņš (4.–9. klasei)
“Eco garden” bilingvālās (angļu–latviešu val.) nodarbības (1.–8. klasei)
Datorapmācība un programmēšana (1.–3. klasei)
Kokapstrāde (5.–9. klasei un 3.–4. klasei)
Tautas dejas (1.–4. klasei)
Bērnu un jauniešu teātris (1.–9. klasei)
Žurnālistika (4.–9. klasei)
Floristika (4.–9. klasei)
Salgales pamatskolā
Datorika (1., 2., 3. klasei)
Zirgu draugu klubs (5.–9. klasei)
Tautas dejas (1.–3. klasei)
Valodas un kultūras (3.–6. klasei)
Teātra sports (5.–9. klasei)
Ozolnieku Mūzikas skolā 
Orķestris (10–18 gadu veciem bērniem)
Salgales Mūzikas un mākslas skolā
Mūzikas ābecīte (5–7 gadus veciem bērniem)
Keramika (5–12 gadu veciem bērniem)
Instrumentālais ansamblis (9–15 gadu veciem bērniem)
Ozolnieku Sporta skolā
Regbijs (1.–7. klasei)
Bokss (6.–9. klasei)
Volejbols (7.–12. klases meitenēm un zēniem)
Vieglatlētika (1.–4. klasei) 
Karatē (1.–6. klasei un 7.–12. klasei)
Vispārējā fiziskā sagatavotība (7.–12. klasei)

Izglītības nodaļas informācija

PAŠVALDĪBAS 
PRIORITĀTES IZGLĪTĪBĀ 
2020./2021. MĀCĪBU GADĀ

 Kvalitatīva lietpratībā balstītā mācī-
bu satura un pieejas īstenošana.

 Izglītības iestāžu vadības komandu 
pārvaldības prasmju attīstīšana. 

 Digitālo mācību līdzekļu un atbalsta 
materiālu izstrāde, dažādu mācību 
platformu izmantošana izglītības 
procesā.

 Interešu izglītības kā neatņema-
mas izglītības procesa sastāvdaļas 
kvalitatīva īstenošana.

Izglītības nodaļas informācija

ATVĒRTA JAUNA 
“ZĪLĪTES” GRUPA 
STADIONA IELĀ 10

PASNIEGTAS LEČU  
ĢIMENES STIPENDIJAS
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Lai arī Ozolnieku novada domē 
ir sagatavots un deputātu apsprie-
šanai nodots pieteikums  Satver-
smes tiesai, lai Ozolniekus sagla-
bātu kā patstāvīgu vienību Latvijas 
novadu kartē, “Administratīvo te-
ritoriju un apdzīvoto vietu likums”, 
kas paredz Ozolnieku novada 

apvienošanu ar Jelgavas novadu, 
stājies spēkā šā gada 23. jūnijā, un 
līdz tiesas sprieduma paziņošanai 
pašvaldībām jāpilda tā prasības. 
Tiesas lēmums varētu tapt zināms 
ne agrāk kā nākamā gada jūlijā. 

Pildot “Administratīvo terito-
riju un apdzīvoto vietu likuma” 

prasības, abu novadu pašvaldības 
ir izveidojušas darba grupu, kuras 
uzdevums ir izstrādāt jaunveido-
jamās pašvaldības nolikumu un 
administratīvo struktūru.  

Līdzās Ozolnieku novada ie-
dzīvotāju sapulču ierastajiem jau-
tājumiem par novada teritorijā 
paveikto aizvadītā gada laikā, ie-
dzīvotāju redzējuma un vajadzību 
uzklausīšanai iespējamā apvieno-
tā novada pašvaldību pārstāvji ie-
pazīstinās arī ar tā funkcionēšanas 
pamatnostādnēm. Skaidros, kā 

varētu strādāt pagastu pārvaldes 
un kā tiktu risināti komunālās 
saimniecības jautājumi. Kā arī 
uzklausīs iedzīvotāju viedokli abu 
novadu attīstības plānu apvieno-
šanas jautājumos.

Saistībā ar vīrusa izplatības 
ierobežošanas noteikumiem 
publiskos pasākumos, pirms 
ieiešanas sapulču zālēs, apmek-
lētājiem obligāti jāpiereģistrējas 
pie reģistratora, norādot savu 
vārdu, uzvārdu un tālruņa nu-
muru. Aicinām apmeklētājus 

būt sociāli atbildīgiem, ievērot 
divu metru distanci un roku hi-
giēnu. Pirms došanās uz sapul-
ci, lūdzam kritiski izvērtēt savu 
veselības stāvokli un nedoties uz 
to, ja izjūtat elpceļu infekcijas 
slimības simptomus. Lūdzam 
nedoties uz sapulcēm arī tad, ja 
jums noteikta pašizolācija, mā-
jas karantīna vai citi stingras 
izolācijas pasākumi. 

Sabiedrisko attiecību un 
informācijas daļa

NOTIKS IKGADĒJĀS IEDZĪVOTĀJU SAPULCES AR JELGAVAS 
NOVADA PAŠVALDĪBAS PĀRSTĀVJU LĪDZDALĪBU
Ozolnieku novada pašvaldība oktobrī rīko ikgadējās Ozol-
nieku novada iedzīvotāju sapulces Brankās, Ānē, Garozā, 
Emburgā un Ozolnieku ciemā. Šoreiz viena no būtiskākajām 
sarunu tēmām būs novadu apvienošana, kuras apspriedē ai-
cināti piedalīties arī Jelgavas novada pašvaldības pārstāvji.

PAŠVALDĪBA LĪDZFINANSĒS 
DZĪVOJAMO MĀJU PIESLĒGŠANU 
CENTRALIZĒTAJAI KANALIZĀCIJAI 
Ozolnieku novada dome 
24.  septembra domes sēdē 
lēma sniegt pašvaldības at-
balstu iedzīvotājiem dzīvoja-
mo māju pieslēguma izbūvei 
pie centralizētās kanalizāci-
jas sistēmas un apstiprinā-
ja saistošajos noteikumos 
Nr.  20/2020 “Par Ozolnieku 
novada pašvaldības līdzfi-
nansējumu dzīvojamo māju 
pieslēgšanai centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai”. 

SIA “Ozolnieku KSDU” nodrošina koku lapu savākšanu no 
privātmāju iedzīvotājiem. Viena kubikmetra lapu izvešana jā-
piesaka pa e-pastu info@oksdu.lv, norādot adresi un tālruņa 
numuru. Pakalpojuma maksa – 3,99 eiro. Lapām jābūt salik-
tām maisos bez citu atkritumu piejaukumiem. 

Lapu vākšanas pakalpojuma apmaksu lūdzam veikt uzņēmu-
ma pamatkontos: LV44  UNLA  0008  0005  0850  6, AS SEB  Banka, 
LV74 HABA 0551 0277 0848 1, AS SWED Bank. Maksājuma uzdevumā 
lūdzam obligāti uzrādīt maksājuma mērķi: “Par lapu vākšanu”. 

SIA “OKSDU” informācija

2020. gada pēdējais nekustamā īpašuma un zemes nomas nodokļa (NĪN) samaksas termiņš 
ir 15. novembris. Paldies tiem, kuri šos maksājumus jau veikuši. Saistībā ar Covid-19 sa-
maksas 1. un 2. termiņš tika pagarināts līdz 15.08.2020.

22.  septembrī Doles Tautas 
namā Ķekavā notika LEA-
DER sadarbības projekta 
“Tūrisms kopā” noslēguma 
konference, kurā piedalījās 
Ķekavas, Mārupes, Babītes, 
Olaines, Jelgavas un Ozol-
nieku novadu vadības pār-
stāvji, kā arī projektā iesais-
tīto partnerību  – “Pierīgas 
partnerība”, “Daugavkrasts”  
un Lauku partnerība “Liel-
upe” – vadītāji. 

Projekts “Tūrisms kopā” aiz-
sākts pirms trīs gadiem. Tā mēr-
ķis ir popularizēt kopēju atpūtas 
piedāvājumu projektā iesaistīto 
Pierīgas novadu teritoriju iedzīvo-
tājiem un viesiem. Projekta gaitā 
izstrādāta stratēģija, veiktas gidu 
apmācības, organizēti pieredzes 
apmaiņas braucieni, uzstādīti da-
žādi vides objekti, veidoti kopēji 
maršruti un īstenotas virkne citu 
mārketinga aktivitāšu, ar kurām 
katrs interesents var iepazīties pro-

jekta Facebook kontā pieriga.travel 
un projekta partneru mājaslapās. 

Ar mērķi sadarboties un vie-
notām mārketinga aktivitātēm 
apvienojušies seši Pierīgas nova-
di. Projektu īsteno vietējās rīcī-
bas grupas  – biedrības “Pierīgas 
partnerība”, Lauku partnerība 
“Lielupe” un partnerība “Dau-
gavkrasts”  – kopā ar pārstāvēto 

novadu pašvaldībām  – Mārupes, 
Olaines, Babītes, Ķekavas, Ozol-
nieku un Jelgavas.

Projekts “Tūrisms kopā”  (17-
00-A019.332-000005) tiek īstenots 
Lauku attīstības programmas 
2014.–2020.  gadam pasākumā 
“Starpteritoriālā un starpvalstu 
sadarbība”. 

Attīstības un projektu daļa

Noteikumos ir atrunāts pašval-
dības līdzfinansējuma apmērs un 
tā saņemšanas nosacījumi dzīvoja-
mās mājas pieslēgšanai centralizē-
tajai kanalizācijas sistēmai pašval-
dības administratīvajā teritorijā. 

Līdzfinansējumu plānots pie-
šķirt:

 100% apmērā pieslēguma 
izbūves un izpildmērījumu 
izmaksu segšanai noteiktām 
sociāli mazaizsargātām per-
sonu kategorijām; 

 50% apmērā, bet ne vairāk kā 
1000 eiro, kompensējot tiešās 
pašteces pieslēguma izvei-
des izmaksas, ja izbūvi veicis 
būvkomersants saskaņā ar iz-
strādāto apliecinājuma karti; 

 50% apmērā, bet ne vairāk 
kā 500  eiro, kompensējot 
pašteces pieslēguma izveidei 
nepieciešamo būvmateriālu 
iegādes izmaksas, ja pieslēgu-
ma izbūvi veicis pats dzīvoja-
mās mājas īpašnieks saskaņā 
ar 2017.  gada 9.  maija MK 
noteikumu Nr. 253 “Atseviš-
ķu inženierbūvju noteikumi” 
18. punktu.

Saistošie noteikumi stāsies spē-
kā pēc atzinuma saņemšanas no 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas un publi-
cēšanas informatīvajā izdevumā 
“Ozolnieku Avīze”. 

Sabiedrisko attiecību un 
informācijas daļa

ATGĀDINĀJUMS NĪN MAKSĀTĀJIEM

Aprēķinātais NĪN 2020.  ga-
dam ir 872  556  eiro, iekasēts uz 
01.09.2020. ir 762 308 eiro ( 87,36%).

Diemžēl ir vairāk nekā 350 ne-
kustamā īpašuma īpašnieku, ku-
riem NĪN parāds ir lielāks par 
250,00 eiro. Visiem parādniekiem 
tiek sūtīti atgādinājumi, brīdinā-
jumi gan pa pastu, gan elektro-
niskā veidā uz datubāzē reģistrē-
tajiem telefona numuriem, gan uz 
elektroniskajām adresēm. Kārtējā 
gada sākumā visiem nosūtīti mak-
sāšanas paziņojumi ar aprēķinātu 
NĪN un parādiem, ja tādi ir, no ie-
priekšējiem gadiem.

Galējais līdzeklis NĪN parā-
da piedziņai ir zvērinātu tiesu 
izpildītāju  (ZTI) piesaiste, no-
sūtot Lēmumu par NĪN parāda 
bezstrīdus piedziņu, tad parādu 
piedzen ZTI, par to pierēķinot 
samaksu par savu darbu un 
valsts nodevu, kas jāapmak-
sā parādniekam. NĪN parāda 
piedziņa tiek vērsta uz naudas 
līdzekļiem, kustamu un nekus-
tamu mantu (dzīvokli, māju, au-
tomašīnu u.c.).

Ja radušās finansiālas grūtības, 
aicinām nekrāt parādus, veikt 
nodokļa nomaksu pamazām, sa-

dalot nodokļa summu vairākos 
maksājumos. Tā var izvairīties no 
parāda uzkrāšanās, nokavējuma 
naudas uzkrāšanās un zvērinātu 
tiesu izpildītāju piedziņas izmak-
su segšanas.

Informāciju par NĪN aprēķinu, 
parāda apmēru varat noskaidrot 
telefoniski vai personīgi Ozolnie-
ku novada pašvaldības ēkā Sta-
diona ielā  10, kasē vai kancelejā, 
Ānes, Branku pakalpojumu cen-
tros un Salgales pagasta pārvaldē 
pašvaldības darba laikā. 

NĪ nodokļa administratore  
Lidija Žukovska

AIZVADĪTA PROJEKTA “TŪRISMS KOPĀ” 
NOSLĒGUMA KONFERENCE

KOKU LAPU 
SAVĀKŠANAS 
PAKALPOJUMS
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NOVADA IESTĀŽU UN TERITORIJAS 
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI

Novada pašvaldība Satiksmes 
ministrijā vērsusies arī ar lūgumu 
steidzami risināt apsolīto neatlie-
kamo rīcību arī autoceļa A8 (Rīga–
Jelgava–Lietuvas robeža  (Meitene)) 
un Branku krustojumā. Šajā krus-
tojumā rūpēs par novada iedzīvo-
tāju drošību pašvaldība uz valstij 
piederošas zemes par vairāk nekā 
pusmiljonu  (694  397  eiro) izbū-
vēja apgaismotu gājēju celiņu no 

Ozolnieku dzelzceļa pieturvietas 
līdz autoceļam A8 un divus auto 
stāvlaukumus pie tās pašas dzelz-
ceļa pieturvietas. Jau līdz šā gada 
novembrim plānots ieguldīt vēl 
315 122 eiro, izbūvējot gājēju celiņa 
turpinājumu otrpus autoceļam A8. 
Kopumā drošai autoceļa A8 šķērso-
šanai Ozolnieku novada pašvaldība 
valstij piederošā teritorijā ieguldīju-
si 1 009 519 eiro.

Pašvaldības vadība saskata, ka 
tagad tikai Satiksmes ministrijas 
rokās ir gājēju un transporta kustī-
bas drošības risinājums sarežģītajos 
punktos. Turklāt gan gājēju celiņa 
būvniecības darbus gar valsts reģio-
nālo autoceļu P100, gan autoceļa A8 
un Branku krustojuma reorganizā-
cijas darbus vairs atlikt nevar.  

Sabiedrisko attiecību un 
informācijas daļa

IERĪKOTA BASKĀJU TAKA

Ozolnieku Veselības takā 
ierīkota Baskāju taka ar vairāk 

nekā 20 sektoriem. Iedzīvotāji 
aicināti baudīt, pielūkojot, lai 

veselību veicinošie materiāli 
paliek savās vietās arī nākamo 

apmeklētāju priekam.

ATJAUNOTA ASFALTBETONA SEGUMA VIRSKĀRTA

Draudzības ielā Emburgā

Saules ielā Brankās 

IEDZĪVOTĀJI UN PAŠVALDĪBA AKTUALIZĒ BĪSTAMĀKOS SATIKSMES PUNKTUS NOVADĀ 
Ozolnieku novada pašvaldība septembrī saņēma vēs-
tuli ar savāktiem teju 250  iedzīvotāju parakstiem, kurā 
lūgts risināt jautājumu par gājēju un velo celiņa būvnie-
cību gar valsts reģionālo autoceļu P100 Jelgava–Dalbe. 
Vēstule nosūtīta arī Satiksmes ministrijai. Pašvaldība 
atbalsta iedzīvotāju prasību un lūgusi ministriju skaid-
rot jautājuma virzību.  Tikmēr novadā jau paviesojās 
TV3 raidījums “Bez tabu”, kurā savu pieredzi un viedokli 
pauda gan Cenu ciema iedzīvotāji, gan pašvaldības vadī-
tājs Andris Ozoliņš.

Vidus ielā Aizupē Ozolniekos

PABEIGTI REMONTDARBI

 Teteles pamatskolas sporta laukumā  

SPORTA SKOLĀ REMONTDARBI TURPINĀS 

                                  

TUVĀKIE NĀKOTNES PLĀNI

Turpinās Branku celiņa izbūvi otrpus autoceļam A8

Septembra sākumā Ozolnieku novada pašvaldība parakstīja 
līgumu ar SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate”” par būv-
projekta “Gājēju celiņš no Ozolnieku dzelzceļa pieturvietas 
līdz Branku ciemam” izpildi valsts autoceļa A8 kreisajā pusē, 
virzienā uz Branku ciemu. Septembra beigās tiks uzsākta 

878 metrus gara un divus metrus plata 
celiņa būvniecība. Būvniecība tiks 

pabeigta 2020. gada decembrī. Būv-
niecības kopējā summa 315 122,04 eiro.

Uzstādīs jaunas bērnu rotaļu laukumu ierīces
2020.  gada 14.  septembrī ir noslēdzies iepirkums par 

bērnu rotaļu laukumu aprīkojuma iegādi Ozolnieku no-
vada bērnu rotaļu laukumiem pie Ozolnieku ezera, Salgales 

pamatskolas un PII “Zīlīte”.   Darbus līdz 2020. gada novembra 
beigām izpildīs SIA “FixMan”. Projekta kopējā summa 99 755,07 eiro.

Noslēgusies Rīgas ielas gājēju 
celiņa Ozolnieku ciemā 
būvniecība

Ozolnieku 
sporta skolā 
veikta jumta 
seguma maiņa 
un siltināšana. 
Remontdarbi 
turpinās 
iekštelpās. 
Nokrāsoti 
griesti un 
sienas, 
uzstādīta  
jauna 
ugunsdrošības 
signalizācija

Garozas pamatskolas sporta 
laukumā
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ZELTA MEDAĻA AIRĒŠANAS SLALOMĀ
12. septembrī Bauskā, Mēmeles upē, norisinājās Latvijas čempionāts airēšanas slalomā.

Vecuma grupā 45+ par čempionu MK1 laivu klasē kļuva Ozolnieku sporta skolas treneris 
Mārcis Laidiņš.

SUDRABA MEDAĻA BURĀŠANĀ
No 28. līdz 30. augustam Liepājā no-

risinājās Latvijas čempionāts burāša-
nā. Stipra vēja un lielu viļņu  – līdz pat 
diviem  metriem augstumā  – apstākļos 
novadnieks Artis Kristers Graudums 
izcīnīja 2.  vietu “Optimist” U12 grupā. 
Arī 12.  septembrī notikušajā “Jūrmalas 
Rudens kausā” Artis izcīnīja 2. vietu.

ZELTA UN SUDRABA MEDAĻAS 
ORIENTĒŠANĀS SPORTĀ

5.–6. septembrī Carnikavā norisinājās 
Latvijas Orientēšanās federācijas rīko-
tais Latvijas čempionāts vidējā distancē. 
M35  grupā 22  dalībnieku konkurencē 
novadnieks Jānis Krūmiņš izcīnīja zel-
ta medaļu sešu kilometru distancē. Un 
sudraba  – kopā ar komandas “Briks-
nis SK” dalībniekiem jaunākajā veterānu 
grupā M120. 

TRĪS MEDAĻAS BADMINTONĀ
12. septembrī Valmierā norisinājās Latvijas Badmintona federācijas rīkotais MEGOGO 

senioru badmintona turnīrs. Novadnieki Una Tiliba un Ainārs Zanders katrs izcīnīja 
2. vietu sieviešu un vīriešu vienspēlēs. Savukārt jauktajās dubultspēlēs novada iedzīvotāji 
Olafs Krūzmētra pārī ar Aiju Mētru izcīnīja 3. vietu un vīriešu dubultspēlēs A. Zanders 
un O. Krūzmētra ierindojās 4. vietā.

PIRMIE PARAKANOE IZMĒĢINĀJUMI OZOLNIEKU EZERĀ  
30. augustā Latvijas Kanoe asociācija rīkoja pirmo treniņu Latvijas parasportistiem, kas

notika Ozolnieku ezerā. Iepazīšanās treniņā piedalījās daudzkārtējie paralimpisko spēļu 
čempioni Diāna Dadzīte un Aigars Apinis, kā arī citi Latvijas paralimpiskās komandas 
sportisti.

IZCĪNĪTAS MEDAĻAS, NOKOMPLEKTĒTAS 
FLORBOLA UN VOLEJBOLA KOMANDAS

Mārča Laidiņa sniegums sacensībās

Sudraba medaļas ieguvējs burāšanā  
Artis Kristers Graudums

Zelta un sudraba medaļas ieguvējs Jānis Krūmiņš
(trešais no kreisās) ar komandas “Briksnis SK” biedriem

Paralimpietis 
Aigars Apinis 
parakanoe 
izmēģinājuma 
treniņā 
Ozolnieku 
ezerā

ŠOSEZON OZOLNIEKU NOVADU FLORBOLA UN VOLEJBOLA SACĪKSTĒS 
PĀRSTĀVĒS KOMANDAS AR JAUNIEM DALĪBNIEKIEM

Volejbola komandas sastāvs

Florbola komandas sastāvs

Aija Mētra un 
Olafs Krūzmētra 

uz uzvarētāju 
pjedestāla, izcīnot 
3. vietu jauktajās 

dubultspēlēs

IZCĪNĪTAS MEDAĻAS, NOKOMPLEKTĒTAS 
FLORBOLA UN VOLEJBOLA KOMANDAS

5.–6. septembrī Carnikavā norisinājās 
Latvijas Orientēšanās federācijas rīko-
tais Latvijas čempionāts vidējā distancē. 
M35 grupā 22 dalībnieku konkurencē 
novadnieks Jānis Krūmiņš izcīnīja zel-
ta medaļu sešu kilometru distancē. Un 
sudraba – kopā ar komandas “Briksnis 
SK” dalībniekiem jaunākajā veterānu 
grupā M120.
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NOVADA IESTĀŽU UN TERITORIJAS 
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
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kamo rīcību arī autoceļa A8 (Rīga–
Jelgava–Lietuvas robeža  (Meitene)) 
un Branku krustojumā. Šajā krus-
tojumā rūpēs par novada iedzīvo-
tāju drošību pašvaldība uz valstij 
piederošas zemes par vairāk nekā 
pusmiljonu  (694  397  eiro) izbū-
vēja apgaismotu gājēju celiņu no 
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stāvlaukumus pie tās pašas dzelz-
ceļa pieturvietas. Jau līdz šā gada 
novembrim plānots ieguldīt vēl 
315 122 eiro, izbūvējot gājēju celiņa 
turpinājumu otrpus autoceļam A8. 
Kopumā drošai autoceļa A8 šķērso-
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valstij piederošā teritorijā ieguldīju-
si 1 009 519 eiro.

Pašvaldības vadība saskata, ka 
tagad tikai Satiksmes ministrijas 
rokās ir gājēju un transporta kustī-
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punktos. Turklāt gan gājēju celiņa 
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OZOLNIEKU JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRA JAUNĀS TELPAS 
OZOLNIEKU SPORTA SKOLĀ

BIEDRĪBA “TUVU” UZDĀVINA MĀJAS PIEBŪVI NOVADA ĢIMENEI

Biedrības “Tuvu” izveidotā 
brīvprātīgo komanda teju 60  cil-
vēku sastāvā  (23  Vācijas labdarī-
bas organizāciju “GAiN German” 
pārstāvji un 35  biedrības “Tuvu” 
brīvprātīgie) četru dienu laikā 
bez maksas uzbūvējusi piebūvi 
novada piecu bērnu ģimenes na-
mam, kurā kuplajai saimei jau 
sen bija kļuvis par šauru un ļoti 
vajadzīgajam remontam pietrūcis 
rocības. Nozīmīgu daļu projekta 
paveica novada jaunieši vecumā 
no 13 līdz 17  gadiem, kuri ak-
tīvi piedalās biedrības “Tuvu” 
rīkotajos pasākumos. Viņi iebe-
tonēja mājas jaunās daļas pama-

tus, kam vēlāk uzsēdināja divus 
jūras konteinerus. Paplašinātajā 
telpā brīvprātīgie izveidoja van-
nasistabu, virtuvi, dzīvojamo 
istabu, bērnu istabas, vecāku is-
tabu. Ģimenes ērtībām ierīkota 
arī bioloģiskā attīstīšanas iekārta 
un dziļurbums ar dzeramo ūdeni. 
Mājokļa pārveide notika, ģimenei 
procesu neredzot. Gan pieaugu-
šie, gan bērni valdījuši aizkustinā-
juma asaras ieraugot, kā pārvēr-
tušās viņu mājas. Meitenēm īpašs 
prieks par sen iztēloto logu viņu 
istabā. Vēl vairāk! No viņu istabas 
tagad var iziet uz āra terasi. 

Biedrības “Tuvu” informācija

BRANKĀS ATKLĀTS “TUVU” JAUNIEŠU CENTRS

Ģimenes nama piebūve projekta noslēgumā

Virtuve pirms būvdarbiem Virtuve pēc būvdarbiem

Meiteņu istaba pirms būvdarbiem Meiteņu istaba pēc būvdarbiem

Mājas apkārtne pirms būvdarbiem Mājas apkārtne būvdarbu sākumposmā
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Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr. 13/2020
APSTIPRINĀTI ar Ozolnieku novada domes

2020. gada 23. jūlija lēmumu Nr. 19 (prot. Nr. 14)
PRECIZĒTI ar Ozolnieku novada domes  

2020. gada 24. septembra lēmumu Nr. 8 (prot. Nr. 17)

Grozījumi
Ozolnieku novada domes 2018. gada 21. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 7/2018  

“Ozolnieku novada teritorijas uzturēšana un kopšana”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 5. un 6. punktu

Izdarīt Ozolnieku novada pašvaldības 2018. gada 21.  jūnija 
saistošajos noteikumos Nr. 7/2018 “Ozolnieku novada teritori-
jas uzturēšana un kopšana” šādus grozījumus: 
1. Svītrot 4.1.  punktā vārdus “publiski pieejamās teritorijās, 

t.sk. daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām funkcionāli piesais-
tītajos zemes gabalos”.

2. Izteikt 5. punktu sekojošā redakcijā:
 “5. Noteikumu 3. punktā minētās personas ciema teritorijā eso-

šam īpašumam nodrošina Piegulošās teritorijas kopšanu, tajā 
skaitā regulāru zālienu pļaušanu (zāles garums nedrīkst pār-
sniegt 10 cm), tikai tad,  ja Piegulošā teritorija ir apgrūtināta ar ap-
stādījumiem un citiem apgrūtinājumiem, kas kavē tās kopšanu.” 

3. Izteikt 10. punktu sekojošā redakcijā:
  “10. Noteikumu izpildi atbilstoši savai kompetencei kontrolē  

un administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā 
pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Ozolnieku novada Pašval-
dības policijas un būvvaldes amatpersonas. Administratīvo 
pārkāpumu lietas par noteikumu pārkāpšanu  izskata Ozol-
nieku novada Administratīvā komisija.” 

4.  Izteikt 11. punktu sekojošā redakcijā:
  “11. Par šo noteikumu prasību neievērošanu izsaka brīdināju-

mu vai piemēro naudas sodu fiziskajām personām no 2 nau-
das soda vienībām (10 euro) līdz 70 naudas soda vienībām 
(350 euro), juridiskajām personām no 2 naudas soda vienībām 
(10 euro) līdz 280 naudas soda vienībām (1400 euro).”

5.  Svītrot 12. punktu.

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs  Andris Ozoliņš

Ozolnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 13/2020
 “Grozījumi Ozolnieku novada domes 2019. gada 18. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7/2018 “Ozolnieku 

novada teritorijas uzturēšana un kopšana”” paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 2020. gada 1. jūlijā stājās spēkā Administratīvās atbildības likums. Pašvaldības sais-
tošie noteikumi ir daļa no administratīvās atbildības sistēmas, tādēļ nepieciešams 
nodrošināt noteikumu regulējuma saskaņošanu ar Administratīvās atbildības likumā 
ietvertajām normām.

2. Īss projekta satura izklāsts  Ar saistošo noteikumu grozījumiem naudas soda apmērs par noteikumu 
pārkāpšanu izteikts arī naudas soda vienībās, kā arī  noteikta amatpersonu un 
institūciju kompetence administratīvā pārkāpuma procesa veikšanā. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai nav nepieciešamības veidot jaunas institūcijas 
vai darba vietas, papildus ietekmi uz budžetu  tie neradīs.

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

Noteikumu grozījumiem nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par administratīvajām proce-
dūrām

Administratīvais process par noteikumu pārkāpšanu notiek atbilstoši Administra-
tīvās atbildības likuma normām.

6. Informācija par konsultācijām ar privāt-
personām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

     Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs             Andris Ozoliņš

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr. 14/2020
APSTIPRINĀTI ar Ozolnieku novada domes 

2020. gada 23. jūlija lēmumu Nr. 20 (prot. Nr. 14)
PRECIZĒTI ar Ozolnieku novada domes 

2020. gada 24. septembra  lēmumu Nr. 7 (prot. Nr. 17)

Grozījumi 
Ozolnieku novada domes 2019. gada 26. septembra saistošajos noteikumos Nr. 18/2019  

“Ozolnieku novada sabiedriskās kārtības noteikumi”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 4. punktu

Izdarīt Ozolnieku novada pašvaldības 2019.  gada 26.  sep-
tembra saistošajos noteikumos Nr. 18/2019 “Ozolnieku novada 
sabiedriskās kārtības noteikumi” šādus grozījumus: 
1. Svītrot 3.17. apakšpunktu.  
2.  Izteikt 4. punktu sekojošā redakcijā:
 “4. Par noteikumos  noteikto aizliegumu neievērošanu izsaka 

brīdinājumu vai piemēro naudas sodu fiziskajām personām no 
2 naudas soda vienībām (10 euro) līdz 14 naudas soda vienī-
bām (70 euro), juridiskajām personām no 2 naudas soda vienī-
bām (10 euro) līdz 100 naudas soda vienībām (500 euro).”

3.  Svītrot 5. punktu.
4.  Izteikt 6. punktu sekojošā redakcijā:
  “5. Noteikumu izpildi atbilstoši savai kompetencei kontrolē  

un  administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā 
pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Ozolnieku novada Paš-
valdības policijas amatpersonas. Administratīvo pārkāpumu 
lietas par noteikumu pārkāpšanu  izskata Ozolnieku novada 
Administratīvā komisija.” 

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs  Andris Ozoliņš

Ozolnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 14/2020
 “Grozījumi Ozolnieku novada domes 2019. gada 26. septembra saistošajos noteikumos Nr. 18/2019  

“Ozolnieku novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums

2020. gada 1. jūlijā stājās spēkā Administratīvās atbildības likums. Pašvaldības saistošie 
noteikumi ir daļa no administratīvās atbildības sistēmas, tādēļ nepieciešams nodrošināt 
noteikumu regulējuma saskaņošanu ar Administratīvās atbildības likumā ietvertajām 
normām.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošo noteikumu grozījumiem soda apmērs izteikts arī naudas soda vienībās, 
kā arī  noteikta amatpersonu un institūciju kompetence administratīvā pārkāpuma 
procesa veikšanā. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai nav nepieciešamības veidot jaunas institūcijas vai 
darba vietas, papildus ietekmi uz budžetu  tie neradīs.

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

Noteikumu grozījumiem nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Administratīvais process par noteikumu pārkāpšanu notiek atbilstoši Administratīvās 
atbildības likumā ietvertajām normām.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

    Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs             Andris Ozoliņš

Publiskai apspriešanai tiek nodots 
detālplānojums Jelgavas ielā 37 Ozolniekos 

Ozolnieku pagastā Ozolnieku novadā

Ozolnieku novada dome 2020.  gada 24.  septembrī ir pieņēmusi lēmumu 
Nr. 1 (protokols Nr. 17) “Par detālplānojuma Jelgavas ielā 37 Ozolniekos Ozolnie-
ku pagastā Ozolnieku novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai”.  

Publiskā apspriešana notiks no 05.10.2020. līdz 25.10.2020.  
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 13. oktobrī plkst. 17.00 

Ozolnieku novada domes sēžu zālē 2. stāvā Stadiona ielā 10 Ozolniekos Ozolnie-
ku pagastā Ozolnieku novadā. 

 Detālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt teritorijas izmantoša-
nas un apbūves noteikumus, veikt zemes vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 54660010328  (4,34 ha platībā) sadali, paredzot savrupmāju apbūvi un ar 
to saistīto inženiertehnisko nodrošinājumu, tostarp transporta organizācijas 
risinājumu, kā arī paredzot apbūves parametru un apgrūtinājumu noteikšanu 
katrai projektētai zemes vienībai, un precizēt (noteikt) detālplānojuma teritorijā 
atļautos teritorijas izmantošanas veidus.

Detālplānojuma risinājums (1. attēls) paredz izveidot 33 jaunas zemes vienī-
bas ar platību virs 800 m2, kas paredzētas savrupmāju apbūvei.  Jaunveidojamā 
Matīsa iela tiks izdalīta kā atsevišķa zemes vienība. 

1. att. Detālplānojuma teritorija un tās sadales shēma

Realizējot detālplānojumu, teritorijā tiks izbūvēti ūdensapgādes un sadzīves 
kanalizācijas tīkli, pieslēdzoties centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem, 
kas kopumā dos pozitīvu ieguldījumu vides sakārtošanā plānotajās apbūves 
teritorijās Ozolnieku ciemā. 

Detālplānojuma teritorijas sakārtošana un attīstība veicinās arī tuvākās ap-
kārtnes dzīves vides kvalitātes uzlabošanu.

Aicinām Ozolnieku novada iedzīvotājus iepazīties ar sagatavoto de-
tālplānojuma projekta priekšlikumu un iesaistīties projekta apspriešanā, 
uzdodot sev interesējošos jautājumus izstrādātājam publiskās apspriešanas 
sanāksmes laikā, kā arī iesniedzot priekšlikumus rakstiski. Ar detālplānojuma 
projektu publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties Ozolnieku novada paš-
valdības Attīstības un projektu daļā  (Skolas iela  10, Ozolnieki) pašvaldības 
darba laikā. Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma projektu varēs iepazīties 
Ozolnieku novada pašvaldības interneta vietnē www.ozolnieki.lv, sadaļā Pār-
valde/Plānošanas dokumenti/Detālplānojumi (https://www.ozolnieki.lv/parvalde/
planosanas-dokumenti/detalplanojums), sākot no 05.10.2020. Informācija tiek 
publicēta arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Priekšlikumus vai iebildumus rakstiski lūdzam iesniegt līdz 25.10.2020. 
Ozolnieku novada pašvaldībai Stadiona ielā 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, 
Ozolnieku novads, LV-3018, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē kan-
celejā. Elektroniski priekšlikumi iesniedzami ar elektronisko parakstu, iesūtot 
tos uz elektroniskā pasta adresi: ozolnieki@ozolnieki.lv. Iesniegumā jānorā-
da iesniedzēja vārds, uzvārds un adrese, bet juridiskām personām jānorāda 
nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs. Priekšlikumus iespējams iesū-
tīt, arī reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā   
(TAPIS) (https://geolatvija.lv/geo/tapis). 

Neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties Ozolnieku novada pašvaldības 
Attīstības un projektu daļā pie zemes ierīcības inženieres Kristas Tumo-
vas  (e-pasts  krista.tumova@ozolnieki.lv, tālr.  22334212) vai klātienē apmek-
lētāju pieņemšanas laikā  – pirmdienās no plkst.  8.00 līdz 17.00, ceturtdie-
nās no plkst. 15.00 līdz 19.00.

Attīstības un projektu daļa
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MIRUŠĀS PERSONAS 
(LĪDZ 24.09.2020.)

Andrejs Serga 1969.
Ādams Krišjānis 1934.
Guntis Liepa 1940.
Jēkabs Gross 1959.
Vilis Baiba  1956.
Vladislavs Tenčs 1954.

NOTIKUMI BIBLIOTĒKĀS
10. oktobrī plkst. 12.00 notiks Jelgavas novada 
Grāmatu svētki Līvbērzē. Aicinām pieteikties 

braucienam uz Grāmatu svētkiem savās bibliotēkās 
vai pa tālr. 63050184.

Ozolnieku novada Centrālā bibliotēka 
Literatūras izstādes:
12.–31.10.  “Ķirbju balle ir klāt!”
19.–31.10.  “Rodāri pasakas – tā ir skola gan prātam, gan sirdij.” Itā-

ļu rakstniekam Džanni Rodāri – 100.
Aktivitātes:
31.10. plkst. 10.00–12.00 radošā darbnīca “Mans ķirbītis”. (Lūdzam 
iepriekš pieteikties pa tālr. 63050184.)

Ānes bibliotēka
Literatūras izstādes:
1.–16.10. “Rudenī par veselību un imūnsistēmas stiprināšanu.”
5.–19.10.  “Oktobra gaviļnieki literatūrā” – ceļotājs Tūrs Heijerdāls.
20.–31.10.  “Oktobra gaviļnieki literatūrā”  – folklorists Krišjānis 

Barons.
Aktivitātes:
Sākot no 2. oktobra, piektdienās plkst. 11.00 Adīšanas klubiņš L. Sal-
miņas vadībā.

Garozas bibliotēka
Literatūras izstādes:
5.10.–23.10.  Itāļu rakstniekam Džanni Rodāri – 100.
26.10.–3.11.  Folkloristam, publicistam Krišjānim Baronam – 185. 
Aktivitātes:
2.10. plkst.  12.00–16.00 Apsveikuma kartīšu veidošana Skolotāju 
dienai.
26.–30.10. plkst.  12.00–16.00 Helovīna svētki. Radošā darbnīca 
“Spokainā maska”.

Vainu bibliotēka
Literatūras izstādes:
1.–13.10.  Latviešu rakstniecei, grāmatas “Vilkaču mantiniece” 

autorei Ilonai Leimanei (1905–1989) – 115. 
14.–30.10.  Latviešu aktrisei, skatuves karalienei Antrai Liedskalni-

ņai (1930–2000) – 90.  
Aktivitātes:
22. oktobrī plkst. 17.00 Lasīšanas pasākums senioriem bibliotēkā.

OZOLNIEKU NOVADA  
PII “SAULĪTE” AICINA DARBĀ:

pirmsskolas skolotāja 
palīgu (uz noteiktu laiku).

Dzīves aprakstu sūtīt uz e-pastu:  saulite@ozolnieki.lv. 
Uzziņas pa tālruni: 25611832.

Pašvaldības informatīvais izdevums “Ozolnieku Avīze”
Metiens 4200 eksemplāru. Iznāk vienu reizi mēnesī.
Izdevējs: Ozolnieku novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un 
informācijas daļa
Tālr. 63084702, e-pasts: avize@ozolnieki.lv
Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018
Iespiests: SIA “Poligrāfijas grupa MŪKUSALA”
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz “Ozolnieku Avīzi” obligāta.
Par rakstos minētajiem faktiem atbild autori.

KULTŪRAS PASĀKUMI OKTOBRĪ  
OZOLNIEKU NOVADĀ

*Pasākumiem Ozolnieku Tautas namā lūgums iepriekš pieteikties pa tālruni 28810322

Datums / laiks Pasākums Vieta

01.10.2020.
plkst. 16.00

Starptautiskās senioru dienas ietvaros aicinām uz tikšanos
ar farmaceiti Anitu Liberti nodarbībā “Dziedinošā daba 
veselībai rudenī”. Ar koncertprogrammu “Es šonakt sēdēšu uz 
jumta...” muzicēs aktieris Andris Bērziņš.
Pasākumā aicināti piedalīties visi interesenti.

Ozolnieku Tautas 
namā*

No 01.10.2020.
plkst. 9.00–17.00

Floristikas un rudens ražas izstāde. Garozas pakalpojumu 
centrā “Eži”

04.10.2020.
plkst. 14.00 un
plkst. 16.00

Plkst.14.00 – Pļaujas svētku Pateicības dievkalpojums. 
Rudens ražas izstāde.
Plkst.16.00 – Pļaujas svētkiem un Starptautiskajai senioru 
dienai veltīts koncerts. Muzicēs Aleksandra Špicberga un 
Vladimirs Kudrins.
Lūgums iepriekš pieteikties pa tālruni 29109265.

Salgales evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā

10.10.2020.
no plkst. 14.00

Kultūras sezonas atklāšanas pasākums “Vai no cirvja kāta var 
izvārīt zupu?”. Kulturāla maltīte rudenīgās noskaņās.
Dziedās, dejos, zupas vārīs  un visus cienās Ozolnieku novada 
amatiermākslas kolektīvi. Ieeja brīva.

Ārā pie Ozolnieku 
Tautas nama

11.10.2020.
plkst. 18.00

Zlēku amatierteātra izrāde “Plaģiāts jeb Mazais botānikas 
brīnums”. Režisore – Kristīne Kauliņa. Ieejas maksa 2,00 EUR. 
Lūgums iepriekš pieteikties pa tālruni 26121516.

Ānes Kultūras namā

No 14.10.2020.
plkst. 9.00–17.00

Māra Dzelzskalna gleznu izstāde. Garozas pakalpojumu 
centrā “Eži”

14.10.2020.
plkst. 18.00

“Radi pats savu mandalu”. Radīsim, krāsosim un noskaidrosim, 
ko mandala vēstī par katra personību. Nodarbību vada 
Līga Mickēviča. Līdzi jāņem parastie un krāsainie zīmuļi, 
dzēšgumija un lineāls. Dalība bez maksas.

Ozolnieku Tautas 
namā*

24.10.2020.
plkst. 14.00

Noras Bumbieres fonda jauno vokālistu konkursa fināls – 
koncerts. Pasākuma vadītāja Patrisha. Ieeja bez maksas.

Ozolnieku Tautas 
namā*

26.10.2020.
plkst. 18.00

Cepelīnu ballīte. Gatavosim tradicionālos un veģetāros 
cepelīnus. Līdzi jāņem kartupeļi, sīpols, gaļa vai biezpiens.
Lūgums iepriekš pieteikties pa tālruni 29109265.

Garozas pakalpojumu 
centrā “Eži”

30.10.2020.
plkst. 18.00

Helovīns Ozolniekos. Baidīsimies kopā meža ielokā, skatoties 
kādu “šausmenīti”. Sliktu laikapstākļu gadījumā baidīsimies 
katrs savās mājās.

Veselības takas mežā

SPORTA NOTIKUMI OKTOBRĪ, NOVEMBRĪ
Ozolnieku vidusskolas sporta zālē Jelgavas ielā 35

LATVIJAS ČEMPIONĀTS FLORBOLĀ, VĪRIEŠU 2. LĪGAS FK “OZOLNIEKI” MĀJAS SPĒLES
2. oktobrī plkst. 19.30 FK “Ozolnieki” – “Tērvete”
23. oktobrī plkst. 19.30 FK “Ozolnieki” – “NND”
6. novembrī plkst. 19.30 FK “Ozolnieki” – FK “Jūrmala”
LATVIJAS UN LIETUVAS NACIONĀLĀS VOLEJBOLA LĪGAS VK “OZOLNIEKI” MĀJAS SPĒLES
11. oktobrī plkst. 14.00 VK “Ozolnieki” – “Aizpute”
31. oktobrī plkst. 14.00 VK “Ozolnieki” – VK “Skrunda”

Ozolnieku ciemā
18. oktobrī no plkst. 11.00 “Ozolnieku Rudens pusmaratons 2020”

Emburgas sporta zālē
15. oktobrī plkst. 19.00 Badmintona vakars dubultspēlēs

Sporta klubā “Mālzeme”
30. oktobrī plkst. 17.30 Ānes ciemata turnīrs galda tenisā

Garozā
3. oktobrī plkst. 11.00 Disku golfa sacensības
7. novembrī plkst. 11.00 Disku golfa sacensības


