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Februārī beidzot esam 
sagaidījuši baltu sniega segu 
un, visticamāk, arī martā 
piedzīvosim ne tikai šīs 
ziemas zemāko gaisa 
temperatūru, bet arī dziļāko 
sniegu, steidzot izbaudīt 
novadā pieejamās iespējas 
aktīvam ziemas sportam. Tā 
kā sniegs priecē visur, tad 
pie TV ekrāniem, 
iedvesmojušies no Ziemas 
Olimpiskajām spēlēm, 
dosimies kopā ar ģimenēm 
izkustēties svaigā gaisā. 
Kamēr Ozolnieku
Slēpošanas trasē notiek
mežistrādes darbi, nāc un
baudi ziemu Sporta centra

Izbaudīsim
ziemas priekus!

stadionā un futbola 
laukumā, Emburgā pie 
Salgales pamatskolas, kā arī 
futbola laukumos Brankās 
un Ānē, kur ir iebrauktas
sliedes slēpošanai!
Novadnieki var izbaudīt ne 
tikai pasakaini baltas dabas 
ainavas brīvdienu pastaigās, 
bet arī zemledus 
makšķerēšanas azartu uz 
Ozolnieku ezera vai 
Lielupes, kā arī kopā ar 
bērniem doties uz 
Ozolnieku kalnu, kas 
daudzu gadu garumā jau 
kļuvis par iecienītu ģimeņu 
aktīvās atpūtas vietu.

Solvita Cukere 

Nominācijas "Mūža ieguldījums" uzvarētāja
un sabiedrības balsojuma balvas ieguvēja -
Valentīna Linde!
Nominācijas "Gada cilvēks" uzvarētājs -
Edgars Jānis Paulovičs un sabiedrības balsojuma 
balvas ieguvēja - Eva Segliņa!
Nominācijas "Gada sasniegums" uzvarētāji -
Jānis Krūmiņš, Ingūna Pētersone, Inta Vaškevica
un sabiedrības balsojuma balvas ieguvēja -
Inese Jumīte!
Nominācijas "Gada cilvēks uzņēmējdarbībā"
uzvarētāji - Dzintra un Rūdis Lūsiņi un Mārcis Laidiņš. 
Sabiedrības balsojuma balvas ieguvēji - Dzintra un 
Rūdis Lūsiņi!
Nominācijas "Gada saimnieks savā sētā" uzvarētāja - 
Velga Siliņa, "Lācīši", Salgales pagasts!

Svinīgi aizvadīta konkursa "Ozolnieku novada
Gada cilvēks 2017" laureātu godināšana
Apsveicam visus konkursa "Ozolnieku novada Gada cilvēks"
nominantus un uzvarētājus!

Lepojamies!



Atsaucoties pašvaldības 
aicinājumam, konkursā uz 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītā-
ja amatu bija pieteikušies 20 
kandidāti, no kuriem vērtēša-
nas komisija apstiprināšanai 
domes sēdē virzīja Ozolnieku 
novada Branku iedzīvotāju 
Lauru Gasparoviču.

8. februārī Ozolnieku novada 
domes sēdē deputāti vienbal-
sīgi Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītājas amatā apstiprināja 
atbilstošu juridisko izglītību 
ieguvušo Ozolnieku vidussko-
las absolventi Lauru Gasparo-
viču. Iepazīstoties ar deputā-
tiem, L.Gasparoviča atklāja, ka 
viņai vienmēr ir bijusi vēlme 
strādāt savā pašvaldībā.
Ir iegūta atbilstoša izglītība- 
profesionālais bakalaura grāds 
tiesību zinātnēs ar kvali�kāciju 
"Juriskonsults", bet šogad 
L.Gasparoviča absolvēs 
studijas profesionālajās 
maģistra tiesību zinātnēs ar 
kvali�kāciju "Jurists".
Laurai Gasparovičai līdzšinējā 
darba pieredze ir advokāta 
palīga, makstātnespējas 
administratora, tulka un 
juriskonsulta amatos. Domes 
sēdē Laura Gasparoviča 

iepazīstina deputātus ar 
atbilstību Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja amatam: 
“Man ir ļoti labas zināšanas 
juridiskajā jomā un spēju ātri 
apgūt jauno, ko apliecina tas, 
ka varu lepoties ar visaugstā-
kajiem vērtējumiem bakalaura 
studiju programmā visus 
studiju gadus, tādējādi esmu 
bijusi stipendijas un budžeta 
vietas laureāte, kā arī, uzvarot 
augstskolas rīkotajos konkur-
sos, esmu guvusi iespēju 
studēt Nīderlandē un Lietuvā 
bakalaura un maģistra studiju 
programmas ietvaros. Mana 
iepriekšējā darba pieredze ir 
saistīta ar pārstāvību tiesā, 
tādējādi man ir prasmes 
publiski runāt un uzstāties. 
Studējot ārzemēs, esmu 
ieguvusi iemaņas starpkultūru 
komunikācijas jomā, kas ir 
pilnveidojis manas saskars-
mes un komunikācijas 
prasmes, devis iespēju izpaus-
ties radoši. Uzskatu, ka mana 
izglītība apvienojumā ar 
manām personiskajām un 
profesionālajām prasmēm 
atbilst šī amata prasībām.”
Ir saņemts arī Tieslietu 
ministrijas atzinums, ka 
L.Gasparoviča atbilst šī amata 
prasībām. Jaunā Dzimtsaraks-
tu nodaļas vadītāja amatā 
stājās 21. februārī. Jauno 
vadītāju sagaida plašs darba 
lauks, jo pērn laulību reģistrā-
cijas zālē Brankās tika salaulāti 
107 pāri. Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītājas pārziņā ir arī 
novada jaundzimušo un 
mirušo iedzīvotāju reģistrācija.

Solvita Cukere

18. janvāra domes sēdē tika 
apstiprināts Ozolnieku novada 
2018. gada konsolidētais 
budžets. Tā kopējie ieņēmumi 
plānoti 14 647 985 eiro 
apmērā, bet izdevumi - 17 232 
900 eiro apmērā. Starpību 
starp ieņēmumiem un 
izdevumiem, ko veido 
paredzētās izmaksas 2018. 
gada kapitālieguldījumu plāna 
realizācijai, paredzēts segt no 
aizņēmumiem.
Kapitālieguldījumu plānā ir 
iekļauti darbi, kas vērsti uz 
novada sociālo un ekonomisko 
attīstību, piemēram, SAC 
"Zemgale" siltināšanas 
projekta noslēdzošā kārta, 
Teteles kapličas izbūve, 
Salgales pamatskolas sporta 
laukuma izbūve, drošas vides 

2018. gada 5. martā Ozolnieku novada 
domes Izglītības, kultūras un veselīga 
dzīvesveida veicināšanas komitejas 
sēdē tiks skatīts jautājums par 
Ozolnieku vidusskolas piegulošās 
teritorijas attīstības plānu, iekļaujot 
ieceri par jaunas pirmsskolas izglītības 
iestādes būvniecību ar 250 vietām, 
skolas aktu zāles būvniecību ar 400 
sēdvietām, kā arī sporta stadiona 
rekonstrukciju.

Atsaucoties pašvaldības 
aicinājumam, konkursā uz 
Saimniecības daļas 
vadītāja amatu bija 
pieteikušies 23 kandidāti, 
uz Iepirkumu un juridis-
kās daļas vadītāja amatu 
tika saņemti 3 pieteikumi, 
savukārt uz Attīstības un 
plānošanas daļas vadītāja 

amatu bija pieteikušies 10 
pretendenti.
Vērtēšanas komisijas 
locekļi: D. Liepiņš, A. 
Židkovs un I. Grundmane, 
noklausījušies kandidātus, 
pieņēma lēmumu par 
Attīstības un projektu 
daļas vadītāju iecelt Inesi 
Baumani, par Iepirkumu 

Noslēdzies konkurss uz Ozolnieku
novada domes amatu vakancēm

 

veidošanu, piemēram, ieviešot 
video novērošanu Ozolniekos, 
izbūvējot gājēju celiņu un 

apgaismojumu no dzelzceļa 
stacijas "Ozolnieki" virzienā uz 
Brankām līdz šosejai A8, 
uzbūvējot gājēju tiltu pār 

Iecavu pie Garozas pamatsko-
las, izbūvējot ceļa apgaismoju-
mu posmā no dzelzceļa 

pārbrauktuves "Dalbe" līdz 
Dalbes baznīcai, izbūvējot ceļa 
apgaismojumu un gājēju celiņu 
Ānē posmā no Atpūtas ielas 

līdz Bērzu ielai un Jaunatnes 
ielā, ēku, ceļu, inženierkomuni-
kāciju tīklu infrastruktūras 
uzlabošanu, piemēram, 
izbūvējot ūdensvadu uz 
Aizupēm, demontējot-pārbū-
vējot gāzes vadu Ānē, 
paplašinot ceļu un atjaunojot 
asfaltbetona segumu uz 
autoceļa no Brankām līdz 
Jaunzemju kapiem un Jelgavas 
ielā no Ozolnieku vidusskolas 
līdz Klijēnu ceļam.
Piesaistot Eiropas Lauksaim-
niecības Fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) līdz�nansējumu, 
turpināsies lauku grants ceļu 
uzlabošanas darbi, paredzot 
ceļu Speltes – Annuži – 
Strautiņi un Ņurdas - Mucenie-
ki atjaunošanu.
Lai realizētu plānveidīgu 

novada attīstību turpmākajos 
gados, 2018. gada budžetā ir 
ieplānoti līdzekļi peldbaseina 
tehniskā projekta izstrādei, 
Ozolnieku Sporta centra 
rekonstrukcijas projektēšanai, 
jaunas pirmsskolas izglītības 
iestādes projektēšanai pie 
Ozolnieku vidusskolas, 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīkla izbūvei Garozas ciemā u.c.
Par konkursā "Ģimenei 
draudzīgākā pašvaldība" 
iegūto naudas balvu 20 000 
eiro apmērā ir plānots 
uzlabot un papildināt bērnu 
rotaļlaukumus Dalbē, Ānē, 
Jaunpēterniekos, Ozolniekos, 
kā arī uzstādīt ielu vingrošanas 
rīkus Ānē.

Sabiedrisko attiecību un 
informācijas daļa

Par Ozolnieku novada pašvaldības 2018. gada budžeta ieguldījumiem

PIEŅEMŠANAS ĀNES
PAKALPOJUMU CENTRĀ

Balstoties uz Ānes 
iedzīvotāju sapulcē 
izskanējušo aicinājumu, 
katru mēnesi kāds no 
pašvaldības vadības 
pārstāvjiem dosies uz 
pieņemšanu Ānes
pakalpojumu centrā.

2018. gada 22. martā 
tikšanās Ānē:
plkst. 16:30 – 19:00,
kur pašvaldību pārstāvēs 
domes priekšsēdētāja 
vietnieks Guntars 
Akmentiņš. 

Dzimtsarakstu nodaļu turpmāk
vadīs Laura Gasparoviča

un juridiskās daļas 
vadītāju - Svetlanu 
Krūmiņu un par 
Saimniecības daļas 
vadītāju - Artūru 
Semjonovu. Savukārt 
par Izglītības nodaļas 
vadītāju komisijas locekļi, 
kuras sastāvā bija
D. Liepiņš, A. Židkovs,
I. Grundmane, Elīza Juste 
un Ervins Vēveris nolēma 
iecelt Anci Jaks.
Informējam, ka Svetlana 
Krūmiņa un Ance Jaks 
amata pienākumus sāka 
pildīt 19. februārī, bet 
Artūrs Semjonovs - 1. 
martā.

Sabiedrisko attiecību
un informācijas daļa

Izglītības, kultūras un veselīga 
dzīvesveida veicināšanas 
komitejas sēdē tiks skatīts 
jautājums par Ozolnieku 
vidusskolas teritorijas
attīstības plānu

«Ozolnieku Avīze»; Metiens – 3500 eks. Iznāk reizi mēnesī.
Reģistrācijas Nr. 00702098
Izdevējs: Ozolnieku novada dome, adrese: Stadiona iela 10,
Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018
Redaktore: Solvita Cukere
Tālr. 29448482, e-pasts: avize@ozolnieki.lv

Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Ozolnieku Avīzi» obligāta. 
Par rakstos minētajiem faktiem atbild autors. 

Ja Tu saņem izdevumu “Ozolnieku Avīze” savā pastkastītē vēlāk par kārtējā mēneša 10. datumu, 
ziņo, rakstot uz e-pastu: avize@ozolnieki.lv, lai mēs varam pārrunāt konkrēto gadījumu ar 
izdevuma piegādātāju!
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Novērtē izdevumā „Ozolnieku Avīzes ieviestās izmaiņas!

Cienījamie izdevuma “Ozolnieku Avīze” lasītāji! Aicinām aizpildīt anketu un 
paust savu viedokli par pēdējā pusgada laikā veiktajām izmaiņām izdevuma 
saturiskajā un vizuālajā noformējumā. Aizpildītās anketas lūgums iesniegt 
Jums tuvākajā pašvaldības pakalpojumu centrā vai bibliotēkā līdz 2018. gada 
29. martam.
1.Vai, Jūsuprāt, ir svarīgi, lai pašvaldība turpinātu ziņot par notikumiem 

Ozolnieku novada dzīvē ar izdevuma „Ozolnieku Avīze” starpniecību?
              Jā             Nē
2. Kādu drukas materiālu Jums ir vieglāk pārskatīt un uztvert?  
      krāsainu        melnbaltu 
3. Vai šobrīd lietotais burtu izmērs ir ērts lasīšanai?
        Jā      Nē, burtus vajadzētu lielākus          Nē, burtus   
             vajadzētu mazākus
4. Kāds, Jūsuprāt, ir piemērotākais izdevuma lappušu skaits?
              16 lpp.             8 lpp.
5. Jūsu ierosinājumi izdevuma vizuālā noformējuma un satura 

papildināšanai: 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Sabiedrisko attiecību un informācijas daļa

Šeit būs gājēju celiņš no Ozolnieku stacijas līdz autoceļam A8.



Ozolniekos - 21. marts
 Adreses: * Skolas iela 11;
 * Rīgas iela18;
 * Parka ielas iekšpagalmā;
 * Kastaņu iela (pie garāžām);
 * Aizupes rajons (Aizupes 4).

Lielgabarīta
atkritumu
savākšanas
grafiks martā

Cenu pagastā, Brankas - 21. marts
 Adreses: *Saules iela 7b
 (pie garāžām);
 *Spartaka iela
 (pretī ūdenstornim).

Āne un Tetelē - 7. marts
Ānē: * Celtnieku iela 2;
 * Pie Celtnieku ielas 14;
 * Jaunatnes iela 5;
 * Celtnieku iela 9 (pie Sporta ielas).
Tetelē: * Skolas iela 11;
 * Bērzu iela 5. 

Garozā (1x ceturksnī) 
Adrese: Iecavas iela 9 (pie mikrorajona).
Emburgā (1x ceturksnī)
Adrese: 1. maija iela 5.
Dalbē un Jaunpēterniekos -
pēc nepieciešamības un informācijas no
iedzīvotājiem, tiks iekļauts maršrutā.

Saskaņā ar Saeimā pieņemta-
jiem grozījumiem Atkritumu 
apsaimniekošanas likumā 
(o�ciālā publikācija 20.12.2017.) 
un Dabas resursu nodokļa 
likumā, no 2018. gada 1. janvāra 
Ozolnieku novada iedzīvotājiem 
maksa par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu ir pieaugusi 
par 37%, jeb no Ozolnieku 
novada domes apstiprinātās 
maksas EUR 10,37 par 1m3 līdz 
apsaimniekotajā aprēķinātajai 

maksai EUR 14,19 par 1m3 (ar 
PVN).
Ņemot vērā likuma grozījumus, 
no 2018. gada 1. janvāra pašval-
dībai vairs nav tiesību ar savu 
lēmumu apstiprināt kopējo 
atkritumu apsaimniekošanas 
maksu. Pašvaldība var ietekmēt 
tikai maksu par atkritumu 
apsaimniekotāja darbībām. 
Atbilstoši  2014. gada 21. martā 
ar SIA „L&T” (tagad SIA „Clean 
R”) noslēgtajam Līgumam “Par 

tiesībām veikt sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanu Ozolnieku 
novadā”, minētā maksa ir 
noteikta EUR 2,19 (bez PVN) par 
1m3 un Ozolnieku novada 
pašvaldība līdz šim nav pieļāvusi 
tās paaugstināšanu.
Savukārt otru atkritumu apsaim-
niekošanas maksas daļu – tarifu 
par atkritumu apglabāšanu 
atkritumu poligonos, kur ir 
ietverts dabas resursu nodoklis, 
pašvaldībai nav tiesības 

ietekmēt un to apstiprina 
Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisija. Atbilstoši 
komisijas lēmumam, apsaimnie-
kotājs to iekļauj atkritumu 
maksā ar tarifa spēkā stāšanās 
dienu.
Līdz ar to Saeimas pieņemtie 
likumu grozījumi ir ietekmējuši 
to, ka Dabas resursu nodoklis 
par sadzīves atkritumu apglabā-
šanu no 2017. gada ir kāpis par 
40%, sastādot EUR 35,00 par 

tonnu gadā, iepriekšējo EUR 
25,00 vietā. Tāpat būtiski ir 
palielinājies poligona "Brakšķi" 
sadzīves atkritumu apglabāša-
nas tarifs 2018. gadā, kas uz 
paaugstinātā dabas resursu 
nodokļa rēķina ir audzis par 
54,37%, sastādot EUR 47,70 par 
tonnu (bez PVN), iepriekšējo 
EUR 30,90 par tonnu (bez PVN 
un bez DRN) vietā.

Jana Vilciņa,
Iepirkumu un juridiskās daļas juriste

Saeimai apstiprinot izmaiņas likumos, ir būtiski kāpināts iedzīvotāju un uzņēmēju atkritumu apsaimniekošanas izmaksu slogs

 Nekustamā īpašuma nodokļa 
(NĪN) aprēķins 2018.gadā tika 
veikts saskaņā ar likumu „Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 
un Ozolnieku novada domes 
2016.gada 11.oktobra saistoša-
jiem noteikumiem Nr.16/2016 
„Par nekustamā īpašuma 
nodokli Ozolnieku novadā 
2017.gadā”.”. Noteikumi ir 
publicēti 2016.gada oktobra 
„Ozolnieku Avīzē”. 
2018.gadā NĪN likme par 
zemi, mājokli un ēkām 
nemainās,
0,2% no kadastrālās vērtības, 
kas nepārsniedz 56 915 eiro;
0,4% no kadastrālās vērtības 
daļas, kas pārsniedz 56 915 
eiro, bet nepārsniedz 106 715 
eiro; 
0,6% no kadastrālās vērtības 
daļas, kas pārsniedz 106 715 
eiro.
2018.gadā netiek apliktas 
dzīvojamo māju palīgēkas, ja 
tās netiek izmantotas saimnie-
ciskās darbības veikšanai. 
Izņēmums ir garāžas, par tām 
būs jāmaksā - nodokļa likme 
kā par dzīvojamām ēkām no 
0,2% - 0,6%. 
 2018.gadā apliek ar nekus-
tamā īpašuma nodokļa likmi 
3 % apmērā vidi degradējo-
šu, sagruvušu vai cilvēku 
drošību apdraudošu būvi un 
arī būves, kuras būvniecībā 
pārsniegts normatīvajos aktos 
noteiktais kopējais būvdarbu 
veikšanas ilgums, ar nākamo 
mēnesi pēc būvniecības 
termiņa izbeigšanās no 
lielākās kadastrālās vērtības, 
būvei piekritīgās zemes 
kadastrālās vērtības vai būves 
kadastrālās vērtības.
2018.gadā ar papildlikmi 
1.5% apmērā apliek 
neapstrādātu lauksaimniecī-
bā izmantojamo zemi, 
izņemot zemi, kuras platība 
nepārsniedz vienu hektāru vai 
kurai normatīvajos aktos ir 
noteikti lauksaimnieciskās 
darbības ierobežojumi.
Aprēķins tiek veikts saskaņā ar 
likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 3.panta 1.1 
daļu. Apsekošanu, pamatojo-
ties uz MK 2010.gada 13.jūlija 
noteikumiem Nr.635 „Kārtība, 
kādā apseko un nosaka 
neapstrādātās lauksaimniecī-
bā izmantojamās zemes 

Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins un samaksas kartība Ozolnieku novadā 2018. gadā
platību un sniedz informāciju 
par to”, veic LAD Zemgales 
reģionāla lauksaimniecības 
pārvalde. 
Saņemot maksāšanas paziņo-
jumu par papildus aprēķināto 
nodokli 1.5% apmērā nodokļa 
maksātājs, viena mēneša laikā 
to var apstrīdēt, ar iesniegumu 
vēršoties pašvaldībā, ja uzska-
ta, ka teritorija ir nopļauta, 
noganīta, sakopta.

Nekustamā īpašuma nodokli 
par daudzdzīvokļu dzīvoja-
mo māju (tās daļu), kas 
ierakstīta zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda, un 
pašvaldībai piederošo vai 
piekritīgo zemi, uz kuras šī 
māja atrodas, maksā pašval-
dības daudzdzīvokļu dzīvo-
jamās mājas (tās daļu) 
īrnieki un nomnieki, kuriem 
īres un nomas līgumi slēgti 
ar pašvaldību, vai personas, 
kuras īpašuma tiesības uz 
dzīvojamo māju (tās daļu) 
ieguvušas līdz dzīvojamās 
mājas privatizācijai, vai 
dzīvokļu īpašumu tiesiskie 
valdītāji (līdz nekustamā 
īpašuma reģistrēšanai 
zemesgrāmatā).
Sākot ar 2018.gadu daudz-
dzīvokļu māju dzīvokļu 
īpašnieki un īrnieki saņēma 
NĪN aprēķinu arī par  zemi. 
Komunālo pakalpojumu 
rēķinā no SIA Ozolnieku 
KSDU aprēķins par zemi 
vairs nebūs iekļauts.
Zemes nomas maksas 
apmērs 2018.gadā nav 
mainījies, tas ir 0.5% un 1.5% 
no zemes kadastrālās vērtības, 
atkarībā no zemes lietošanas 
mērķa un + PVN 21%.
Nekustamā īpašuma nodok-
ļa summa ir samazināma par 
50% no aprēķinātās nodokļa 

summas, bet ne vairāk par 
500 euro, par likuma 3. panta 
pirmās daļas 2. punktā 
minētajiem nekustamā 
īpašuma nodokļa objektiem — 
dzīvojamām mājām neatkarīgi 
no tā, vai tās ir vai nav sadalī-
tas dzīvokļu īpašumos, 
dzīvojamo māju daļām, telpu 
grupām nedzīvojamās ēkās, 
kuru lietošanas veids ir 
dzīvošana, un tām piekritīgo 

zemi personai, ja šai personai 
(pašai vai kopā ar laulāto) vai 
tās laulātajam taksācijas gada 
1. janvārī ir trīs vai vairāk bērnu 
vecumā līdz 18 gadiem (arī 
aizbildnībā esoši vai audžuģi-
menē ievietoti bērni) vai bērni 
līdz 24 gadu vecumam, kuri 
iegūst vispārējo, profesionālo 
vai augstāko izglītību, un ja 
personai vai tās laulātajam 
šajā objektā ir deklarētā 
dzīvesvieta kopā ar vismaz 
trim no minētajiem bērniem. 
Minētos atvieglojumus piemē-
ro arī gadījumā, ja nekustamā 
īpašuma īpašnieks vai 
tiesiskais valdītājs ir kāds no 
šajā panta daļā minētajiem 
bērniem vai personas vai tās 
laulātā pirmās pakāpes 
augšupējais radinieks, kuram 
šajā objektā ir deklarētā 
dzīvesvieta.
Pamatojoties uz likumu „Par 
nekustamā īpašuma nodok-
li”, personai, kura ir atzīta 
par „Trūcīgu” tiek piemērots 
NĪN atvieglojums 90% un 
personai, kura atzīta par 
„Maznodrošinātu” tiek 
piemērots NĪN atvieglojums 
– 50%, nekustamā īpašuma 
nodoklim par mājokli un par 
zemi, kas ir saistīta ar mājokļa 
īpašumu, uz laiku, kad ir 
piešķirts statuss „trūcīgs” un 
„maznodrošināts”. Nodokļa 

maksātājiem ir iespējams 
vērsties ar iesniegumu pašval-
dības Sociālajā dienestā, 
aizpildīt ienākumu deklarāciju 
un, ja statuss atbilst „trūcīgs” 
vai „maznodrošināts”, tad 
atlaide tiks aprēķināta. 
Represētās personas saņem 
50% nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu par 
īpašumu, kas ir šo personu 
īpašumā vai valdījumā, ja, līdz 
taksācijas gada 1.februārim 
iesniedz pašvaldība iesniegu-
mu par nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu un apliecināju-
mu, ka īpašums     netiek 
izmantots saimnieciskajā 
darbībā. 
Ozolnieku novada domes 
Saistošie noteikumi 
Nr.4/2015, kas apstiprināti 
2015.gada 9.jūnija sēdē 
nosaka veselu virkni nekus-
tamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumus, kas bija 
spēkā jau 2016.gadā un ir 
spēkā arī 2018.gadā:
• pirmās un otrās grupas 

vientuļiem invalīdiem, 
• pensionāriem, kuriem nav I 

šķiras likumisko mantinie-
ku; 

• �ziskām personām, kurām uz 
taksācijas gada 1.janvāri ir 
divi bērni, kuri deklarēti 
Nodokļa objektā; 

• Ozolnieku novada teritorijā 
esošas ēkas vai būves 
īpašniekiem, kuri to 
nodevuši ekspluatācijā- par 
nākamajiem trīs taksācijas 
gadiem; 

• NĪN maksātājiem, kuriem 
pamata dzīves vieta 
deklarēta Ozolnieku novada 
pašvaldībā no citas pašval-
dības un kuri līdz šim nav 
bijuši deklarēti Ozolnieku 
novada teritorijā – par 
nākamajiem diviem 
gadiem. 

Saistošie noteikumi ir publicēti 
Ozolnieku novada pašvaldības 
mājas lapā un informatīvajā 
izdevumā „Ozolnieku Avīze”. 
Lai saņemtu kādu no minēta-
jiem NĪN atvieglojumiem, 
nodokļa maksātājam ar iesnie-
gumu jāvēršas Ozolnieku 
novada pašvaldībā Ozolniekos 
vai Salgales pagasta pārvaldē, 
vai Ānes, Branku un Garozas 
pakalpojumu centros. 
 2017.gadā otrā pusē tika 

uzsākts intensīvs darbs ar 
nekustamā īpašuma nodokļa 
parādniekiem, izsūtot brīdinā-
jumus par parādiem,  aicinot 
nomaksāt parādu vai slēgt 
Vienošanos ar pašvaldību par 
NĪN parāda nomaksu pa 
daļām, ja nav iespējams 
parādu nomaksāt uzreiz. 
Elektroniski Brīdinājumi un 
Atgādinājumi uz reģistrētajām 
@pasta adresēm no datu 
bāzes tiek sūtīti automātiskajā 
režīmā. Aktivitāte no parādnie-
ku puses ir ļoti zema, tāpēc 
sākot ar 2018.gada februāra 
mēnesi ir uzsākta NĪN parādu 
piedziņa bezstrīda kārtībā, 
piesaistot Zvērinātus Tiesu 
izpildītājus, līdz ar ko, parād-
nieku izdevumi krietni palieli-
nāsies. Šobrīd Lēmums par 
parāda piedziņu bezstrīda 
kārtībā ZTI ir iesniegts par 
divām juridiskām personām un 
piecām �ziskām personām, 
kopsummā par 23 388 EUR. 
Parāda piedziņas process 
turpinās. Aicinām nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājus 
un parādniekus savlaicīgi veikt 
kavētos un kārtējos 2018.gada 
maksājumus!
Ikviena �ziska un juridiska 
persona var noskaidrot 
informāciju par saviem nekus-
tamajiem īpašumiem, to 
sastāvu, platībām, kadastrāla-
jām vērtībām Valsts zemes 
dienesta datu bāzē www.ka-
dastrs.lv, vai portālā 
www.epakalpojumi.lv sadaļā 
„Mani dati kadastrā”.
Aicinu nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājus �ziskas 
un juridiskas personas sūtīt 
savu e-pastu uz pašvaldības 
mājas lapu vai uz lidija.zu-
kovska@ozolnieki.lv, lai 
maksāšanas paziņojumu 
saņemtu ātri, personīgi un 
samaksu veiktu likumā 
noteiktajos termiņos līdz 
31.martam,15.maijam, 15.au-
gustam un 15.novembrim. 
Iedzīvotājiem lūgums pie sava 
īpašuma uzstādīt pastkastīti, 
jo, tiem NĪN maksātājiem, 
kuriem pastkastītes nav vai ir 
bojāta, maksāšanas paziņoju-
mus nav kur ielikt, tie tiek nesti 
atpakaļ. Neskaidrību gadīju-
mos, lūdzu, zvaniet 
63057762.

Lidija Žukovska,
Nodokļu administratore
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Cienījamie Ozolnieku
iedzīvotāji!

Izmaiņas iedzīvotajiem sociālās
palīdzības saņemšanai

palīdzības saņemšanā, kas stājušās spēkā ar 2018. gadu.

Iepazīstinām iedzīvotājus 
ar galvenajām izmaiņām 
pašvaldības saistošajos 
noteikumos sociālās 
palīdzības saņemšanā, 
kas stājušies spēkā ar 
2018. gadu.
Veiktas izmaiņas saistošo 
noteikumu punktos:
 2.10. Krīzes situācija ir 
situācija, kurā ģimene 
(persona) katastrofas vai 
citu no ģimenes (personas) 
gribas neatkarīgu apstākļu 
dēļ pati saviem spēkiem 
nespēj nodrošināt savas 
pamatvajadzības un tai ir 
nepieciešama psihoso-
ciāla vai materiāla palīdzī-
ba.
6. Atbilstību trūcīgas ģime-
nes (personas) statusam 
pašvaldībā izvērtē un 
nosaka atbilstoši normatī-
vajiem aktiem par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par 
trūcīgu
16.3. Vienreizējs pabalsts 
krīzes (ne tikai ārkārtas) 
situācijā.
22.Vienreizējs pabalsts 
ārkārtas situācijā tiek 
piešķirts līdz 400,00 euro 
vienai ģimenei (personai), 
neizvērtējot ģimenes 
(personas) materiālo 
stāvokli, izvērtējot katru 
gadījumu individuāli, pēc 
dokumentu, kas apliecina 
krīzes situācijas faktu, 
iesniegšanas.
27. Bez vecāku gādības 
palikušam bērnam-bārenim, 
kurš sasniedzis pilngadību, 
beidzoties ārpusģimenes 
aprūpei audžuģimenē, pie 
aizbildņa, vai internātskolā, 
tiek piešķirts vienreizējs 
pabalsts, patstāvīgas dzīves 

uzsākšanai divu sociālā 
nodrošinājuma pabalstu 
apmērā, t.i., 128,06 euro vai 
invalīdiem kopš bērnības - 
213,44 euro. Pēc ārpusģi-
menes aprūpes beigšanās 
pilngadību sasniegušajam 
bērnam piešķir vienreizēju 
pabalstu sadzīves priekš-
metu un mīkstā inventāra 
iegādei 320,00 euro vai arī 
pabalsts var tikt izsniegts 
mantiski.
28. Ja pilngadību sasniegu-
šais bērns turpina mācības 
vispārējās vai profesionālās 
izglītības iestādē, kas ir 
tiesīga izsniegt valsts atzītus 
vispārējās izglītības vai 
valsts atzītus profesionālo 
izglītību un profesionālo 
kvali�kāciju apliecinošus 
dokumentus, un saskaņā ar 
izglītības jomu regulējošajos 
normatīvajos aktos noteikto 
kārtību sekmīgi apgūst 
izglītības programmu, 
pašvaldība, kuras bāriņtiesa 
pieņēmusi lēmumu par 
bērna ārpusģimenes aprūpi, 
viņam izmaksā pabalstu 
ikmēneša izdevumiem, kas 
nav mazāks par valsts 
sociālā nodrošinājuma 
pabalsta apmēru, t.i., 64,03 
euro mēnesī vai invalīdiem 
kopš bērnības – 106,72 
euro. Pabalstu izmaksā ne 
ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma 
sasniegšanai.
30. Bērnam bārenim un 
bērnam, kurš palicis bez 
vecāku gādības un atrodas 
bērnu aprūpes iestādē, 
audžuģimenē vai pie aizbild-
ņa, no dienas, kad bērns 
sasniedzis pilngadību, līdz 
24 gadu vecuma sasniegša-
nai tiek piešķirts dzīvokļa 
pabalsts izdevumiem, kas 

saistīti ar dzīvojamās telpas 
īri un lietošanu, bet ne vairāk 
kā 150,00 euro mēnesī, 
pamatojoties uz maksāju-
mus apliecinošiem doku-
mentiem par veiktajiem 
maksājumiem.
47. Pabalstu izdevumu 
segšanai par ārstēšanos 
stacionārā un izdevumu 
segšanai par recepšu medi-
kamentu (kuri pēc ārsta 
ieteikuma nepieciešami, lai 
nodrošinātu klienta dzīves 
kvalitātes saglabāšanu) 
iegādi pēdējo 3 kalendāro 
mēnešu laikā līdz iesniegu-
ma iesniegšanas brīdim, 
piešķir trūcīgām un mazno-
drošinātām personām, 
kuras nav nodokļu maksātā-
ji, ne vairāk kā 50% no 
iztērētās summas par pēdē-
jiem 3 kalendārajiem mēne-
šiem, un ne vairāk kā 210,00 
euro kalendārajā gadā.
49. Pabalstu zobu protezē-
šanas izdevumu segšanai 
50% apmērā, bet ne vairāk 
kā 100,00 euro gadā, piešķir 
trūcīgām un maznodrošinā-
tām personām, kuras nav 
nodokļu maksātāji.
Saistošajos noteikumos 
ieviesti jauni punkti:
 2.12. Apgādnieks ir perso-
na, kurai saskaņā ar 
likumu vai tiesas nolēmu-
mu ir pienākums rūpēties 
par savu laulāto, bērniem 
vai vecākiem.
10.5.3. Pabalsta saņemšanai 
par kurināmā iegādi 
jāiesniedz kurināmā 
apmaksu apliecinoši 
dokumenti ar maksātāju 
identi�cējošiem datiem. 

Ozolnieku novada
Sociālais dienests

SIA "OKSDU" aicina daudz-
dzīvokļu māju iedzīvotā-jus 
ar atbildību izturēties pret 
mājas obligāti veicamajām 
uzturēšanas darbībām, tai 
skaitā ugunsdrošību, jo 
pretējā gadījumā iestājas 
dzīvojamās mājas dzīvokļu 
īpašnieku atbildība.Ozolnie-
ku novada daudzdzīvokļu 
namos ir konstatēta situāci-
ja, kad tiek ekspluatētas 
esošajam dūmvadam 
neatbilstošas apkures 

ierīces. Ēkās ir izbūvēti 
mūrēti ķieģeļu dūmvadi bez 
oderējuma, kas sekmē 
pastiprinātu dūmvadu 
aizsērēšanu, izmantojot 
lēnas degšanas tipa lielas 
jaudas apkures katlus. Dūm-
vadā esošā darva un sodrēji 
šādos gadījumos mēdz 
uzliesmot un var būt par 
cēloni ugunsgrēkam. Uguns 
var izplatīties ēkas bēniņos 
caur nolietotu un neblīvu 
dūmvada mūrējumu. Ir 
sastopamas mājas, kuru 
iedzīvotāji patvaļīgi izbūvē-
juši dūmvadus, kas apdraud 
ne tikai ugunsdrošību, bet 
arī cilvēkus un automašīnas, 
jo to stiprinājumi bieži vien 
ir trausli un nedroši. Lai 
mazinātu ugunsnelaimes 
izcelšanās iespējamību, 
regulāri jāveic dūmvada 
stāvokļa apsekošana, 
tīrīšana, jāizmanto atbilstošs 
kurinā-mais un esošajam 
dūmvadam atbilstošas 
iekārtas. Var arī kvalitatīvi 
izbūvēt citu dūmvadu, 
ievērojot noteiktos normatī-
vus. Iedzīvotājiem jāņem 
vērā malkas un cita veida 
kurināmo materiālu izvieto-
šana tam paredzētās vietās. 
Nekādā gadījumā nedrīkst 
uzglabāt degošu mantu 

Gada sākumā “Ozolnieku 
KSDU” esam saņēmuši 
daudzus iedzīvotāju 
jautājumus par apsaimnie-
kojamo māju pieguļošajām 
platībām un aprēķinātajiem 
siltuma rēķiniem. Radušos 
situāciju skaidro Andris 
Zābelis, SIA "Ozolnieku 
KSDU" izpilddirektors.
1) Iepriekšējā SIA “Ozolnieku 
KSDU” vadība, balstoties uz 
Ozolnieku domes saistoša-
jiem noteikumiem Nr.15/2010 
“OZOLNIEKU NOVADA 
TERITORIJAS LABIEKĀRTO-

Cienījamie izdevuma “Ozolnieku Avīze” lasītāji! 
Aicinām aizpildīt anketu un paust savu viedokli par 
sadarbību ar Ozolnieku novada Sociālo dienestu, 
novērtējot līdzšinējo sadarbības pieredzi, ja tāda ir 
bijusi pašam vai kādam no ģimenes locekļiem.
Atzīmējiet ar “x” Jūsuprāt atbilstošāko atbildes 
variantu:

1. Sociālais dienests profesionāli veic tam uzticētos
pienākumus
2. Sociālā dienesta darbu nepieciešams pilnveidot  
3. Sadarbībā ar Sociālo dienestu ir bijusi negatīva pieredze   
4. Nav bijusi pieredze sadarbībā ar Sociālo dienestu

Vieta Jūsu komentāram: 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

krājumu ēku pagrabos un 
bēniņos.Ugunsdrošības 
pakalpojumos ietilpst arī 
māju apsekošana un audita 
formas aizpildīšana, problē-
mu konstatēšana, nepiecie-
šamo atbilstošo zīmju, stāva 
numuru izvietošana, 
instrukciju sagatavošana, 
ugunsdrošības plānu izstrā-
dāšana, t.sk. paredzamo 
izmaksu noteikšana uguns-
drošības pasākumu veikša-
nai, visas dokumentāci-jas 

iesniegšana apsaimniekotā-
jam vai izvietošana, pārstā-
vība VUGD pārbaužu laikā, 
piedalīšanās sapulcēs, 
iedzīvotāju konsultēšana un 
iesaistīšanās ugunsdrošības 
līmeņa uzlabošanā. Regulā-
ra ēku apsekošana, problē-
mu identificēšana un ziņoju-
mi apsaimniekotājam.Lielā-
kās problēmas, apsekojot 
daudzdzīvokļu ēkas, ir sliktā 
stāvoklī esošās elektroinsta-
lācijas, koplietošanas 
apgaismojums un citas ar 
elektrību saistītās lietas, 
nenoslēgti bēniņi, neizvāk-
tas mantas no kāpņu telpām 
un pagrabiem. Daudzdzī-
vokļu māju vecākie ir 
informēti, ka no 2017. gada 
septembra stājusies spēkā 
komplicētāka elektroinstalā-
cijas mērījumu metodika.Ja 
iedzīvotāji paši uzņemsies 
kārtot apsaimniekošanas 
tāmē obligāti veicamās 
darbības iekļautos uguns-
drošības uzturēšanas pakal-
pojumus, un nepilnības 
netiks pilnībā novērstas, tad 
tiks sastādīti pārkāpumu 
akti un iestāsies mājas 
iedzīvotāju solidārā atbildī-
ba.

SIA "Ozolnieku KSDU"

Iedzīvotāji ir atbildīgi
par ugunsdrošību

ŠANA, UZTURĒŠANA UN 
AIZSARDZĪBA”, veica māju 
teritoriju uzmērīšanu, kā 
rezultātā, kļūdaini izprotot 
noteikumus, tika uzmērītas 
papildus platības. Rezultātā 
pieauga dzīvojamo māju 
pieguļošās platības, kas 
sadārdzināja apsaimniekoša-
nas izmaksas un iedzīvotāji 
saņēma rēķinus ar neprecī-
ziem uzmērījumiem. 
Pateicoties iedzīvotāju 
vērīgumam, šī kļūda ir 
saprasta un problēma 
aktualizēta. Informējam 

apsaimniekojamo māju 
iedzīvotājus, ka pavasarī, 
pieaicinot māju pilnvarotos 
pārstāvjus, veiksim atkārtotu 
mājām pieguļošo teritoriju 
uzmērīšanu. Pēc platību 
korekcijas tiks veikts platību 
maksājumu pārrēķins. 
Atvainojamies iedzīvotājiem 
par sagādātajām neērtībām!
2) SIA "Ozolnieku KSDU" 
informē, ka, sakarā ar 
saņemtajām sūdzībām par 
neskaidrībām ar komunālo 
pakalpojumu neuzskaitāmo 
lielumu aprēķināšanas 
metodiku, uzņēmums veiks 
automātiskās rēķinu izrakstī-
šanas sistēmas aprēķina 
algoritmu pārskatīšanu un 
uzlabošanu. Šo darbību 
mērķis ir uzlabot sniegto 
pakalpojumu kvalitāti un 
izrakstīto rēķinu precizitāti.   

SIA “Ozolnieku KSDU”

Novērtē Ozolnieku novada Sociālā dienesta darbu?!

□
□
□
□

Aizpildītās anketas lūgums iesniegt Jums tuvākajā pašvaldības pakalpojumu centrā vai
bibliotēkā līdz 2018. gada 29. martam.
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oriģinalitāti piešķīra katrai 
pašvaldībai īpaši izveidota 
pastmarka, kas sevī ietvēra 
pašvaldības nosaukumu, 
ģerboni un konkrētai teritori-
jai raksturīgu tūrisma objektu 
vai ainavas fotoattēlu. 
Pastkartes tika izgatavotas 
arī drukātā veidā, un apmek-
lētāji, norādot pasta adresi, 
varēja tās bez maksas 
nosūtīt kādam īpašam 
cilvēkam ar sveicieniem no 
izstādes.

Ozolnieku novads tūrisma 
izstādes laikā prezentēja 
drukāto velomaršrutu karti, 
"Jelgavas un Ozolnieku 

Vecāki nes atbildību par 
bērna atrašanos sabiedriskā 
vietā nakts laikā
Ozolnieku novada Pašvaldī-
bas policija informē, ka 
Bērnu tiesību aizsardzības 
likuma 59. panta pirmās 
daļas 5. punktā teikts, ka 
bērni, kas nav sasnieguši 16 
gadu vecumu un atrodas 
sabiedriskā vietā bez 
vecāku, aizbildņa, audžuģi-
menes, bērnu aprūpes 
iestādes vadītāja vai viņu 
pilnvarotas pilngadīgas 
personas klātbūtnes nakts 
laikā, var tikt nogādāti 
policijas iestādē un 

vecākiem vai personai, 
kuras uzraudzībā bērns 
atrodas, var uzlikt sodu, 
balstoties uz Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu 
kodeksu par bērnu aprūpes 
pienākumu nepildīšanu. 
Par nakts laiku šā panta 
izpratnē uzskatāms laiks no 
plkst.22.00 līdz 6.00.
Neskaidrību gadījumā 
aicinām zvanīt uz 
Ozolnieku novada 
Pašvaldības policijas 
iecirkņa tālruņa 
numuru 20029099.

Pašvaldības policija

Vecāki nes atbildību par bērna atrašanos
sabiedriskā vietā nakts laikā

2015. gada pavasarī 
Ozolnieku novada pašval-
dības audita darba grupa 
veica SIA “Ozolnieku 
KSDU” audita rezultātu 
izvērtēšanu un sastādīja 
Audita darba grupas 
atzinumu, kas atklāj 
auditora izpratnē konsta-
tētus normatīvo aktu 
pārkāpumus uzņēmuma 
darbībā.
2017. gada decembrī, 
Ozolnieku novada domes 
vadībai iepazīstoties ar 
2015. gadā veiktā audita 
rezultātiem un Audita 
darba grupas atzinumu, 

tika konstatēts, ka nevienu 
no tajā norādītajām 
veicamajām darbībām 
Pēteris Veļeckis kā 
Ozolnieku novada domes 
priekšsēdētājs un SIA 
“Ozolnieku KSDU” 
kapitāldaļu turētājs nav 
izpildījis, kā arī nav 
sniedzis prasītos paskai-
drojumus par Audita 
darba grupas atzinumā 
norādīto pasākumu 
neveikšanu, tā radot 
aizdomas par valsts 
amatpersonas bezdarbību 
konkrētajā situācijā.
Pamatojoties uz Ozolnieku 

Jelgavas prokuratūrā ir iesniegts lūgums izvērtēt
Pētera Veļecka darbību, pildot Ozolnieku novada
domes priekšsēdētāja pienākumus

novada domei pieejama-
jiem faktiem, 2018. gada 
13. februārī tika sagatavots 
iesniegums Jelgavas 
prokuratūrai, ar lūgumu 
veikt pārbaudi par Pētera 
Veļecka veiktajām darbī-
bām, noskaidrojot vai viņa 
rīcībā nav saskatāms 
noziedzīga nodarījuma 
sastāvs, kā arī noteikt citu 
SIA “Ozolnieku KSDU” 
darbinieku atbildību 
Audita ziņojumā minēto 
iespējamo pārkāpumu 
veikšanā.

Sabiedrisko attiecību un 
informācijas daļa

Viena no Ozolnieku 
novada domes prioritātēm 
ir drošības jautājumu 
sakārtošana, lai iedzīvotā-
ji, atrodoties novada 
teritorijā, varētu justies 
iespējami komfortabli. 
Tomēr ne visu problēmsi-
tuāciju atrisināšana ir 
pašvaldības pilnvaru 
jautājums, un ir gadījumi, 
kad nepieciešama operatī-
va un stingra rīcība no 
kontrolējošajām institūci-
jām. Diemžēl jautājums 
par Ozolnieku novada 
pašvaldības teritorijā 
(Rīgas ielā 20B, Ozolnie-
kos) esošo pārtikas 
veikalu, kur jau gadiem 
notiek rupji alkoholisko 

Izanalizējot Valsts 
policijas (VP) sniegtos 
datus un sekmējot 
aktīvu sabiedrības 
iesaistīšanos drošības 
jautājumu risināšanā, 
auto īpašnieki aicināti 
būt īpaši piesardzīgi, 
laikus domājot par 
savu spēkratu drošību. 
VP Zemgales reģiona 
pārvaldes (ZRP) Jelga-
vas iecirkņa Krimināl-
policijas nodaļas 
Priekšnieks majors 
Igors Helmanis 
norāda, ka zagļiem arī 
automātiskie vārti un 
garāžas durvis nav 
šķērslis.
Saskaņā ar VP informāciju, 
pērnā gada pēdējos četros 
mēnešos Ozolnieku 
novadā notikušas piecas 
automašīnu zādzības, 
savukārt šī gada pirmajos 
divos mēnešos reģistrēta 
viena auto zādzība, kas 
liecina, ka drošības jautāju-
mi tiek risināti efektīvi. 
Taču arī pašu auto īpašnie-
ku piesardzība arvien ir 
vietā. Salīdzinājumam var 
minēt 2016. gadu, kad tika 
reģistrēta tikai viena trans-
portlīdzekļa zādzība. 
Kopumā pērn Latvijā 
reģistrētas 842 vieglo 
transportlīdzekļu zādzības.

dzērienu tirdzniecības 
noteikumu pārkāpumi, 

netiek risināts, neskatoties 
uz pašvaldības vairākkār-
tējiem lūgumiem, tā radot 

Ozolnieku novada dome informē Finanšu ministri
Danu Reiznieci-Ozolu par Valsts ieņēmumu
dienesta bezdarbību

Jautāti par iemesliem 
automašīnu eksperti 
norāda, ka tas ir vairāku 
faktoru kopums – jaunā-
kās paaudzes automašīnu, 
kas aprīkotas ar bezkon-
takta iedarbināšanas 
sistēmu Keyless Go, zādzī-
bu skaita pieaugums pērn 
valstī kopumā, Ozolnieku 
novada ģeogrāfiskā atraša-
nās vieta, kā arī iedzīvotāju 
pārliecība, ka ārpus Rīgas 
un lielpilsētām mašīnas 
atrodas drošībā. Automašī-
nu zādzības mūsdienās 
visbiežāk nav spontānas – 
tās tiek rūpīgi plānotas, kur 
viens no zagļiem svarīgiem 
faktoriem ir ērts atkāpša-
nās ceļš. Arī videonovēro-
šanas iespējas atvieglo 
vainīgo meklēšanas proce-
su. 
Aicinām auto īpašniekus 
būt piesardzīgiem – pat, ja 
spēkrats ir aprīkots ar 
rūpnīcas drošības 
sistēmām, ir jāparūpējas 
par papildu drošības 
risinājumiem – elektronis-
kiem vai mehāniskiem. 
Tāpat jādomā arī par 
automašīnas novietošanu 
drošā vietā.

Solvita Cukere
sadarbībā ar VP ZRP 

Jelgavas iecirkņa 
Kriminālpolicijas nodaļu

Automašīnu īpašniekiem
jādomā par drošību

aizdomas par Valsts 
ieņēmumu dienesta 
bezdarbību.
Ilgtermiņā saskaroties ar 
Valsts ieņēmumu dienesta 
bezspēcību konkrētajā 
situācijā, Ozolnieku 
novada dome ir nosūtījusi 
lūgumu Valsts ieņēmumu 
dienesta ģenerāldirektorei 
Ilzei Cīrulei un Finanšu 
ministrei Danai Reiznie-
cei-Ozolai, aicinot nekavē-
joties veikt nepieciešamās 
darbības, lai apturētu 
komersantu pretlikumīgo 
rīcību.

Sabiedrisko attiecību un 
informācijas daļa

No 2. līdz 4. februārim izstāžu 
centrā Ķīpsalā norisinājās 
gadskārtējā 25. starptautiskā 
tūrisma izstāde – gadatirgus 
„Balttour 2018", kur varēja 
apskatīt vairāk nekā 850 
uzņēmumu prezentētos 
tūrisma un atpūtas piedāvā-
jumus. Zemgali ir jāiepazīst, 
jāizgaršo, jāiemīl un jāsajūt! 
Par to varēja pārliecināties 
ikviens apmeklētājs, kurš 
ieinteresējās par plašo, ar 
Zemgales Plānošanas 
reģiona un pašvaldību 
�nansiālu atbalstu iekārtoto 
stendu, kur tika pārstāvētas 
visas 22 reģionā esošās 
pašvaldības, kas apvienojās 
sešos sadarbības puduros.
Vienu no puduriem veidoja 
Jelgavas pilsētas, Jelgavas 
novada un Ozolnieku novada 
tūrisma piedāvājums.
Stenda noformējumā 

novadu tūrisma iespējas 
2018. gadā" un aktualizēto 
tūrisma ceļvedi "Jelgavas 
pilsēta, Jelgavas novads un 
Ozolnieku novads 2018", 
piedāvāja izspēlēt virtuālu 
atmiņas spēli, noklausīties 
audio gidus un nosūtīt 
elektronisko pastkarti.
Jāpiemin, ka sestdien, 3. 
februārī, savu nākamās 
vasaras piedāvājumu klātie-
nē prezentēja arī pārstāvji no 
Ozolnieku airēšanas kluba. 
Zemgales stendā izzinošas 
un jautras aktivitātes visas 
trīs dienas nerima ne mirkli, 
izstādes apmeklētājiem 
piedāvājot nodegustēt 
vietējo saimniecību un 
mājražotāju produkciju, kā arī 
uzzināt par iespēju apmeklēt 
saimniecības un ražotnes.

Sabiedrisko attiecību un 
informācijas daļa

Ozolnieku novads izstādē – gadatirgū
"Balttour2018"



VESELĪBAS VEICINĀŠANA

Projekta ietvaros ir iegādā-
tas arī veselības parametru 
paškontroles ierīces 
(asinsspiediena mēraparāti, 
mikroelektroniskās ierīces 
holesterīna un glikozes 
ekspresdiagnostikas 
veikšanai, ķermeņa svari), 
ar kurām arī turpmāk 
interesentiem un konkrētu 
pasākumu apmeklētājiem 
būs iespēja pārbaudīt savu 
veselību. Tāpat ir arī 

Ozolnieku novada 
pašvaldība 2017.gada vidū 
uzsāka īstenot projektu 
„Slimību profilakses un 
veselības veicināšanas 
pasākumi Ozolnieku 
novadā” (Proj.nr. 
9.2.4.2/16/I/066). Kopējās 
projekta attiecināmās 

Nodarbību 
cikls 
jauniešiem 
slimību 
profilakses 
jautājumos

Veselīga 
uztura 
lietošanu 
veicinoši 
pasākumi

Fiziskās 
aktivitātes 
veicinoši 
pasākumi 

izmaksas ir 120 930 eiro. 
No tām 85% jeb 102 790,5 
eiro ir ESF līdzfinansējums, 
bet 15% jeb 18 139,5 – valsts 
budžeta līdzekļi.
Projekta mērķis ir saglabāt 
un uzlabot Ozolnieku 
novada iedzīvotāju (īpaši 
teritoriālās, nabadzības un 

sociālās atstumtības riskam 
pakļauto iedzīvotāju) 
veselību un novērst 
nevienlīdzību veselības 
jomā, īstenojot 
mērķtiecīgus:

• slimību profilakses 
pasākumus - hronisko 
slimību profilakse     

   (sirds asinsvadu 
slimības, onkoloģiskās 
slimības) un 
profilaktisko pārbaužu 
veicināšana;

• veselības veicināšanas 
pasākumus – fizisko 
aktivitāšu veicināšana, 
veselīga uztura   

   lietošana, garīgās, 
seksuālās un 
reproduktīvās veselības 
uzlabošana, atkarību 
izraisošo vielu 
lietošanas mazināšana.

SLIMĪBU PROFILAKSE
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iegādātas nūjošanas nūjas 
un distanču slēpošanas 
komplekti pieaugušajiem 
un pirmsskolas izglītības 
iestāžu/sākumskolas 
audzēkņiem. Šis inventārs ir 
pieejams novada iedzīvotā-
jiem un par iespējām to 
saņemt bezmaksas lietošanā 
var interesēties Ozolnieku 
Sporta centrā (Stadiona iela 
5) pie administrācijas (tel. 
63050516,  līdzi jāņem 

personu apliecinošs 
dokuments).
Tuvākajā laikā novada 
iedzīvotājiem plānots 
nodrošināt bezmaksas 
veselīga uztura pagat-
avošanas nodarbības, 
informatīvus/praktiskus 
seminārus par garīgo 
veselību, iespēju iesaistīties 
fizisko aktivitāšu nodar-
bībās, semināros par sirds 
un asinsvadu slimību, kā arī 

onkoloģisko slimību 
profilaksi.
Projekta ietvaros Ozolnieku 
novada iedzīvotājiem būs 
iespēja iesaistīties dažādos 
bezmaksas veselību 
veicinošos un slimību 
profilakses pasākumos līdz 
pat 2019.gada beigām. 
Aicinām iedzīvotājus sekot 
līdzi aktualitātēm un 
iesaistīties plānotajās 
aktivitātēs! Informācija par 

tām tiks publicēta pašvaldī-
bas mājaslapā www.ozol-
nieki.lv, sociālajos tīklos un 
laikrakstā “Ozolnieku 
Avīze”.

Dace Mauliņa,
Attīstības plānošanas daļas 

Projektu vadītāja

6 nodarbības
par savstarpējām attiecībām un 

atbildību attiecību veidošanā

1 vasaras dienas nometne
bērniem un jauniešiem

8 nodarbības par veselīgu 
uzturu 1.-2.klašu skolēniem

5 veselīga uztura
pagatavošanas nodarbības

1 senioru 
ekskursija

5 laivu
braucieni

50 nūjošanas grupu 
nodarbības

1 Veselības 
nedēļa

1 Velo 
pasākums

105 vispārējās fiziskās sagatavotības 
nodarbības 5-14 gadus veciem bērniem

210 vispārējo veselību veicinošas 
nodarbības 1-3.klašu skolēniem

80 peldētapmācības nodarbības 
2.-3.klašu skolēniem

6 nodarbības
par seksuālo un reproduktīvo 

veselību

3 nodarbības
par atkarību profilaksi
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2017.gadā, iesaistot vairāk nekā 700 novada iedzīvotājus, īstenoti šādi pasākumi:

Slimību pro�lakses un veselības veicināšanas pasākumos
iesaistījušies jau vairāk nekā 700 novada iedzīvotāji
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Latvieši februāri izsenis 
dēvējuši par Sveču 
mēnesi, kad parasti lēja 
sveces no aitu taukiem vai 
vaska. Arī novadnieki 
Ozolnieku Tautas namā 
un Salgales pagasta 
Garozas pakalpojumu 
centrā ”Eži” varēja 
iemēģināt roku šajā 
patīkamajā un radošajā 
nodarbē. Šī tradīcija 
radusies senos laikos, kad 

ne tikai elektrības nebija, 
bet nebija arī pulksteņu. 
Toreiz laiku noteica pēc 
Saules, Mēness un 
zvaigznēm. Nepietika tikai 
ar diviem laika iedalīju-
miem – ziemas un vasaras 
saulgriežiem -, bija 
nepieciešams sīkāks 
iedalījums. Tā radās 
Zvaigznes diena (6. 
janvāris), Sveču diena (2. 
februāris), Pelnu diena, 
Māras diena Jāņu, Pētera, 
Miķeļa un daudzas citas 
iezīmdienas. Sveču diena 
ir pats ziemas vidus, un tai 
bija savas dziesmas, 
rotaļas, paražas, ticējumi 
un ēdieni. 
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3. un 10. februāra sestdienu 
rīti daudzām ģimenēm, 
kurās aug 3 un 4 gadus veci 
bērni, pagāja, darbojoties 
„Pūcēnu skolas” nodarbībās 
Ozolnieku novada centrālajā 
bibliotēkā. 
Ģimeniskā un draudzīgā 
gaisotnē mazie “pūcēni” un 
viņu vecāki iepazinās ar 
bibliotēku, klausījās pasakas, 
skatījās bibliotēkā pieejamās 

radoši darbojās, veidojot 
pūcītes un grāmatzīmes no 
aplikācijām. Nobeigumā visus 
gaidīja pārsteigums - no 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
ciemos bija ieradusies Lielā 
Pūce, kas ceļo pa Latvijas 
bibliotēkām. Par piedalīšanos 
„Pūcēnu skolā” bērni saņēma 
diplomus un dāvanas - 
somiņas. Paldies novadnieku 
ģimenēm, kuras atsaucīgi 
piedalījās „Pūcēnu skolā”, 
pavadot piepildītu brīvdienu 
laiku kopā ar saviem bērniem!
Esam pateicīgi par atbalstu un 

Janvāra nogalē Ozolnieku 
Tautas nama foajē ar 
skanīgiem Ozolnieku 
Mūzikas skolas audzēkņu - 
saksofonista un vijolnieka - 
priekšnesumiem svinīgi 
atklāja ar septiņu 
novadnieku aktīvu 
līdzdalību veidoto 
fotoizstādi „Mans mirklis”. 
Izstādes atklāšanā 
pārliecinājāmies, ka foto 
mākslas cienītājiem izdevies 
sagādāt prieku, dāvājot 
daļiņu personiskās pasaules 
izjūtas.

Nosaukums „Mans mirklis” 
slēpj vairākas nozīmes – 
gan „FotoOzo” vadītāja 
Aigara Dāboliņa gada darba 

Foto izstādē atklājas
mirkļa burvība

laikā izloloto, Ozolnieku 
Foto kluba biedriem un 
draugiem apsolīto foto 
izstādi, gan arī novada 
pieredzējušo un jauno 
fotogrāfu uzdrīkstēšanos 
atklāt savu vaļasprieku 
plašam skatītāju lokam.

20 krāšņās noskaņu ainavās 
atklājas autoru unikālais 
pasaules redzējums un tā 
brīža noskaņojums, kas 
skatītājam ir sajūtams, 
apskatot darbus un 
cenšoties uzminēt, kur dabā 
meklējama ainavā redzamā 
vieta.

Solvita Cukere

Vizu, vizu, Metenīti, no kalniņa lejiņā

Ej projām, Metenīti, ar to miežu plācenīti!
Man atnāks Lieldieniņas ar baltām oliņām!

“Pūcēnu skolā” Ozolnieku bibliotēkā
vieno novadnieku ģimenes ar bērniem

līdzdalību Ozolnieku Bērnu un 
jauniešu centram. Visiem kopā 
mums izdevās radīt ģimenēm 
izzinošas, draudzīgas un 
labestīgas dienas bibliotēkā!

„Pūcēnu skola” norisinās 
lasīšanas veicināšanas 
programmas “Grāmatu starts” 
ietvaros, to radījis Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Bērnu 
literatūras centrs kā visu 
Latviju aptverošu ilgtermiņa 
lasīšanas veicināšanas 
programmu pirmsskolas 
vecuma bērniem. Arī 
Ozolnieku novada bibliotēkas 
pieteicās un iesaistījās šajā 
projektā, ko atbalsta Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas 
Atbalsta biedrība un Ozolnieku 
novada pašvaldība.
„Pūcēnu skolas” nodarbības 
notiks arī Ānes, Garozas un 
Vainu bibliotēkās. 

Ingrīda Krieķe
 Ozolnieku novada centrālās 

bibliotēkas vadītāja

Romantiskā gaisotnē aizvadīta Valentīndiena

Paražas liecina, ka Metenis, 
ko šogad svinējām 11. febru-
ārī, ir saimnieciskā gada 
sākums, jo dienas kļūst 
garākas. Meteņdienu svin 7 
nedēļas pirms Lieldienām. 
Šogad, spītējot nemīlīgajiem 
laika apstākļiem, novadnie-
ku ģimenes ar bērniem 
Meteņdienu svinēja ar 
jautrām rotaļām un 
dažādiem atraktīviem 
pārbaudījumiem, radošām 
darbnīcām, pankūku cepša-
nu un sildošu tēju Garozā 
pie Pakalpojumu centra 
“Eži”. Svētku lielie un mazie 
dalībnieki pasākumā lielījās 
ar savu gudrību un čaklumu, 
sacentās spēka un veiklības 
spēlēs, minēja mīklas un 
dedzināja Salmu lelli, sakot 
atvadas ziemai un plaši 
atverot vārtus jaunām 
pavasara vēsmām. Pie 
ugunskura draiskojās lieli un 
mazi, sildoties ar tēju un 
pašu ceptām pankūkām. 

Mīlestības nedēļas nogali 16. 
februāri novadnieki aizvadī-
ja krāšņā Valentīndienas 
ballē ar populāro vietējo- 
jelgavnieku grupu "Tirkiz-
Band", kas vakara gaitā 
priecēja ar latviešu mūzikas 
„zelta fondu”, romantiskiem 

Pati Meteņa māte arī bija 
ieradusies pārbaudīt novad-
nieku latvisko dzīvesziņu.
“Meteņi jeb Masļeņica ir 
vieni no krāšņākajiem 
svētkiem, kuri mūsdienu 
kalendārā ir atnākuši no 
seniem laikiem un tiek 
svinēti dažādās tautās. 
Garozas ciemā vienkopus 
pulcējās bērni, vecāki, un 
viesi, mērojot tuvāku un 
tālāku ceļu, lai ar dažādām 
jautrām izdarībām sagaidītu 

pavasari,” stāsta pasākuma 
organizatore Anda Plikša.
Svētkos uzrunātās ģimenes 
teic, ka ne visas tradīcijas ir 
piemērojamas mūsdienām, 
tomēr ir interesanti, kopā ar 
bērniem pavadot laiku, tās 
iepazīt un padomāt, ko var 
pārņemt svinēšanai ģime-
nēs un, radoši pieejot, veidot 
jaunas tradīcijas savās 
mājās. 

Solvita Cukere

Sveču liešana – patīkama ziemas nodarbe

pasaules hitiem un oriģināl-
dziesmām no grupas reper-
tuāra. 
Patīkamu un omulīgu 
pasākuma gaisotni veidoja 
skaisti, mīlestības tematikai 
atbilstoši izrotātās Tautas 
nama telpas un iespēja 

pāriem iemūžināt romantis-
ko noskaņu sirsniņām rotātā 
un skaisti izgaismotā foto 
stūrīti. Balles viesus atraktīvi 
izklaidēja pasākuma vadītā-
ji- Afrodīte un Amors, vakara 
gaitā aicinot visiem kopīgi 
doties romantiskā ceļojumā 
ar daudzveidīgām kopīgu 
aktivitāšu pieturvietām. 
Īpaši jautrību izraisīja pāru 
un komandu sacensības 
starp klātesošajiem 
vīriešiem un sievietēm, kur 
vienmēr uzvarēja jautri 
smiekli un kvēlas bučas, 
kuras saldināja saņemtās 
balvas. Bet par pasākuma 
„naglu” kļuva kopīga 
eksotiskas pāru dejas 
mācīšanās Afrodīte un 
Amora vadībā.

Solvita Cukere

Viens no svarīgākajiem 
darbiem – sveču liešana, 
jo ticēja, ka tieši Sveču 
dienā lietās sveces deg 
visgaišāk un izlietojas 
vistaupīgāk. Līdz mūsdie-
nām Sveču dienas 
tradīcijas maz saglabāju-
šās. No tām, kas vēl 
zināmas, var minēt laika 
pareģošanu, sveču liešanu 
un dedzināšanu – kā 
patīkamu, relaksējošu 
nodarbi, kas, protams, 
piekopjama ne vien 
svētkos, bet arī ikdienā – 
kad vien dvēsele alkst pēc 
gaismas un miera.

Solvita Cukere
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Novada aktīvākos jauniešus godinām
pasākumā “Aktīvā zīle 2017” 

Skolēni ieved pirmsskolniekus pasaku pasaulē

sirsnīgi uzrunāja un sveica 
Ozolnieku novada domes 
priekšsēdētājs Dainis 
Liepiņš. Vakara gaitu atrak-
tīvā veidā kuplināja daudz-
veidīgi Ozolnieku novada 
jauniešu muzikālie priekšne-
sumi - dejas, dziesmas, 
beatbox un dzejas lasījumi.

Pateicības rakstus un 
balvas saņēma pasākuma 
“Aktīvā zīle 2017” nomi-
nanti:
no Ozolniekiem: Megija 
Krūzberga un  Nauris 
Savčuks, 
no Ānes: Oskars Gultnieks 
un Kristaps Nolbergs, 
no Brankām: Madara 
Balode un Annija Brikma-
ne, 
no Garozas: Dagmāra 
Atstupena un Enija Jurge-
lāne,
no Emburgas: Karīna 
Vāciete un Anna Linda 
Dzene.

Februāra sākumā norisi-
nājās ikgadējā Projektu 
nedēļa novada skolās, kur 
katra klase kopā ar audzi-
nātāju jau pirmajā 
semestrī bija izvēlējusies 
izpētes darba tēmu.
Ozolnieku vidusskolas 8.b 
klase jau pērn uzsāka 
projektu “Mūsu 100 labie 
darbi Latvijai” ar mērķi līdz 
Latvijas simtgadei paveikt 
100 labus darbus. Skolēni 
izveidoja savu „labo darbu 
koku”, kurā par katru 
paveikto darbu tika piestip-
rināta viena lapiņa. Kopā ar 
audzināmo klasi izlēmām, 
ka projektu nedēļā turpinā-
sim darīt labos darbus, lai 
mūsu koks ātrāk „salapotu”. 
Atbildīgākais darbs- sienas 
apgleznošana gaitenī, kas 
ataino projekta Mammada-
ba un Ekoskolu idejas. 
Klases meitenes sadarbojās 
ar vizuālās mākslas skolotā-
ju Lieni Veģeri, un tagad 
paveiktais priecē skolēnus 
un viesus. Bet klases puiši 
izgatavoja kukaiņu mājiņu, 
kas novietota pie Zaļās 
klases. Skolēnus konsultēja 
mājturības skolotāji Dainis 
Šantars un Arnis Kiršteins. 
8.b klase aktīvi piedalās 
iniciatīvā „Nacionālie dārgu-
mi”, tāpēc projektu nedēļā 
apmeklējām Latvijas Nacio-
nālo bibliotēku un Latvijas 
100-gades biroju, kur 
veicām uzdevumus, kas 
paplašināja zināšanas litera-

Februāra mēnesī Garozas 
pamatskolā skolēni varēja 
parādīt savas pētnieciskās, 
radošās un sportiskās 
prasmes. 2.februārī skolā 
veidojām sveču izstādi, kur 
aktīvākie izrādījās 1. - 
4.klases skolēni. No 5. līdz 9. 
februārim skolēnu pašpār-
valde rīkoja “Stila nedēļu”, 
kur skolēniem tika piedāvāta 

Projektu nedēļā
krāj labos darbus

tūrā, vēsturē un ģeogrā�jā. 
Projektu nedēļā pie mums 
viesojās laikraksta „Latvijas 
avīze” žurnāliste, lai uzzinā-
tu, ko jauniešiem nozīmē būt 
savas skolas un valsts 
patriotiem. Nu mūsu kokam 
pieauga vēl 5 lapiņas!
Projektu nedēļā ar vecāku 
atbalstu saziedojām dāva-
nas dzīvnieku patversmei 
„Ulubele” un kā brīvprātīgie 
devāmies izvest pastaigā 
suņus. Patversmē skolēni 
pilnveidoja savas zināšanas 
par dzīvniekiem un dabaszi-
nībām, pētījām dzīvnieku 
patversmes Latvijā. 
Projektu nedēļā puiši veica 
pētījumu, kā taupīt elektro-
enerģiju un izlīmēja skolā 
atgādinājumus- „Aizejot, 
lūdzu, izslēdz gaismu!” 
Vēl viens mūsu labais 
darbs- savācām 230 kg 
makulatūras, veidojot 
apziņu, ka atkritumi jāšķiro, 
pētījām makulatūras un 
papīra pārstrādes iespējas.
Projektu nedēļā klases puiši 
veica pētījumus par sportu 
un meža nozares attīstību 
Latvijas 100 gados, kā arī 
�lmēja un fotografēja visu 
mūsu veikumu.
Pēc projektu nedēļas jaunie-
šiem ir gandarījuma sajūta 
par paveikto, iegūtajām 
zināšanām, ko var sasaistīt 
ar mācību priekšmetiem. 

Inta Vaškevica,
Ozolnieku vidusskolas
8.b klases audzinātāja

katrai dienai sava tēma - 
bērnības, halātu, pidžamu, 
supervaroņu, dzīvnieku, 
hipiju, strīpiņu un punktiņu. 
Skolēni bija ļoti aktīvi, un, 
izvērtējot rezultātus, par 
stilīgākajiem tika atzīta 
2.klase, kas saņēma saldu 
balvu. No 12. līdz 16. febru-
ārim Garozas pamatskolā 
norisinājās Projektu nedēļa, 

Projektu nedēļas ietvaros, 
Ozolnieku vidusskolas 
6.klases skolēni pieteicās 
vizītē pie mums PII 
Pūcīte, lai kopā ar 
bērniem lasītu grāmatas. 
Pacilātā noslāņojumā 
ieradās 20 skolēni – kāds 
vēlējās lasīt mazākajiem 

bērniem, kāds topošajiem 
skolēniem. Ņemot vērā 
visu intereses, skolēni 
sadalījās pa grupiņām. Un 
sākās aizraujošais 
ceļojums pasaku valstībā. 
Satupuši, sasēduši, kurš 
dīvāniņā, kurš pie galda, 
kurš uz paklājiņa bariņos, 
čupiņās visi iegrima 
interesantos stāstos, 
notikumos. Mazie bērni 
klausījās un uzdeva 
jautājumus, dalījās 
pieredzē. Kopējais 

noskaņojums, pūcēnu 
ieinteresētība, aizrāva 
skolēnus, un kāds pietei-
cās nākt lasīt pasakas vēl. 
Una Ulmane iedvesmoju-
sies pieteicās par ēnu 
skolotājām - Ēnu dienas 
ietvaros. Mēs ar prieku 
uzņemam skolēnus, kuri 
ar entuziasmu aizrautīgi 
iesaistās aktivitātēs kopā 
ar bērniem. 

Laura Klegere - Dortāne,
PII “Pūcīte” vadītājas vietniece

Garozas pamatskolā aizraujoši
pasākumi skolēniem 

kuras laikā, tika iepazītas 
profesijas, veidotas spēles 
un klašu noformējums. 
Projekta “Līderis” dalībnie-
ces skolas gaitenī uz grīdas 
izveidoja spēles starpbrī-
žiem.14. februārī skolēni un 
skolotāji piedalījās Sv.Valen-
tīna dienas “Popielā” ar 
radošiem priekšnesumiem. 
Arī skolotāji uzstājās, 
izraisot lielu sajūsmu. Par 
labākajiem “Popielas” 
dalībniekiem tikai atzīti 4. un 
6.klases skolēni, kuri kopīgi 
veidoja priekšnesumu. 
Februārī izspēlējām skolēnu 
vidū sen gaidītos skolas 
Ceļojošos kausus volejbolā 
un tautas bumbā. Prieks par 
skolotāju un skolēnu atsau-
cību skolas rīkotajos 
pasākumos. 

Eva Štelmahere,
Garozas pamatskolas skolotāja

14. februārī Branku pakalpo-
jumu centra Laulību zālē 
valdīja Mīlestības piepildīta 
gaisotne. Novadniekus 
Valentīndienā priecēja 
izjusts, cilvēcisko attiecību 
skaistumam veltīts svētku 
koncerts, ko veidoja Branku 
jaunieši un vadīja mūsu 
novadniece, mūziķe un 
dzejniece Ingūna Lipska - 
Pētersone un mūziķe 
Dzintra Delpere no Ogres. 
Klauītājus priecēja novada 
jauno mūziķu skaņdarbi un 

Branku jaunieši dāvā Mīlestības
svētku koncertu

dzejas lasījumi, aicinot 
darbdienas vakarā ļauties 
romantiski maigam noska-
ņojumam, uz ko vedināja 
īpaši piemeklētais koncerta 
repertuārs. Ļoti atbilstoša 
pasākuma formātam bija 
izraudzīta vieta - Laulību 
zāle, kur mīlot „Jā” vārdu 
viens otram teic  tie novada 
Jaunie pāri, kuri izlēmuši 
veidot ģimeni. Pasākuma 
dalībniekus iepriecināja arī 
pašu gatavotie apsveikumi 
un saldumi. 

Solvita Cukere

23.februārī Branku pakalpo-
jumu centra svinīgajā zālē 
jau otro gadu pēc kārtas 
svinīgā pasākumā "Aktīvā 
Zīle 2017" tika godināti 
Ozolnieku novada aktīvie, 
iniciatīvas bagātie un 
drosmīgie jaunieši, kas 
nesavtīgi visa iepriekšējā 
gada garumā palīdzēja 
apkārtējiem, iesaistījās 
pašvaldības sabiedriskās 
dzīves veidošanā un ar savu 
piemēru iedvesmoja 
pārējos. Pasākuma galve-
nais mērķis ir pateikties 
aktīvajiem jauniešiem un 
motivēt arī citus Ozolnieku 
novada bērnus un jauniešus 
būt sabiedriski aktīviem, 
iesaistoties dažādās ārpus-
skolas aktivitātēs un veicot 
sabiedriski nozīmīgu 
brīvprātīgo darbu. Svinīgo 
pasākumu vadīja Ozolnieku 
Bērnu un jauniešu iniciatīvu 
centra vadītāja Sintija Ciša 
kopā ar kādreizējo Branku 
jaunatnes darbinieku Ingaru 
Babčuku, kurš pasākumos 
joprojām ir kopā ar Ozolnie-
ku novada jauniešiem. 
Svinīgajā pasākumā visus 
klātesošos aktīvos jauniešus 

 Līdzīgi kā iepriekšējā gadā, 
arī šogad tika izcelti projekta 
“Proti un Dari” aktīvākie 
jaunieši - Santa Logina un 
Oskars Graudumnieks. 
 Īpaši sveicieni un pateicības 
vārdi Ozolnieku novada trīs 
jaunietēm - Kristīnei 
Jermolajevai, Karīnai 
Jermolajevai un Darjai 
Škļarovai - par aktīvu 
iesaistīšanos brīvprātīgajā 
darbā izskanēja no biedrības 
„TUVU“.  Par aktīvu sadarbī-
bu visas sporta sezonas 
laikā VK OZOLNIEKI un 
Sporta nodaļa pateicās 
Ralfam Cimermanim, 
Rūtai Balodei, Laurai 
Jurevičai, Nikolai Virbalei  
un Naurim Savčukam.
Visi apbalvotie jaunieši ir 
aktīvi Ozolnieku novada 
jauniešu centru apmeklētāji 
un pasākumu organizatori, 
uz kuru palīdzību vienmēr 
var paļauties. Jaunieši ir 
atbildīgi pret uzticētajiem 
pienākumiem, radoši, 
pieklājīgi, izpalīdzīgi un 
sirsnīgi savstarpējās attiecī-
bās. 

Santa Tuherma, Izglītības, 
kultūras un sporta daļas 

Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja



9

JA
UN

IE
ŠU

 A
KT

IV
IT

ĀT
ES

 
F
e
b
r
u
ā
r
i
s
 2
01
8

Kompetenču pieejā
balstītā satura izaicinājumi

15. un 16. februārī 
Ozolnieku novada 
jaunatnes darbinieki 
Santa Tuherma un 
Ildze Ģibiete kopā ar 
jaunietēm Lauru 
Jureviču un Kristīni 
Dzeni piedalījās 
Strukturētā dialoga VI 
cikla nacionālajā 
konferencē. 
Konferences tēma - 
Jaunieši Eiropā: kas 
tālāk? Divas darba un 
savstarpējas komunikāci-
jas piesātinātas dienas 
paskrēja nemanot. Trijās 
darba grupās tika apkopo-
tas, izdiskutētas un 
izstrādātas rekomendāci-
jas. Ozolnieku pārstāv-
ji strādāja pie reko-
mendāciju izstrādes 
divās darba grupās:

·  Esi gatavs nākotnei: 
izglītība un attīstība; 

Strukturētā dialoga VI cikla
nacionālā konference 

·  Līdzīgas iespējas 
visiem: izaicinājumi 
un nepieciešamais 
atbalsts. 

Par jaunatnes politikas 
iniciatīvām un valsts 
atbalstu darbam ar 
jaunatni konferences 
dalībniekus informēja 
Izglītības un zinātnes 
ministrijas Politikas 
iniciatīvu un attīstības 
departamenta eksperte 
Alma Brinkmane. Darba 
būs daudz, un pasākumu 
netrūks visa gada garumā. 
No Madonas – šī gada 
jauniešu galvaspilsētas – 
atgriezāmies ar labi 
padarīta darba sajūtu, 
jauniem draugiem un 
piepildīti ar idejām.
 Santa Tuherma,
Izglītības, kultūras un sporta 

daļas Jaunatnes lietu nodaļas 
vadītāja

“Gudrība nav neko vērta, ja es 
to paturu pie sevis,” tā atzina 
Ozolnieku novada pirmssko-
las izglītības iestādes (PII) 
„Saulīte” kolektīvs un labprāt 
atsaucās uz kolēģu aicināju-
mu – dalīties pieredzē ar PII 
„Bitīte” skolotājām un skolo-
tāju palīgiem.
Divas radošā gaisotnē 
pavadītas dienas sniedza 
ieskatu, kā mēs PII „Saulīte” 
esam mainījušas ikdienas 
darbu, organizējot mācību 
procesu. Mūsu iestādes šī 
brīža izaicinājums ir - radīt 
apstākļus, lai bērni mācās 
mācīties!
Šobrīd iestādē pievēršam 
uzmanību ikdienas darbam - 
mācību procesa organizēša-
nas maiņai. Pedagogi domā 
par to, lai bērniem būtu 
iespēja būvēt savas zināša-
nas uz pieredzes pamata un 
viņš pats kļūtu par sava 
mācību procesa vadītāju. 
Pedagogiem ir jāsaprot un 
jāpieņem, ka šobrīd bērna 
veiksmes atslēga ir nevis 
iegūto zināšanu apjoms, bet 
gan tas, ko viņš spēj paveikt 
ar savām zināšanām, kā 
domā un darbojas komplek-
sās situācijās, pieņem 
lēmumus un atbild par tiem. 
Izaicinājums ir, darbojoties 
kopā ar bērnu, uz viņa 
jautājumu nesniegt precīzu 
atbildi, bet rosināt bērnu pašu 
to meklēt. 
Pieredzes apmaiņas dienās 
radījām iespēju kolēģēm 
aktīvi iesaistīties gan pedago-
gu, gan bērnu organizētajos 
rotaļdarbību momentos 
dažādās vecuma grupās. 
Patīkami pārsteidza kolēģu 
atzinums, ka PII „Saulīte” 
bērni ir gatavi patstāvīgi 
organizēt savu darbu, izvēlē-
ties savām interesēm 
atbilstošu nodarbi, ir atvērti 
sadarbībai, motivēti darboties 
un visās šajās nodarbēs ir 
organizēti. Darāmā vēl ir 
daudz, un pedagogam ir 

Februārī Ozolnieku 
novada pirmsskolas izglītī-
bas iestāde (PII) “Bitīte” 
uzsāka sadarbību ar 
Ozolnieku novada skolām, 
lai veicinātu izglītojamiem 
veiksmīgu pāreju no 
pirmsskolas uz skolu. 
PII “Bitīte” vecākās grupas 
audzēkņi kopā ar skolotā-
jām devās uz Ozolnieku 
vidusskolu, lai satiktu 
savas pirmo klašu skolotā-
jas, apskatītu plašās skolas 
telpas, satiktu savus 
klasesbiedrus un veidotu 
izpratni par to, kāda ir 
ikdiena skolas dzīvē. 
Arī Ozolnieku vidusskolas 
sākumskolas skolotājas 
viesojās PII “Bitīte”, lai 
redzētu pirmsskolas 
dienas ritmu, nodarbību 
gaitu, tuvāk iepazītu nāka-
mos skolēnus, sarunās ar 
pirmsskolas skolotājām 

Pirmsskolnieki dodas
iepazīt skolu 

veidotu vienotu redzēju-
mu par to, kas bērniem ir 
jāprot, beidzot pirmssko-
las gaitas un uzsākot mācī-
bās skolā. Februāra izska-
ņā PII “Bitīte” izglītojamie 
dosies arī uz Teteles 
pamatskolu, kur viņus 
solās sagaidīt ceturtās 
klases skolēni un viņu 
skolotājas, lai iepazīstos ar 
skolu un klasi, kur viņi 
mācīsies, un, protams, 
audzēkņus iepazīstinās ar 
savu nākamo skolotāju, 
kura septembrī uzsāks 
darbu ar pirmo klasi. 
Veiksmīgas pārejas veido-
šanai no pirmsskolas uz 
skolu tiek plānotas aktivi-
tātes sadarbībā ar Ozolnie-
ku novada skolām arī 
turpmāk.

Ineta Lekse,
PII “Bitīte”

vadītājas vietniece

jāstrādā ar sevi, mainot 
mācīšanas pieeju. 
Ar gandarījumu dalījāmies 
pieredzē un lepojāmies, cik 
ļoti lielu atbalstu pirmsskolas 
ikdienas darbā sniedz skolo-
tāju palīgi. Diskusijās izskanē-
ja atziņa, ka viņas mācību 
procesa atbalstā iesaistās ar 
lielu aizrautību un gandarīju-
mu, jo jūtas novērtētas par 
ieguldīto darbu. 
Ar pirmsskolas skolotājām 
izvērtās diskusija par „Kom-
petenču pieejas mācību 
satura projektā ” ietverto 
mācīšanās veida maiņu, 
nevis gala rezultātu. 
Dalījāmies pieredzē sava 
darba plānošanā, liekot 
akcentu uz visu izglītības 
iestādē strādājošo sadarbību. 
Jauninājums ir arī tas, ka 
temata ietvaros plānojam 
aktivitātes mēnesim vai pat 
diviem, atkarībā no tā, cik šī 
tēma ir aktuāla audzēkņiem, 
cik ļoti bērni aizraujas, lai 
izpētītu, izspēlētos un nonāk-
tu pie atziņām. 
Mūsu iestādē pieredzes 
apmaiņā viesojās kolēģes no 
Jelgavas un Ozolnieku 
novada pirmsskolas izglītības 
iestādēm.
Diskutējām par jauno saturu, 
kuru dotajā brīdī pirmsskolas 
izglītības iestādes aprobē. 
Vērtējām sasniedzamos 
rezultātus katra vecuma 
bērniem mācību jomās. Ļoti 
aktuāls bija jautājums par 
lasīt mācīšanu, līdz kopīgi 
nonācām pie redzējuma, ka 
vadlīnijās ir teikts – „bērns 
pazīst sev interesējošus 
burtus un lasa sev interesējo-
šus vārdus”. Galvenais pieau-
gušajiem ir saprast, ka lasīša-
na nesākas ar darba burtnīcu 
un grāmatu, bet, ejot pa 
izglītības iestādi, grupu, ielu, 
bērns pamazām sāk nolasīt 
informāciju no ikdienas vidē, 
reālajā dzīvē. Mūsu 
uzdevums ir pakārtot vidi, lai 
jau 2 gadus vecam bērnam 

sāk attīstīties lasīšanas 
uzvedība, imitējot lasīšanu. 
Šobrīd saprotam, ka vienīgās 
jomas, kurās sasniedzamie 
rezultāti ir uzstādīti augstāki, 
nekā iepriekš, ir sociālā un 
pilsoniskā joma. Šai jomai 
Ozolnieku novada pirmssko-
las izglītības iestādēs jau 
izsenis ir pievērsta īpaša 
uzmanība, akcentējot bērnu 
pašapkalpošanās iemaņas.  
Atziņas pārdomām rosina 
semināri, kad tiekamies ar 
Latvijas pilotskolu dalībnie-
kiem, lai dalītos pieredzē par 
jau paveikto un uzstādītu 
jaunus sasniedzamos 
rezultātus. 
Arī sports un mūzika izglītības 
iestādē „Saulīte” ir ieguvuši 
pilnīgi citādu nozīmi. Svētki ir 
bērna pieredzes kulminācija, 
kad ejam kopā un priecāja-
mies par to, ko katrs esam 
iemācījušies. Mēs priecāja-
mies par procesu un nestei-
dzoties to izbaudām. Arī 
sports, ar kuru vienmēr ir 
saistījies jēdziens “sacensī-
ba”, “Saulītē” ir ieguvis citu 
nozīmi, priecājoties par 
kustībām, un kustamies kopā. 
Ļoti būtiski ir katram sajust 
sevi kā pārmaiņu iniciatoru, 
lai mainītos pats un redzē-
jums kopumā. Svarīgākais ir 
katram pieaugušajam 
saprast un pieņemt to, ka 
sasniedzamajam rezultātam 
ne pirmsskolā, ne skolā nav 
jābūt novērtētam ar 10 
ballēm.
PII „Saulīte” kolektīvam vēlu, 
lai pietiek spēka realizēt visas 
ieceres, bērniem – lai 
neapsīkst viņu zinātkāre, 
vecākiem –aktīvi darboties 
kopā ar bērniem un iestādes 
darbiniekiem, visiem Ozolnie-
ku novada pedagogiem – 
saglabāt darba mīlestību šo 
lielo pārmaiņu priekšā!

Inese Jumīte,
PII „Saulīte’’ vadītāja

30.janvārī Salgales pamat-
skolā notika Ozolnieku 
novada skolu skolēnu 
pašpārvalžu sadraudzības 
pasākums. Salgales 
pamatskolas pašpārvaldei 
bija liels prieks uzņemt 
Garozas pamatskolas un 

Ozolnieku Jauniešu centra 
komandas savā skolā. Šajā 
sadraudzības dienā 
iepazināmies ar jauniem 
draugiem. Katra komanda 
bija sagatavojusi aktivitātes, 
lai mēs viens otru tuvāk 
iepazītu. Pasākumā 

Skolēnu pašpārvaldes stiprina
sadraudzību

uzzinājām arī to, kā 
organizē savu darbu un 
strādā citas skolēnu 
pašpārvaldes. Katra 
komanda iepazīstināja ar 
savas skolas interesantāka-
jām tradīcijām. Dzerot tēju 
un cienājoties ar našķiem, 
pārbaudījām savas zināša-
nas par Latvijas kultūras 
kanonu, kas ir izcilāko un 
ievērojamāko mākslas 
darbu un kultūras vērtību 
kopums. Pēc pasākuma 
šķīrāmies ar jauku noskaņo-
jumu, jaunām zināšanām un 
vienojāmies atkal tikties 
pavasarī Garozas pamat-
skolā. Ints Fīze,

Salgales pamatskolas
skolēnu pašpārvaldes prezidents
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     Pagājušā gadsimta 1970. un 1980.gados sporta attīstību 
Ozolnieku novada teritorijā  īpaši veicināja GDA (komplekss " 
Gatavs darbam un aizsardzībai"). Normu kārtošanai bija piecas 
pakāpes. Norisinājās arī augstāka līmeņa sacensības starp 
komandām GDA  Ziemas un vasaras daudzcīņas. SK "Ozolnieki" 
regulāri  bija starp labākajiem dažāda līmeņa Latvijas mēroga 
sacensībās. GDA ziemas daudzcīņ komandā bija jābūt 6 
sportistiem - 5 vīriešiem dažādās vecuma grupās un 1 sievietei. 
Ziemā sportisti sacentās slēpošanā, šaušanā un spēka 
vingrinājumos.
1. SK "Ozolnieki" GDA ziemas daudzcīņas komanda. No kreisās: 
Pēteris Kemps, Anatolijs Leitēns, Juris Baranovskis 
(priekšplānā), Rolands Baranovskis, Gunārs Meinhards. 
Fotografēja komandas dalībniece Irēna Leitēna. Pagājušā 
gadsimt 80. gadi.
2. Uzvarētāji Latvijas Meliorācijas un ūdenssaimniecības 
ministrijas  spartakiādes sacensībās - Jelgavas PMK 13 komanda, 
no kreisās: no kreisās Juris Baranovskis, Imants Slagovskis, 
Dainis Šleiners, Irēna Leitēna, Rolands Baranovskis, Gunārs 
Meinhards. Norises vieta  Kusa, Madonas rajons, 1986.gada
15. marts. 
3. laikraksts "Sports" ziņo par Ozolnieku GDA ziemas daudzcīņas 
komandas uzvaru Melioratoru spartakiādē.

“

”

        1. Slēpošana ir panākumiem bagātākais 
ziemas sporta veids  Ozolniekos 1970. un 
1980.gados. Te iepriekš minēto slēpotāju vēsturiski 
foto. Irēna Leitēna Latvijas čempione slēpošanā, 10 
km distancē (fotogrāfijā Irēna Lipšāne ( pēc 
laulībām-Leitēna) pēc sacensībām 1974.gads).

 
3. Irēnas dzīvesbiedrs Anatolijs Leitēns seškārtējs 
Latvijas čempions distanču slēpošanā., kurš 1980. 
gados strādāja Ozolniekos meliorācijas 
uzņēmumā un piedalījās dažādu sporta veidu 
sacensībās, pārstāvot Ozolniekus.

“

”
    1. Vēsturiska fotogrāfija ar Ozolnieku 
slēpotājiem ar moto kamanām "Buran" 
slēpošanas trasē. Slēpošanas trasi ierīkoja 
1984.gadā, vēlāk ierīkoja arī elektrisko 
apgaismojumu un varēja organizēt  plašāka 
mēroga slēpošanas sacensības, 1980.gadu beigu 
foto.
2. Slēpošanas trasē rīkoja sacensības arī 
dalībniekiem bez īpašas sportiskās sagatavotības, 
Novadā strādājošā Remontmehāniskā rūpnīca 
tolaik arī rīkoja savas ziemas un vasaras 
spartakiādes. No tām katram dalībniekam palika 
piemiņas vimpelītis, kas šodien ir aplūkojams kā 
savdabīga tā laikmeta liecība. 

“

”

Februārī visi TV ekrānos un sociālajos medijos ar nepacietību sekojām 2018. gada XXIII Ziemas Olimpiskajām spēlēm 
Dienvidkorejā, Phjončhanā. Latvijai šīs bija 11. Ziemas Olimpiskās spēles, kur to pārstāvēja 34 sportisti, kas startēja 
deviņos sporta veidos. Latvijas jaunā sportistu paaudze nāk no aktīviem un uzņēmīgiem cilvēkiem, kuri tic savam 
izraudzītajam mērķim. Taču šodienas panākumiem aizvien saknes meklējamas vēstures notikumos. Šajā avīzes 
numurā ar jaunu interesi paraudzīsimies uz olimpisko ziemas sporta veidu attīstības pirmsākumiem tagadējā 
Ozolnieku novada teritorijā.

1

3

2
1

2

1

3

2
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          Ozolnieku novada teritorija vienmēr varējusi 
lepoties ar masu sporta pasākumiems, starp 
kuriem slēpošanai arvien bija ierādīta īpaša vieta.
1. Tā laika Ozolnieku ciema sporta dzīves 
organizatori Rolands Baranovskis un Ojārs 
Karčevskis (sporta darba metodiķis Jelgavas 
Remontu mehāniskajā rūpnīcā (JRMR)), 
1982.gads 14.augusta laikraksts "Darba Uzvara".
2. Sporta diena un pārgājiens ar slēpēm.  
3.Vēsturiski foto no Slēpotāju dienas 1988.gada 
decembrī slēpošnas stafetes disciplīnā. ”

         Pieminot ziemas sportu Ozolnieku novada teritorijā, noteikti jāpiemin arī ātrslidošana, 
par ko, diemžēl saglabājies maz fotogrāfiju. Šis ziemas sports Latvijā bija ļoti populārs 1950. 
līdz 1970. gadu sākumam. 
1.Tā kā mākslīgā  ledus slidotavas tolaik nebija, tad slidošanai izmantoja dabīgo ledu. 
Ozolniekos pēc 1960.gada ledu lēja stadiona skrejceļā, vēlāk slidošanai izmantoja  Ozolnieku 
ezera appludināto daļu. Attēlā redzamās ātrslidošanas sacensības rīkoja uz Iecavas upes 
ledus, 1960. gadu beigās.
2.Ozolnieku sporta dzīves veterāns Rolands Baranovskis bija sporta meistars riteņbraukšanā 
un šī sporta veida pārstāvjiem raksturīgi, viņš Jelgavas rajona mērogā bija starp 
uzvarētājiem arī ātrslidošanā. Attēlā izcīnītais diploms.

“

”

“

1

2

 pagãjušajã gadsimtã.

3

1

2

ANATOLIJS LEITĒNS 
Sporta meistars slēpošanā 
Seškārtējs Latvijas čempions 
1967.g. Sporta meistars slēpošanā (Maskavā)
Slēpojis PSRS Kausa sacensībās Karpatos, PSRS 
milicijas sacensībās, PSRS tautu spartakiādē Sverdlovskā
1968.g.  3.vieta 50 km distancē Latvijas

      meistarsacīkstēs
 1.vieta stafetes 4x10km slēpojumā

1969.g.  1. vieta 50 km distancē
Pirmais Latvijas vēsturē 50 km  veicis
ātrāk par 3 st. un 30 min. (Rez.3:27,5)

               1.vieta 70 km distancē 
               2. vieta 15 km distancē

1970.g.  2.vieta 50 km slēpojumā 
               2.vieta 15 km distancē
               3.vieta 30 km distancē 
               2.vieta stafetē 4 x 10 km   
 slēpojumā (A.Leitēns, V.Valainis)

1973.g.  2. vieta 15 km distancē
              1.vieta stafetē 4 x 10 km   
 slēpojumā (A.Leitēns, V.Valainis,  
 J.Kaimiņš. A.Gūts)

1974.g.  1.vieta stafetē 4 x 10 km   
 slēpojumā (A.Leitēns, V.Valainis,  
 J.Kaimiņš. J.Kreilis)

1975-1985.g. darbs Krievijā un piedalīšanās  
 dažāda mēroga sacensībās.

1985- 2009.g. piedalīšanās veterānu  
sacensībās, Jauju maratonā,
Tartu maratonā.

2010.g.  3. vieta Poliatlonā Igaunijā   
 (slēpošana, šaušana, pievilkšanās)

2011.g.  2. vieta Poliatlonā Igaunijā   
 (slēpošana, šaušana, pievilkšanās)

IRĒNA LEITĒNA (LIPŠĀNE)
Sportistes gaitas slēpošanā sākās Krāslavas BJSS.
Treneris Valentīns Zlidnis.
LLA – treneris Henrihs Soste
1971.g. 3. vieta slēpošanas stafetē 3 x 5 km  Latvijas PSR

meistarsacīkstēs    
1974.g.  1. vieta - Latvijas čempione 10 km  distancē

 1.vieta SB „Nemumas”, Lietuvā  atklātajās
meistarsacīkstēs 3 km.

 3. vieta SB ‘Vārpa” meistarsacīkstēs
 8 km distancē.
   BSB „Vārpa” izlases dalībniece

1975-1985.g. darbs Krievijā un piedalīšanās dažāda ranga sacensībās 
1985- 1991.g.  Vairākkārtēja GDA ziemas daudzcīņas čempione 

Godalgotas vietas vasaras GDA daudzcīņā 
Godalgotas vietas melioratoru spartakiādēs
Piedalīšanās veterānu sacensībās slēpošanā, vieglatlētikā. 
Ozolnieku Sporta centra direktora vietniece.
Ozolnieku novada spartakiādes galvenā tiesnese.

RIMANTS ŠTOPIS 
Sportista gaitas sākas Krāslavas BJSS
Pirmais treneris Valentīns Zlidnis
1978.,1979.,
1980.g.

 1.vieta stafetes 4 x 10 km slēpojumā - Latvijas čempions 

1980. g. 1. vieta - Latvijas čempions 30 km slēpošanas distancē 
1986.,1987. g.  Latvijas čempions GDA ziemas daudzcīņā (šaušana, 

pievilkšanās pie stieņa, granātas mešana, slēpošana)
1993.g. Latvijas Kauss futbolā Jelgavas RAF komandas sastāvā

Pašlaik - FK „Ozolnieki” treneris.
Bērnu futbola grupu treneris.
Teteles pamatskolas fizkultūras skolotājs. 
Sporta kompleksa „Mālzeme’ direktors. ”

”

”

”

”

”
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17.-18. februārī Ozolnieku Sporta centrā notika LFF 
Zemgales reģiona telpu čempionāts futbolā. 
2011.gadu dzimušie jaunie futbolisti zaudēja trīs 
spēles, ieņemot 5. vietu, savukārt 2010. gadā dzimu-
šie vinnēja četras spēles un vienu neizšķirtu, savā 
vecuma grupā izcīnot 1. vietu. Apsveicam puišus un 
treneri Rimantu Štopi!
Ziemas čempionātā par vietām vēl jācīnās 2009. 
gadā dzimušajiem jaunajiem futbolistiem, kas 
notiks 4. martā Ozolnieku Sporta centrā.

 Sabiedrisko attiecību un informācijas daļa

Pateicoties labvēlīgajiem laika 
apstākļiem aizvadītās nedēļas 
nogalē, beidzot novada 
spartakiādes zemledus 
makšķerēšanas entuziasti 
agrā sestdienas rītausmā 
varēja doties zivju „medībās” 
uz Ozolnieku ezera pietiekami 
drošā ledus. Četru stundu 
garumā  20 vīri darīja, ko 
varēja, katrs ar savu metodiku, 
vēlēšanos un veiksmi, jo katrs 
gribēja būt maču “Ožu zivs – 
2018” uzvarētājs. Prieks bija 
satikties senajiem copma-
ņiem, kuri ik gadu piedalās 
zemledus makšķerēšanā, un 
vēl lielāks prieks bija par 
copmaņiem, kuri piedalījās 
mačos pirmo reizi, atbraucot 
draudzīgi vienā automašīnā, 
un ar humoru “ pavelkot” viens 
otru uz zoba, kurš mājās ies 

Bobslejists Uģis Žaļims : „Panākumi sportā nāk ar smagu darbu”
Jau sešus gadus, kopš 
darbu uzsāka Jelgavas 
ugunsdzēsēju un glābša-
nas dienestā, Ozolniekus 
par savām mājā sauc arī 
olimpietis Uģis Žaļims ar 
ģimeni. Bobsleja pilots un 
stūmējs, kurš ar lepnumu 
Latvijas vārdu nes pasaulē, 
dzimis 1986. gada 19. febru-
ārī Saldū. Saruna par 
sportu un dzīvi ar Uģi iekrīt 
tieši sportista 32. dzimša-
nas dienā.
Kas un kad Jūs ievadīja 
sportā?
Ar sportu nodarbojos jau 
kopš skolas laikiem, kad 
piedalījos dažādu sporta 
veidu pulciņos, ārpusskolas 
nodarbībās, bet ar nopietnā-
ku vērību sportam pievērsos, 
kad mācījos Saldus tehniku-
mā, kur treneris R.Tuka mani 
iesaistīja virves vilkšanā, ar ko 
nodarbojos vairākus gadus, 
piedaloties Eiropas un pat 
pasaules čempionātos ar 
atzīstamiem panākumiem. 
Paralēli nodarbojos ar 
smagatlētiku, piedaloties 
Latvijas mēroga sacensībās. 
Pēc tehnikuma absolvēša-
nas, mācības turpināju 

Sporta pedagoģijas akadēmi-
jā, kur kursa biedrs mani 
paaicināja līdzi uz bobslejistu 
atlases testiem. Tur uzrādīju 
pietiekoši labus rezultātus, un 
Zintis Ekmanis mani uzaicinā-

ja uz pirmo bobsleja nometni. 
Tā arī kopš studiju gadiem 
esmu palicis šai sporta veidā. 
Kad atnāca pirmie sasnie-
gumi?
Pirmie vērā ņemamie sasnie-
gumi manā sportista karjerā 
bija jau skolas laikā, ar jau 
pieminēto smagatlētiku, kur 
labi panākumi bija novada un 
Latvijas mērogā, pēc tam ar 
virves vilkšanu, ar kuru Eiropa 

tika izbraukāta krustu šķērsu, 
un gūtas medaļas Eiropas un 
pasaules līmenī. Un pēc tam 
jau ar bobsleju, kopš 
2008.gada – sākotnēji Eiropā, 
pēc tam arī pasaulē. Visi 

sasniegumi nākuši tikai ar 
smagu darbu, ar lielu laika un 
�zisko ieguldījumu, nekas nav 
noticis ātri un uzreiz. 
Trenera loma sportiskajā 
izaugsmē?
Trenera loma, protams, ir ļoti 
nozīmīga sportista attīstībā 
un izaugsmē. It īpaši tas ir 
svarīgi bērnībā, pusaudžu 
gados, kad pēc neizdošanās 
treneris prot uzmundrināt, 

spēj motivēt darboties tālāk 
un paslavēt, kad viss izdodas, 
kā arī spēj noturēt jaunieti pie 
sportiskā režīma, lai nevēla-
mas blakus lietas neizrādītos 
interesantākas. Tā ir liela 
māka un profesionalitāte, ko 
tagad augstu novērtēju 
savos treneros un skolotājos. 
Kas palīdz sasniegt sportis-
kās virsotnes?
Visupirms, tas ir smags darbs 
un vēlme kaut ko sasniegt. 
Svarīgs ir atbalsts – emocio-
nālais, �nansiālais, laba 
veselība, ģimenes atbalsts, 
novērtējums no treneru 
puses, kaut vai iesākumā 
nelieli sportiskie panākumi. 
Kādi mērķi izvirzīti, treniņu 
un sacensību gra�ks šai 
sezonai?
Mērķis šai sezonā bija pats 
augstākais – Olimpiskās 
spēles. Šīs sezonas treniņu 
gra�ks bija smags, biju ļoti 
daudz prom no mājām. 
Sacensību gra�ks bija 
mērens, sakarā ar to, ka jau 
februārī sākās Olimpiskās 
spēles, kad parasti šai laikā 
sezona vēl rit pilnā sparā. 
Mērķa sasniegšanai diemžēl 
šoreiz nedaudz pietrūka 

veiksmes, jo darbs bija 
ieguldīts ļoti liels, bet tāds ir 
lielais sports. Pēc sacensībām 
vienmēr jāizdara secinājumi, 
jāsamierinās un jāiet tālāk.
Kādus masu sporta veidus 
vajadzētu attīstīt Ozolnie-
ku novadā?
Uzskatu, ka Ozolnieku 
novadā ir ļoti piesātināta 
sportiskā dzīve un iedzīvotāji 
ir aktīvi. Pats esmu piedalījies 
triatlonā, kas man šķita foršs 
pasākums. Šķiet, ka esam uz 
pareizā “sportiskā ceļa”, bet, 
protams, vienmēr varam vēl 
kaut ko uzlabot, papildināt, 
attīstīt. Ļoti svarīgi šobrīd ir 
rast iespējas bērnu sporta 
attīstībai novadā. Mūsu 
ģimenē aug divi mazi bērni, 
sākam domāt, kur un kā viņus 
iesaistīt. 
Kurus olimpiskos sporta 
veidus novadā vajadzētu 
atbalstīt?
Jebkurš olimpiskais sporta 
veids ir atbalstāms un 
veicināms. Svarīgi būtu 
atbalstīt tos, kuri jau nodar-
bojas ar profesionālo sportu, 
nodrošinot iespējas trenēties 
un atbalstot �nansiāli. 

Solvita Cukere

Sportiskā un azartiskā 
gaisotnē ir aizvadīts 
februāris, jo novadnieki 
priecājās par pirmo 
sniega kārtu un salu, 
steidzot izbaudīt slēpoša-
nas trasi un ziemas 
priekus Ozolnieku kalnā. 
Ceram, ka mūsu novadā 
aug jaunā maiņa kamani-
ņu braucējiem, skeleto-
nistiem un bobslejis-
tiem!

Kamēr vieni baudīja ziemas 
priekus, tikmēr azartiskākie 
novada iedzīvotāji sacentās 
Zolītes turnīrā, kas šogad, 
kā ierasti, norisinājās sešās 
kārtās, bet kopskaitā tika 
ņemtas vērā piecas labākās 
kārtas. Prieks, ka kungi un arī 
dažas dāmas, neraugoties uz 
darāmajiem darbiem, 
trešdienu vakaros steidzās uz 
Ozolnieku Sporta centru, lai 
izspēlētu kārtējo zolītes 
partiju. Veiksme ne vienmēr 
ir mūsu sabiedrotā, un bija 
prieks, ka katrs no dalībnie-
kiem vēlēja sev veiksmi un 

Baudām ziemu un
novada Spartakiādi! 

izdošanos. Vai “zolmaņus” 
ietekmē pilnmēness, kā dažs 
labs teica, un tam vienam 
“nāk tās labās kārtis” vai 
tomēr tā ir meistarība, bet 
cīņa par pirmo vietu risinājās 
līdz pēdējai kārtai. Sīvā 
konkurencē un spraigā spēlē 
pirmo vietu izcīnīja Sandris 
Maslovs ar 28punktiem 
kopsummā (rezultativitātes 
146 punkti). Tā kā sīva cīņa 
bija arī par otro un trešo 
vietu, tad laureātus 
nosauksim un sveiksim 
zolītes turnīra gadskārtē-
jā pasākumā “Zolītes 
kauss – 2018”, kas notiks 
marta otrajā pusē. Šobrīd 
sacensību galvenais tiesnesis 
gatavo turnīra nolikumu un 
izspēles kārtību, lai piedalītos 
pēc iespējas vairāk dalībnieku 
un būtu interesanta izspēles 
kārtība.
Marta otrajā pusē sāksim 
arī novusa turnīru un 
sacensības galda tenisā!

Ozolnieku
Sporta centrs

 
Ozolnieku jaunie futbolisti čempionātā izcīna medaļas

kājām… Kā nekā konkurences 
faktors darbojas!
Visīstākos buramvārdiņus 
laikam zināja tikai uzvarētājs 
Raivis Bērziņš, jo viņa loms 
1,83 kg, kas iespaidīgi pārsvēra 
tuvākā sāncenša 2. vietas 
ieguvēja Aivara Peteta 610 
gramus. Trešajā vietā ar 560 
gramus smagu lomu ierindo-
jās Tālis Vīksna, kurš saņēma 
sacensību organizatoru 
specbalvu par lielāko zivi – 
breksi! Pavisam kopā izmak-
šķerētais loms svēra 4,5 kg. Lai 
gan īstiem copmaņiem 
gribēsies teikt, kas gan tas par 
lomu, bet arī to vēl vajag 
mācēt izdabūt no ezera ! Dažs 
jau gan pakautrējās to niecīgo 
lomu likt uz svariem, jo cerēts 
jau bija uz ko lielāku, tāpēc to 
nāksies atlikt uz nākamo gadu, 

Zemledus makšķerniekus sals nebaida

un arī daža laba atlaistā 
līdaciņa varēs paaugties 
“svarīgāka”. Tomēr katram 
dalībniekam bija ko uzrādīt 
svēršanai sacensību galvena-
jam tiesnesim Guntim Žeivo-
tam, kā arī aiznest uz mājā 
pusdienām, vai savam kaķim 
cienastiņu.
Makšķerēšana novadniekiem 
jau kļuvusi par ģimenisku 
tradīciju, jo patiess bija prieks, 
ka copmaņus krastā gaidīja 
sievas ar bērniem, kā arī vecā 
paaudze iesaista šai lietā 
savus mazbērnus. Tradīcijas 
turpinās, un kas var būt labāks 
par ziemas baudīšanu svaigā 
gaisā, nododot copes pieredzi 
jaunajiem.
Lietderīgi pavadītais laiks un 
karstā, garšīgi pagatavotā 
soļanka sacensību  �nišā 
ikvienam pasākuma dalībnie-
kam sildīja apziņu, ka nekur 
nav tik labi, kā mājās - Ozolnie-
ku novadā, kur ikvienam 
iedzīvotājam ir dotas lieliskas 
iespējas brīvā laika lietderīgai 
un patīkamai pavadīšanai. Ne 
asakas arī turpmāk!
                      Svetlana Krūmiņa,

Ozolnieku Sporta centrs

KATRU PIEKTDIENU AICINĀM
OZOLNIEKU NOVADA IEDZĪVOTĀJUS 
IZKUSTĒTIES UZ LEDUS!
no plkst. 20:30 - 22:00

Ozolnieku novada pašvaldība
aicina Ozolnieku novada iedzīvotājus
uz bez maksas publisko slidošanu
"Ozo ledus hallē" Stadiona ielā 5b., Ozolniekos.
Tālrunis informācijai: 29844955
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1.februārī Latvijas Vindsēr-
�nga asociācija (LVA) 
pasniedza ceļojošo Latvijas 
kausu 2017. gada sezonas 
uzvarētājiem, starp kuriem 
balvu saņēma arī mūsu 
novadniece no Salgales 
pagasta Viktorija Gailuma( 
12 gadi) – divkārtējā Latvi-
jas čempione vindsēr�ngā 
starp meitenēm savā 
vecuma grupā un 2. vietas 
ieguvēja Baltijas kausā 
2017.gada sezonā. Viktorija 
var lepoties ar sportiska-
jiem panākumiem jau vairā-
kus gadus.

Viktorijas sportiskie 
sasniegumi:
2014.g.
Latvijas čempionātā 3,5 
grupā 7.vieta kopvērtējumā. 
3.vieta meitenēm.
2015.g.
Latvijas čempionātā 3,5 
grupā 2.vieta kopvērtējumā. 
1.vieta meitenēm.
Baltic Challenge cup 3,5 
grupā 5.vieta kopvērtējumā. 
2.vieta meitenēm.
Burusports balva 3,5 grupā 
3.vieta kopvērtējumā. 1.vieta 
meitenēm.
2016.g.
Neilpryde Baltic cup Latvija 
U13 grupā 5.vieta kopvērtēju-
mā. 1.vieta meitenēm.
Burusports Balva U13 grupā 
5.vieta kopvērtējumā. 1.vieta 
meitenēm.

Novadniece Viktorija Gailuma pierāda sevi burājot

17.februārī deju kopa “ 
Garroze” kopā ar vadītāju 
Maiju Mediniku piedalījās 
„Ziemas olimpiādē” 
senioriem Bauskas Mēme-
les sporta centrā. Pasākuma 
organizators- Bauskas deju 
kolektīvs “ Vēlreiz” un 
vadītāja Inese Smilškalne 
kopā ar vēl astoņiem tuvējo 
novadu senioru deju 
kolektīviem- Tukuma 
kolektīvu “Romantika”, 
Baložu kolektīvu “ 
Ābeļzieds”, Rundāles 
novada kolektīvu “Magnoli-
jas”, Carnikavas kolektīvu 
“Gaujmalietes”, Siguldas 
kolektīvu “Preilenes” un 
“Sniegaroze”, un Rīgas 
kolektīvu “Magdalēna”.
Seniori visas dienas garumā 
sparīgi sacentās šautriņu 
mešanā, stafetē ar vingroša-
nas riņķi, bumbas mešanā 
basketbola grozā, lidojošo 

2017.g.
Latvijas čempionātā U13 
grupā 2.vieta kopvērtējumā. 
1.vieta meitenēm.

Neilpryde Baltic cup Igaunija 
U13 grupā 2.vieta kopvērtēju-
mā. 1.vieta meitenēm.
Baltic Challenge cup U13 
grupā 2.vieta kopvērtējumā. 
1.vieta meitenēm.
Neilpryde Baltic cup Lietuvā 

U13 grupā 1.vieta kopvērtēju-
mā. 1.vieta meitenēs.
Latvijas kausā 2017.g. 2.vieta 
kopvērtējumā.

Kas un kad Jūs ievadīja 
sportā?
Sportā mani ievirzīja tētis- 
kaitbordists Normunds 
Gailums, arī māsa sportoja. 
Burāšanas treniņi notiek 
Ķīšezerā. Tētis man pamāca 

un iedrošina, lai es izmēģinu 
kaut ko jaunu. Es no ūdens 
nebaidos. Latvijā burāšanā ir 
maz meitenes, jo tas ir sarež-
ģīts un �ziski ļoti smags 
sporta veids. Esmu pieradusi, 
uz priekšu virza disciplinētība, 
mērķtiecība un sacensību 
gars. Pirms sacensībām 
vecāki arvien uzmundrina, 
māca nepadoties un uzturēt 
līdzsvara izjūtu. Bet ziemā 
divas reizes nedēļā noris 
treniņi sporta zālē, apmeklēju 
baseinu un snovoju. Šobrīd 
esmu pārgājusi 13-15 (U15) 
gadu vecuma grupā, bet 
sacensības ir konkurence gan 
ar meitenēm, gan puišiem.
Kad atnāca pirmie sasnie-
gumi?
8 gadu vecumā bija manas 
pirmās sacensības, kurās 
izcīnīju 3. vietu un saņēmu 
pirmo kausu. Tas iedeva 
sportisko azartu. Šobrīd jau 
saņemti 8 kausi, 8 medaļas 
un izcīnīti daudzi diplomi.
Kāda ir trenera loma sport-
iskajā izaugsmē?
Treneris Arnis Krauklis 
motivē, cenšas, lai izdaru 
vairāk. Visu laiku ir, uz ko 
tiekties. Sacensības notiek pa 
visu pasauli, gan ezeros, gan 
jūrās un okeānos. Man jābūt 
gatavai visiem apstākļiem. 
Mani un treneri vieno kopējs 
mērķis- šogad piedalīties 
pasaules čempionātā, kas 
notiks Liepājā un Eiropas 

čempionātā, kas notiks 
Grieķijā. Kā arī slepenais 
plāns atlasīties uz YOG 
(Jaunatnes Olimpiskās 
spēles-2022).
Kas palīdz sasniegt sportis-
kās virsotnes?
Treneris un vecāki mani ļoti 
motivē, kā arī sajūta, ka esmu 
uzvarējusi un tikusi pirmajā 
trijniekā.
Kādi mērķi izvirzīti šai 
sezonai?
Šogad tiekšos uz Pasaules 
čempionātu, jo vēlos iekļūt 
starp 20 labākajiem pasaules 
sportistiem. Pasaules 
čempionāts augustā būs 
Latvijā, tepat Liepājā, un es 
tam cītīgi gatavojos. Šobrīd 
viss mans brīvais laiks ir 
pakārtots sportam, bet es 
domāju, ka jauniešiem ir labi 
būt nodarbinātiem.
Kādus masu sporta veidus 
vajadzētu attīstīt Ozolnie-
ku novadā?
Es domāju, ka Ozolnieku 
novadā varētu attīstīt 
veikbordu un futbolu.
Kurus olimpiskos sporta 
veidus novadā vajadzētu 
atbalstīt?
Burāšana ir olimpiskais 
sporta veids. Vajadzētu 
vairāk atbalstīt jebkādu 
jauniešu sportu.
Paldies jaunās sportistes treneriem 
un vecākiem par ieguldīto darbu un 
nodošanos sportam!

Solvita Cukere

šķīvīšu un bumbiņu 
mešanā. Savukārt kolektīvu 
vadītāji piedalījās individu-
ālajās sacensībās. Deju 
kopa “Garroze” saņēma 
diplomu “Saliedētākais 
kolektīvs”.
Bet pasākuma otrajā daļā 
seniori vienojās kopīgā deju 
solī Bauskas kultūras centrā 
senioru deju kolektīvu 
sadraudzības koncertā 
“Laipni lūgti Suņa gadā“, 
kur „Garrozes” skatītājus 
priecēja ar speciāli Suņa 
gada tematikai piemērotu 
priekšnesumu. Novada 
dejotājas bija gandarītas par 
sportiski aktīvo un emocio-
nāli piepildīto sadraudzības 
pasākumu, kas apliecina, ka 
gadi nav šķērslis aktīvam un 
ar prieku piepildītam 
dzīvesveidam.

Anda Plikša,
„Garrozes” dejotāja

 

Galda teniss ir viens no 
populārākajiem sporta 
veidiem ne tikai pasaulē, bet 
arī Ānes ciemā. Tādēļ, lai 
mērotos veiklībā, 2. februārī 
Ānes Jauniešu iniciatīvu 
centrs sadarbībā ar sporta 
kompleksu “ Mālzeme” 
organizēja galda tenisa 
turnīru, kur savus spēkus 
meistarībā varēja parādīt 
ikviens šīs spēles cienītājs. 
Jaunākajam turnīra dalībnie-
kam Dāvim Frindam, kurš 
pārstāvēja Emburgu, bija 10 
gadi. Turpretim Ānes iedzīvo-
tājs Vladimirs Jeršovs 66 
gadu vecumā godam aplieci-
nāja, ka vecums sportam nav 

17. februārī, Rīgas Hanzas 
vidusskolā norisinājās 
atklātais "RTKK 2018" 
(Reimandova Tradicionālā 
karatē kluba) čempionāts, 
kur piedalījās arī Ozolnieku 
novada karatisti. Kopumā 

Sportiskais gars Ānes Jauniešu iniciatīvu centrā

šķērslis. Spraiga cīņa norisi-
nājās trīs stundas, līdz tika 
noteikti turnīra uzvarētāji. 
Jaunāko dalībnieku grupā, kuri 
dzimuši 2002. gadā un jaunā-
ki, 3.vietu ieguva Deniss 
Solodovs no Ānes, 2.vietā 
Edijs Blūms no Ozolniekiem, 
bet 1.vietu pārliecinoši izcīnīja 
Deniss Tihomirovs no Ānes. 
Starp dalībniekiem, kuri 

Ozolnieku karatisti izcīna medaļas "RTKK 2018" čempionātā
sacensībās sacentās 400 
sportisti no 19 Latvijas karatē 
klubiem.
Sīvā konkurencē 9 Ozolnieku 
karatisti izcīnīja 8 godalgotas 
vietas: Rastslavs Gorbunovs 
1.vieta (sumo), Martins 
Kolkovs 3.vieta (sumo), 
Konstantins Vdovičenko 
3.vieta (sumo), Igors 
Fomenko 1.vieta (kumite), 
Alekss Kreipāns 1.vieta 
(kumite), Ņikita Kijanovs 
3.vieta (kumite), Anna 

„Garrozes” piedalās „Ziemas olimpiādē” senioriem

Potapenko 3.vieta (kumite), 
Radions Seljanins 3.vieta 
(kumite). Kopvērtējumā, kur 
tika ņemti vērā tikai kategori-
ju KATA un KUMITE rezultāti, 
Ozolnieku karatē komanda 8 
sportistu sastāvā starp 19 
komandām ierindojās 13. 
vietā.
Apsveicu sportistus ar izcīnītajām 
godalgām un pateicos vecākiem par 
sportistu atbalstu!

Sergejs Fomenko,
treneris

dzimuši 2001. gadā un vecāki, 
norisinājās cīņas sīvā konku-
rencē, demonstrējot savas 
prasmes, netaupot nedz 
spēkus, nedz laika gaitā 
noslīpēto talantu. Fināla 
mačos sacentās trīs Ānes 
iedzīvotāji. Sergejs Pospelovs 
godam izcīnīja 1. vietu savā 
vecuma grupā, aiz sevis 
2.vietā atstājot Pāvelu 
Mileiku, kuram savukārt 
piekāpās Jakovs Gončars, 
iegūstot 3. vietu galda tenisa 
turnīrā. 

Mārīte Vasele,
Ānes Jauniešu iniciatīvu centra 

vadītāja
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Jau iepriekš izskanējusi 
informācija par to, ka pēc šī 
mācību gada vairs netiks 
organizēta Vasaras skoliņa 
pirmsskolas izglītības 
iestāžu audzēkņiem, kas 
septembrī gatavojas uzsākt 
skolas gaitas. Tās vietā, 
sanākot kopā Izglītības 
nodaļai un bērnudārzu 
vadītājiem, ir radīta alterna-
tīva – topošo pirmklasnieku 
adaptācijas skolai plāns. 
Tajā iekļautas aktivitātes 
visa mācību gada garumā, 
bet visvairāk pavasarī un 
vasarā, un šo plānu realizē 

izglītības iestādes, savā 
starpā sadarbojoties.

Svarīgi, ka laikā no februāra 
līdz septembrim bērnam ir 

iespēja vismaz 2-3 reizes 
viesoties skolas telpās, 

iepazīties ar jauno klases 
audzinātāju, kā arī izmēģi-

nāt kādas skolas dzīvei 
noderīgas rutīnas, piemē-
ram, pusdienošana skolas 
ēdnīcā, laika plānošana 
dienasgrāmatā u.c. 
Šāds plāns radīts, ņemot 
vērā gan pieejamos telpu, 
�nanšu un cilvēkresursus, 
gan dažādus pedagoģiskus 
un psiholoģiskus apsvēru-
mus, piemēram, noturīgāku 
rezultātu sniedz nelielas, 
bet regulāras aktivitātes ar 
iespēju par tām re
ektēt, 
nevis masīvs, vienreizējs 
pasākums, kura laikā bērns 
ir it kā atrauts no realitātes. 

Savukārt psiholoģiski 
bērnam 6-7 gadu vecumā 
nav vairs tik svarīgi praktiski 
gatavoties skolai, cik vairāk 
pozitīvi noskaņoties – tātad, 
nepieciešams konsekvents 
vecāku un pedagogu 
atbalsts, sarunas par gaidā-
mo, ieguvumu konstatēša-
na utt. Par zemāk redzamā 
plāna precīzu realizāciju 
vairāk iespējams uzzināt 
katrā mūsu novada pirms-
skolas izglītības iestādē, 
savukārt konceptuālos 
jautājumos var griezties pie 
Izglītības nodaļas.

2018.gada vasarā paredzēts 
rīkot izglītojošu ekskursiju 
un nometnes mūsu novada 
pašvaldības izglītības 
iestāžu izglītojamiem, kas 
uzrāda augstus mācību 
sasniegumus, demonstrē 
labu un teicamu uzvedību, 
pierāda savu līdzdalību un 
motivāciju piedalīties 
dažādās ārpusskolas aktivi-
tātēs novada un plašākā 
mērogā. Šim mērķim 
pašvaldības budžetā atvēlē-
ti 10 000 EUR un ar šo 
kārtību tiek aizstāti nu jau 
spēkā neesošie stipendiju 
un naudas balvu izmaksas 
noteikumi. 
Līdz 30.aprīlim izglītības 
nodaļa izstrādās un izsludi-
nās konkrētu apbalvojuma 
piedāvājumu – ekskursijas 

un nometnes norises plānu, 
uz kuru ieinteresētie skolēni 
būs aicināti pieteikties. Lai 
pretendētu uz apbalvojumu, 
3.-6.klašu skolēni ar klases 
audzinātāja palīdzību aizpil-
dīs pieteikuma formu, 
7.-12.klašu skolēni rakstīs 
motivācijas vēstuli dalībai 
Izglītības nodaļas organizē-
tā izglītojošā nometnē, 
pamatojot savu pieteikumu 
pēc kritērijiem: mācību 
sasniegumi; uzvedība; 
panākumi olimpiādēs, 
konkursos, sacensībās; 
līdzdalība un aktivitāte 
skolas, novada un valsts 
līmeņa pasākumos; līderība, 
vienaudžu ideju pārstāvnie-
cība, iniciatīvu virzīšana, 
īstenošana. Līdzīgā formā 
pieteikumus iesniegs arī 

profesionālās ievirzes izglītī-
bas iestāžu audzēkņi. Skolē-
nu iesniegumus vispirms 
izskatīs katra izglītības 
iestāde, pārbaudot sniegtās 
informācijas korektumu, tos 
tālāk nododot izvērtēšanai 
Izglītības nodaļas veidotai 
komisijai.

3.-6.klašu skolēniem būs 
iespēja doties pašvaldības 
organizētā un apmaksātā 
izglītojošā ekskursijā, 
savukārt 7.-12.klašu skolē-
niem kādā no vasaras 
mēnešiem tiks rīkota nedēļu 
gara nometne, nodrošinot 
gan naktsmājas un ēdināša-
nu, gan mūsdienīgus 
lektorus, kvalitatīvas nodar-
bības u.tml. Mūzikas un 
mākslas skolu audzēkņiem 

tiks rīkota neliela nomet-
ne-meistarklase ar kādu 
Latvijā pazīstamu māksli-
nieku. 

Šo noteikumu pamata idejas 
izstrādē augustā piedalījās 
speciāli izveidota darba 
grupa ar Izglītības nodaļas 
un mūsu pašvaldības skolu 
direktoru pārstāvniecību. 
Nostāja par kompleksu 
sasniegumu vērtēšanu 
radusies, jo izglītības 
process nesastāv tikai no 
atzīmēm mācību priekšme-
tos vai saņemtajām vietām 
konkursos – gribam novēr-
tēt arī skolēnu iniciatīvu, 
līdzdalību, uzvedību, tādējā-
di stiprinot pārliecību, ka arī 
turpmākajā dzīvē pēc skolas 
beigšanas cilvēka personība 

un darba devēju vērtējums 
par to veidojas no vairāku 
aspektu kopuma. Savukārt 
ekskursiju un nometni rīkot 
izlemts, jo iepriekš pastāvē-
jusī kārtība ar motivēšanu 
naudas formātā nav nesusi 
tādu izglītības kvalitātes 
izaugsmi, kas ietu roku rokā 
ar šobrīd aktuālo kompeten-
ču pieeju. Turklāt nometnē 
un ekskursijās paredzēts 
bērniem piedāvāt iespējas, 
kas papildina skolā apgūto 
un dod iedvesmu meklēt vai 
nostiprināt sevī jaunus 
talantus.

Rakstu autore:
Ance Jaks,

Izglītības, kultūras un sporta 
daļas Izglītības nodaļas vadītāja

MĒNESIS NOTIKUMS IESAISTĪTĀS PUSES
Skola organizē tikšanos, skolotāji vada atklātās stundas. Pirmsskolas pedagogi vēro stundas, diskutē par 
piemērotākajām metodēm pirmklasnieku apmācībā.
Skolu pārstāvji dodas uz pirmsskolām, iepazīstina vecākus ar savas izglītības iestādes iespējām, speci�ku.
Skola kopā ar pirmsskolu organizē pirmo skolas apmeklējumu topošajiem pirmklasniekiem, vada 
iepazīšanās nodarbības, re
ektē par gūto pieredzi.
Pirmsskola organizē tikšanos, pirmsskolas pedagogi vada atklātās nodarbības. Topošie 1.klašu 
audzinātāji vēro nodarbības, diskutē par piemērotākajām metodēm pirmklasnieku apmācībā.
Skola atkārtoti organizē topošo pirmklasnieku aktivitātes, lai iepazītu jauno vidi – dodas uz sporta zāli, 
mājturības kabinetu, mūzikas klasi utt. Realizē arī kādu bērnu iniciatīvu.
Pirmsskola kopā ar vecākiem organizē svinīgu, neformālu pasākumu, kurā bērni nosvin mācību gada 
beigas un saņem dāvanā “vasaras dienasgrāmatas”.
Izglītības nodaļa organizē novada vecāku konferenci, kurā atsevišķi organizē tieši topošo pirmklasnieku 
vecāku semināru par atbalstu bērniem adaptācijas procesā.
Pirmsskola nodrošina alternatīvu mācību procesu brīvākā formā, organizējot, piemēram, dabaszinību, 
sporta, mākslas nedēļas, uzsvaru liekot uz praktisku darbošanos. Mācās plānot laiku “vasaras 
dienasgrāmatās”.
1.klašu audzinātāji organizē individuālās sarunas ar topošo pirmklasnieku ģimenēm.

Pirmsskola organizē formālu izlaiduma pasākumu, kurā topošie pirmklasnieki atvadās no bērnudārza, 
saņem absolvēšanas dokumentus, ko tālāk nogādā skolā.
Skola plāno un organizē aktivitātes pirmklasniekiem, pastiprināti novēro skolēnu pašsajūtu adaptācijas 
procesā, vecāki atbalsta, iesaistās un interesējas par sava bērna progresu.
Pirmklasnieki dodas uz bērnudārzu, rāda 5-6gadniekiem savas mugursomas saturu, stāsta par skolu.

Pieredzes apmaiņa skolā pedagogiem

Izglītības iespēju izzināšana novadā
Topošie pirmklasnieki dodas uz skolu

Pieredzes apmaiņa pirmsskolā

Pilna diena skolā –
bērnu idejas realizācija
Mācību gada noslēguma pasākums
pirmsskolā (var organizēt arī skola)
Novada vecāku konference

Vasaras režīms bērnudārzos

Individuālās sarunas ar 1.klašu
audzinātājiem
O�ciālais izlaidums

Zinību diena un adaptācijas nedēļa

1.klasnieka “Skolas soma”

Oktobris

Novembris / decembris
Janvāris / februāris

Februāris / marts

Marts, aprīlis

Maijs / jūnijs

Jūnijs

Vasara

Augusts

Augusts

Septembris

Septembris

Ozolnieku novada izglītojamo apbalvošana

Topošo pirmklasnieku adaptācija skolai
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2018.gada 18.janvāra sēdes lēmumu Nr.7
(protokols Nr.1)

 
Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.4/2018

“Grozījumi Ozolnieku novada domes 
2009.gada 13.oktobra saistošajos noteikumos Nr.27/2009 „Ozolnieku novada 

pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā 

ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu 

 Izdarīt Ozolnieku novada domes 2009.gada 13.oktobra saistošajos noteikumos 
Nr.27/2009 „Ozolnieku novada pašvaldības nolikums”  (turpmāk - Nolikums) šādus grozījumus: 
1. Nolikuma 5.punktā:
 1.1. aizstāt  5.2. un 5.5.apakšpunktā ciparu “6” ar ciparu”7”;
 1.2. aizstāt  5.3. un 5.4.apakšpunktā ciparu “5” ar ciparu”6”. 
2. Nolikuma 6.punktā:
 2.1. aizstāt 6.3.apakšpunktā vārdu “plānošanas” ar vārdiem “un projektu”;
 2.2. papildināt punktu ar 6.7.apakšpunktu sekojošā redakcijā:
 “6.7. Iepirkumu un juridiskās daļas”.
3. Papildināt 11.punktu ar 11.15.apakšpunktu sekojošā redakcijā:
 “11.15. dzīvokļu komisiju.”
4. Svītrot no  Nolikuma 18.punkta vārdus ”izpilddirektora vietnieks”.  
5. Svītrot no Nolikuma 25.1punktu.
6. Svītrot Nolikuma 27.punktu. 

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                                     Dainis Liepiņš

Saistošo noteikumu Nr.4/2018 
„Grozījumi Ozolnieku novada domes 2009.gada 13.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.27/2009 „Ozolnieku novada pašvaldības nolikums”
paskaidrojuma raksts 

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.8/2018 
APSTIPRINĀTI

ar Ozolnieku novada domes
2018.gada 18.janvāra lēmumu Nr.8 (prot. Nr.1)

 

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

Izdoti saskaņā ar  
likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu un 43.panta trešo daļu 

 
Izdarīt Ozolnieku novada domes 2014.gada 14.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.8/2014 „Ozolnieku novada pašvaldības pabalsti” grozījumus, papildinot saistošo noteikumu 
3.3.apakšpunktu ar 3.3.4.apakšpunktu sekojošā redakcijā: 
„3.3.4. pabalsts profesionālās ievirzes vai interešu izglītības programmu dalības maksas segšanai:
3.3.4.1. pabalstu piešķir līdz EUR 15,00 (piecpadsmit euro) mēnesī katram bērnam līdz 19 gadu 
vecumam, kurš apgūst licencētu profesionālās ievirzes vai interešu izglītības programmu, tās 
dalības maksas kompensēšanai; 
3.3.4.2. lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs iesniedz pašvaldībā iesniegumu un 
dokumentus, kas apliecina, ka bērns apgūst licencētu profesionālās ievirzes vai interešu izglītības 
programmu, un dokumentus, kas apliecina programmas dalības maksas apmaksu par 
iepriekšējiem 3 mēnešiem. 
3.3.4.3. pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā.

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                                     Dainis Liepiņš

Sadaļas nosaukums
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts 

3.Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

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

5.Informācija par 
administratīvajām procedūrām 

6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām 

Sadaļas paskaidrojums 
Lai tiktu ievērots proporcionalitātes princips, tiek 
paplašināts domes pastāvīgo komiteju sastāvs. 
Sakarā ar domes apstiprināto štatu sarakstu 2018.gadam, 
tiek veiktas izmaiņas pašvaldības administrācijā, kā arī 
izveidota  komisija, kurai deleģēt lēmumu pieņemšanu par 
pašvaldības palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu 
risināšanā.

Ar saistošajiem noteikumiem izmainīts nolikuma 5. 
punkts, paplašinot domes pastāvīgo komiteju sastāvu, 
nolikuma 6.punkts, grozot pašvaldības administrācijas 
uzbūvi, un, sakarā ar izpilddirektora amata likvidēšanu, 
izslēgts 25.1punkts. 

Nav organizētas.

Nav organizētas.
 

Nav organizētas.

Nav organizētas.

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                      Dainis Liepiņš

AIZSAULĒ 
AIZGĀJUŠI

Gaļina Kote   1958
Leonora Menkovska  1931
Vladislavs Strods   1953

Sadaļas nosaukums
3.Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

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

5.Informācija par 
administratīvajām procedūrām 

6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām 

Sadaļas paskaidrojums 
Prognozējams, ka papildus iepriekšējā gada plānotajiem 
līdzekļiem pašvaldības pabalstiem 2018. gada budžetā 
papildus būs nepieciešami vidēji EUR 8’000.

Nav ietekmes.  

Pabalsta pieprasītājam jāvēršas Ozolnieku novada 
pašvaldībā ar rakstveida iesniegumu un citiem 
dokumentiem, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai 
attiecīgā pašvaldības atbalsta veidam.

Veiktas konsultācijas ar „Ozolnieku novada daudzbērnu 
ģimeņu biedrību”, kas ir apkopojusi daudzbērnu ģimeņu 
vajadzības.

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                      Dainis Liepiņš

Ināra Svikle   1948
Svetlana Matuza   1950
Ojārs Liepiņš   1944

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi 
APSTIPRINĀTI

ar Ozolnieku novada domes
2018.gada 08.februāra lēmumu (prot. Nr.2)

 
Grozījumi 2014.gada 12.augusta Ozolnieku novada domes saistošajos 

noteikumos Nr.6/2014
„Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”

Izdoti saskaņā ar 
likuma ,,Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13.punktu un trešo daļu,

likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 6.panta otro daļu, 15.pantu, 21.1panta 
otro daļu un 21.2panta otro daļu, 24.panta pirmo daļu,

likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām" 3.panta otro daļu, 
5.panta ceturto daļu, 6., 8.pantiem, 9.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu

1. Izteikt noteikumu 4.punktu sekojošā redakcijā:
“4. Pašvaldības speciālists mājokļa jautājumos reģistrācijas secībā izskata iesniegtos dokumentus 

un iesniedz Ozolnieku novada pašvaldības Dzīvokļu komisijai (turpmāk – Dzīvokļu komisija) 
lēmuma pieņemšanai vai atzinuma sniegšanai.”

 2. Noteikumu 5.punkta ievaddaļā:
 2.1. aizstāt vārdu “Pašvaldības izpilddirektors” ar vārdiem “Dzīvokļu komisija”;
 2.2. izslēgt vārdus “un Sociālo jautājumu komitejas atzinuma”.
3. Aizstāt noteikumu 5.1punkta ievaddaļā vārdus “Sociālo jautājumu komitejas un/vai Izglītības, 

kultūras un veselīga dzīvesveida veicināšanas komitejas” ar vārdiem “Dzīvokļu komisijas”.
4. Aizstāt noteikumu 6.punktā vārdu “izpilddirektora” ar vārdiem “Dzīvokļu komisijas”.
5. Aizstāt noteikumu 18.punktā vārdus “Pašvaldības izpilddirektora” ar vārdiem “Ozolnieku 

novada domes vai Dzīvokļu komisijas”.
6. Aizstāt noteikumu 39.punktā vārdus “Pašvaldības izpilddirektors” ar vārdiem “Dzīvokļu 

komisija”.

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                                     Dainis Liepiņš

Saistošo noteikumu „Grozījumi 2014.gada 12.augusta Ozolnieku novada
domes saistošajos noteikumos Nr.6/2014 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu

risināšanā” paskaidrojuma raksts 
Sadaļas nosaukums
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts 

3.Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

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

5.Informācija par 
administratīvajām procedūrām 

6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām 

Sadaļas paskaidrojums 
Likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 
5.pantā ir noteiktas pašvaldības domes tiesības deleģēt 
lēmumu pieņemšanu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa 
jautājumu risināšanā. Ozolnieku novada pašvaldībā ir 
izveidota  Dzīvokļu komisija, kura ar domes lēmumu ir 
deleģēta pieņemt lēmumus par pašvaldības palīdzības 
sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

Ar saistošo noteikumu grozījumiem ir mainīti noteikumu 
punkti, kuros lēmuma pieņemšana dzīvokļa jautājumu 
risināšanā bija noteikta pašvaldības izpilddirektoram. 

Izveidojot Dzīvokļu komisiju, pašvaldības budžetā 
papildus nepieciešami finanšu līdzekļi komisijas locekļu 
darba apmaksai atbilstoši nostrādātajām stundām.

Nav attiecināms  

Administratīvajām procedūrām tiek pakļauta lēmuma 
pieņemšana, izpildes administrēšana un pārsūdzēšana. 

Nav organizētas.

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                      Dainis Liepiņš

Šī gada 25. maijā Eiropas Savienībā (ES) stāsies spēkā Vispārīgā datu aizsardzības regula 
(General Data Protection Regulation - GDPR), kuras mērķis ir izskaust nepamatotu personas 
datu lietošanu un noplūdi.
Vispārīgajā datu aizsardzības regulā ir 99 panti, līdz ar to izmaiņas un ietekme skars visu uzņēmumu, 
organizāciju un valsts iestāžu darbu. Šobrīd arī Ozolnieku novada pašvaldība iepazīstas ar jaunajiem 
noteikumiem, lai tiem atbilstoši turpmāk strādātu ar iedzīvotājiem. Jaunās izmaiņas skars arī 
sabiedrības informācijas kanālus- prese izdevumus, mājas lapas un sociālos tīklus.
Ievērojot personas datu aizsardzību, „Ozolnieku Avīzē” vairs netiek publicētas personu dzīves 
jubilejas, bet pašvaldībai arī turpmāk ir tiesības publicēt informāciju par mirušām personām, jo uz 
tām datu aizsardzība neattiecas.
Lai atvieglotu pāreju uz jaunās regulas ievērošanu, ir sagatavota bezmaksas juridisko 
dokumentu paka ar noderīgiem paraugiem, kurus var apskatīt un lejupielādēt vietnē 
www.gederts.lv.

Solvita Cukere,
sadarbībā ar Datu valsts inspekciju

Jaunā Eiropas Savienības regula skar personas datu aizsardzību 

Ozolnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8/2018
 „Grozījumi 2014.gada 14.oktobra Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos 

Nr.8/2014 „Ozolnieku novada pašvaldības pabalsti paskaidrojuma raksts”
Sadaļas nosaukums
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts 

Sadaļas paskaidrojums 
Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir atbalstīt 
daudzbērnu ģimenes, lai nodrošinātu līdzvērtīgas iespējas 
visu ģimeņu bērniem attīstīt savas spējas. 
Saistošie noteikumi līdztekus esošajiem pabalsta veidiem 
daudzbērnu ģimenēm nosaka jaunu – pabalstu 
profesionālās ievirzes vai interešu izglītības programmu 
dalības maksas segšanai līdz EUR 15,00 mēnesī.



14. februārī visā 
Latvijā norisinājās 
karjeras izglītības 
pasākums skolu 
jauniešiem „Ēnu 
diena”, kuras 
galvenais mērķis ir 
iepazīstināt skolēnus 
ar dažādu profesiju un 
nozaru prasībām, lai 
palīdzētu jauniešiem 
izvēlēties profesiju un 
atbilstoši sagatavotos 
darba tirgum.
Arī Ozolnieku novada 
domē viesojās trīs 
jaunietes no Ozolnieku 
novada Jauniešu domes - 
Kristīne Jermolajeva, Rūta 
Balode un Laura Kristiāna 
Jureviča, lai „ēnotu” 
pašvaldības darbiniekus – 
Sabiedrisko attiecību un 
informācijas daļas 
vadītāju, Izglītības, 
kultūras un sporta daļas 

Novada jaunieši „Ēnu dienā” iepazīst dažādu profesiju ikdienas darbu
vadītāju un pašvaldības 
izpilddirektoru, kā arī 
tuvāk iepazītos ar pārējo 
pašvaldības darbinieku 

darbu. Pašvaldības darba 
ikdienā iejutās skolas 9. un 
10. klases meitenes 
vecumā no 14 līdz 15 
gadiem.
Skolēni pašvaldībā vairāku 

stundu garumā piedalījās 
domes struktūrvienību 
darbā, cenšoties iejusties 
pašvaldības darba ikdienā, 

iztaujājot un 
fotografējoties kopā ar 
pašvaldības dažādu 
nozaru speciālistiem. 
Patīkami just, ka jaunieši 
bija gatavojušies uz 

tikšanos un uzdeva 
aktuālus jautājumus 
saistībā ar katras 
profesijas darba specifiku. 
Domes speciālisti 
jauniešus iepazīstināja ar 
saviem galvenajiem darba 
pienākumiem, 
nepieciešamo izglītību, 
prasmēm un darba 
iemaņām, kas 
nepieciešamas ikdienā, kā 
arī iepazīstināja ar 
padarīto Ozolnieku 
novada iedzīvotāju dzīves 
kvalitātes uzlabošanā un 
nākotnes plāniem. 
Skolēni "Ēnu dienas" 
noslēgumā atzinās, ka 
redzētais un dzirdētais 
lauzis viņu priekšstatus 
par domes darbu. Viņi bija 
pārsteigti par daudzajām 
domes funkcijām un lielo 
ikdienas darbu apjomu. 
Jaunieši aktīvi interesējās 

par katras profesijas 
pārstāvju saikni ar skolām 
un jauniešu iespējām 
iesaistīties dažādās 
aktivitātēs.
Jaunieši pozitīvi novērtēja 
„Ēnu dienas” sniegtās 
iespējas vairāk uzzināt par 
sev interesējošās profesijas 
izaicinājumiem un 
grūtībām, kā arī darba 
sniegto gandarījumu un 
karjeras izaugsmes 
iespējām. Jaunieši bija 
gandarīti, ka „ēnu dienā” 
gūtā jaunā pieredze un 
informācija ļāva tuvāk 
iepazīt dažādas profesijas, 
saprast, kuriem mācību 
priekšmetiem skolā 
jāpievērš īpaša uzmanība, 
lai nākotnē varētu sekmīgi 
apgūt specialitāti, tā 
padarot skaidrāku 
personisko karjeras izvēli. 

Solvita Cukere

JAUTĀJUMS -

Kāda ir galvenā atziņa,

ko ieguvi, piedaloties

Ēnu dienā?

Kristīne
Jermolajeva

Ēnoja fotogrāfu, video operatoru un 
Jauniešu TV vadītāju vienā personā - 
Edgaru Pogožeļski
Nikola Virbale
Galvenais, ko sapratu un kas pierādījās jau 
atkal, ir tas, ka nevajag padoties, jo nekas 
nenāk viegli! Manuprāt, Ēnu diena ir lieliska 
iespēja saprast, vai manis izvēlētā profesija ir 
tā īstā, ko vēlos darīt visu savu atlikušo dzīvi.
Nauris Savčuks
Ēnu dienas pasākums man deva labāku un 
spilgtāku skatu uz profesiju, par kuru man 
jau kādu laiku bija radusies interese, un vēl 
man radās vēlme tieši šai sakarā 
pilnveidoties jau tagad. Pateicoties šī gada 
Ēnu dienai, man ir pat radusies vēlme šo 
ideju – kļūt par fotogrāfu – arī īstenot. 
Iepriekšējo gadu Ēnu dienas man personīgi 
īsti neko nedeva, tāpēc šogad esmu ļoti 
priecīgs!

Nikola
un

Nauris

Ēnu diena ir ļoti noderīgs pasākums, 
kas ļauj ieskatīties savā nākotnē un 
saprast, vai pats vēlies to mācīties un 
darīt, vai esi tam gatavs. Es Ēnu 
dienā ēnoju zvērinātu 
advokātu, kurš pastāstīja daudz 
par studijām, darbu, un arī 
iedrošināja mani, radīja motivāciju 
tiekties pēc labākā rezultāta, lai būtu 
labs advokāts.

Šogad ēnoju psihologu Agitu Iļjučonoku. Pats 
Ēnu dienas sākums noteikti bija ar nelielu stresu, tomēr, 
izejot no Agitas psiholoģijas privātprakses kabineta, 
ieguvu patīkamu mieru un motivācijas sajūtu, 
pazaudēju bailes uzdrīkstēties cīnīties par saviem 
mērķiem. Un skaidrs ir pilnīgi noteikti, ka psiholoģija 
man ir tīkama - komunikācijas un dažādo terapijas 
veidu dēļ. Ir svarīgi ēnot to, kas pašam šķiet interesanti, 
un varu godīgi atzīt, ka šī, personīgi man, ir bijusi labākā 
pieredze, no kuras spēju iegūt pietiekami daudz labu un 
vērtīgu atziņu, kas deva labu pamatu, lai aizdomātos 
par to, kas gaidāms tālākā nākotnē.

Samanta
Grinevica

Ēnoja Ozolnieku novada domes izpilddirektoru
Vairāk uzzināju par pašvaldībā strādājošo ikdienas darbu, 
grūtībām, ar ko jāsaskaras, un izaicinājumiem. Sapratu, ka 
izpilddirektora darbs ir tehniski sarežģīts un viņam ir ļoti 
noslogots darba režīms, un šis darbs nav piemērots 
sievietēm. Šeit ir daudzi virzieni, kur strādāt, un katrā ir 
kaut kas interesants. Vērtīgākais, ko ieguvu šajā Ēnu dienā, 
ir tas, ka manas iedomas, kā izskatās kādas profesijas 
ikdiena, ne vienmēr sakritīs ar to, kā ir patiesībā. Varu droši 
teikt, ka darbs pašvaldībā jebkuram amatam un 
darbiniekam ir ļoti atbildīgs un svarīgs.

Anete
Sīle 


