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Jūnijā aizvadīti krāšņi un ziedoši izlaidumi
Ozolnieku novada skolās. Apsveicam
mūsu novada sešdesmit septiņus 9. klašu
un sešpadsmit 12. klašu absolventus!

Sveicam!
Izlaidums – viens no skaistākajiem notikumiem jaunu
cilvēku dzīvē. Šie svētki ir kā
pietura, kur apstāties un
padomāt par to, cik garš ceļa
posms jau veikts un par to,
cik daudz iespēju vēl ir
priekšā. Ceļa sākumā dažkārt
mūs pārņem bailes; mēs
gribam visu izdarīt pareizi.
Bet dzīve mums tikai viena –
kurš tad izgudrojis šo

avīze

OZOLNIEKU
Lai ceļš ved pretim jauniem izziņas apvāršņiem!
Liels ir tas, kas
mazo cienīt prot,
Kas spēj mazam
lielus spārnus dot.
(L. Kamara)

„pareizi”. Paraugs noder vien
salīdzināšanai,
lai
mēs
redzētu, kā citi izprot dzīvi.
Mēs bieži apbrīnojam citu
cilvēku gājumu un tikpat bieži
varam mācīties no citu cilvēku
kļūdām. Taču, kā veidot savu
dzīvi labāku, – katra paša ziņā.
Jaunieši, lai jums izdodas
dzīvē sasniegt nospraustos
mērķus! Ozolnieku novads
lepojas ar jums!

Sveicam Ozolnieku novada 139
pirmsskolas beidzējus, kuri
rudenī uzsāks skolas gaitas! Šis
ir nozīmīgs brīdis gan
audzēkņiem, gan skolotājiem
un ģimenēm, jo noslēdz būtisku dzīves un izglītības posmu
bērnu dzīve un iezīmē jauna
ceļa sākumu. Novēlam
bērniem saulainu vasaru un
veiksmīgas skolas gaitas!

Pašvaldība atbalsta divu
vasaras nometņu norisi
21.jūnijā Ozolnieku novada
domes sēdē deputāti,
balstoties uz projekta
pieteikumu „Ozolnieku
novada bērnu un jauniešu
vasaras nometnēm”
konkursa rezultātiem,
pieņēma lēmumu finansiāli atbalstīt divu vasaras
nometņu norisi.
Izvērtējot saņemtos vasaras
nometņu projektus, kas bija
iesniegti saskaņā ar 2016.
gada 8. marta Ozolnieku
novada domes apstiprināto
Ozolnieku novada bērnu un
jauniešu vasaras nometņu
projektu konkursa nolikumu
(lēmums Nr.15, protokols
Nr.3), tika nolemts piešķirt
finansiālu atbalstu
sekojošiem projektiem:
Izvērtējot Komisijas
atzinumu, pamatojoties uz
likuma Par pašvaldībām
12.pantu, 15.panta pirmās
daļas 4.punktu, 2016. gada
8. marta Ozolnieku novada
bērnu un jauniešu vasaras

nometņu projektu konkursa
nolikuma 18., 25., 26.punktu, Ozolnieku novada dome
nolemj:
1. Piešķirt finansiālu
atbalstu sekojošā apmērā:
• biedrībai „Ozolnieku
novada daudzbērnu
ģimeņu biedrība”,
reģ.Nr. 40008229241,
EUR 500,00 - projekta
“Nometne Ozolnieku
novada daudzbērnu
ģimeņu bērniem un
jauniešiem ar
vecākiem - 2018”
īstenošanai;
• biedrībai „Tuvu”,
reģ.Nr. 40008218248,
EUR 500,00 - projekta
“Vasaras nometne
jauniešiem
„Tuvu-2018” īstenošanai;
2. Uzdot pašvaldības
izpilddirektoram slēgt
līgumus ar finansiālā
atbalsta saņēmējiem.
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Gājēju celiņa “Brankas - Ozolnieki” projekta saskaņošanas process turpinās
2018. gadā pilnveidotais
gājēju
celiņa
izbūves
projekts tika iesniegts
saskaņošanai VAS "Latvijas
Valsts ceļi" un VAS "Latvijas
Dzelzceļš". Pēc vispārējās
projekta izskatīšanas VAS
"Latvijas
Dzelzceļš"
speciālisti ir lēmuši, ka šāda
līmeņa ieceres saskaņošanai
ir nepieciešams atsevišķs
akciju sabiedrības pārstāvju
komisijas lēmums, kas,
protams, prasa papildu
laiku, līdz ar to projekta
saskaņojums
joprojām
kavējas.
Kā iepriekš informējām,
projekts par gājēju celiņa
izbūvi no stacijas "Ozolnieki"
līdz Brankām tika plānots jau
2017. gadā, tomēr, pieaicinot
nozares profesionāļus un
detalizēti pārskatot sagatavotos projektēšanas risinājumus,
tika konstatēts, ka tie
funkcionāli neatbilst galvenajam mērķim – nodrošināt
gājējiem drošu nokļūšanu no
stacijas uz Brankām (1. kārtā līdz Dižozolu ciemam), kā arī
projektā izvēlētie materiāli
nepamatoti sadārdzina plānoto darbu izmaksas. Lai ievērotu Publiskas personas finanšu
līdzekļu
un
mantas
izšķērdēšanas novēršanas

likuma 3. panta 1. punktu, kas
nosaka, ka publiskas personas
rīcībai jābūt tādai, lai mērķi
sasniegtu ar mazāko finanšu

neefektīvu ieceri. Sākotnēji
izstrādātais projekta variants
paredzēja gājēju celiņa izbūvi,
bet tas netika savienots ar

apkārtesošās
teritorijas
attīstību, skaidri iezīmējās
situācija, ka racionālam celiņa
izvietojumam ir jābūt ceļa otrā

līdzekļu un mantas izlietojumu, tika veiktas būtiskas
izmaiņas projektā, novēršot
iespējamos pārkāpumus, kas
rastos,
par
nesamērīgi
dārgiem līdzekļiem realizējot
iedzīvotājiem nedrošu un

nokļūšanu dzelzceļa stacijā
jeb neparedzēja piekļuvi un
sliežu šķērsošanu. Tāpat
sākotnējā projekta versija
paredzēja gājēju celiņa izbūvi
ceļa labajā pusē (virzienā no
Ozolniekiem), tomēr, vērtējot

pusē, kur izveidojusies aktīva
apbūve un tiek celtas aizvien
jaunas dzīvojamās mājas.
Papildus tam, svarīgi, ka,
veicot projekta izmaiņas, tika
samazinātas arī izmaksas, kas
ļāva pašvaldībai palielināt

Ozolnieku ezerā peldēties atļauts

Pēc jūnijā veiktajām ūdens
kvalitātes pārbaudēm un
Veselības
inspekcijas
atzinuma
saņemšanas,
Ozolnieku ezerā ir atļauts
peldēties.
Peldūdens
parauga noņemšanā kopā
ar inspekcijas pārstāvjiem
piedalījās arī Ozolnieku
novada
pašvaldības
pārstāvis. Tika pārbaudīta

fitoplanktona
aļģu
ziedēšana, naftas produktu
klātbūtne, ūdens virsmas
aktīvas vielas un peldvietas
piesārņojuma pakāpe.
Atbilstoši
pašvaldības
pasūtītajam un finansētajam
monitoringam
peldvietā,
ūdens
mikrobioloģiskais
sastāvs ir atbilstošs, un
veiktā ūdens kvalitātes

pārbaude Ozolnieku ezerā
uzrādījusi labus rezultātus,
tāpēc peldēties ezerā ir
atļauts.
Ūdens kvalitāti peldvietās
Veselības
inspekcija
pārbaudīs visu peldsezonu –
no 15. maija līdz 15.
septembrim –, ņemot ūdens
paraugus peldvietās katru
mēnesi.
Par Ozolnieku novada
peldvietu
ūdens
izmeklējumu
rezultātiem
regulāri
tiks
informēti
peldvietas apsaimniekotāji,
kā arī iedzīvotāji. Visa
informācija par oficiālajām
un neoficiālajām peldvietām,
kurās tiek pārbaudīta ūdens
kvalitāte, pieejama tīmekļa
vietnē www.vi.gov.lv.
Solvita Cukere

PIEŅEMŠANAS LAIKI GAROZAS PAKALPOJUMU CENTRĀ:

pirmdienās no plkst. 8:00-12:00 –
Salgales pagasta pārvaldes vadītāja Eva Segliņa,
ceturtdienās no plkst. 8:00-12:00 –
klientu apkalpošanas speciāliste Andra Vecmane.
Pārējā laikā nepieciešamības gadījumā sazināties ar Salgales pagasta pārvaldes vadītāju
Evu Segliņu pa tālr. 29166492.

PIEŅEMŠANAS ĀNES PAKALPOJUMU CENTRĀ:
Balstoties uz Ānes iedzīvotāju sapulcē izskanējušo aicinājumu, katru mēnesi kāds no
pašvaldības vadības pārstāvjiem dodas uz pieņemšanu Ānes pakalpojumu centrā.
2018. gada 26. jūlijā tikšanās Ānē plkst. 16:30 – 19:00, kur pašvaldību
pārstāvēs Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs Dainis Liepiņš.

kopējo projekta apjomu,
plānojot celiņa izbūves darbus
ne tikai pirmo kārtu līdz
Dižozoliem, bet līdz pat ceļam
A8.
Ņemot vērā šī projekta nozīmi,
pašvaldība uztur intensīvu
komunikāciju gan ar projektētājiem, gan ar "Latvijas
Dzelzceļš" amatpersonām.
Gadījumam, ja pilna projekta
realizācija tiks uzskatīta par
tehniski sarežģītu procesu,
pašvaldība ir piedāvājusi
alternatīvu risinājumu, kas
paredz iespēju darbus dalīt
divās kārtās – atsevišķi celiņa
izbūvi un atsevišķi dzelzceļa
teritorijas
labiekārtošanu.
Pagaidām iesaistītās puses
nav sniegušas skaidru atbildi
par šāda risinājuma iespējamo realizāciju, kas no iepirkuma procesa viedokļa varētu
būtiski paātrināt jautājuma
virzību, lai vismaz daļa darbu
tiktu veikti atbilstoši pašvaldības šā gada plānam. Tiklīdz
būs skaidri procesā iesaistīto
pušu lēmumi, informēsim par
tiem novada iedzīvotājus.
Arvīds Račinskis,
Ozolnieku novada Būvvaldes
vadītājs

NĪN maksājumu parādu
summu piedziņa
Atkārtoti
aicinām
nekustamā
īpašuma
īpašniekus savlaicīgi veikt
kārtējos
un
kavētos
nekustamā
īpašuma
nodokļa (NĪN) maksājumus.
NĪN parāda piedziņas
process turpinās, un
lēmums
par
parāda
piedziņu bezstrīda kārtībā

tiks piemērots ikvienam
NĪN parādniekam.
Informāciju par NĪN
parāda lielumu var
noskaidrot,
zvanot
nodokļa administratorei Lidijai Žukovskai
tālr. 63057762 un
Birutai
Petrokaitei
tālr. 29209283.

SIA "Ozolnieku KSDU"
paziņojums Garozas
iedzīvotājiem!
Informējam, ka, sākot ar 1. jūniju,
maksājumus par SIA "Ozolnieku KSDU"
sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem
iespējams veikt Garozas ciema veikalā
„Vesko".
SIA "Ozolnieku KSDU"

«Ozolnieku Avīze»; Metiens – 4200 eks. Iznāk reizi mēnesī.
Reģistrācijas Nr. 00702098
Izdevējs: Ozolnieku novada dome, adrese: Stadiona iela 10,
Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018
Redaktore: Solvita Cukere
Tālr. 29448482, e-pasts: avize@ozolnieki.lv
Iespiests: SIA «Jelgavas tipogrāfijā»
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!

Lai izvērtētu šī gada pirmajā
pusē SIA „Ozolnieku KSDU”
paveikto un pārrunātu
uzņēmuma tuvākos plānotos
darbus, uz sarunu aicinājām
uzņēmuma valdes locekli
Ēriku Zaporožecu un izpilddirektoru Andri Zābeli.
SIA "Ozolnieku KSDU" apsaimnieko
mājas Ozolniekos,
Brankās, Garozā un Emburgā.
Nemainot darbinieku skaitu, ne
strādājošo algas, ne štata
vietas, 2018. gadā pirmo reizi ir
izdevies izveidot pozitīvu
–bezdeficīta budžetu ņemot
vērā iepriekšējās SIA „OKSDU”
vadības neatrisinātos jautājumus un debitoru parādus, kas
prasīja papildus finanšu
izdevumus.
Izanalizējot
situāciju, daudz laika aizņēma
iedzīvotāju veikto maksājumu
disciplinēšana,
apzinājām
nepadarītos darbus un izvirzījām prioritātes ikdienas darbā
nākamajam
periodam.
Vēlamies vērst iedzīvotāju
uzmanību, ka ātrākus rezultātus komunikācijā iedzīvotāji
gūs, iesūtot iesniegumus caur
info@ksdu, vai rakstiskā
iesnieguma formātā iesniedzot
„OKSDU”. Jaunā vadība ir
uzņēmusies atbildību un
sapratusi, ka paralēli uzņēmuma ikdienas darbam, būs
jārisina arī Eiropas Savienības
(ES) siltināšanas, renovācijas
un ūdensapgādes projekti,
tāpēc tika izvēlēta projekta
vadītāja, kura veiksmīgi virza
šo projektu realizēšanas gaitu.
Ūdenssaimniecības
un
siltumapgādes pakalpojumu
kvalitāti uzlabojošie projekti
tiks realizēti tuvāko divu gadu
laikā. Sadarbībā ar Ozolnieku
novada domi Raubēnos ir

noslēgusies ES Kohēzijas
projekta ūdenssaimniecības
attīstības 1. kārta un šobrīd
turpinās darbs pie projekta 2.
kārtas. Šogad izveidosim
laboratoriju ūdens testēšanai
un radīsim iespējas laboratorijā
izpētīt ūdens atbilstības
prasības, novada iedzīvotāju

dzīvesveidu. Mēs plānojam
kardināli mainīt atkritumu
apsaimniekošanu Ozolnieku
novadā, veidojot atkritumu
apsaimniekošanas laukumus
ar nojumēm. Šis darbs tiks
uzsākts jau šogad, sākot ar
novada centru un pamazām
virzoties uz citām apsaimnie-

interesēm,” ar veicamo darbu
prioritātēm iepazīstina Ē.
Zaporožecs.
„Šogad viens no lielajiem
veicamajiem darbiem ir kopīgi
ar Ozolnieku novada domi
realizētais lielgabarīta atkritumu
izvešanas
projekts
Ozolnieku novadā. Lielgabarīta
atkritumu izvešana ir pašvaldības iniciatīvas sperts solis
pretiī iedzīvotājiem, dzīves
vides un kvalitātes uzlabošanā.
Mēs aicinām iedzīvotājus
mainīt
savus
atkritumu
apsaimniekošanas paradumus
un sakārtot savu dzīves vidi,
ievērojot prasības novada
teritorijas
sakārtošanā.
Principā šis ir tikai sākumposms iedzīvotāju izglītošanai
par sakārtotu vidi un zaļu

košanas apdzīvotajām vietām.
Jāpiebilst, ka līdzīga prakse
notiek vien dažās vietās
Latvijā. Aicinām uz lielgabarīta
atkritumu izvešanu vairāk
pieteikties arī privātmāju
īpašniekus, nevis no atkritumiem atbrīvojoties nelegāli un
neatļautās vietās. Iedzīvotājiem ir jābūt atbildīgiem par to,
kā viņi atbrīvojas no atkritumiem, par pārmaiņām atkritumu
apsaimniekošanās
jomā
informē izpilddirektors Andris
Zābelis.
”Šogad esam arī domājuši kā
racionālāk izlietot esošos
resursus un samazinājuši
administrācijas
izmaksas.
Esam realizējuši lielgabarīta
metāllūžņu izsoles, tādējādi
raduši papildus finanšu

resursus, kurus izmantosim
nolietotās tehnikas iegādei
zāles pļaušanai, specializēto
transportu
mobilajām
brigādēm, ātrākai darba
veikšanai novada teritorijā gan
ziemā, gan vasarā, palielinot
darba intensitāti, efektīvāk
strādājot un tā ikdienas darbā
ekonomējot gan laika, gan
naudas resursus. Tajā pašā
laikā sākām ilgstoši degradēto
teritoriju sakārtošanas darbus
notekūdeņu attīrīšanas stacijā
Druvenieku ceļā 10, Ozolniekos, kur nākotnē plānots
izvietot „OKSDU” tehniski
saimniecisko dienestu. Šobrīd
gatavojam
pašvaldībai
piedāvājumu, kā šo teritoriju
veidot un attīstīt, tehniku no
Ozolnieku centra pārceļot uz
mazāk noslogotu teritoriju, jo
uzņēmums paliek lielāks un
mēs meklējam arī jaunus telpu
risinājumus,” par paveikto
stāsta valdes loceklis Ēriks
Zaporožecs .
„Iedzīvotāji droši vien jau ir
pamanījuši, ka mēs esam
iesākuši sakārtot „Ozolnieku
KSDU” teritoriju. Šogad pirmo
reizi pēdējo septiņu gadu laikā
veicām talku „Ozolnieku KSDU”
uzņēmuma teritorijā, sakārtojot savu teritoriju. Pavasarī
veicām koku apzāģēšanu,
regulāri pļaujam zāli, stādam
puķes.
Turpmākie
plāni
teritorijas sakārtošanā saistās
ar žoga nomaiņu” informē
Andris Zābelis.
„Šogad mēs iesākām pašvaldības deleģētās funkcijas apsaimniekot
51
māju
pārņemšanas procedūru. Ar šī
gada augustu pārņemsim
apsaimniekošanā arī „Āne EP”
apsaimniekošanas funkcijas,

kurai beidzas koncesijas
līgums. Šobrīd tas no „OKSDU”
prasa lielus cilvēkresursu un
plānošanas darbus, esošā
finansējuma un darbinieku
apjoma ietvaros.
Ievērojot ES datu aizsardzības
regulas prasības, no jūnija
rēķini
iedzīvotājiem
tiks
piegādāti caur pastu, līdz ar to,
ievērojot personas datu
aizsardzību, rēķina forma
citiem
nebūs
redzama.
Aicinām iedzīvotājus iesniegt
„OKSDU” sava e-pasta adresi,
lai varētu izsūtīt maksājuma
rēķinus elektroniski un nebūtu
jāveic papildus maksa par
pakalpojumu,” pie iedzīvotājiem vēršas Ē. Zaporožecs.
„Šobrīd ir mājas, kur pasūta
pļaušanas darbus OKSDU, bet
ir mājas, kur zāli iedzīvotāji
pļauj paši, šo procesu kontrolē
pašvaldības policija. Pašlaik
noris arī teritorijas sakopšanas
darbi Ozolnieku novada svētku
sagatavošanai
un
nodrošināšanai jūlija nogalē.
Paralēli jau gatavojamies arī
nākamajai apkures sezonai,
izskatot gāzes un šķeldas
iepirkumus. Gatavojam arī
plānu pašvaldības un novada
teritorijas sakopšanas darbiem
rudens un ziemas periodā.
Izanalizējot aizvadītās ziemas
darbu pieredzi, secinājām, ka
mums ir jāuzlabo tehniskais
nodrošinājums un cilvēku
atbilstība
veicamajiem
darbiem,” tuvākos darbus
ieskicē A. Zābelis.
Darbs straujiem soļiem rit uz
priekšu un KSDU vadība ir
pateicīga saviem darbiniekiem
par ieguldīto pašaizliedzīgo
darbu novada iedzīvotāju
interesēs.
Solvita Cukere

Tiks īstenots projekts Lielupes krasta posmu attīrīšanai Ozolnieku novada teritorijā

Lielupe ir otra lielākā upe
aiz Daugavas, kuras garums
Latvijas teritorijā ir 119 km,
tajā
skaitā
Ozolnieku
novada teritorijā – aptuveni
26 km. Lielupe veido robežu
starp Jelgavas un Ozolnieku
novadiem, tās augštecē
novads
robežojas
ar
Bauskas novadu, lejtecē – ar
Jelgavas pilsētu.
Zemgales līdzenumā ir
vienas no auglīgākajām
augsnēm valstī un kopā ar
reljefu un klimatiskajiem
apstākļiem veido labvēlīgus
apstākļus zemes izmantošanai
lauksaimniecībā.
Vienlaikus intensīva zemes
izmantošana
lauksaimniecībā – minerālmēslu
(īpaši N un P) un pesticīdu
lietošana apdraud ūdeņu

kvalitāti. Lielupes kritums ir
tikai 0,1 m uz km un
mazūdens periodā Lielupes
notece izteikti samazinās,
un
piesārņojums
–
kultūraugu neizmantotās
augu barības vielas un
pesticīdu atliekas –, kas
nonāk ūdenī, veido barības

eitrofikācija. Arī Ozolnieku
novada teritorijā Lielupes
krasti pakāpeniski aizaug,
kas negatīvi ietekmē gan
atsevišķu augu un zivju sugu
eksistenci, gan to izmantošanu ar ūdeni saistītajai
atpūtai.
Šī gada sākumā Ozolnieku

Projektā paredzēto aktivitāšu vietas

vielas un labvēlīgu vidi
ūdensaugu augšanai, līdz ar
ko notiek strauja upes
krastu aizaugšana jeb

novada pašvaldība iesniedza projektu „Lielupes krasta
posmu attīrīšana Ozolnieku
novada teritorijā” (Reģ.

Nr.1-08/50/2018) Latvijas
vides aizsardzības fonda
(LVAF)
izsludinātajā
konkursā,
aktivitātē
„Publisko ūdeņu pārvaldība”.
Projekts
tika
apstiprināts un noslēgts
projekta
īstenošanas
līgums. Plānots, ka kopējās
projekta izmaksas būs ap 10
000 EUR, no tām LVAF
finansējums – 8 784 EUR.
Projektā paredzēts attīrīt
piecus Lielupes krasta
posmus novada teritorijā,
katrā no tiem ~30 m platā
joslā veicot dūņu un niedru
norakšanu un smilts slāņa
uzbēršanu, tādējādi veicinot
novada teritorijā esošo
dabas resursu saglabāšanu
un ilgtspējīgu to apsaimniekošanu un sekmējot publiski pieejamu atpūtas teritoriju
izveidi
vietējiem
iedzīvotājiem un upes
tūristiem.
Attīrāmie upes posmi
izvēlēti vietās, kuras jau
šobrīd atpūtai izmanto
iedzīvotāji vai upes tūristi,

vai kuru tuvumā ir apskates
objekti. Šajās vietās sadarbības projekta ietvaros ar
Bauskas rajona lauku
partnerību un Pierīgas
lauku partnerību 2019.gadā
paredzēts uzstādīt pontona
laipas un informācijas
stendus.
Lai uzsāktu projekta aktivitāšu īstenošanu, jūnija
sākumā ir nosūtīta vēstule
Jelgavas reģionālajai vides
pārvaldei par tehnisko
noteikumu
saņemšanu.
Plānots, ka upes posmu
tīrīšanas darbi tiks veikti šā
gada septembrī - oktobrī.

Antra Pošeika,
Attīstības un projektu daļas
vadītājas vietniece ES projektu
jautājumos.
Raksts sagatavots
ar Latvijas vides
aizsardzības fonda
finansiālo atbalstu
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Sabiedrības līdzdalības plāns Ozolnieku novada attīstības
programmas 2019. – 2025. gadam izstrādē
Ozolnieku novada dome
2018.gada 21.jūnija sēdē
pieņēma lēmumu Nr. 6 par
Ozolnieku novada attīstības
programmas izstrādes
uzsākšanu. Atbilstoši MK
14.10.2014. noteikumiem Nr.
628 „Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem”, pašvaldībai,
pieņemot lēmumu par
attīstības programmas
izstrādes uzsākšanu,
jāapstiprina arī darba
uzdevums, kurā ir iekļauts
izstrādes procesa un
sabiedrības līdzdalības plāns.
ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS
PROCESĀ IESAISTĪTĀS
MĒRĶA GRUPAS
Ozolnieku novada attīstības
programmas
2019.-2025.gadam izstrādes
procesā jāiesaista šādas
mērķgrupas, kas pārstāv gan
jomu (izglītība, kultūra, sports,
labklājība, veselības
veicināšana,
inženierinfrastruktūra, u.c.)
pakalpojumu sniedzējus, gan
saņēmējus:
- novada iedzīvotāji;
- pašvaldības iestāžu
darbinieki;
- politiķi;
- uzņēmēji;
- nevalstiskā sektora
dalībnieki.

Katrai no šīm mērķgrupām
raksturīga sava, specifiska
kompetence, iespējama dažādu
problēmu un prioritāšu atšķirīga
izpratne un tām visām ir
noteikta loma novada dzīvē.
SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS
PASĀKUMI
Sabiedrības līdzdalības kārtība
Ozolnieku novada attīstības
programmas
2019.-2025.gadam izstrādes
procesā noteikta, ņemot vērā
MK 25.08.2009. noteikumus Nr.
970 „Sabiedrības līdzdalības
kārtība attīstības plānošanas
procesā”.
Dokumenta izstrādes ietvaros
tiks organizēti šādi pasākumi:
1. jomu izvērtēšanas un
attīstības plānošanas
darba sanāksmes;
2. iedzīvotāju sapulces
novada pagastos;
3. publiskā apspriešana –
laikposms, kurā
sabiedrības pārstāvji
sniedz savus iebildumus
un priekšlikumus vai
piedalās citās sabiedrības
līdzdalības aktivitātēs.
Ozolnieku novada attīstības
programmas
2019.-2025.gadam jomu
izvērtēšanas un attīstības
plānošanas darba sanāksmes
tiks organizētas pēc noteikta
grafika:

• Izglītība, kultūra, sports un
veselības veicināšana –
2018.gada 12.septembrī
plkst.17.00 Ānes kultūras
namā
• Labklājība, t.sk. sociālā
palīdzība un atbalsts,
sabiedrības drošība,
ekonomiskā aktivitāte un
nodarbinātība un novada
pārvalde - 2018.gada
17.septembrī plkst.17.00
Garozas pakalpojumu
centrā
• Mājokļu politika un
inženierinfrastruktūra, t.sk.
ielas, ceļi, pagalmi,
meliorācija, ielu
apgaismojums,
ūdensapgāde un
notekūdeņi, siltumapgāde 2018.gada 27.septembrī
plkst.17.00 Ozolnieku tautas
namā
Ozolnieku novada attīstības
programmas
2019.-2025.gadam
iedzīvotāju sapulces
pagastos tiks organizētas
2018.gada oktobrī:
• 2018.gada oktobrī Salgales
pagastā;
• 2018.gada oktobrī Cenu
pagastā;
• 2018.gada oktobrī Ozolnieku
ciemā.
Ozolnieku novada attīstības
programmas
2019.-2025.gadam publiskais

vadītāja Sarmīte Strode un
Attīstības un projektu daļas
vadītāja Inese Baumane;
• Mājokļu politika un
inženierinfrastruktūra, t.sk.
ielas, ceļi, pagalmi,
meliorācija, ielu
apgaismojums, ūdensapgāde
un notekūdeņi, siltumapgāde
- Attīstības un projektu daļas
vadītāja Inese Baumane un
Saimniecības daļas vadītājs
Artūrs Semjonovs.
Atbildīgās personas:
- apzina un iesaista
sabiedrības mērķgrupas,
kuras tieši skars attīstības
plānošanas dokuments;
- izvēlas piemērotākos
sabiedrības līdzdalības
veidus, veicinot efektīvu,
atklātu, ietverošu,
savlaicīgu un atbildīgu
ATBILDĪBA PAR SABIEDRĪBAS
sabiedrības iesaistīšanos
LĪDZDALĪBAS PASĀKUMIEM
attīstības plānošanas
Atbildīgie par sabiedrības
procesā.
līdzdalības nodrošināšanu
attīstības plānošanas procesā:
PUBLIKĀCIJAS PAR
• Izglītība, kultūra, sports un
SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS
veselības veicināšana PASĀKUMIEM
Izglītības, kultūras, sporta un Informācija par sabiedrības
veselības veicināšanas daļas līdzdalības pasākumiem tiks
vadītāja Elīza Juste;
publicēta Ozolnieku novada
• Labklājība, t.sk. sociālā
mājas lapā www.ozolnieki.lv
sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”
palīdzība un atbalsts,
un Ozolnieku novada sociālajos
sabiedrības drošība,
tīklos.
ekonomiskā aktivitāte un
Inese Baumane,
nodarbinātība un novada
Attīstības un
pārvalde – sociālā dienesta
projektu daļas vadītāja
apspriešanas laiks nebūs
mazāks par četrām nedēļām un
norisināsies 2018.gada
decembrī. 2018.gada
13.decembrī norisināsies
sabiedriskā apspriede;
Apspriežamie dokumenti būs
publiski pieejami Ozolnieku
novada mājas lapā
www.ozolnieki.lv visu publiskās
apspriešanas laiku;
Paziņojumā par publisko
apspriešanu tiks norādīta
atbildīgā amatpersona, kurai
iesniedzami viedokļi;
Ne vēlāk kā 30 dienas pēc
publiskās apspriešanas beigām
tās kopsavilkums un dalībnieku
saraksts tiks ievietoti Ozolnieku
novada mājas lapā un
informatīvajā izdevumā
„Ozolnieku Avīze”.

Lielgabarīta atkritumu savākšanas grafiks jūlijā Iedzīvotājiem jāslēdz līgumi par
ielas).
Adreses Tetelē:
• Skolas iela 11;
• Bērzu iela 5.

OZOLNIEKOS – 25. JŪLIJĀ
Adreses:
• Skolas iela 11;
• Rīgas iela 18;
• Parka ielas iekšpagalmā;
• Kastaņu iela (pie
garāžām);
• Aizupes rajons (Aizupes 4).
CENU PAGASTĀ, BRANKĀS
- 25. JŪLIJĀ
Adreses:
• Saules iela 7b (pie
garāžām);
• Spartaka iela (pretī
ūdenstornim).
ĀNĒ UN TETELĒ - 11. JŪLIJĀ
Adreses Ānē:
• Celtnieku iela 2;
• Pie Celtnieku ielas 14;
• Jaunatnes iela 5;
• Celtnieku iela 9 (pie Sporta

Garozā Adrese:
Iecavas iela 9 (pie mikrorajona) un
Emburgā Adrese:
1. maija iela 5 atkritumus
izvedīs 13. jūlijā
Dalbē un Jaunpēterniekos
- pēc nepieciešamības un
informācijas no iedzīvotājiem, tiks iekļauts maršrutā.

ATGĀDINĀJUMS
IEDZĪVOTĀJIEM!
Lielgabarīta atkritumu
savākšanas punktos
drīkst izmest:
• sadzīves tehniku;
• mēbeles, matračus;
• sīkus sadzīves priekšmetus.
Nedrīkst izmest:
• vecas riepas;
• medikamentus;
• svina saturošus priekšmetus (baterijas, akumulatori);
• krāsas un to izstrādājumus;
• ražošanas atkritumus;
• celtniecības atkritumus
(nepieciešams atsevišķi
pasūtīt izvešanas konteineru).

Uzņēmums “Ozolnieku
KSDU” aicina ievērot
nosacījumus, kas saistīti ar
lielgabarīta atkritumu
izmešanu! Bīstamos
atkritumus, piemēram,
automašīnu riepas, krāsas,
eļļas, iedzīvotājiem ir
jānogādā atkritumu
savākšanas punktos pašu
spēkiem.
Iedzīvotāji, sekojot līdz
lielgabarīta atkritumu
izvešanas grafikam, drīkst
izvedamos lielgabarīta
priekšmetus novietot pie
sadzīves atkritumiem jau
iepriekšējās brīvdienās,
bet ne ātrāk kā nedēļu
pirms plānotās izvešanas.
Privātmāju iedzīvotāji
lielgabarīta atkritumu
izvešanu var pieteikt SIA
"Ozolnieku KSDU" darba
dienās no plkst. 8.00 līdz
17.00 zvanot pa tālr.
63050111 vai rakstot uz
e-pastu: info@oksdu.lv un
norādot ielu, mājas
numuru, kā arī lielgabarīta
atkritumu apjomu.
SIA „Ozolnieku KSDU”

atkritumu apsaimniekošanu!

Jūnijā Ozolnieku novada
Pašvaldības policija veica
Ozolnieku ciema teritorijas
apsekošanu, lai pārliecinātos
par to, ka iedzīvotāji pilda
Atkritumu apsaimniekošanas
likumā noteiktās prasības
atkritumu apsaimniekošanas
jomā, slēdzot līgumus ar šobrīd
novada teritorijā atbildīgo
atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmumu SIA “Clean R”.
Diemžēl konstatētā situācija ir
vērtējama negatīvi, un, izlases
kārtībā apsekojot teritoriju, tika
atklāti vairāk nekā 70
privātpersonām un juridiskām
personām piederoši īpašumi
Ozolniekos, kur tiek pārkāpts
likums. Pārrunājot situāciju, tika
saņemti dažādi skaidrojumi par
to, ka cilvēki radītos sadzīves
atkritumus nogādā citiem
apsaimniekotājiem
utt.
Atgādinām, ka visām Ozolnieku
novada privātpersonām un
juridiskajām personām ir
vienādi
noteikumi
un
pienākums
sadarboties
konkrēti ar SIA “Clean R”, tāpēc,
pat, ja cilvēks uz savu atbildību
nodarbojas
ar
patvaļu
atkritumu apsaimniekošanas
procesā, viņam ir jābūt
līgumam
ar
konkrēto
uzņēmumu. Ir jāsaprot, ka arī
šāda izvairīšanās no savu
pienākumu pildīšanas veicina
novada teritorijas

"piecūkošanas" gadījumus, kā
arī sadārdzina kopējo atkritumu
apsaimniekošanas procesu,
radot neērtības godprātīgajiem
novada iedzīvotājiem.
Informācijai – pamatojoties uz
iepirkuma rezultātiem, līgumu
par tiesībām veikt sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu
Ozolnieku novadā Ozolnieku
novada pašvaldība 2014. gada
21. martā ir noslēgusi ar SIA
„Clean R”, un kārtību, kādā
slēdzami līgumi ar šo
komersantu, Ozolnieku novada
dome ir noteikusi Saistošajos
noteikumos Nr.6/2013 „Par
sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanu Ozolnieku
novadā”.
Atgādinām, ka atkritumu
apsaimniekošanu
regulē
Atkritumu apsaimniekošanas
likums, kura pārkāpšanas
gadījumā tiek piemērots LAPK
75.p.2.d.75.pants - atkritumu
apsaimniekošanas noteikumu
pārkāpšana 2.daļa, kas nosaka:
Par sadzīves atkritumu radītāja
vai īpašnieka nepiedalīšanos
pašvaldības
organizētajā
sadzīves atkritumu savākšanā uzliek naudas sodu fiziskajām
personām no 70 līdz 700 eiro,
bet juridiskajām personām — no
430 līdz 1400 eiro.
Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa

Pastāvīgi jādomā par bērnu drošību
Sācies skolēnu vasaras
brīvlaiks, kas mums visiem
ir
kā
atgādinājums
pievērst
pastiprinātu
uzmanību bērnu drošības
jautājumiem
un
kvalitatīvai brīvā laika
pavadīšanai.
Katra
iedzīvotāja pienākums ir
sargāt ne tikai savu, bet
arī citu bērnu drošību.
Situācijās, kad konstatēti
bērnu tiesību pārkāpumi,

katra pilsoņa pienākums ir
ziņot Ozolnieku novada
Pašvaldības policijai vai
Bāriņtiesai.
Par drošību ir jādomā
visplašākajā nozīmē – sākot
ar drošību uz ielas, pie
ūdeņiem, masu pasākumos,
un beidzot ar emocionālo
drošību un drošību pret
vardarbību. Un pievērst
īpašu uzmanību, ja pamanīts
kāds bērns bez pieaugušo

uzraudzības.
Lai pasargātu sevi un
savas atvases, aicinām
izturēties atbildīgi:
•braucot ar velosipēdu,
skrituļslidām
vai
skrejriteni, jālieto drošības
aprīkojums – ķivere, ceļu
un elkoņu aizsargi, tāpat
arī plaukstu aizsargi, jo
kritiena gadījumā bērns
visbiežāk atbalstīsies uz
plaukstām;

Sargies no traumām
atpūtā pie ūdens!
Līdz ar šī gada netipiski siltajiem un
saulainajiem laikapstākļiem, šogad
peldsezona atklāta
agrāk, nekā ierasts.
Dodoties atpūtā pie
ūdens, jāatceras
nebūt pārgalvīgiem un
rūpēties par savu
drošību.
“Lai gan Latvijā katru
gadu arvien populārāki
kļūst dažādi ūdenssporta
un aktīvās atpūtas veidi,
tomēr, atpūšoties pie
ūdens, mediķu izsaukumi

tiek saņemti par
traumām, kas gūtas
salīdzinoši sadzīviska
rakstura negadījumos.
Lielākoties tās ir dažāda
veida brūces un kāju
traumas pašu neuzmanības vai neveiksmīgas
sagadīšanās dēļ.
Piemēram, sagriežot kāju
uz smiltīs esošiem
asumiem un stikliem vai
samežģot potīti
pludmales volejbola
spēles laikā.
Kā norāda Valsts
ugunsdzēsības un

glābšanas dienests, gada
siltākie mēneši ir laiks,
kad nelaimes gadījumi pie
ūdens un ūdenī notiek
visvairāk. “Oficiālajās
peldvietās visbiežāk
saskaramies ar situācijām, kad bērni noklīduši
no vecākiem. Tāpat
atpūtnieki vēršas pēc
palīdzības nobrāzumu,
sasitumu, mežģījumu un
kaulu lūzumu gadījumos,
kas gūti, nodarbojoties ar
sportu ūdens tuvumā.
Cilvēki pēc palīdzības
vēršas arī kukaiņu

kodumu un dažādu
alerģisku reakciju
gadījumos. Pie pārgalvības var pieskaitīt arī
pārkaršanu saulē, kas
noved pie ādas apdegumiem, šoka stāvokļa un
veselības problēmām.
Tāpat neapdomīga ir
strauja skriešana ūdenī, it
īpaši pēc sauļošanās, kā
arī lēkšana uz galvas, kas
nereti beidzas ar kakla
skriemeļu traumām.
Īpaši bīstamas var būt
neoficiālās peldvietas, kur
cilvēki bieži vien peldei
un atpūtai izvēlas neatbilstošu un bīstamu vietu.
Piemēram, peldoties vai
lecot ūdenī vietās, kur nav
apsekota gultne, var
sadurties ar tajā esošajiem priekšmetiem.
Aicinām atpūtniekus
izvēlēties tikai
oficiālās peldvietas.
Lūk, būtiski ieteikumi, ko vērts paturēt
prātā:
●ja esi pārkarsis, ūdenī ej
lēnām, lai nebūtu straujas
ķermeņa temperatūras
maiņas, kas var izraisīt
muskuļu krampjus vai
sirdsdarbības un asinsrites traucējumus!
Ne mirkli nenovērs
uzmanību no bērniem!
Ūdenī jāpieskata arī
bērni, kuri jau labi prot

akmeņaina – šādi jārīkojas
arī
jau
zināmās
peldvietās;
•lai izvairītos no saules
apdegumiem
un
pārkaršanas, ir jāseko
līdzi, cik ilgs laiks tiek
pavadīts saulē, kā arī
jālieto
aizsargkrēmi,
galvas segas un apģērbs,
kas nelaiž cauri saules
starus;
•vecākiem
jāpievērš
uzmanība arī bērnu
ratiņiem, kas atrodas
saulē – lai gan tie ir
apklāti, ilgstoša atrašanās
šādos apstākļos var
beigties
ar
bērniņa
pārkaršanu;
•vecākiem
nevajadzētu
ļaut bērniem tuvoties
svešiem dzīvniekiem, lai
izvairītos
no
skrāpējumiem
un
kodumiem, tāpat arī
bērnus nevajadzētu atstāt
vienatnē
ar
mājdzīvniekiem;
•ja gūta nopietna trauma,
ir nepieciešams izsaukt
ātro
medicīnisko
palīdzību, zvanot 113 un
precīzi
norādot
negadījuma
atrašanās
vietu un nepieciešamās
palīdzības iemeslu.
Solvita Cukere

peldēt – bērns savas
peldēšanas spējas var
pārvērtēt, aizpeldēt par
tālu vai pēkšņi nobīties.
Neesi pārdrošs – neriskē!
Dižošanās ar to, ka vari
aizpeldēt vistālāk, nav tā
vērta, lai riskētu ar savu
dzīvību.
Atceries, ka piepūšamie
peldlīdzekļi (riņķi,
matrači, bumbas u.c.) ir
tikai rotaļlietas, nevis
peldēšanas aprīkojums,
tāpēc bērnam, kurš
neprot vai mācās peldēt,
atrodoties ūdenī, jāvelk
speciāla peldveste.
Ņem vērā, ka bīstamākās
traumas tiek gūtas, lecot
ūdenī no tramplīna,
laipas, tilta vai krasta,
tāpēc, pirms to dari,
izvērtē, vai to tiešām
vajag!
Vizinoties ar laivu vai
nodarbojoties ar ūdenssporta veidiem, velc
glābšanas vesti un
neaizmirsti to uzvilkt arī
bērniem!
Nepeldies viens! Ja ūdenī
radīsies problēmas, tad
būs, kas varētu palīdzēt.
Nepeldies stiprā vējā,
naktī vai negaisa laikā, un
nedodies peldēt alkohola
reibumā!
Atceries – ārkārtas
situācijā zvani 112!

Raksts tapis sadarbībā
ar VUGD
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•ir
jāpārliecinās
par
braucamrīka
tehnisko
kārtību – bremžu darbību,
riepu
stāvokli,
apgaismojumu
un
atstarotājiem;
•bērniem
jāatgādina
satiksmes
drošības
noteikumi, t.i., uz ietves
velosipēda
vadītājs
respektē gājējus, savukārt
uz veloceliņa gājējs
respektē velosipēdistus;
•vedot mazus bērnus uz
pieaugušo
velosipēda
aizmugurējā bagāžnieka,
obligāti jālieto speciālais
bērnu velo sēdeklītis, lai
novērstu
nopietnas
traumas;
•sportiskajām aktivitātēm
ir jāizvēlas piemērota
vieta – sporta stadions,
Veselības taka, meža
trase, zaļā zona vai mājas
iekšējais pagalms;
•īpaša uzmanība jāpievērš
ielu krustojumiem, mācot
bērniem pirms tiem
apstāties vai samazināt
ātrumu līdz minimumam;
•atrodoties pie ūdens vai
peldoties, pieaugušajam
vienmēr jāpaliek bērna
tuvumā,
tāpat
arī
jāpārbauda,
vai
ūdenstilpnes gultne nav
bedraina, dūņaina,
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Policija aktīvi pievēršas preventīvajam darbam zādzību novēršanā
„Valsts policijas (VP)
Zemgales reģiona
pārvaldes Jelgavas
iecirknis, kura darbība
aptver Jelgavu, Ozolnieku
un Jelgavas novadus, sācis
pastiprināti pievērst
uzmanību dažādām
noziedzīgu nodarījumu
novēršanas preventīvajām
aktivitātēm, aicinot
sadarboties iedzīvotājus,
lai kopīgiem spēkiem
mazinātu zādzības
veikšanas iespējas no
privātajām mājām un
dzīvokļiem. Šogad ir
apstiprināts jauns
sabiedrības drošības
uzlabošanas preventīvo
pasākumu plāns līdz 2020.
gadam ar mērķi
strukturizēt policijas
inspektoru darbu, kā arī
noteikt prioritātes
preventīvo pasākumu
veikšanā, drošas dzīves
vides nodrošināšanā
iedzīvotājiem,” 5. jūnijā,
tiekoties ar mediju
pārstāvjiem, informēja
Jelgavas iecirkņa
priekšniece Tatjana
Flandere.
“Tas nenozīmē, ka mēs līdz
šim preventīvo darbu
neveicām. Vēršam
uzmanību, ka jaunais,
efektīvais plāns ļaus to veikt
daudz aktīvāk un
mērķtiecīgāk. No maija
lielāks akcents VP ikdienas
darbā tiek likts uz preventīvo
darbu, daudzdzīvokļu un
privāto mājokļu drošības
jautājumiem. Lai efektīvāk
palīdzētu informēt plašāku
sabiedrības loku, ar ko
ikdienā nodarbojas arī VP un
pašvaldības policijas iecirkņu
inspektori, tapuši arī VP
Prevencijas vadības nodaļas
veidotie informatīvie
bukleti- „Tava dzīvokļa
drošība” un „Tava mājokļa
drošība”, kuros
iedzīvotājiem sniegti
noderīgi padomi, kā
pasargāt savu īpašumu no
nevēlamiem ciemiņiem. VP,
izstrādājot šos bukletus, ir
apkopojusi informāciju, kas
iedzīvotājiem ir jāņem vērā,
lai zādzības novērstu. Mums
ir svarīgi iedzīvotājiem nodot
šo informāciju, lai viņi spētu
efektīvāk pasargāt savu
īpašumu. Jaunos bukletus, ar
cilvēkiem tiekoties, dalīs
policijas darbinieki,” jauno
darbības plānu izskaidro VP
Jelgavas iecirkņa Kārtības
policijas nodaļas priekšnieks
Raimonds Karlsons.
“Dzīvokļu un privātmāju
apzagšanas risku var
mazināt it kā nebūtiski
sīkumi, tāpēc tie apkopoti
jaunajos informatīvajos

materiālos. Piemēram,
nedrīkst atstāt atvērtus
logus vēdināšanas režīmā.
Pa šādu logu iekļūt mājoklī
zaglim ir vien dažu sekunžu
jautājums. Trešdaļā
gadījumu zaglis īpašumā
iekļuvis pa logu, kas nav bijis
aizvērts. Arī ienākot mājoklī,
noteikti uzreiz aiz sevis
jāaizslēdz ārdurvis un

Atcerēsimies, ka suns būs ne
tikai mājas mīlulis, bet arī
uzticams īpašuma sargs. Kā
arī katram būtu jāapsver
iespēja apdrošināt savu
īpašumu. Iecirkņa inspektori,
vairāk iepazīstoties ar
uzņēmējiem, varēs sniegt
informāciju, kas tobrīd
svarīgāka. Gaidām arī
operatīvu informāciju no

„Policijas iecirkņa
inspektoriem tiks dots
uzdevums viņa apkalpojamā
teritorijā, un katram būs
jāatskaitās par savu
veikumu. Vēlamies vairāk
pieskarties aktuālajiem
noziedzības veidiemlauksaimniecības tehnikas,
mājokļu, velosipēdu
zādzībām, mantas bojāšanai

nevajadzētu vērtīgas
mantas, somiņas ar makiem
un tālruņiem, glabāt tuvu
ārdurvīm - priekšnamā.
Vērtīgas mantas, nauda un
ieroči būtu jāglabā seifā, ko
zaglis nevar aiznest sev līdzi.
Iedzīvotājiem iesakām
diennakts tumšajā laikā
atcerēties aizvilkt biezos
aizkarus vai nolaist žalūzijas,
lai mājoklis nav pārredzams
svešiniekiem. Vasarā
jāatceras, ka nedrīkst atstāt
velosipēdus nepieslēgtus, jo
tos zog pat no balkoniem.
Privātmāju saimniekiem
nevajadzētu piemājas
teritorijā pēc darbu
veikšanas atstāt zāles
pļāvējus, trimerus,
mazgātājus un citu tehniku,
ko iekāro garnadži. Zagļi
pārsvarā zog mazas mantas,
ko var ātri realizēt. Izdevīgā
ģeogrāfiskā stāvokļa dēļ
Jelgava un tās apkārtne ir
pievilcīga likumpārkāpējiem
no citām Latvijas pilsētām
un Lietuvas, tādēļ
iedzīvotāju policijai sniegtā
informācija par aizdomīgām
automašīnām un cilvēkiem
var būt ļoti svarīga gan
noziegumu novēršanai, gan
atklāšanai. Reģionos un
privātmājās zagļi visbiežāk
ielaužas saimniecības ēkās
un garāžās, kas nav
savienotas ar dzīvojamo ēku.
Cilvēkiem, kas savos lauku
īpašumos uzturas tikai
periodiski, īpaši ieteicams
parūpēties par to
pieskatīšanu saimnieku
prombūtnes laikā.

lauksaimniekiem, ja viņi redz
kādas riska situācijas,”
pašreizējo situāciju skaidro
Jelgavas iecirkņa
Kriminālpolicijas nodaļas
priekšnieks Igors Helmanis.
Apkopotā šī gada pirmā
ceturkšņa noziedzīgo
nodarīju statistika liecina, ka
Jelgavas iecirkņa
apkalpojamā teritorijā, kas
aptver Jelgavas pilsētu un
Jelgavas un Ozolnieku
novadus, reģistrēti 12
dzīvokļu apzagšanas
gadījumi un 20 privātmāju
apzagšanas gadījumi.
Zādzību skaits no mājokļiem,
salīdzinot ar 2017.gada
pirmo ceturksni, ir būtiski
samazinājies, tomēr policijas
darbinieki aktīvi turpinās
izglītojošo darbu ar
iedzīvotājiem, lai noziegumu
skaitu mazinātu.

un sadzīves konfliktiem.
Novēršot riska faktorus, tas
viennozīmīgi samazinās
zādzības iespējamības
riskus. Vecākiem jāatgādina
bērniem un pusaudžiem, ka
nevajadzētu vest
nepazīstamas personas uz
mājām vai pašiem doties
līdzi svešiniekiem. Vasarā
peldoties, jāatceras pieskatīt
personīgās lietas vai uzlikt
ūdensdrošu maisiņu ap
kaklu. Aicinām iedzīvotājus

Policijas darbā ir paredzēti
trīs galvenie darba virzieni:
1) efektīva reaģēšana uz
galvenajām
likumpārkāpumu
tendencēm,
2) drošības
apdraudējumu
savlaicīga
identificēšana, apzinot
riska grupas un
objektus, veidojot
sadarbību un
informācijas
nodošanu,
3) atbalsta veidošana un
pašu iedzīvotāju
iesaistīšana aktuālo
jautājumu par drošību
risināšanā.

rūpīgi pārdomāt, kādu
informāciju un fotogrāfijas
ievietojam sociālajos tīklos,
un brīdinām, ka nevajadzētu,
dodoties ceļojumā, likt
zagļiem noderīgu
informāciju par savu
prombūtni un atrašanās
vietu, kā arī nesniedziet
nevienam informāciju par
savā īpašumā ierīkotajiem
drošības līdzekļiem. Svarīgi
izrunāt šos jautājumus
ģimenē un ar tuvākajiem
cilvēkiem, bet, redzot
aizdomīgas darbības pie
kaimiņu īpašumiem,
nekavējoties ziņojiet par tām
policijai,” aicina T. Flandere.
Šobrīd notiek mājokļu
drošības audits, kur jau
noziegumi ir notikuši, kā arī
tiek veiktas mērķtiecīgas
pārbaudes ieroču turētājiem.
Policija veic profilaktiskos
pasākumus un preventīvos
reidus ar vēlmi iesaistīt
plašāku sabiedrību drošības
jautājumu risināšanā, jo bieži
vien izšķiroši ir tas, ka
apkārtējie rīkojas atbildīgi un
ziņo par notiekošo policijai,
tādējādi ļaujot notvert
noziedzniekus. Atgādinām,
ka Ozolnieku novada
Pašvaldības policijas
iecirkņa tālruņa numurs ir
20029099 un ārpus
Pašvaldības policijas darba
laika un dežūrām iedzīvotāji
aicināti zvanīt VP uz
numuru: 110, ja tiek pamanīti
likumu pārkāpumi novada
teritorijā.
Solvita Cukere

Braucot vasarā, uzmanīgi
jāseko ceļu stāvoklim!

Pieturoties ilgstoši sausam
un karstam laikam, uz grants
ceļiem pastiprināti veidosies
putekļi.
Aicinām
autobraucējus rēķināties ar
to, ka, braucot pa grants
ceļiem, veidosies putekļu
mākoņi, kuri apgrūtinās
redzamību! Lai izvairītos no
negadījumiem, braucot pa
grants segumiem, aicinām
ievērot lielāku distanci un
izvēlēties laika apstākļiem
un ceļa segumam piemērotu
braukšanas ātrumu!
Pie ilgstoši augstas gaisa
temperatūras uzkarst arī
autoceļu segums, un

atsevišķās vietās uz melnā
seguma autoceļiem var
veidoties svīduma vietas, un
ceļš var būt slidens.
Uzkarstot līdz temperatūrai,
kas pārsniedz +50 grādus,
melnā seguma sastāvā
esošais bitumens kļūst
mīksts un var sākt kust. Lai
uzlabotu seguma virsmas
saķeri un satiksmes drošību,
svīduma
vietas
nepieciešams
vienmērīgi
nokaisīt ar smilti vai sīkām
šķembām.
Raksts tapis
sadarbībā ar
VAS “Latvijas Valsts ceļi”

augstākās vai speciālās izglītības
iegūšanu; pieci bērni līdz 18 gadu
vecumam vai līdz 24 gadu
vecumam, kamēr bērns turpina
vispārējās,
profesionālās,
augstākās vai speciālās izglītības
iegūšanu.” Minētie grozījumi
stāsies spēkā 2018. gada 1. jūlijā.
Tādējādi, kā secināms no
iepriekšminētā,
reģistrējot
laulību, pāris var saņemt
būtiskus nodokļu atvieglojumus,
taču, ja pāris dzīvo nereģistrētā
kopdzīvē uz šādiem atvieglojumiem, kā arī dažāda cita veida
pabalstiem, pretendēt nav
iespējams.
LĒMUMI PAR PARTNERA
VESELĪBU
Kā būtisku vēl varētu minēt risku,
kas rodas partnera veselības un
rīcībspējas problēmu gadījumā.
Pacientu tiesību likuma 7.panta
pirmā daļa nosaka, ka: “Ja
pacients sava veselības stāvokļa
vai vecuma dēļ pats nespēj
pieņemt lēmumu par ārstniecību,
tiesības pieņemt lēmumu par
piekrišanu ārstniecībai kopumā
vai ārstniecībā izmantojamai
metodei vai atteikšanos no
ārstniecības
kopumā
vai
ārstniecībā
izmantojamās
metodes ir pacienta laulātajam,
bet, ja tāda nav, — pilngadīgam
un rīcībspējīgam tuvākajam
radiniekam šādā secībā: pacienta
bērniem, pacienta vecākiem,
pacienta brālim vai māsai,
pacienta vecvecākiem, pacienta
mazbērniem.”
Proti, kā izriet no iepriekšminētā,
nereģistrētas kopdzīves partnerim nav tiesību uz lēmumu
pieņemšanu
ārstniecības
iestādē, kas tādējādi rada būtisku
apdraudējumu rūpēs vienam par
otru.
PATERNITĀTES NOTEIKŠANA
NAV AUTOMĀTISKA
Latvijā apmēram puse pirmo
bērnu dzimst nereģistrētā
kopdzīvē, un laulības noslēgšana

E.Virzas un E.Stērstes dzimtas mājās „Billītes”
talko Aizsardzības akadēmijas kadeti

Literātu Edvarta Virzas un Elzas
Stērstes dzimtas mājās „Billītes”
8. jūnijā notika ražīga talka, kuras
gaitā 31 kadets no Aizsardzības
akadēmijas bijušā Nacionālo
bruņoto spēku komandiera un
Valsts aizsardzības un patriotisma fonda „Namejs” valdes
priekšsēdētāja
Raimonda
Graubes un viceadmirāļa Gaida
Andreja Zeibota gādīgajā
virsvadībā palīdzēja sakopt
senatnīgo sētu, skaldīt malku un
kopā ar mājas saimniekiem čakli
strādāja 2 km garajā meža takā.
„Billīšu” saimnieku sadarbība ar
Aizsardzības akadēmiju

aizsākusies,
kad
literātu
mazmazmeita Diāna Jance kļuva
par mūžībā aizgājušās dzejnieces Astrīdes Ivaskas testamenta
izpildītāju un pasniedza ģenerāļa
Mārtiņa Hartmaņa Zobena balvu.
„Talkas „Billītēs norisinās jau
vairākus gadus, pamazām
izveidojoties par skaistu tradīciju,” stāsta Diāna Jance.
Jaunie kadeti izmantoja iespēju
iepazīt vidi un skaisto apkārtni,
kur dzīvojuši un strādājuši E.
Virza un E. Stērste, bet Anna
Žīgure ciemiņus iepazīstināja ar
saviem jaunajiem tulkojumiem.
Pēc darba talcinieki devās

seko tikai pēc tam. Nereģistrētā
kopdzīvē dzimušam bērnam
paternitātes noteikšana nav
automātiska, kā tas ir laulības
gadījumā. Bērnam piedzimstot
nereģistrētās attiecībās, abiem
vecākiem kopā jāiesniedz
iesniegums
paternitātes
atzīšanai. Problēmas rodas
gadījumos, kad tēvs atzīt
paternitāti nevēlas. Problēmas
rodas arī atsevišķos gadījumos,
mātei mirstot dzemdībās, ja
kopdzīve nav reģistrēta. Tāpat
problemātiski ir gadījumi, kad
bērna mātes vīrs nav bioloģiskais
bērna tēvs, jo tad ir jāiesniedz
trīspusējais
paternitātes
iesniegums visām pusēm.
KOPMANTAS NEESAMĪBA UN
AIZSARDZĪBA PRET TREŠĀS
PERSONAS INTERESĒM
Kā diezgan būtisks faktors ir arī
kopmantas statusa trūkums
nereģistrētas kopdzīves laikā
uzkrātai mantai. Kā atzinis
Civillietu
departamenta
Augstākās tiesas Senāts: “faktisko kopdzīvi nevar pielīdzināt
laulībai”, tādējādi, ja kopdzīves
laikā iegādāts kāds īpašums, tas
tiek traktēts kā viena partnera
īpašums. Svarīgi ir apzināt visus
riskus, kas pastāv, nereģistrējot
laulību. Laulātajiem priekšrocības
ir ne tikai šķiršanās gadījumā, bet
arī mantojuma jautājumos –
nereģistrētā
kopdzīvē
dzīvojošām personām tiesību uz
mantojumu nav.
PABALSTS MIRUŠĀ
PENSIONĀRA PĀRDZĪVOJUŠAJAM LAULĀTAJAM
Likumā “Par valsts pensijām” ar
grozījumiem, kas stāsies spēkā
2018.gada 1.jūlijā, no 2019. gada
ieviests
pabalsts
mirušā
pensionāra
pārdzīvojušajam
laulātajam 50% apmērā no
mirušā laulātā pensijas. Pabalsta
maksājums iekļauts likuma “Par
valsts pensijām” 37. pantā,
paredzot: pensijas saņēmēja
izbaudīt „Billīšu” apkārtni 2km
garā meža takā, kurai nu dots
nosaukums „Kadetu taka”,
cerībā, ka abu pušu sadarbība
gadu gaitā tikai nostiprināsies.
Raimonds Graube un Gaidis
Andrejs Zeibots, starp citām
senlietām nostiprinot talkas
dienā atrastos divus padomju
laika lemešus, uzsver, ka priecājas strādāt „Billītēs” kopā ar
Aizsardzības
akadēmijas
jauniešiem un lepojas, ka meža
takai dots „Kadetu takas” nosaukums, kas abu pušu sadarbību
padarīs vēl ciešāku ilgtermiņā.
Abi ģenerāļi, kopīgi strādājot ar
jauniešiem, uzsvēra un ar savu
darbu apliecināja, ka virsnieka
gods izpaužas arī strādīgumā un
rūpīgā attieksmē pret uzticētajiem darba pienākumiem.
„Billīšu” mantinieki ir gandarīti
par kopīgi paveikto: ”Mums ir ļoti
gaiša sajūta, sadarbojoties ar
Aizsardzības
akadēmijas
jauniešiem. Prieks par kadetiem,
kuri ir tik izglītoti, ieinteresēti un
motivēti. Viņus redzot, pārņem
sajūta, ka Latvijai un arī mūsu
„Billītēm” ir droša nākotne."
Solvita Cukere

nāves gadījumā pārdzīvojušajam
laulātajam, kurš ir Latvijas
Republikas vecuma, invaliditātes, izdienas vai speciālās
valsts pensijas saņēmējs,
pamatojoties uz viņa pieprasījumu, piešķir pabalstu 50%
apmērā no mirušajam laulātajam
saskaņā ar šo likumu piešķirtās
pensijas. Grozījumos noteikts, ka
”pabalsts
pārdzīvojušajam
laulātajam tiek piešķirts 12
mēnešus, kā arī tā piešķiršanas
nosacījumi, stājas spēkā 2019.
gada 1. janvārī un attiecas uz
gadījumiem, kad pensijas
saņēmēja nāve iestājusies pēc
2019. gada 1. janvāra.”
Lai arī iespējams, ka šos
iepriekšminētos riskus neviens
nevēlas attiecināt uz sevi, vai arī
negribas domāt par šādu risku
iespējamību, tomēr prakse
pierāda, ka šie jautājumi kļūst
aktuāli, attiecības šķirot vai
vienam no partneriem otru
zaudējot nāves gadījumā.
Apkopojot visu iepriekšminēto,
Ozolnieku
Dzimtsarakstu
nodaļa aicina pārus, kuri dzīvo
nereģistrētā kopdzīvē vai kuru
kopdzīvē dzimis viens vai
vairāki bērni, juridiski sakārtot
savas attiecības, radot iespēju
nākotnē
izvairīties
no
potenciālajiem riskiem, kas var
rasties nereģistrētu attiecību
dēļ, kā arī rast iespēju bērnam
dzīvot un augt ģimenē.
LAULĪBU REĢISTRĀCIJAS
KĀRTĪBA
Sākotnēji var šķist, ka laulību
reģistrācija ir sarežģīts un dārgs
process, taču procedūra ir
vienkārša un valsts nodeva par
laulību reģistrāciju nav augsta.
Lai pieteiktos laulību reģistrācijai,
abām personām ir jāiesniedz
iesniegums, uzrādot personu
apliecinošus dokumentus. No
2018.gada 1.jūnija ir iespēja
iesniegumu
iesniegt
arī
elektroniski. Iesnieguma

iesniegšanas brīdī ir jāmaksā
valsts nodeva 14 EUR apmērā.
Ja pāris vēlas, tad Dzimtsarakstu
nodaļa var nodrošināt arī svinīgu
ceremoniju laulību ceremoniju
zālē, vai arī piedāvāt izbraukuma
laulību
reģistrāciju
ārpus
Dzimtsarakstu nodaļas - Ānes
muižā, Latvijas Valsts pirmā
prezidenta Jāņa Čakstes dzimtas
mājā "Auči" vai citās piemērotās
vietās, kas atrodas Ozolnieku
novada administratīvajā teritorijā. Maksa par svinīgu laulību
ceremoniju un izbraukuma
laulībām ir noteikta atbilstoši
apstiprinātajam cenrādim par
Ozolnieku novada Dzimtsarakstu
nodaļas maksas pakalpojumiem.
No valsts un pašvaldības
nodevas atbrīvoti:
6.1. persona ar I vai II invaliditātes
grupu;
6.2. persona, kura atrodas pilnā
valsts vai pašvaldības apgādībā;
6.3. personu, kura normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta
par trūcīgu;
6.4. bāreņi vai bez vecāku
gādības palikušu bērni pēc
pilngadības sasniegšanas līdz 24
gadu vecuma sasniegšanai;
6.5. daudzbērnu ģimene, ja tai un
vismaz trim tās aprūpē esošiem
bērniem, tai skaitā audžuģimenē
ievietotiem un aizbildnībā
esošiem, ir noteikta viena
deklarētā dzīvesvieta vai papildu
adrese.
Ja arī jūs vēlaties vienu no
savām skaistākajām mūža
dienām – laulību ceremoniju –
organizēt Ozolnieku novadā,
sazinieties ar mums pa tālruni
63084709,
e-pastu:
dzimts@ozolnieki.lv
vai
vērsieties
Dzimtsarakstu
nodaļā Stadiona iela 10,
Ozolniekos.
Laura Gasparoviča,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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Tieši vasarā, laikā, kad debesīs
peld balti gubu mākoņi un gaisā
virmo ziedu un augļu aromāti,
pāri visbiežāk vēlas teikt “Jā”
vārdu,
reģistrējot
laulību.
Diemžēl, ņemot vērā to, ka
mūsdienu pasaulē arvien vairāk
pāru izvēlas dzīvot un radīt
bērnus nereģistrētā kopdzīvē,
arvien aktuālāki kļūst jautājumi
par riskiem, kas saistīti ar
nereģistrētu kopdzīvi. Pāru, kas
dzīvo nereģistrētā kopdzīvē,
attiecības praksē neatšķiras no
tiem, kas ir izvēlējušies dzīvot
reģistrētā laulībā, taču ikdienas
dzīvē nākas saskarties ar
dažādām atšķirībām saistībā uz
ģimenes atbalstu vērstām
tiesībām.
ATVIEGLOJUMU NEESAMĪBA
Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 13.panta pirmās
daļas “j” un “k” punkts nosaka,
ka: “nodokļu maksātājs var iegūt
nodokļa atvieglojumus: par
laulāto, vecākiem, vecvecākiem
un bērniem, kas sasnieguši 18
gadu vecumu, ja minētās
personas nav strādājošas un
saskaņā ar normatīvajiem aktiem
ir atzītas par personām ar
invaliditāti, kā arī par nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir
nepilngadīgs bērns, kas saskaņā
ar normatīvajiem aktiem ir atzīts
par personu ar invaliditāti.”
2017.gada 28.jūlijā Saeimā tika
pieņemti
grozījumi
iepriekšminētā likuma 13. panta
pirmās daļas 1. punktā attiecībā
uz tā papildināšanu ar "l", "m" un
"n" apakšpunktu, proti, ka:
“iedzīvotāju ienākumu atvieglojumus varēs piemērot arī par
nestrādājošu laulāto, kura
apgādībā ir: bērns vecumā līdz
trim gadiem, trīs vai vairāk bērnu
līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24
gadu vecumam, no kuriem
vismaz viens ir jaunāks par
septiņiem gadiem, kamēr bērns
turpina vispārējās, profesionālās,

OZOLNIEKU AVĪZE / PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS

Ozolnieku novada Dzimtsarakstu nodaļa aicina pārus, kuri dzīvo nereģistrētā kopdzīvē, veikt laulību reģistrāciju!
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Ozolnieku cilvéki ekskursiju un

Dažādos laikos ir bijuši dažādi tūrisma paveidi, kas vairāk saistīti ar fizisko sagatavotību, bet populārākie ir bijuši ekskursiju
grupu braucieni. Pirmās neatkarīgās valsts periodā veicināja Latvijas apceļošanu. Padomju okupācijas gados bija atvērta robeža
uz Austrumiem un tā saukto, brālīgo republiku apceļošanai. Dzelzs priekškars šķīra no Rietumiem. Pēdējos gandrīz trīsdesmit
gadus robežas ir atvērtas uz Rietumiem un visu pasauli.

“

1
2

1. 20.gadsimta trīsdesmitajos gados tika
popularizēta Latvijas apceļošana, tādēļ izdeva
dažādus afišas un publicēja rakstus presē ar
aicinājumiem. Tad fotoaparāti iedzīvotāju vidū
nebija izplatīti, tādēļ fotogrāfijas uzņēma
pārsvarā
profesionāli
fotogrāfi
apceļot
skaistākās Latvijas vietas. 2. Ozolnieku fotogrāfs
P.Akerbauers fotografējis Ozolnieku pagasta
iedzīvotāju ekskursiju uz Siguldu, 1933.gada
rudenī. 3. Uz Siguldu devušies arī pašvaldības un
skolas darbinieki 1920. gadu beigās.

“

1
3

3

2

“

1
2

“
3
4

5

1. Latvijā nav kalnu, bet padomju
laikos iespējas tos iepazīt bija dažādas
- Kaukāzs, Pamirs, Karpati.
2. Mežsaimnieki Armēnijā - LLA
Mācību un pētījumu mežsaimniecības
darbinieki ekskursijā Armēnijā,
1980.gadu vidū. Foto: Valdis Āboliņš.
3. Ozolnieku meliorācijas uzņēmuma
inženieris Rihards Bulderbergs
ceļujumā uz Kamčatku ieguvis īpašu
diplomu - par uzkāpšanu aktīvā
vulkāna Avačinska virsotnē (2741
metri).1981.gads.
4. Pie tautas sporta veidiem bija arī
tūrisms. Ūdens tūrismā Augstāko
sporta klasi varēja iegūt tikai kalnu
upēs. Fotogrāfijā fiksēts aizupieša
Valda Āboliņa brauciens par Karpatu
upi Čeremošu, 1969. gads.
5. Ozolnieku melioratori ekskursijā
uz Tadžikiju, galvaspilsēta Dušanbē
ceļotāju grupas kopējais foto,
1980.gadi .

“

“

1. 20.gadsimta 60. - 80.gados arvien vairāk parādās
amatieru fotogrāfijas, jo foto tehnika iedzīvotājiem bija
kļuvusi pieejamāka. 2. Ozolniekos 1975.gadā atklāja
pansionātu "Zemgale". Vecajos pansionāta vēstures
albumos varam atrast fotogrāfijas, kas liecina - joprojām
iecienīta apmeklējumu vieta bija Sigulda. 1980.gada maijā
pansionāta iemītnieki un darbinieki fotografējās pie
Turaidas pils torņa. 3. Divus gadus iepriekš tapusi
"Zemgaliešu" fotogrāfija Padomju impērijas galvaspilsētā
Maskavā, Sarkanajā laukumā. Robeža uz Austrumiem ir
vaļā.

túrisma sezonã 20.gadsimt
20.gadsimtã.
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1

“
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4

Agrākā Ozolnieku bibliotēkas
vadītāja Skaidrīte Zvaigzne saglabājusi fotogrāfiju albumu par 20 dienu
braucienu uz Melnās jūras piekrasti ,
Gruziju un Kaukāza kalniem.
Brauciens notika 1964. gada 9. – 29.
augustā.
1. Ekskursanti no Ozolniekiem pie
gleznainā Ricas ezera. 2. Suhumi
botāniskajā dārzā, bibliotekāre
Skaidrīte Zvaigzne pirmā no labās.
3. Atpūtnieki pie Melnās jūras.
4. Voroncovu pils parks, Jalta,
Krima. 5. Ozolnieku ekskursanti
Sevastopoles cietokšņa virsotnē.
Pirmais no kreisās meliorators,
buldozera mašīnists Leons Lecis.
Pirmais no labās Alfrēds Gasjūns,
meliorācijas darbinieks, aktīvs
sportā un mākslinieciskā pašdarbībā, blakus sievai Ārijai Gasjūnai.
6. 60.gadu Latvijas ceļotāju
prasības bija pieticīgas. Ceļotāju
transports ir „vecais Rafiņš”, bet
naktis tika aizvadītas, pārguļot teltīs.

“

“

1. Mūsu novadnieks Voldemārs Birznieks vairāk pazīstams, kā
latviešu strēlnieku un Neatkarības kara vēstures notikumu
apzinātājs un popularizētājs. Mīlestība pret Latviju radīja viņam
plašāku interesi par Latvijas ievērojamiem dabas un kultūrvēstures objektiem. Tos V.Birznieks iekļāva savos ekskursiju maršrutos. Fotogrāfijas no ekskursijām 20. gadsimta 70. un 80.gados.
2. V.Birznieks ekskursiju maršutos iekļāva objektus, kas saglabājušies no neatkarīgās Latvijas laika (1918. - 1940.g.) un, kas bija
padomju varas noliegti. Fotogrāfijā redzam Džūkstes Brīvības cīņu
pieminekli, kurš krūmos ieaudzis, tomēr saglabājies.
Ikgadējā vīru kora "Zemgale" ekskursija. 1982.gada jūlijs
3. V.Birznieka vadītā vīru kora "Zemgale" ekskursija uz Vidzemi.
Ekskursijas dalībnieki mūziķu Jurjānu dzimtajās mājās – memoriālajā muzejā „Meņģeļos” . 1981.gada augusts, JelgavasTautas
universitāte. Padomju laikā ar pieaugušo izglītību nodarbojās
Tautas universitātes. V.Birznieks prezentē savu ekskursijas
maršrutu Kurzemē, 1970.gadu vidus, Valda Āboliņa foto.

2

3

1

“

2

Foto no Ozolnieku novada vēstures arhīva.

3

1. Ozolnieku melioratori 1975. gadā apmeklēja
Ļeņingradu (tagad Sanktpēterburga), vienu no
pieprasītākajiem ceļojumu galamērķiem agrākajā
PSRS. Smoļnija pils bija apmeklējumu objekts, jo
saistīts ar boļševiku apvērsumu 1917.gadā.
2. Populārs bija Igaunijas galvaspilsētas - Tallinas
apmeklējums, īpaši vecpilsētas, jauko krodziņu un
veikalu dēļ. Skatu uz Veco Tallinu iemūžina
Ozolnieku melioratori. 1974.gads.
3. Sagaidot Uzvaras dienu - 9.maiju, Ozolnieku
meliorācijas uzņēmuma pirmrindnieki apmeklēja
Baltkrieviju, kur tolaik visvairāk apmeklētais ir
Brestas varoņu cietoksnis -tā laika ideoloģijā
nozīmīgs apskates objekts. 1975.gada pavasaris.

“

“

1
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Erasmus+ programmas projekta “Promoting Art” ietvaros
iepazīst bulgāru kultūru un mākslu

Šis mācību gads divām
Salgales pamatskolas
skolniecēm un skolotājai
Ilzei
Šucai
noslēdzās ar darbīgu
un emocijām bagātu
braucienu uz Dobriču
Bulgārijā, kura mērķis
bija piedalīties ES
Erasmus+
programmas
starpskolu
stratēģiskās partnerības
projekta
Nr.2017-1-PL01-KA219
-038319_6 “Promoting
Art” īstermiņa skolēnu
grupu apmaiņas vizītē.
Par šo braucienu projekta
dalībnieces
stāsta:
„Bulgārijā mums bija
iespēja dzīvot viesģimenēs,
kas ļāva labāk iepazīt šīs
valsts tradīcijas, sadzīvi,
kultūru, valodu, kā arī
attīstīt savas komunikāciju

prasmes angļu valodā un
iegūt jaunus draugus.
Pirmajā dienā devāmies
pie projekta partnera uz
Dimitar Talev vidusskolu
(Dimitar Talev Secondary
School), kurā mācās arī
bērni
ar
īpašām
vajadzībām.
Mūs
iepazīstināja ar skolas
telpām un klašu iekārtojumu. Deju skolotāja vadībā
piedalījāmies nodarbībā
un apguvām bulgāru
nacionālo deju, par ko
visiem bija ļoti liels
gandarījums. Nākamajā
dienā, mēs devāmies uz
pilsētu Balchik, apmeklējām botānisko dārzu priecājāmies par ziedu un
augu pārbagātību - dažādiem
kaktusiem,
rožu
dārziem, ūdens kritumiem
un burvīgo skatu uz Melno

jūru. Apmeklējām arī
muzeju, kur apskatījām
dažādas ar rokām veidotas
skulptūras,
piemēram,
adīta kūka vai ar rakstiem
izdekorēts cepums. Vakarpusē apmeklējām un
apskatījām
skaisto
Kaliakras pilsētu. Trešdiena bija Muzeju diena,
apmeklējām
Dobričas
vēstures muzeju, iepazinām sakrālo mākslu
Dobričas
pareizticīgajā
baznīcā, kuru rotā ļoti
daudz skaistu un krāšņu
ornamentu. Viesojāmies
arī bulgāru Mākslas galerijā, kurā ne tikai iepazinām
kolorītas gleznas, bet arī
paši veidojām radošos
darbus. Diena noslēdzās ar
vecpilsētas apskati un
nacionālo ēdienu degustēšanu. Nākamajā dienā

Ozolnieku novada pašvaldība
uzsāk projekta “Aktīva Jauniešu
dome darba ar jaunatni sistēmas
atbalstam” īstenošanu

1.jūnijā
Ozolnieku
novada
pašvaldība
uzsāka
projekta
“Aktīva Jauniešu dome
darba ar jaunatni
sistēmas
atbalstam”
īstenošanu. Projekta
mērķis
ir
uzlabot
jauniešu – personu
vecumā no 13 līdz 25
gadiem
–
dzīves
kvalitāti, atbalstot viņu
iniciatīvu un līdzdalību
lēmumu pieņemšanā,
tādējādi pilnveidojot
darba ar jaunatni
sistēmu
Ozolnieku
novadā un nodrošinot
pozitīvu ietekmi uz
jaunatnes
politikas
īstenošanu pašvaldībā.
Projekta
ietvaros
paredzētas šādas galvenās
aktivitātes – aptauja
jauniešu viedokļa un
vēlmju noskaidrošanai par
darbu ar jaunatni novadā
un tā attīstības iespējām,
aktivitātes
jauniešu
līdzdalības veicināšanai un

iesaistei, Jauniešu domes
veiktspējas un darbības
efektivitātes veicināšanas
pasākumi - pieredzes
apmaiņas
vizītes
uz
tuvējām
pašvaldībām,
ekspertu konsultācijas un
semināri, forums – domu
apmaiņa starp jauniešiem
un politikas veidotājiem.
Tiešā projekta mērķa
grupa ir Jauniešu domes
pārstāvji, taču projektā kā
netiešā mērķa grupa tiks
iesaistīti gan novada
jaunieši, gan pašvaldības
deputāti un pārstāvji, gan
sabiedrība
kopumā.
Plānots,
ka
projekta
rezultātā,
īstenojot
plānotās aktivitātes, tiks
pilnveidota institucionālā
sistēma
darbam
ar
jaunatni pašvaldībā un
veicināta
jauniešu
līdzdalība
pašvaldības
realizētās
jaunatnes
politikas jomā.
Projekts tiek īstenots
Izglītības un zinātnes

ministrijas
Jaunatnes
politikas
valsts
programmas 2018.gadam
1.2.apakšsadaļas “Atbalsts
jaunatnes
politikas
īstenošanai vietējā līmenī
saskaņā ar vietējā līmeņa
patstāvīgajiem jaunatnes
politikas
plānošanas
dokumentiem” ietvaros.
Projekts tiks īstenots līdz
2018.gada 31.decembrim,
un
tā
īstenošanai
piešķirtais finansējums ir
2615,43 eiro.
Projekts īstenots Izglītības
un zinātnes ministrijas
Jaunatnes politikas valsts
programmas
2018.
gadam valsts budžeta
finansējuma ietvaros.
Dace Mauliņa,
Attīstības plānošanas daļas
Projektu vadītāja

devāmies iepazīt vienu no
senākajām
Bulgārijas
pilsētām – Varnu, kur
apskatījām
„Mozaīkas
muzeju”, bet Stikla muzejā
"Beloslav Glass" mums
rādīja kā veido mākslas
priekšmetus no stikla gulbīšus, groziņus un
stikla bumbas. Interesanta
bija
Leļļu
muzeja
ekspozīcija, kur atpazinām
lelles no dažādām multfilmām.
Mūsu viesošanās Bulgārijā
noslēdzās ar sertifikātu
saņemšanu par dalību
projektā. Par piemiņu no
katras dalībvalsts tika
apgleznoti krēsli. Vienā no
tiem tika iemūžināts arī
Salgales pamatskolas logo.
Esam pateicīgas projekta
organizatoriem par doto
iespēju iepazīt citu valstu

mākslu, tradīcijas un
dzīvesveidu,
pieredzēt
daudz skaistu un interesantu vietu un emociju.”
Vairāk informācijas par
projektu
var
uzzināt
projekta
mājaslapā
-https://proartprojet.wixsite.com/proartproject,
par Erasmus+ programmu
- Valsts izglītības attīstības
aģentūras
mājaslapā
www.viaa.gov.lv
sadaļā
Erasmus+.

Anda Silgaile,
Erasmus+ programmas
projekta „Promoting Art"
koordinatore Latvijā, Salgales
Mūzikas un mākslas skolas
direktore

JAUNIEŠU
SADRAUDZĪBAS
PASĀKUMS ĀNES
JAUNIEŠU INICIATĪVU
CENTRĀ
Lai ieinteresētu jauniešus
kopīgai saturīga laika
pavadīšanai un radītu
iespēju
iepazīt
un
sadraudzēties ar saviem
vienaudžiem no citiem
Ozolnieku novada jauniešu
centriem, Ānes Jauniešu
iniciatīvu centrā tika rīkots
“Nakts
sadraudzības
pasākums”.
Pasākumā
piedalījās Ānes Jauniešu
iniciatīvu
centra
un
Ozolnieku
Bērnu
un
jauniešu centra jaunieši.
Pasākums tika atklāts ar
Latvijas
Universitātes
fizikas un matemātikas
fakultātes
studentu
vieslekciju, kur studenti
bija
sagatavojuši
uzdevumus
jauniešu
saliedēšanai.
Viens no spilgtākajiem
uzdevumiem – jaunieši tika
sadalīti komandās, iedota
jēla ola un šī ola ir 5 minūšu
laikā jāiepako, lai vēlāk, “
dodoties pasaulē”, no 2.
stāva loga tai nekas
nekaitētu.
Jaunieši
ar
fantastisku izdomu un
radošu pieeju sapakoja
ceļinieku lielajai pasaulei,
viena komanda vīstīja
papīros, kāda cita no

maisiņa izgatavoja izpletni,
bet kāda cita ietina vatē, lai
mīkstāk, un cerēja uz
veiksmi.
Dodoties uz šo pasākumu,
jaunieši bija sagatavojuši arī
mājas darbu, ar radošu
skatu izdomājot veselīgu,
atspirdzinošu un garšīgu
kokteiļa recepti, kura bija
jāprezentē un jāpagatavo.
Mājas darbu vērtēja žūrija
un pārējie dalībnieki, kuri
degustēja,
uzdeva
jautājumus
un
vēroja
meistarīgo uzstāšanos. Pēc
prezentācijām
sekoja
diskotēka.
Jaunieši
piedzīvoja arī negaidītu
pārsteigumu. Kad visi jau
bija devušies gulēt, naktī
ieradās Jelgavas novada
jaunsargi, kuri sarīkoja
sportisku iesildīšanos, kam
sekoja
neliels
nakts
skrējiens. Rītam austot,
nogurums tomēr ņēma
virsroku, un visi devās pie
miera. Brokastīs pārrunājot
pasākumu, jaunieši par
paveikto bija gandarīti.
Sapratām galveno- kopā
mēs varam!
Mārīte Vasele,
Ānes Jauniešu iniciatīvu centra
vadītāja

2017./2018. mācību gadā
Ozolnieku vidusskola godam
nesa Akciju sabiedrības
„Latvijas Valsts meži” (LVM)
programmas Mammadaba
Vēstniecības skolas nosaukumu. 2017.gada 1.septembrī pie
skolas svinīgos apstākļos tika
uzvilkts mastā Vēstniecības
skolas karogs, bet mācību
gadam beidzoties, 31. maijā
tas tika nolaists un nodots
glabāšanā skolas muzejā.
Ozolnieku vidusskola bija
viena no deviņām skolām
Latvijā, kas pierādīja savas
zināšanas, prasmes un
mīlestību pret mežu, meža
vērtībām un apkārtējo vidi,
tādēļ arī tika piešķirts
Vēstniecības skolas nosaukums.
Ko šī gada laikā skola,
skolēni un skolotāji ieguva
kā Vēstniecības skola?
Septembrī 6. b klase devās
Meža ekspedīcijā uz Tērvetes
mežiem, lai papildinātu savas
zināšanas par meža nozari.
Ekspedīcijas laikā skolēni
uzzināja par meža apsaimniekošanas ciklu, par karjeras
iespējām, mācījās atšķirt
dažādu koku koksni, sēklas un
dzīvnieku pēdas. Būvēja arī
unikālo koka konstrukciju - da
Vinči tiltu. Ekspedīciju un
transportu kā Vēstniecības
skolai apmaksāja LVM.
Vēl viens brīnišķīgs un nebijis
pasākums, kurā mūsu skolas
skolēni piedalījās, bija putnu
vērošana Ainažos un Vitrupes
grīvā kopā ar ornitologu
Kasparu Funtu un viņa kolēģi
Ivaru. Skolēniem bija iespēja
vērot putnus pie jūras, randu
pļavās
Ainažos
un
applūstošajās jūras pļavās. 3.a
un 3.b klases skolēni iepazinās
ar Vidzemes putnu un augu
daudzveidību . Putnus vēroja
optiskajā tālskatī, kas ir viens
no ornitologu galvenajiem
darba piederumiem. Arī šo
pasākumu un transporta

pakalpojumus sedza LVM.
Aprīlī 4.b klases skolēni
piedalījās Ivara Šmita ģimenes
pasludinātajā akcijā „100 ozoli
Latvijas
simtgadei.”
Pasākums nebūtu iespējams
bez LVM un īpaši, mūsu
Vēstniecības skolas „krusttēva” - Jāņa Zitāna atbalsta.
Jānis palīdzēja atrast īpašo
vietu, kur ozolus stādīt un ar
LVM finansiālo atbalstu
sarūpēja stādus. Tagad Paužu
dambī kuplo 100 ozoliņi, kas
tika iestādīti mežziņa Gunāra
Blūma vadībā.
Arī Ozolnieku vidusskolas
pedagogi izmantoja īpašo Vēstniecības skolas statusu.
Jūnijā devāmies uz Dundagu,
uz LVM Ziemeļkurzemes
reģiona klientu centru, kur
notika pedagogu tālākizglītības kursi. Kursu ietvaros
noklausījāmies lekciju par
meža nozares attīstību,
apmeklējām lielāko kokmateriālu ražotāju Ventspils
novadā - SIA „Kurekss”, mežā
vērojām moderno mežizstrādes tehniku un pašu
mežizstrādes procesu. Kursus
un transporta pakalpojumus
apmaksāja LVM.
Kā
Vēstniecības
skola
saņēmām arī dāvinājumu –
grāmatas un enciklopēdiju par
meža nozari. Par darbību šajā
mācību gadā saņēmām
simbolisko koku- egli, kas tiks
novietota goda vietā - uz
Meistarības dēļa, blakus baļķu
krautuvītei.
Nākamajā mācību gadā
turpināsim darboties LVM
programmā Mammadaba, kas
zina, varbūt pēc gadiem
vēlreiz
izpelnīsimies
Vēstniecības skolas statusu.
Inta Vaškevica,
Ozolnieku vidusskolas 9.b klases
audzinātāja

Mācību gada noslēgumā jau
trešo gadu pēc kārtas norisinājās Ozolnieku novada
centīgāko skolēnu, mācību
priekšmetu
olimpiāžu,
konkursu un sporta sacensību uzvarētāju godināšanas
pasākums. Maija nogale un
mācību gada noslēgums ir
laiks, kad varam izvērtēt
skolēnu un pedagogu kopīgo
veikumu aizvadītā mācību
gada laikā.
Skolēnu godināšana šogad
norisinājās
neformālā
gaisotnē ”Picu ballītē”
brīvdabas pasākumā pie
Garozas pamatskolas, kur ir
izveidota lieliska vide bērnu
aktivitātēm brīvā dabā.
Pasākumu kuplināja novada
jauniešu vadītāji - Ingars

Babčuks, Mārīte Vasele un
Ānes kultūras nama vadītājs
Raivis
Zigmunds.
Par
pasākuma muzikālo skanējumu
rūpējās
jaunais
mūziķis Gatis Mūrnieks.
Starp
apbalvotajiem
jauniešiem bija daudzi
pērnā gada laureāti, kas
parāda, ka labās tradīcijas
turpinās. Taču šogad bija arī
daudzi jauni apbalvojamie,
kas liecina, ka novada
centīgo skolēnu pulks aug
un paplašinās, apliecinot, ka
zinātkāre, apzinīgs darbs un
radošums mācību procesā ir
atbalstāmas un uzslavas
cienīgas
vērtības.
Piedalīšanās
konkursos,
olimpiādēs,
skatēs
un
zinātniski pētnieciskajā

darbā skolēniem ir vērtīga
dzīves pieredze, kas māca
radoši pielietot ikdienas
mācību
darbā
gūtās
zināšanas.
Šogad
102
novada
skolēni saņēma Ozolnieku novada domes
Atzinības
rakstus.
Izcilniekus sveica Ozolnieku novada domes
priekšsēdētājs Dainis
Liepiņš un Izglītības
nodaļas vadītāja Ance
Jaks, novēlot skolēniem
atrast savu īsto vietu
dzīvē un darīt to, kas
katram vislabāk izdodas
un
patīk,
turpinot
attīstīt savas spējas un
talantus.
Solvita Cukere

Apsveicam novadnieci Rēziju Annu Jaseviču
ar iegūto 1. vietu un “Grand Prix” jauno
izpildītāju konkursā “Talsi uzdod toni”
Ozolnieku novadā dzīvo
talantīgi cilvēki!
Apsveicam mazo novadnieci
Rēziju Annu Jaseviču ar
iegūto 1. vietu un “Grand
Prix” jauno izpildītāju
konkursā “Talsi uzdod toni”,
kas norisinājās 2. jūnijā!
Rēzija Anna sevi teicami
pierādīja, uzstājoties gan
vecuma grupā dziedātājiem
no 5 līdz 8 gadiem, kur tika
iegūta 1. vieta, gan kļūstot par
labāko starp visu vecuma
grupu
55
konkursa
dalībniekiem!

Vēlam panākumus un
skanīgu balsi, piedaloties
turpmākajos konkursos!
Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa
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Izbaudi tūrisma maršrutu “Zemgales saimnieces aicina ciemos”!
Atklāts jauns tūrisma
maršruts Zemgalē - "Zemgales saimnieces aicina
ciemos!", kas izstrādāts
Leader sadarbības projekta
"Vietējo
ražotāju
konkurētspējas, sadarbības
un
atpazīstamības
veicināšana"
ietvaros.
Projekta
Nr.
17-00-A019.332-000003.
Tūrisma maršruts "Zemgales
saimnieces aicina ciemos"
piedāvā ceļot pa Ozolnieku,
Auces, Tērvetes, Jelgavas un
Bauskas
novadiem
un
nobaudīt desmit Zemgales
saimnieču ēdienus un īpašos
produktus. Aktīvākos ceļotājus
tūrisma
sezonas
noslēgumā
sagaidīs
pārsteiguma balvas no
Zemgales saimniecēm.
Projektā piedalās un uz
degustācijām aicina arī divas
mūsu novada saimniecesSanta Rubene un Antra
Zeiliņa.
Aicinām atklāt tūrisma
maršrutu, satikt saimnieces
un degustēt viņu cienastus!
Lielisks garšas ceļojums
sirsnīgai kopā būšanai.
Raksts tapis sadarbībā ar
Jelgavas Tūrisma informācijas
centru

Novada pedagoģe Elīna Samule izdod pirmo grāmatu bērniem

Maijā pie saviem lasītājiem
nonākusi
grāmata
sākumskolas un pirmsskolas vecuma bērniem “Mārlija
sapņu ceļojums. Mārlijs
astronauts”, kurā inovatīvā
un radošā veidā bērniem
vienlaikus ar kosmosa
plašumu izzināšanu ir iespēja apgūt šajā vecumā
n o z ī m ī g ā k ā s
pamatzināšanas matemātikā, latviešu valodā, sociālajās zinībās un attīstīt
domāšanas procesus.

Jaunās grāmatas autori, mūsu
novada PII „Pūcīte” pedagoģi
Elīnu Samuli, sastopam
Vecāku konferencē Ozolnieku
Tautas namā 1. jūnijā, vecākus
iepazīstinot ar jauno izdevumu.
Elīna Samule– dzimusi un
augusi skolotāju ģimenē, arī
savu dzīvi izvēlējusies saistīt
ar pedagoģiju. 2017.gadā
beigusi Latvijas Universitātes
Pedagoģijas fakultāti, pēc tam
sākusi strādāt ar pirmsskolas
un sākumskolas bērniem.
2016.gadā, plānojot bērniem
aizraujošus, bet vienlaikus arī
izglītojošus uzdevumus, prātā
dzimis Mārlija tēls, kurš nu
kļuvis par Elīnas pirmās
grāmatas galveno varoni.
Grāmata par Mārlija gaitām ir
veiksmīgs jaunās rakstnieces
Elīnas Samules un mākslinieces Māras Dzelstiņas kopdarbs.
“Veidot pašai savu grāmatu,
pamudināja vēlme caur stāstu
rosināt bērnus nostiprināt
zināšanas dažādās jomās. Šīs
grāmatas tapšana ir bijusi kā
ceļojums kosmosā man pašai
– rūpīgi izstrādāju uzdevumus, kas noturētu bērnu

interesi un vienlaikus būtu
attīstoši. Viens pēc otra manā
prātā dzima grāmatas tēli,
atlika vien piedomāt katram
atbilstošākos uzdevumus,”
aizrautīgi stāsta autore
E.Samule.
Grāmata veidota kā tās lasītāja un galvenā varoņa Mārlija
kopīgs ceļojums kosmosā,
apciemojot lielāko daļu
planētu un uz katras no tām
izpildot aizraujošus uzdevumus. Tā ir kā spēle – lai tiktu
tālāk, ir jāizpilda uzdevums.
Kolorīti tēli aizrauj un motivē
mazos lasītājus – tā uz
Plutona sastopams Viedais
Vecītis, kuram nepieciešama
palīdzība āķīgu jautājumu
atrisināšanā, uz Neptūna
dzīvo Mazie Knišļi – viņi ražo
lietus lāses un miglu, ko pēc
tam piegādā citām planētām,
bet uz Marsa mītošie
Mendruski ir ļoti satraukti, jo
uz viņu planētas ir pazudušas
zvaigznes, un mazajam lasītājam ir jāpalīdz tās atkal atrast.
Aizraujošais un bērnu fantāziju rosinošais piedzīvojumu
stāsts
papildināts
ar
daudziem reāliem faktiem, kas

zinātkārajiem
lasītājiem
palīdzēs uzzināt nozīmīgāko
informāciju par kosmosu un
pasauli sev apkārt. „Laiku pa
laikam lappuses būs jāšķir
atpakaļ, lai atcerētos iepriekš
jau
uzzināto,
tādējādi
nostiprinot
iegūtās
zināšanas,” rosina autore.
Grāmata “Mārlija sapņu
ceļojums. Mārlijs astronauts”,
kas izdota 1000 eksemplāros
no maija vidus ir atrodamās
arī lielākajās grāmatnīcās.
Grāmatas autore - Elīna
Samule dalās izjūtās par
grāmatas tapšanas procesu:
Kas pamudināja veidot
grāmatu?
Rakstīšana man ir patikusi jau
kopš bērnu dienām. Tā, līdz
šim, tas nav mainījies. Kopš
pati darbojos izglītības nozarē,
esmu ievērojusi dažādus
aspektus, kas ir vajadzīgi
bērniem, kuri, vērts piebilst, ir
daļa no mūsu nākotnes. Viens
no aspektiem ir šī grāmatiņa
“Mārlija sapņu ceļojums.
Mārlijs astronauts”. Ideja par
grāmatu man nāca diezgan
ātri. Vēlējos radīt kaut ko
unikālu, kas bērnam būtu

noderīgs viņu brīvajam laikam.
Kas vienlīdz būtu bērnam
saistošs un, tajā pašā laikā,
attīstošs. Bija vajadzīgs laiks
man pašai, lai saņemtos
šādam solim un izdotu
grāmatu.
Vai ir padomā veidot arī
nākamās grāmatas?
Varu pačukstēt, ka noteikti ir
padomā veidot arī citas
grāmatiņas nākotnē. Gan
bērniem, gan pieaugušajiem.
Vai plānotas arī tikšanās ar
citiem pedagogiem un
lasītājiem, kur prezentēsiet
grāmatu?
Grāmatiņa nākusi klajā
pavisam nesen. Pašlaik un arī
turpmāk
raiti
darbojos
internetā, https://www.facebook.com/AuthorElinaSamule/ vietnē, kur izlieku jaunumus un izklāstu savas domas.
Ik dienas rodas idejas par
grāmatas popularizēšanu un
izplatīšanu, tajā skaitā arī
tikšanās ar pedagogiem un
lasītājiem. Par jaunumiem
varēs uzzināt norādītajā
interneta vietnē.
Solvita Cukere

Noskaidroti pludmales
volejbola turnīra uzvarētāji
Saulainās brīvdienas bija
lieliski
piemērotas
pludmales
volejbola
turnīram 3.jūnijā, kurā
šogad iesaistījās 10 spēlētāju
komandas, bet par aktīviem
līdzjutējiem kļuva novadnieki, kuri karstajā dienā
atpūtās Ozolnieku sporta
centra stadionā.
Turnīra dalībnieku komandas tika sadalītas divās
apakšgrupās, kur katrai no
tām bija iespēja spēlēt ar
katru no komandām A un B
grupās. Apakšgrupu spēlēs
par divu setu uzvaru komanda saņēma 3 punktus. Ja
komanda guva uzvaru 3
setos, tad saņēma 2 punktus,

bet par zaudējumu trijos
setos - 1 punktu.
„Turnīrs izvērtās pievilcīgs,
ar dalībnieku spēles azartu,
kur no katras grupas par
turnīra balvām cīņu turpināja četri labākie volejbolistu
pāri. Pirmajā izslēgšanas
kārtas spēlē tikās sieviešu
pāri, kur spēcīgāks izrādījās
Baibas Lulles un Guntas
Strodes spēlētāju pāris, līdz
ar to sīvā cīņā nodrošinot 1.
vietu sieviešu konkurencē,
bet turnīra kopvērtējumā
abas dāmas ieguva 3. vietu,
neraugoties uz to, ka
sievietēm spēlē pret vīriešu
komandu, uzsākot setu, tika
dots 7 punktu handikaps,”

Aicinām novadniekus
doties laivu braucienos
Aicinām novadniekus
katru svētdienu pievienoties doties laivu braucieniem
Misas
upē
posmā Dalbe - Cena Ozolnieki. Svētdienas
braucieni Misas upē
sākas plkst. 12:00 no
Dalbes dzelzceļa tilta
līdz
„Iecavkrastiem”
Ozolniekos.
Kopējais
brauciena garums - 17
km, brauciena ilgums 3
- 5 stundas. Brauciens
piemērots arī ģimenēm
ar bērniem.

JŪLIJĀ
PLĀNOTIE
BRAUCIENU
MARŠRUTI:

Ozolnieku Sporta skolā jūlijā
un augustā notiks grupu
komplektācija profesionālās
ievirzes izglītības programmās
2018./2019. mācību gadam.
Grupu komplektācija notiks
futbolā, volejbolā, florbolā un
vieglatlētikā.
Futbola
audzēkņu vecums no 6 līdz 10
g., florbola – 9 līdz 12 g.,
volejbola – 8 līdz 12 g., (gan
meitenēm, gan zēniem) un
vieglatlētikā -10 līdz 14 g.
Nodarbības futbolam plānotas Ozolnieku Sporta centrā,
savukārt florbols un volejbols
- Ozolnieku vidusskolas
sporta zālē.
Lai kļūtu par sporta skolas
audzēkni, vecākiem būs
jāaizpilda:
•iesniegums, par to, kādā
sporta veidā bērns nodarbosies;
•jāslēdz
līgums
par
līdzfinansējumu;
•jāparaksta piekrišana par
izglītojamā personas datu
publiskošanu.
Solvita Cukere Jāņem vērā, ka bērniem

Aicinām sniegt priekšlikumus
par papildus grupu komplektāciju, gadījumā, ja Jūsu bērnu
vecums neatbilst sniegtajam
piedāvājumam. Līdzīgi var
sniegt piedāvājumus par kāda
cita sporta veida attīstību
Ozolnieku Sporta skolā. Mērķis
ir sekot līdzi pieprasījumam un
sniegt tādus pakalpojumus,
kuros ir ieinteresēti Ozolnieku
novada iedzīvotāji un viņu
atvases.
Sīkāka informācija: Kārlis
Kalniņš 26520497;
karlis.kalnins@ozolnieki.lv
Gaidīsim Jūsu ieteikumus, lai
kopīgi veidotu pamatus sporta
attīstībai Ozolnieku novadā!

Kristai Uzarei
dubultuzvara
pirmajos Pasaules
Čempionāta
posmos
ūdensmotocikliem

15. jūlijā Misas upe no
Dalbes līdz Ozolniekiem,
21. jūlijā
Misas upe:
Kalmes - Dalbe (var nākamajā dienā turpināt no Dalbes
līdz Ozolniekiem),

28. jūlijā Laivu brauciens
Lielajā Ķemeru tīrelī, vakarā
nakts laivu brauciens Dobelē
1. jūlijā Misas upe no no pilsdrupām,
Dalbes līdz Ozolniekiem,
29. jūlijā plkst. 12:00
Misas upē no Dalbes
7. jūlijā Ādaži - Carnikava dzelzceļa
tilta
līdz
un vakarā nakts brauciens „Iecavkrastiem” Ozolniekos.
Rīgā no Ķīpsalas,
Sīkāka informācija,
sazinoties ar Ati Luguzu
8. jūlijā Misas upe no pa tālr. 26761807 vai
Dalbes līdz Ozolniekiem,
www.ozolaivas.lv

noteikti
būs
jāiesniedz
ģimenes ārsta izziņa par
bērna veselības stāvokli,
atbilstoši Ministru kabineta
noteikumiem “Sportistu un
bērnu ar paaugstinātu fizisko
slodzi veselības aprūpes un
medicīniskās
uzraudzības
kārtība”.

Apsveicam Ozolnieku novada domes deputātu
un novadnieku Ervinu Vēveri ar izcīnītajām
medaļām Latvijas valsts Simtgades un LSVS
Pašvaldību 55. sporta spēļu finālsacensībās
smaiļošanā un kanoe airēšanā. E. Vēveris,
startējot vecuma grupā no 30-39 g.,
kopvērtējumā izcīnīja trīs medaļas - vienu
zelta, sudraba un bronzas medaļu!

14. jūlijā, naktī uz 15. jūliju
laivu piedzīvojumu maratons "Velnagrāvis" pa upēm
apkārt Ozolniekiem un
Jelgavai, kopā 42.195 km,

22. jūlijā svētdien, Misas
upe no Dalbes līdz Ozolniekiem,

Jūlijā sāksies grupu komplektācija
Ozolnieku Sporta skolā

2., 3. jūnijā Olbijā, Sardīnijā
norisinājās Pasaules čempionāta ūdens
motocikliem
“UIM-ABP
Aquabike World Championship” 2. posms. Latviju tajā
pārstāvēja mūsu novadniece Krista Uzare, kura Ski
Ladies GP1 klasē izcīnīja otro
uzvaru pēc kārtas. Nedēļu
pirms tam Krista izcīnija
savu pirmo uzvaru 1.Pasaules čempionātā posmā,
kas norisinājās Galipolli,
Itālijā.

Sardīnijā 149 sportisti no 30
valstīm rādīja savu labāko
sniegumu, sacenšoties 8
dažādās klasēs, lai cīnītos par
Pasaules titulu ūdensmotocikliem. 2.posmā sportisti
veica divus braucienus.
Pirmajā braucienā savā klasē
Krista uzvarēja, bet otrajā
braucienā ierindojās otrajā
vietā, kas deva uzvaru posmā.
Uzvara abos posmos ierindojusi latvieti par šī brīža līderi
Pasaules
Čempionāta
kopvērtējumā.

Sportiste jūtas priecīga un
gandarīta par uzvarām pirmajos posmos. “Lai gan kāpu uz
pjedestāla pirmā pakāpiena
abos posmos, pirmais, ko daru
atgriezusies mājās, ir treniņi
un vēlreiz treniņi. Vēlos
turpināt uzvaru sēriju, bet
parādīt vēl labāku sniegumu!”
Pasaules Čempionātā šo
sezonā plānoti 6 posmi, nu
kuriem divi posmi paredzēti
Ķīnā un divi Apvienotajos
Arābu Emirātos.
Solvita Cukere
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informē Kārlis Trankalis,
Veselīga dzīvesveida un
sporta nodaļas vadītājs.
Turnīra finālā, līdzjutēju
atbalstīti, tikās Armanda
Tartilova
un
Mārtiņa
Pirtnieka pāris pret Arti
Danieku un Edgaru Jusi.
Pirmā seta izskaņā
spēcīgāki izrādījās Artis
un Edgars, uzvarot setu
ar rezultātu 15:11. Arī
otrā seta scenārijs bija
nemainīgs,
kur
Armands un Mārtiņš
piekāpās, iegūstot 2.
vietu
Pludmales
volejbola turnīrā, bet
Ozolniekos
rīkotajā
pirmajā vasaras turnīrā
1. vietu izcīnīja Artis
Danieks un Edgars
Jusis.
Uzvarētājiem bija sarūpētas
balvas no Ozolnieku novada
domes un vietējā ēdināšanas
uzņēmuma
“KORNER
KEBAB”.
Pludmales
volejbola turnīru rīkoja
Kārlis Trankalis un Liene
Brīkše, kurai pateicamies
par
aktīvo
līdzdalību
pasākuma rīkošanā un
norisē.

OZOLNIEKU AVĪZE / SPORTS
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Kompetenču pieeja mācību saturā

2018.gada 23.maijā PII
“Pūcīte” telpās norisinājās
seminārs
pirmsskolas
izglītības
pedagogiem
“Kompetenču pieeja pirmsskolas izglītībā”, kuru vadīja
projekta “Skola 2030”
eksperte
Inita
Irbe.
Seminārā piedalījās pedagogi no PII “Pūcīte”, “Zīlīte”,
“Bitīte” un “Saulīte”.
Sākot ar 2018./2019. mācību
gadu pirmsskolās Latvijā tiks
sākta pakāpeniska pāreja uz
pilnveidotu mācību saturu un
tam atbilstošu mainītu
mācīšanas
pieeju,
lai
rezultātā bērni attīstītu dzīvei
21.
gadsimtā
svarīgas
zināšanas, prasmes un
attieksmes.
Lektore pastāstīja, ka
lielākā daļa Eiropas valstu,
domājot par izglītības
kvalitātes pilnveidošanu, ir
vienojušās par sešām
caurviju prasmēm, kuras ir
svarīgākais izglītībā. Tās ir
pat svarīgākas un dzīvei
nepieciešamākas
nekā
mācību jomās sasniegtie
rezultāti. Pirmsskolas tiešais
mērķis esot nevis sagatavot
bērnu skolai, bet gan dzīvei.
Pirmā caurviju prasme ir
radošums un uzņēmējspēja,
kas izpaužas kā spēja, no
nekārtības radīt sistematizētu
kārtību, domāt pašam, nevis
strādāt tikai pēc parauga, kā
arī spēja uzņemties atbildību
par savu darbu, iniciatīva un
drosme sākt kaut ko jaunu,
mierīgi uztvert neizdošanās,
turpināt iet uz savu izvirzīto

mērķi.
Otrā caurviju prasme ir
kritiskā domāšana un
problēmu risināšana, kas
attīstās, ja ar bērnu ikdienā
daudz runā, aicina salīdzināt,
pārbaudīt, prognozēt, pārveidot, spriest, novērtēt savu un
cita darbu. Kritisko domāšanu, gan problēmu risināšanu
bērns mācās pēc tieša vecāku
un skolotāju parauga.
Trešā caurviju prasme ir
pašvadīta mācīšanās, kad

taisnība.
Piektā – sociālās atbildības
un pilsoniskās līdzdalības
caurvija
paredz
vispārpieņemto noteikumu
ievērošanu un atbildības
uzņemšanos par ikdienas
procesiem.
Sestā caurvija ir sadarbība,
kas ietver sevī spēju
sarunāties ar otru cilvēku,
spēju saprasties un vienoties,
spēju sadarboties un kopā
realizēt kādu ideju. Lai caurvi-

bērna sensorā pieredze (caur
sajūtām – redzi, dzirdi, tausti,
garšu, ožu iepazīta pasaule).
Kā arī pedagogi un vecāki tiek
aicināti bērnus, kuri jau
interesējas par burtu rakstīšanu, uzreiz iepazīstināt ar
rakstīto burtu rakstību, jo arī
pieaugušie ikdienā raksta
rokrakstā. Dabaszinībās pētīt
reālas, vienkāršas lietas, ko
var izpētīt savā tuvākajā
apkārtnē, redzēt, nevis runāt
par abstraktām lietām.

bērns pats vai kopā ar pieaugušo izvirza uzdevumu, kuru
vēlas veikt, to veic noteiktā
periodā, analizē, kas izdevās,
kas neizdevās, kāpēc, izdara
secinājumus, mācās strādāt
patstāvīgi.
Ceturtā ir digitālā caurvija,
kas sevī ietver izpratnes
veidošanu, ka digitālie rīki
palīdz mums dzīvot (var
piezvanīt,
sameklēt
nepieciešamo
informāciju
utt.), arī to, ka lietojot šos
rīkus nedrīkstam nodarīt pāri
savai veselībai (redze, atkarību veidošanās); kā arī īstenības uztveres veidošanu, ka ne
viss, ko rāda TV ir mums
nepieciešams, ir labākais,
veselīgākais un ne viss ir

ju prasmes varētu veidoties
kā
ieradums,
visiem
iesaistītajiem, gan pedagogiem, gan vecākiem jāstrādā
komandā, jābūt vienotiem.
Nepieciešams
stāstīt
bērniem, kāds ir labums no
prasmju apguves, piemēram,
laistot iestādītos sīpolus, Tu
uzņemies atbildību un izaug
gardi, veselīgi lociņi, kurus
varam pievienot pusdienu
zupai un izjust gandarījumu
par pašu audzētiem zaļumiem.
Inita Irbe ieskicēja, kas būtu
tas galvenais, kas katrā no
mācību jomām jāsasniedz,
piemēram, valodā tas ir plašs
vārdu krājums, prasme
raksturot lietas un notikumus,

Matemātika nesākoties no
skaitļiem, bet gan no mūsu
apkārtējās vides, cik smags,
garš, cik ietilpst iekšā, cik ir
kopā utt. Kultūras izpratne
un pašizpausme mākslā
paredz, ka bērns vēlas
izpausties (zīmēt, stāstīt,
muzicēt) un savā līmenī
izprot, ko cits (mākslinieks,
komponists) pauž ar savu
mākslas darbu (noskaņa,
krāsas utt.). Sociālā un
pilsoniskā joma paredz
bērnu
pašapkalpošanos,
sevis organizēšanu darbam,
bērna patstāvīgo darbību.
Veselības un fiziskās aktivitātes joma paredz, ka bērns
fiziski kustās, lai būtu vesels,
nevis lai sacenstos.

Tehnoloģiju joma sevī ietver
apgūt dažādus veidus, kā
iegūt
kādu
produktu,
piemēram, aplicējot, tinot,
pinot, gleznojot un veicot
citus praktiskus darbus.
Pirmsskolā sasniedzamajam
rezultātam ir jābūt:
1) Izmērāmam;
2) Ticamam un reālam;
3) Jēgpilnam;
4) Bērnam būtiskam;
5) Bērnam saprotami
formulētam.
Ir ļoti svarīgi sniegt atbalstu
katram bērnam, izvirzot viņa
attīstībai nozīmīgus uzdevumus, kā arī runāt ar bērnu, ko
viņš iemācīsies un mācīt
uzņemties atbildību savu
darbiņu paveikt līdz galam,
sevi novērtēt, spriest, kā
nākamreiz rīkošos. Lai visu šo
bērns varētu veiksmīgāk
apgūt, nepieciešams bērna
patstāvīgās
darbības
pārsvars pār pedagoga
organizēto darbību. Proporcija varētu būt 30% pieaugušā
organizēta darbība, 70 %
bērna patstāvīgā darbība
realizējot
uzdevumus,
vingrinoties ar piedāvātajiem
materiāliem.
Pēc semināra pirmsskolas
pedagogi jutās iedvesmoti un
ar lielāku izpratni gaidīs jauno
mācību gadu, kad visas
Latvijas pirmsskolas sāks
ieviest papildināto mācību
saturu un realizēt citādu
pieeju bērnu izglītošanā.
Darba būs daudz, pilnveides
process noteikti būs interesants. Tāpēc ceram arī uz
vecāku atbalstu, ieinteresētību katra bērna attīstībā un
vienotas pieejas realizēšanā,
lai mūsu bērni kļūtu par
laimīgiem, gudriem un
veiksmīgiem nākotnes pieaugušajiem!
PII “Pūcīte” vadītāja
Jolanta Kupriša

PII „Bitīte” veicina sadarbību ar audzēkņu vecākiem

Ozolnieku
novada
pirmsskolas
izglītības
iestādes (PII) “Bitīte” viena
no 2017./2018. mācību gada
prioritātēm bija veicināt
sadarbību ar izglītojamo
vecākiem,
izmantojot
atgriezeniskās saites

principus.
Lai šo prioritāti īstenotu, tika
organizētas
radošās
pēcpusdienas un ekskursijas
kopā ar vecākiem, veiktas
vecāku anketēšanas, vecāki
tika aicināti uz individuālajām
sarunām par bērna individuālo
attīstību un iesaistīti grupu
materiāli tehniskās bāzes
papildināšanā,
piemēram,
dabas materiālu un otrreiz
lietojamo
materiālu
sarūpēšanā.
Visu mācību gadu aktīvi
darbojās arī Iestādes vecāku
padome, kurā vairums no
locekļiem ir vecāku pārstāvji.
Iestādes vecāku padome
pastāvīgi seko līdzi izglītības

iestādes aktualitātēm un aktīvi
iesaistās izglītības iestādes
ikdienas dzīvē, ja tam ir
nepieciešams
izglītojamo
vecāku atbalsts.
Izglītības iestādes vecāku
padomes
priekšsēdētāja
Tatjana Valtere stāsta par
sadarbību: “Šogad papildus
ikdienas padomes darbiem tika
veikta izglītojamo vecāku
anketēšana ar mērķi uzlabot
saikni starp vecākiem un
pirmsskolas izglītības iestādes
kolektīvu, kā arī saņemt
ierosinājumus
pirmsskolas
izglītības iestādes ikdienas
dzīves
uzlabošanai.
Kā
pozitīvais
noteikti
ir
atzīmējams tas, ka vecāki bija

ļoti atsaucīgi un patiesi,
sniedza
konstruktīvus
ieteikumus
uzlabojumu
ieviešanai, kā arī izteica savu
viedokli par pieredzi, kas
saistīta
ar
pirmsskolas
izglītības iestādi. Aptaujas
anketu rezultāti tika nodoti
iestādes vadībai, lai tos varētu
izmantot, izstrādājot nākamā
mācību gada plānu, kā arī
izvērtējot un uzlabojot darba
kvalitāti.”
Izmantojot vecāku anketu
rezultātus, mums ir iespēja
pilnveidoties un uzlabot PII
kvalitāti, jo tā ir lieliska iespēja
uzzināt, kā mūsu darbu redz un
vērtē cilvēki, kuri vistiešākajā
veidā ir saistīti ar PII. Apkopojot

šajā mācību gadā veikto
aptauju rezultātus, varam
atzīmēt, ka PII “Bitītes” visās
grupās ir izveidojies ļoti labs
kontakts starp izglītojamo
vecākiem un personālu. Vecāki
augsti vērtē gan iespēju
izmantot
individuālās
konsultācijas ar personālu,
tādējādi pārrunājot visus
neskaidros jautājumus, gan
iespēju apmeklēt un vērtēt
nodarbību
norisi,
radot
priekšstatu
par
mācību
procesu, gan iespēju piedalīties
mācību ekskursijās un citos
pasākumos kopā ar saviem
bērniem.
Liene Medne,
PII „Bitīte” vadītājas p.i.

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:
1. Papildināt saistošo noteikumu 2.1.punktu ar apakšpunktu sekojošā
redakcijā:
„2.1.9. transporta pabalsts politiski represētajām personām.”
2. Papildināt saistošo noteikumu 2.4.punktu aiz cipariem “2.1.5.” ar ciparu
“2.1.9.”.
3. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.6.3.punktu sekojošā redakcijā:
“3.6.3. pabalstu nav tiesības saņemt personām, kas kārtējā gada laikā saņem
Noteikumu 3.9.punktā norādīto transporta pabalstu politiski represētajām
personām.”
3. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.9.punktu sekojošā redakcijā:
„3.9. transporta pabalsts politiski represētajām personām tiek piešķirts uz
pabalsta pieprasītāja un tam pievienoto dokumentu pamata:
3.9.1. pabalstu piešķir, kompensējot braukšanas izdevumus sabiedriskā
transporta līdzeklī, kas pārvadā pasažierus Jelgavas pilsētas nozīmes
maršrutos, līdz 10 braucieniem mēnesī;
3.9.2. lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs iesniedz pašvaldībā
iesniegumu, politiski represētās personas apliecības kopiju un
braukšanas izdevumus apliecinošus dokumentus par iepriekšējiem 3
mēnešiem;
3.9.3. pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā
kredītiestādes kontā.”
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs

Dainis Liepiņš

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir atbalstīt Ozolnieku
novadā deklarētās politiski represētās personas,
kompensējot sabiedriskā transporta izdevumus Jelgavas
pilsētas nozīmes maršrutos.

2. Īss projekta
satura izklāsts

Saistošie noteikumi līdztekus esošajiem pabalsta veidiem
nosaka jaunu – transporta pabalsts politiski represētajām
personām, kompensējot braukšanas izdevumus
sabiedriskā transporta līdzeklī, kas pārvadā pasažierus
Jelgavas pilsētas nozīmes maršrutos, līdz 10 braucieniem
mēnesī.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības
budžetu

Prognozējams, ka papildus iepriekšējā gada plānotajiem
līdzekļiem pašvaldības pabalstiem 2018. gada budžetā
papildus būs nepieciešami vidēji EUR ____, turpmākajos
gados – līdz EUR ______.

4. Informācija par
Nav ietekmes.
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Aicinām atsaukties uzņēmējus, kuri vēlas iznomāt citiem uzņēmējiem sev piederošos
nekustamos īpašumus - telpas un zemi Ozolnieku novada teritorijā, sākot no nelielām telpām
līdz ražošanas, noliktavu un biroju kompleksiem. Pašvaldība šo informāciju apkopos un sniegs
uzņēmējiem, kas vēlas darboties Ozolnieku novadā un kuriem ir nepieciešamas biroju,
ražošanas, pakalpojumu sniegšanas, noliktavu vai tirdzniecības telpas, sākot no 50 kvm un
lielākas. Uzņēmējus aicinām griezties klātienē novada pašvaldības Attīstības un projektu daļā
vai informāciju sūtīt uz e-pastu: Inese.Baumane@ozolnieki.lv.

Zvaniet uz
pašvaldību pa
tālr. 2516231
Inesei Baumanei
un uzzināsiet
vairāk par
pieejamajiem
iznomājamiem
objektiem!

AIZSAULĒ
AIZGĀJUŠI

Nav veiktas.

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs

Informācija uzņēmējiem par iznomājamiem nekustamajiem īpašumiem

Marija Kovaļevska 1931
Aleksandrs Bauska 1941
Ausma Truse
1938
Raimonds Vieļeckis 1956
Boris Siņikajevs 1937

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

Jāzeps Sinkevičs 1929
Pēteris Salinieks 1927
Velta Atkačune 1935
Andis Šostaks
1982

Dainis Liepiņš

Par Ozolnieku novada
teritorijas plānojuma
izstrādi

Ozolnieku novada dome
2018. gada 12. aprīlī pieņēma
lēmumu (prot.4 lēmumu
Nr.21)
uzsākt
jauna
teritorijas
plānojuma
izstrādi.
Teritorijas
plānojuma
izstrādes mērķis ir veidot
pamatu
ilgtspējīgai,
efektīvai un racionālai
novada teritorijas un tās
resursu
izmantošanai,
izvērtēt novada teritorijas
attīstībai esošo potenciālu
un noteikt tā izmantošanai
nepieciešamās prasības un
ierobežojumus,
radīt
labvēlīgus
apstākļus
uzņēmējdarbības attīstībai
un investīciju piesaistei,
radīt
priekšnoteikumus
vides
kvalitātes
nodrošināšanai, rūpniecisko
un vides risku novēršanai,
veicināt
pakalpojumu
pieejamību un optimālu
transporta sistēmas

funkcionēšanu,
saglabāt
dabas
un
kultūras
mantojumu, ainavas un
bioloģisko daudzveidību, kā
arī
paaugstināt
kultūrainavas un apdzīvoto
vietu kvalitāti.
Teritorijas
plānojuma
izstrādes
vadītāja
ir
Attīstības un projektu
daļas
vadītāja
Inese
Baumane.
Lūdzam
iedzīvotājus, nekustamo
īpašumu īpašniekus un
valdītājus,
kā
arī
uzņēmumu
vadītājus
sniegt
priekšlikumus
teritoriju
attīstībai,
rakstot
iesniegumus
Ozolnieku novada domei,
Stadiona
ielā
10,
Ozolniekos, ar norādi:
Teritorijas
plānojuma
izstrādei.
Inese Baumane,
Attīstības un
projektu daļas vadītāja
(inese.baumane@ozolnieki.lv)

Jūnijs 2018

APSTIPRINĀTI
ar Ozolnieku novada domes
2018.gada 17.maija lēmumu Nr.8 (prot. Nr.5)

Ozolnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10/2018
„Grozījumi 2014.gada 14.oktobra Ozolnieku novada domes
saistošajos noteikumos
Nr.8/2014 „Ozolnieku novada pašvaldības pabalsti” ”
paskaidrojuma raksts

OZOLNIEKU AVĪZE / SAISTOŠIE NOTEIKUMI
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15

Novada skolās izlaidumos
smaržo meijas un ziedi
„Katram pumpuram ir
vajadzīgs laiks, saule, gaiss
un mitrums, lai uzziedētu un
nestu sēklas. Tā arī mēs
savas vēlmes ne vienmēr
varam
uzreiz
īstenot.
Neatlaidība un sīksta pacietība vainago darbu un palīdz
arī mazā dārzā izaudzēt
krāšņas rozes,” apmeklējot
krāšņos un emocionāli
piepildītos
izlaidumus
Ozolnieku novada skolās,
nāk prātā Zentas Mauriņas
vārdi.
Viennozīmīgi, skolā aizvadītie
gadi katra jaunā cilvēka dzīvē
arī turpmāk ieņems īpašu vietu,
jo skola daudzus gadus ir bijusi
kā otras mājas, kur tika pavadīta lielākā dienas daļa, gūtas
vērtīgas
zināšanas
un
prasmes, veikti pētījumi,
iekrāsojot dzīvi jaunās krāsās.
Cerībās un uztraukumos
pagājis eksāmenu laiks, kas
sniedzis
novērtējumu
pedagogu, jauniešu un viņu
vecāku kopīgajam darbam. Pēc
eksāmeniem, izlaiduma dienā
jauniešiem šķiet, ka viens
svarīgs posms viņu dzīves ceļā
ir noiets. Būtiski uz mirkli
apstāties, lai to izvērtētu un

galvenais – pārdomātu, kā
iegūtās zināšanas un pieredzi
izmantot tālākajā dzīvē.
Ozolnieku
vidusskolā
9.klases šogad absolvēja 38
skolēni, bet 12.klases - 16
absolventi.
Salgales pamatskolā apliecības
par pamatskolas izglītības
ieguvi saņēma -5, Garozas
pamatskolā - 9, bet Teteles
pamatskolā – 15 absolventi.
Izlaidums- pirmā, lielā darba
cēliena
noslēgums.
Lai
piepildītu savas vēlmes un
sapņus, būs nepieciešama
neatlaidība, sīkstums, pacietība, mīlestība. Absolventiem
skolu direktori novēlēja sākt
savā dzīvē un personības
attīstībā jaunu izaugsmes
posmu, uzstādīt un arvien
neatlaidīgi tiekties pēc lieliem
mērķiem, kā arī būt aktīviem,
radošiem un čakliem savas
dzīves veidotājiem. Absolventu
vidū ir arī labi sportisti, mūziķi
un aktīvi mācību olimpiāžu,
konkursu un starptautisko
projektu dalībnieki. Izlaidumos
priecēja skolu audzēkņu
dziedājumi, mūsdienu deju
priekšnesumi, kā arī pašu
absolventu sagatavotie

emocionālie
apsveikumi.
Izlaiduma diena skolās aizvadīta ar iekšēju gandarījumu par
kopīgi paveikto darbu. Absolventi ar ziediem silti pateicās
klātesošajiem pedagogiem un
vecākiem par ieguldīto laiku,
atbalstu un gūtajām atziņām.
Skolas devušas ceļamaizi
dzīvei un palaidušas savus
audzēkņus „lidojumā” pretim
jauniem dzīves izaicinājumiem,
katram
dāvājot
īpašas
piemiņas veltes no skolas un
dzimtā novada. Lai gan jaunieši
vairs ikdienā nevērs savu skolu
durvis mācību nolūkos, taču
tajās vienmēr būsiet gaidīti gan
kā viesi, gan kā jaunu atziņu
nesēji un varbūt arī kā jaunie
pedagogi, un nākotnē arī bērnu
vecāki.
Pedagogi izlaidumā uzsvēra,
ka galvenais mūsu kopējais
uzdevums ir iemācīt jaunajai
paaudzei tādas zināšanas un
iemaņas, kas rada prasmi un
drosmi veiksmīgi pašiem
veidot savu dzīvi. Skolās ir
radīts stabils pamats, lai
jaunieši droši raudzītos nākotnē, īstenotu savus sapņus un
ieceres.
Skolas lepojas ar izglītotiem
jauniešiem, kuri gatavi doties
tālāk pasaulē, lai sevi pilnveidotu un darītu mūsu Latviju
stiprāku. Skolēnu vecākiem
izlaidumos pedagogi novēlēja
vienmēr uzticēties saviem
bērniem un viņu spējām,
sniedzot atbalstu un motivējot
jauniem sasniegumiem. Visu
novada skolu absolventiem
novēlam, lai kurp aizvestu
dzīves ceļš, neaizmirst savu
dzimto vietu un skolu!

Skanīgi izlaidumi Ozolnieku
novada mūzikas un mākslas
skolās
Maija nogalē un 1. jūnijā
Ozolnieku novada abās
mūzikas un mākslas skolās
krāšņi nosvinēti izlaidumi.
„Muzikāli krāsains un jasmīnu
smaržā
tīts,
izskanējis
Ozolnieku Mūzikas skolas
izlaiduma koncerts 1.jūnijā.
Tradicionāli tajā savu prasmi
solo un ansambļa muzicēšanā
demonstrē visi izlaiduma
klases audzēkņi. Šogad
apliecības par profesionālās
ievirzes izglītību saņēma 6
absolventi – 2 vijoles spēlē, 2
saksofona spēlē, 1 flautas
spēlē un 1 klavierspēlē.
Izlaiduma klases audzēkņus ar
muzikāliem priekšnesumiem
sveica Ozolnieku Mūzikas
skolas koris, orķestris un
absolventu
akordeonistu
ansamblis.
Paldies
skolotājiem par ieguldīto
darbu bērnu muzikālajā
izglītošanā un vecākiem par
atbalstu, uzmundrinājumu un
līdzi jušanu bērnu muzikālo
spēju attīstībā,” informē
Ozolnieku Mūzikas skolas
direktore Edīte Brūniņa.
„Šajā mācību gadā Salgales
Mūzikas un mākslas skolu
absolvēja
seši audzēkņi.
Mūzikas programmās 8 gadu
klavierspēles un 4 gadu
ģitāras spēles programmas
absolvēja katrā pa diviem

audzēkņiem, bet ģitāras spēlē
šis bija pirmais izlaidums.
Patīkami, ka skolas absolventi
vēlas turpināt muzikālo
izglītību, un tas nozīmē, ka
skolā tiks atvērtā 6 gadu
ģitāras spēles programma.
Arī vizuāli plastiskās mākslas
programmu šogad absolvēja
divas audzēknes, kuras ar ļoti
labiem
un
izciliem
vērtējumiem
aizstāvēja
savus
diplomdarbus. Šis
mācību gads savā ziņā
Salgales Mūzikas un mākslas
skolai ir jubilejas gads, jo
skolas 13. darba gadā tika
izsniegta 30. apliecība par
profesionālās
ievirzes
izglītību,” stāsta
Anda
Silgaile, Salgales Mūzikas un
mākslas skolas direktore.
Izlaidumos
izskanēja
daudzbalsīgs
paldies
pedagogiem par pacietību
un ieguldīto radošo darbu,
vecākiem par atbalstu un
bērnu motivēšanu, bet
absolventiem tika dota
ceļamaize
turpmākajā
izglītības ceļā, lai piepildās
un izdodas viss iecerētais!
Rakstu autore
Solvita Cukere

“Lai veidotu nākotni, vajag sapni par to,” šādi vārdi izskanēja izlaidumā. Un sapņi
jauniešiem ir — lielāki, mazāki, grūtāk vai vieglāk piepildāmi, vispirms jau sapnis
par izglītības turpināšanu. Lēmumi ir pārdomāti un ir arī pieņemti pēdējā brīdī:

Citi nākotni
plāno saistīt ar
ekonomiku,
starptautiskajiem
sakariem vai
biznesa vadību

Vairāki
9 klašu
absolventi dosies uz
Jelgavas tehnikumu
apgūt viesmīlības
speciālista arodu

Vairākas
meitenes interesē
arī humanitāro un
sociālo zinātņu
specialitātes

Kādam ir
skaists sapnis
doties uz
Jūrskolu

Daži
absolventi
apgūs galdnieka
arodu

Dažiem ir
Bet daļa
vēlme studēt kaut
absolventu
ko saistītu ar
medicīnu, jo tas pārbaudīs spēkus,
uzsākot mācības
interesē
vidusskolā, bet
vidusskolas
absolventiLielākajās Latvijas
augstskolās

Populārāko
augstskolu vidū pēc
skolēnu sniegtajām
atbildēm ir Rīgas
Stradiņa universitāte,
Latvijas Universitāte,
Rīgas Tehniskā
universitāte, Banku
augstskola un Biznesa
augstskola Turība.

Kāds izlēmis
veidot profesionāla
sportista karjeru un
mācīsies Murjāņu
sporta skolā

Kādi sapņo
arī par mācībām
Kultūras un
Mākslas
akadēmijās
Citi
dosies uz Rīgas
pārtikas ražotāju
vidusskolu

Daži apgūs
zinības Rīgas
tehniskajā
koledžā

Puiši apgūs
automehāniķa
specialitāti

Informējam, ka sākot no 2018.gada janvāra Ozolnieku novada kultūras un sporta pasākumi tiek iekļauti informatīvajās lapās, nevis “Ozolnieku avīzē”.

