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OZOLNIEKU
Veiksmīgu un radošu jauno mācību gadu!
Uzsākot jaunu darba cēlienu novada izglītības iestādēs, visiem novēlam prieku par
gaidāmo un vēlāk gandarījumu par paveikto!
Pirmsskolēniem un viņu vecākiem vēlam sajust paļāvību un uzticību, bērnudārzu
kolektīviem – sadarbību un vienotību! Skolēniem novēlam maksimāli izmantot
visas piedāvātās iespējas savai izaugsmei un uzdrošināties spert soļus pretim
jaunām zināšanām un pieredzei! No vecākiem gaidām sadarbību un interesi
par bērnu sekmēm, kā arī novēlam sajust lepnuma mirkļus! Plašajam novada
pedagogu kolektīvam novēlam būt radošiem, gan darbus plānojot, gan saskaroties
ar izaicinājumiem, un ceram, ka katram šogad izdosies piedzīvot gandarījumu par
paveikto darbu! Visbeidzot, arī izglītības iestāžu vadītājiem sūtām siltu sveicienu un
novēlam sasniegt iecerēto!
Ozolnieku novada Izglītības nodaļa

Jaunā mācību gada sākuma svinīgie pasākumi
PII “Saulīte”
28.augustā plkst.15.30
PII “Zīlīte”
30.augustā plkst.17.00
PII “Bitīte”
31.augustā plkst.17.30
PII “Pūcīte”
31.augustā plkst.16.00

3.septembrī
Ozolnieku vidusskolā | plkst.8.30
Teteles pamatskolā | plkst.9.00
Salgales pamatskolā | plkst.10.00
Garozas pamatskolā | plkst.10.00
Ozolnieku Mūzikas skolā | plkst.15.00
Salgales Mūzikas un mākslas skolā | plkst.17.00
7.septembrī
Ozolnieku Sporta skolā mācību gada atklāšanas pasākums

Jāņa Čakstes dzimšanas dienā, 14. septembrī, atklās
jauno piemiņas muzeju Salgales pagasta „Aučos”
Sagaidot Latvijas valsts
simtgadi, Jāņa Čakstes
ģimene aicina apmeklēt
jaunuzcelto Latvijas
Valsts pirmā prezidenta
piemiņas muzeja ēku,
kas ir no jauna uzbūvēta

bijušās kalpu ēkas vietā
un atrodas pagalmā
līdzās tagadējām „Auču”
mājām.
Topošās Čakstes muzeja
ēkas pamatos, uzsākot
būvniecību, laika kapsula

tika ierakta 2017. gada
12. maijā, bet šoruden
varēsim novērtēt ieguldītā darba rezultātu.
Jaunajā muzeja ēkā
varēs apskatīt Latvijas
Valsts pirmā prezidenta

darba kabinetu un plašu
ekspozīciju par Čakstes
dzimtu. Blakus jaunuzceltajai muzeja ēkai “Aučos”
šajā laikā iestādītas arī
jaunas liepu un kastaņu
alejas un ābeļdārzs. Abu

jauno aleju krustojumā
uzlikts piemiņas akmens
ar uzrakstu „Latvijai”.
14. septembrī, kad
„Aučos”, kā katru gadu,
tiks svinēta J.Čakstes
dzimšanas diena, šogad
būs īpašas svinības
festivāla “Latvijas Goda
aplis” ietvaros. Šajā
dienā „Aučos” viesosies
visi Latvijas Valsts
prezidenti un aicinātie
viesi, bet novada
iedzīvotāji un interesenti varēs bez maksas
iepazīt jauno muzeja
ekspozīciju 14. septembrī no plkst. 17.00, kā
arī „Eiropas kultūras
mantojuma dienu 2018”
pasākumu ietvaros
muzejs būs atvērts 15.
un 16. septembrī no
plkst.10.00 līdz 17.00.

Ozolnieku novada dome informē, ka šī gada laika
posmā no 1. janvāra līdz 30. jūnijam jaundzimušo
bērniņu un viņu vecāku sveikšanas pasākums
norisināsies
29. septembrī plkst.12.00 Ozolnieku Tautas namā.
Pirms pasākuma jaundzimušo ģimenes saņems ielūgumus
uz pasākumu Ozolnieku Tautas namā.

Solvita Cukere

Novadnieku ģimenēs šogad
līdz jūlija beigām piedzimuši
74 mazuļi!
Novadnieku ģimenēs
šogad līdz jūlija beigām
piedzimuši 74 mazuļi!
Uz svinīgo sudraba
karotīšu pasniegšanas
pasākumu septembrī ir
aicināti 76 jaundzimušie
un viņu vecāki, kuri
ir Ozolnieku novadā
deklarētie iedzīvotāji.
No tiem 2 jaundzimušie
ir dzimuši 2017.gada
nogalē. 2018.gada
pirmajā pusgadā
dzimušas 36 meitenes
un 38 zēni.

PRIECĀJAMIES PAR
BĒRNU SKAITA
PIEAUGUMU
NOVADNIEKU ĢIMENĒS:
Pirmais bērns piedzimis – 24,
Otrais bērns – 25,
Trešais bērns – 17,
Ceturtais bērns – 5,
Piektais bērns – 3,
Sestais bērns – 1,
Septītais bērns – 1 ģimenēs.

Reģistrētā laulībā
dzimušo bērnu īpatsvars
ir būtiski palielinājies,
proti, reģistrētā laulībā ir
piedzimuši 50 bērni, kas
salīdzinot ar iepriekšējiem
2018.gada pirmajā
gadiem, ir rekordliels skaits.
pusgadā Ozolnieku
Šajā pusgadā vairāk bērnu
pagastā dzimuši - 28,
dzimuši aprīlī un maijā,
Cenu pagastā – 36 un
Salgales pagastā 10 bērni. katrā mēnesī 15 bērni.

Laura Gasparoviča,
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja
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Ozolnieku novadam top vizuālā identitāte
Lai veicinātu Ozolnieku
novada pievilcību, atraktivitāti un atpazīstamību
iedzīvotāju, uzņēmēju
un tūristu vidū, atainojot
pašvaldības veikumu un
iespējas, šobrīd, sadarbībā ar ainavu arhitektiem

Aicinām arī iedzīvotājus
iesaistīties un savus ieteikumus sūtīt uz e-pastu:
inese.baumane@ozolnieki.lv.
Plānots, ka sabiedrība ar
projektu tiks iepazīstināta
Ozolnieku novada attīstības

no SIA “Veido vidi”, tiek
strādāts pie Ozolnieku
novada vizuālās identitātes
elementiem pagastu
robežās un teritorijas
labiekārtošanas projekta.

programmas 2019.-2025.
gadam iedzīvotāju sapulcēs, ko paredzēts rīkot
oktobra mēnesī Ozolnieku,
Cenu un Salgales pagastos.
Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa

Valsts un pašvaldību vienotais
klientu apkalpošanas centrs
Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā
(VPVKAC) Salgales pagastā 2018.
gada pirmajā pusgadā iedzīvotāji
visaktīvāk izmantojuši iespēju un
konsultējušies par Valsts ieņēmumu dienesta
(VID) pakalpojumu – Gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu elektroniski – un Lauku atbalsta
dienesta (LAD) pakalpojumu – Vienotā platību
maksājuma iesnieguma iesniegšanu elektroniski.
Atgādinām, ka VPVKAC Salgales pagastā ir
pieejami noteiktie valsts iestāžu pakalpojumi,
konsultācijas par valsts iestāžu pakalpojumiem,
palīdzība e-pakalpojumu lietošanā, praktiskā
palīdzība darbā ar datoru, kā arī informācija par
tuvākajām valsts iestāžu reģionālajām struktūrvienībām, to darba laikiem.
Lai saņemtu valsts iestāžu pakalpojumus, apmeklējot Salgales pagasta VPVKAC, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai personas
apliecība).
Vairāk informācijas, kas saistīta ar Valsts un
pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra
pakalpojumiem, iedzīvotāji var uzzināt Salgales
pagasta pārvaldē, valsts un pašvaldību vienotajā
portālā www.latvija.lv/pakalpojumucentri, kā arī
rakstot uz e- pastu ozolnieki@pakalpojumucentri.
lv vai zvanot pa tālr. 63085741.
Andra Vecmane,
Klientu apkalpošanas speciāliste

Izstrādāta 6 Pierīgas novadu
kopīgā tūrisma attīstības stratēģija
31.jūlijā
Mārupes
novadā, vecākajā Latvijas golfa laukumā
“Viesturi”,
projekta “Tūrisms Kopā”
ietvaros, notikusi 6
Pierīgas novadu –
Mārupes,
Babītes,
Olaines, Ozolnieku,
Jelgavas un Ķekavas
uzņēmēju, pašvaldību speciālistu, NVO,
kā arī attiecīgo novadu teritoriju vietējo

Kopā” ietvaros paredz
dažāda veida aktivitātes
nozares
stiprināšanai.
Lai veicinātu tūrisma
attīstību un sadarbību,
šobrīd tūrisma speciālista
eksperta
Andra
Klepera vadībā izstrādāta Mārupes, Babītes,
Olaines,
Ozolnieku,
Jelgavas un Ķekavas
novadu kopīgā tūrisma
stratēģija nākamajiem
5 gadiem. Dokumentā

rīcības grupu – biedrību „Pierīgas partnerība”, “Lauku partnerība
„Lielupe””
un partnerība „Daugavkrasts” pārstāvju
tikšanās par kopīgiem nākotnes plāniem
tūrisma nozares attīstībai Pierīgā.
Jau vēstīts, ka Pierīgā
šis gads iesākts ar lieliem plāniem tūrisma
nozarē un 19.janvārī
parakstīts
sadarbības
līgums starp vairākiem
Pierīgas
novadiem,
kas projekta “Tūrisms

izvērtēts sešu novadu
tūrisma galamērķa potenciāls, šī brīža pieprasījums un atpazīstamība, bet stratēģiskajā
daļā noteikti nākotnes
sadarbības stratēģiskie
mērķi, vadlīnijas un
zīmoltēmas, izstrādāts
konkrēts aktivitāšu plāns
vienotai tūrisma nozares
attīstībai 2019.gadam,
kā arī sniegti priekšlikumi kompleksu tūrisma piedāvājumu (jaunu
maršrutu) veidošanai.
Galvenās tēmas, kas
saistāmas ar Pierī-

gas novadiem kā
galamērķi, ir aktīva atpūta ģimenēm
ar
bērniem
dabiskā vidē; sportiski
piedzīvojumi un izklaide ārpus lielpilsētas, darījumu tūrisms
lauku ainavā; labsajūta un vaļasprieku
lutināšana.
Rudenī projekta ietvaros
tiks labiekārtoti maršruti, organizētas tūrisma
pakalpojumu sniedzēju
un gidu apmācības, kā
arī organizēti mārketinga
un pieredzes apmaiņās
pasākumi, lai tūrisma
pakalpojumu sniedzēji, vietējie iedzīvotāji,
uzņēmēji iepazītu kaimiņu novadus.
Projektu
„Tūrisms
kopā” (17-00-A019.332000005) īsteno biedrība „Pierīgas partnerība”
kopā ar biedrību „Lauku
partnerība
„Lielupe””,
Partnerība
„Daugavkrasts” un novadu
pašvaldības Lauku attīstības
programmas
2014.—2020.
gadam
pasākumā
“Starpteritoriālā un starpvalstu
sadarbība” ietvaros.

E.Brigmane,
Mārupes novada
pašvaldības tūrisma
organizatore

Ekspluatācijā nodoti pirmās kārtas būvdarbi Raubēnu ciemā
Šā gada augustā ir
nodota ekspluatācijā
ES fondu projekta
Nr. 3.3.1.0/16/I/033
“Uzņēmējdarbībai
nozīmīgas
infrastruktūras
attīstīšana Ozolnieku
novada Cenu pagastā”
I kārta, kuras ietvaros
ir izbūvēti ūdens
apgādes un kanalizācijas
tīkli Raubēnu ciema
Rubeņu ceļā, kā arī

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.

šajā posmā ir izbūvēts
ielas apgaismojums,
lietusūdens novades
sistēma, izbūvētas
sabiedriskā transporta
pieturvietas, uzklāts
jauns asfalta segums.
II kārtas ietvaros līdzīgi
darbi tiek turpināti Akmeņu
ceļā, kas jāpabeidz līdz
šā gada 1.novembrim.
Būvdarbu kopējā summa
ir 2,04 milj. EUR, no kuras
1,59 milj. EUR ir ERAF

finansējums. Būvdarbus
veic SIA “VELVE”.
Pabeidzot infrastruktūras
sakārtošanas darbus
Raubēnu ciema
Rubeņu un Akmeņu
ceļā, būs veikts
nozīmīgs ieguldījums
uzņēmējdarbības
atbalstam novadā.
Antra Pošeika,
Attīstības un projektu
daļas vietniece ES projektu
jautājumos

CENU PAGASTA PĀRVALDNIECES AUSMAS PLŪMES
PIEŅEMŠANAS LAIKI
Klientu maksājumus pieņem Ānes kultūras namā,
Celtnieku ielā 12b, Ānē, pieņemšanas laikos: ceturtdienās no plkst. 9.00-12.00 un 12.45-18.30.
Ar Ausmu Plūmi var sazināties pa tālruni:
27870800 un uzdot jautājumus, sūtot e-pastu:
Ausma.Plume@ozolnieki.lv.

plānots pabeigt 2019.
gadā, tos veic SIA “Strabag”. Līgumcena ir 6,2
milj. eiro.
Savukārt
Ozolnieku
novada pašvaldība uz
diviem valsts ceļiem izbūvē ielu apgaismojumu
Dalbē - no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Dalbes
baznīcai (projekta kopējā
summa ir 16 168 eiro) un
gar autoceļu P-94 Em-

pieslēdzot apdzīvoto vietu pie Ozolnieku ciema
kopējās ūdensapgādes
sistēmas. Jaunizbūvētā
ūdensvada kopējais garums ir 791metrs. Darbus
veica SIA “BT Būve”,
autoruzraudzība
SIA
“Inženierprojekti
videi”, būvuzraudzība SIA
“RS Būvnieks”. Esošais
pieslēgums
nodrošina
kvalitatīvu dzeramo ūdeni

to Garozas tilta būvniecību pār Garozas upi. Projekta kopējās izmaksas
ir 115 408 eiro. Turpinās
gājēju celiņa labiekārtošana līdz Garozas ciemam.
Noslēgušies
vērienīgi
būvdarbi SAC „Zemgale”,
kur norisinājās ēkas siltināšana un teritorijas labiekārtošanas darbu 2.
kārta.

burgā, Salgales pagastā.
Projekta kopējā summa
– 59 127 eiro.
Maijā tika uzsākti un 1.
jūlijā pabeigti ūdensvada atzara izbūves darbi
Ozolniekos, posmā no
Skolas ielas līdz Aizupēm,
ar mērķi uzlabot dzeramā ūdens kvalitāti un

esošajām daudzdzīvokļu
mājām un, izbūvējot
atzaru uz dārziņiem,
perspektīvā plānota arī
šī dzīvojamā masīva nodrošināšana ar centralizētu dzeramo ūdeni.
Projekta kopējās izmaksas 87 954 eiro.
Priecājamies par pabeig-

Dzīvojamā fonda paplašināšanai pašvaldība
veica pārbūvi pašvaldībai
piederošā
īpašumā
Tetelē, izbūvējot kvalificētiem
speciālistiem
piecus dzīvokļus, ar
kopējo platību 322 m2.
Projekta izmaksas – 23
602 eiro.

Ozolnieku ciemā ir uzstādītas 6 jaunas video
novērošanas kameras, ar
mērķi uzlabot iedzīvotāju
drošību. Ānes ciemā esošais gāzes gaisa vads tiks
ieguldīts zemē, novēršot
gāzes avārijas riska
iespējas. Turpinās darbi
pie rotaļu laukumu papildināšanas ar jauniem
elementiem, trošu tiltu
remontdarbi, slēpošanas
trases seguma uzlabošana, veselības takas izgaismošana, ceļa Ņurdas
– Mucenieki pārbūve, un
citi teritorijas labiekārtošanas darbi.
Šobrīd
Ozolnieku
novada
pašvaldība
izstrādā
Ozolnieku
novada Attīstības programmu, kura ietver
arī Investīciju plānu
līdz
2025.gadam.
Lūdzam iedzīvotājus
vērsties ar iniciatīvas
vēstulēm pašvaldībā
par projektiem, kas
būtu jāiekļauj Investīciju plānā, vai
rakstot uz e-pastu: inese.baumane@ozolnieki.lv
Inese Baumane,
Attīstības un projektu daļas
vadītāja

Ozolnieku novada zemes īpašniekiem jāsakārto žogi
Ozolnieku novada būvvalde
aicina
zemes
īpašniekus sakārtot žogus
un novērst pārkāpumus
savā īpašumā līdz 2019.
gada 1. janvārim.
Ozolnieku novada pašvaldība, turpinot projektu virzību novada ciemu inženiertīklu un ielu seguma
izbūves vai atjaunošanas
darbiem, ir konstatējusi daudzus nopietnus
pārkāpumus žogu izbūvē.
Gatavojot
projektēšanas
uzdevumu materiālus un
iepazīstoties ar ielu esošo
apbūvi, topogrāfisko uzmērījumu materiālā redzams, ka daudzu īpašnieku
žogi ir izbūvēti ielu sarkanās
līnijās, līdz ar to faktiski no
ielām ir “nozagti” un pievienoti saviem privātīpašumiem ne tikai desmiti, bet
atsevišķos gadījumos pat
simti kvadrātmetri zemes
platības. Tas viss ir ne tikai
noteikumu pārkāpums, bet
arī traucēklis attīstīt ielu infrastruktūru, izbūvēt inženiertīklus un uzlabot satiksmes organizāciju.

Šāda situācija ir nepieļaujama, un tie īpašnieki, kuri
šādas nelikumības paveikuši, ir saucami pie administratīvas atbildības.
Ozolnieku novada pašvaldī-

noteikumi Nr. 11/2014 „Ozolnieku novada teritorijas
izmantošanas un apbūves
noteikumi” nosaka:
209. ciemu teritorijās gar
ielu žogu atļauts ierīkot pa

ba aicina īpašniekus atbildīgi novērtēt savu žogu
trasējumus un bez īpašiem
brīdinājumiem vai sodiem tos pārcelt uz īpašumu
robežām vai sarkanajām
līnijām. Ielu pārbūves procesā patvaļīgi uzstādītie
žogi tiks nojaukti un apmaksa par projektā neparedzētajiem
darbiem
būs pieprasīta īpašniekiem.
Neskaidrību gadījumā lūdzam konsultēties Ozolnieku
novada būvvaldē.
Atgādinām, ka Saistošie

zemesgabala robežu. Ja zemes gabala robeža nesakrīt
ar ielas sarkano līniju, žogs
jāierīko pa ielas sarkano
līniju, ievērojot Noteikumu
prasības redzamības nodrošināšanai. Žoga trase un
vizuālais izskats jāsaskaņo
pašvaldībā;
210.gar ūdenstilpnēm un
ūdenstecēm žogu atļauts
veidot pa tauvas joslas
robežu. Žoga trasējums
jāsaskaņo pašvaldībā;
211.žogus starp blakus

esošiem
nekustamajiem
īpašumiem savrupmāju apbūves teritorijās, ierīko pa
zemesgabala robežu. Tie
jāizbūvē un jāuztur kārtībā,
īpašniekiem savstarpēji vienojoties.
212.Ciemu teritorijās:
212.1. žogiem gar ielu viena
kvartāla robežās jābūt vienā
augstumā;
212.2.maksimālais
žoga
augstums ir 1.5 m no zemes
virsmas. Speciālos gadījumos(sporta, ražošanas
u.tml.
objektiem)
ar
pašvaldības akceptu atļauts
būvēt augstākus žogus.
405.Par Noteikumu prasību pārkāpšanu Ozolnieku
novada pašvaldības administratīvā komisija, pamatojoties uz Būvvaldes
vai pašvaldības policijas
sastādītu aktu, pieņem lēmumu par administratīvā

soda piemērošanu atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā
noteiktajam, vienlaicīgi nosakot termiņu neatbilstības
novēršanai;
406.Administratīvais sods
par Noteikumu pārkāpšanu:
406.1. fiziskām personām
līdz 350 eiro;
406.2.juridiskām personām
līdz 1400 eiro.
407.Vainīgajai
personai
ir pienākums Ozolnieku
novada domes noteiktajā
termiņā novērst Noteikumu
pārkāpumu. Ja noteiktajā
termiņā neatbilstība Noteikumiem netiek novērsta,
Ozolnieku novada pašvaldības administratīvā komisija
pieņem lēmumu par atkārtotu administratīvā soda
piemērošanu.
Arvīds Račinskis,
Ozolnieku novada Būvvaldes
vadītājs
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2018.gada
vasaras
sezonā tiek veikti ievērojami darbi
novada teritorijā - gan
izglītības
iestādēs,
gan infrastruktūras
sakārtošanas
remontdarbi.
2018.gada
vasarā
turpinās
pašvaldības
ielu un ceļu segumu atjaunošanas darbi. Viens no vērienīgākajiem
projektiem
Ozolnieku
novada teritorijā šogad
ir valsts reģionālā autoceļa Jelgava-Iecava (P93)
pārbūves darbi posmā
no Jelgavas šosejas (A8)
līdz pagriezienam uz Katrīnsilu (3,3 - 8,9 km),
kas sākās šī gada aprīlī.
Šajā posmā ar ERAF līdzfinansējumu paredzēts
izveidot jaunu salturīgo
kārtu, šķembu pamatni
un trīs asfaltbetona kārtas. Būvdarbu ietvaros
tiks sakārtota ūdens atvade, nomainītas vecās
caurtekas un uzstādītas
jaunas. Plānots uzlabot
nobrauktuves un citu
ceļu pieslēgumus atbilstoši braukšanas dinamikai un satiksmes drošībai.
Tiks rekonstruētas arī
pieturvietas. Būvdarbus

OZOLNIEKU AVĪZE / DOMES ZIŅAS

Ozolnieku novadā turpinās teritorijas labiekārtošanas darbi
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Aicinām ievērot
ugunsdrošību, atrodoties
dabā!

Aicinām
novada
iedzīvotājus pievērst uzmanību īpašas piesardzības ievērošanai mežos
un purvos, tā mazinot
ugunsgrēku
rašanās
iespējas.
Sausā laikā situācija mežos
un purvos ir neprognozējama un bīstama, ko apliecina arī ugunsgrēki kaimiņu
novados. Bez nokrišņu
laikā daudzviet Latvijā
mežos saglabājas augsta
ugunsbīstamība, un katra
mazākā dzirkstele var izraisīt
ugunsgrēku.
Viens no galvenajiem ugunsnelaimju iemesliem ir cilvēka apzināta vai neapzināta
rīcība, tādēļ šādās situācijās
sabiedrībai, atrodoties dabā,
jāievēro īpaša piesardzība, jo
neapdomīga cilvēku rīcība
var izraisīt neprognozējamas sekas.
Lai arī informācija par to
regulāri izskan plašsaziņas
līdzekļos, atgādinām, ka
neuzmanīga rīcība, kas
noved pie ugunsgrēka,
var izraisīt ne vien vides
katastrofu ar floras un faunas bojāeju, bet arī radīt
ievērojamus ekonomiskus

zaudējumus privātīpašniekiem, uzņēmējiem un valstij.
Ogojot, sēņojot un atpūšoties mežos vai pie tiem,
ikviens iedzīvotājs aicināts
ievērot ugunsdrošības noteikumu prasības, kas nosaka, ka aizliegts nomest
degošus vai gruzdošus
sērkociņus, izsmēķus un
citus priekšmetus, aizliegts
kurināt ugunskurus, atstāt
tos bez uzraudzības, kā arī
veikt jebkuru citu darbību,
kas var izraisīt gruzdēšanu
vai ugunsgrēku. Tāpat jāatceras, ka mežā nevērīgi izmesti atkritumi var kļūt par
cēloni uguns nelaimei - pat
stikla lauska saules ietekmē
var aizdedzināt sausumā izkaltušos augus.
Piesardzību aicinām ievērot
ne vien mežos un purvos,
bet arī pļavās, krūmājos un
izcirtumos, kas šajā periodā
pakļauti līdzīgam riskam
un no kuriem uguns var
izplesties tālāk nekontrolējamā virzienā un apmērā.
Raksts tapis sadarbībā ar
Zemgales Plānošanas reģionu un Pašvaldības policiju

Izskata jautājumu par Teteles kapu
kapličas būvprojekta izstrādi,
būvniecību un autoruzraudzību
9. augusta Attīstības un
tautsaimniecības komitejas
sēdē tika izskatīts
jautājums par Teteles
kapu kapličas būvprojekta
izstrādi, būvniecību un
autoruzraudzību.
Izvērtējot saņemtā
piedāvājuma summu un
šī gada budžeta iespējas,
kas papildu prasītu vēl
aptuveni 65 000 eiro,
deputāti komitejas sēdē
nolēma Teteles kapu
kapličas būvprojekta
izstrādi un būvniecību
šogad neuzsākt.
Tomēr, vērtējot
nepieciešamību pēc šāda

veida būves, Ozolnieku
novada domes Iepirkumu
un izsoļu komisija
veiks tirgus izpēti citos
novados, lai izvērtētu cenu
veidošanos mehānismu un
plānotu šo iepirkumu veikt
nākamajā gadā, budžetā
paredzot attiecīgus
naudas līdzekļus, kā arī
izsludinot atsevišķus
iepirkumus projektēšanas
un būvniecības darbiem,
kas iespējami varētu
paplašināt pretendentu
loku un iegūt labāku cenu
piedāvājumu.
Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa

Lielgabarīta atkritumu savākšanas grafiks septembrī
OZOLNIEKOS –
19. septembrī
Adreses:
• Skolas iela 11;
• Rīgas iela18;
• Parka ielas iekšpagalmā;
• Kastaņu iela (pie
garāžām);
• Aizupes rajons (Aizupes 4).
CENU PAGASTĀ,
Brankās - 19. septembrī
Adreses:
• Saules iela 7b (pie garāžām);
•Spartaka iela (pretī
ūdenstornim).
ĀNĒ UN TETELĒ 5. septembrī
Adreses Ānē:
• Celtnieku iela 2;
• Pie Celtnieku ielas 14;
• Jaunatnes iela 5;
• Celtnieku iela 9 (pie Sporta
ielas).
Adreses Tetelē:
• Skolas iela 11;
• Bērzu iela 5.
Garozā Adrese:
Iecavas iela 9 (pie mikrorajona) un
Emburgā Adrese: 1. maija
iela 5 atkritumus izvedīs
5. septembrī

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 liel-

gabarīta 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”

BŪVNIECĪBAS ATKRITUMUS IESPĒJAMS NOGLABĀT
ATKRITUMU POLIGONĀ “BRAKŠĶI”
Šķirošanas stacijas un poligona
“Brakšķi” darba laiks:
Pirmdien 9.00 – 18.00
Otrdien 9.00 – 18.00
Trešdien 9.00 – 18.00
Ceturtdien 9.00 – 18.00
Piektdien 9.00 – 18.00
Sestdien 9.00 – 15.00
Svētdien poligons slēgts.

Tālrunis: 26662607

Pakalpojuma cena – 28.31 EUR/t ar PVN.

SIA “Ozolnieku KSDU”
paziņojums Ānes un
Teteles iedzīvotājiem
Pamatojoties uz Ozolnieku novada domes lēmumu, no 2018.gada
28.augusta SIA “Ozolnieku KSDU”
nodrošinās sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus Ānes un Teteles
ciemos. SIA “Ozolnieku KSDU” piedāvā
arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas un pārvaldīšanas pakalpojumus.
Privātmāju īpašniekus SIA “Ozolnieku
KSDU” aicina savlaicīgi noslēgt ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumus
uzņēmuma darba laikā. Katru otrdienu
no plkst.14.00 līdz 16.30 Ānes kultūras
namā, Celtnieku ielā 12B iespējams
saņemt uzņēmuma speciālistu atbildes
uz Jums interesējošiem jautājumiem.
SIA “Ozolnieku KSDU”

15. septembrī
atbalsti Pasaules
talku un iestādi savu
“Laimes koku”
Talku organizētāju apvienība „Let’s Do It!
World” aicina cilvēkus visapkārt zemeslodei piedalīties līdz šim lielākajā kopīgajā
dabas sakopšanas talkā pasaulē. Lai sāktu ceļu uz tīrāku pasauli, Pasaules talkā
iesaistīsies brīvprātīgie apmēram no 150
pasaules valstīm.
Ņemot vērā to, ka talkojām jau 28. aprīlī,
ir nolemts, ka papildu atkritumu vākšanas
kampaņa septembrī netiks organizēta,
tā vietā “Lielās Talkas” organizatori aicina iedzīvotājus rūpēties par vidi, iesējot,
iedēstot vai iestādot katram savu “Laimes
koku” kā dāvanu mūsu valsts simtgadei!
Atbalsti pasākumu un atzīmē savu
“Laimes koku” īpašā kartē: http://talkas.
lv/laimes-koki/
Solvita Cukere

sakārtošana un apstādījumu
veidošana melioratoru ciematā.
Ozolnieku karjerā mālu izstrādāja šādi: pirms kara izraka mazo daļu pie tagadējās
Ozolnieku stacijas. Tagad te ir
liels dziļums – 10 līdz 12 metri.
Iepretī „Mazāboliņu” mājām
ir josla, kur dziļums apmēram
1 līdz 2 metri. Tālāk virzienā
uz Rīgas ielas pusi dziļums ir

Ozolnieku ezers atrodas starp
dzelzceļa staciju Ozolnieki
un Jelgavas šoseju (P100),
kura apkārtnē jau 40 gadus
iedzīvotāji un novada viesi
sporto un atpūšas ne tikai
vasaras svelmē, bet visu gadu.
Ezera garums ir 600 metri,
platums 200 – 400 metri, bet
dziļums vietām sasniedz līdz
8 metriem. Ezers izveidots
pēc mālu karjera rekultivācijas
1977. gadā. Pēc ūdenskrātuves
apkārtnes labiekārtošanas šeit
tika ierīkota peldvieta.
Mūsu novadnieks Gunārs
Barups, meliorācijas inženieris hidrotehniķis Ozolniekos
no 1954. gada, dalās atmiņās:
„Ozolnieki kopš 1950. gada
sāka veidoties un augt kā melioratoru ciemats. Uzņēmums
„PMK- 13” ieguldīja lielu darbu
un finanšu līdzekļus ciema infrastruktūras attīstībā. Notika
ne tikai ražošanas objektu un
dzīvojamā fonda celtniecība,
bet tika sakārtota un labiekārtota arī dzīves vide. Šādu objektu vidū īpaši pieminama
Ozolnieku
ūdenskrātuves

apmēram 4 metri. Kad beidza
rakt Ozolnieku pirmo karjeru,
pēc tam raka pāri tagadējai Eglaines ielai mazāku karjeru, bet
vēl pēc tam ir izrakts tagadējais
Libertu dīķis.
Tagadējā Ozolnieku pasažieru
stacija bija būvēta mālu vešanai pa dzelzceļu uz Rīgu. 1975.
gadā Rīgas betona un cementa rūpnīca, kurai tolaik piederēja Ozolnieku karjers, beidza šeit
mālu ieguvi. Karjers bija izrakts,
nerēķinoties ar reālām zemes
robežām.”
Ar vēstuli un priekšlikumu par
obligātu karjera rekultivāciju Barupa kungs aizbraucis
uz Rīgas betona un cementa
rūpnīcu, kur piekrita, ka veiks
rekultivāciju. Bija vajadzīgs
projekts, un G. Barups piedāvāja, ka to veiks Ozolnieku melioratori. Veicamā darba apjoms
bija 115 tūkst. rubļi. Vienojās ar
Meliorācijas projektēšanas institūta Jelgavas grupu par projekta sagatavošanu. Projekts
paredzēja nogāžu izveidošanu,
dibena līdzināšanu un nosēt
piekrasti ar zāli. Celiņš apkārt

ezeram nebija paredzēts projektā.
„Darbi tika uzsākti 1977.gada
vasarā. Lai padarītu karjera
nogāzes lēzenas atbilstoši
projektam,
rekonstrukcijas
laikā pārvietoja ap 12 000 m³
zemes. Piebēra celiņu vietas
gar meža malu. Zemi ņēma arī
no karjera vidus, kur bija uzbērums pretī „Mazāboliņiem”.
Ar Rīgas dzelzceļa distanci tika
panākta vienošanās, ka daļu
nogāzes 5m platumā veidosim uz dzelzceļam piederošās
zemes. Vēl papildus veda zemi
no Libertu dīķa. Krastiem uzveda melnzemi, pieblietēja
un apsēja ar zālīti. Līdz ar to
objekts bija pabeigts1978.
gada vasarā. Papildus par rekonstrukcijai paredzētajiem
līdzekļiem uz uzbērtās zemes
klātnes abās ezera pusēs tika
izbūvēti asfaltēti gājēju celiņi
un iekārtota pludmale. No
karjera, iegūstot mālu, ūdens
tika pārsūknēts uz Iecavas upi.
Filtrācijas ceļā ūdens Ozolnieku ūdenskrātuvē uzkrājās
lēni. Lai piepildītos 19,4 ha
lielā platība ar ūdeni, vajadzēja
paiet gadiem. Izbūvējot ūdens
kolektoru no meža meliorācijas kanāla uz ezeru, 2 gadu
laikā ūdens krātuves līmenis
pamazām nostabilizējās,” projekta realizācijas gaitu skaidro
G.Barups, uzsverot, ka Latvijā
tolaik bija daudz pamestu karjeru, un šī bija pirmā labiekārtotā ūdenskrātuve valstī.
Ozolnieku ezers un tai piegulošā teritorija aizvadīto 40
gadu laikā ir piedzīvojusi lielas
pārvērtības. Tā kļuvusi par tuvējo iedzīvotāju iecienītu atpūtas vietu un skaistu Ozolnieku
vizītkarti. Paldies visiem, kuri
šo gadu gaitā ir piedalījušies
ezera veidošanā un apkārtnes
labiekārtošanā!

Augustā ir pārbaudīta visu
Ozolnieku novada izglītības
iestāžu gatavība jaunajam mācību gadam. Visās
iestādēs noritēja remontdarbi, kas uz 1.septembri ir
pabeigti, un iestādes ir gatavas uzņemt audzēkņus,
informē pašvaldības Attīstības un projektu daļas
vadītāja Inese Baumane.
Šovasar remontdarbi norisinājās visās novada izglītības
iestādēs. Lielāko daļu darbu plānots pabeigt laikus,
taču dažos gadījumos darbi arī ievilksies pēc mācību
sākšanās. Ozolnieku novada
dome gan uzsver, ka darbi
skolēniem netraucēs un telpas būs izvēdinātas.
Tagad darbi jau tuvojas
noslēgumam. Atlicis vien
sanest mēbeles un savest
kārtībā tehniskās telpas un
pagalmu.
Šovasar Ozolnieku novada
pašvaldība dažādus remontdarbus veica četrās izglītības
iestādēs. Lielākais projekts
šobrīd ir Salgales pamatskolas sporta laukuma ierīkošana. Lai gan pārsvarā visus
objektus paredzēts pabeigt
līdz 1. septembrim, sporta
laukuma projekta īstenošana
turpināsies arī pēc tam, taču
nekādi netraucēs ikdienas
mācību procesam.
Mācību telpu atjaunošanas
Solvita Cukere darbi šovasar veikti Ānes

sionāļu vidē tā tiek atzīta par
vienu no sarežģītākajām un
mainīgākajām sociālā darba
jomām, kas prasa nemitīgu pilnveidi un plašu kompetenču loku.
Tāpēc šogad pirmo reizi tiek
organizēta Vasaras skola tieši
šiem darbiniekiem.
Vasaras skolas galvenā tēma
bija - attiecības. Mūsdienās
gandrīz visas teorētiskās pieejas
uzsver tieši attiecību nozīmi sociālajā darbā, tomēr ar būšanu
attiecībās sociālajiem darbiniekiem ne vienmēr iet viegli. Klientu
attiecību sistēmas lielākoties
ir destruktīvas, saplūdušas vai
pat atklāti agresīvas. Tomēr, neskatoties uz to, attiecības ir tās
neredzamās saites, kuras savieno un caurvij cilvēku dzīves.
Vasaras skolas laikā dalībnieki
apskatīja visus attiecību cikla
posmus: daudzveidīgos attiecību aspektus sociālajā darbā ar
ģimenēm un bērniem, dažādus

ciema pirmsskolas izglītības
iestādē “Saulīte”, izveidojot
jaunas telpas sporta nodarbībām. Teteles pamatskolā,
ierīkota ventilācijas sistēma sporta zālē un atjaunota elektroinstalācija. Garozas pamatskolā tika veikti
iekštelpu atjaunošanas darbi
meiteņu mājturības un zēnu
amatu mācības klasēs ikdienas mācību procesa nodrošināšanai. Savukārt Salgales pamatskolā tika veikta
skolas jumta siltināšanas
trešā, noslēdzošā kārta, ir
atjaunotas divas nojumes
āra nodarbībām un veikti remontdarbi klašu telpās.
“Protams, nav iespējams
visu paveikt tikai pa vasaras
mēnešiem – īpaši, ja skolas
atbrīvo telpas pēc izlaidumiem, kaut kur ap Jāņiem. Bet
iekšdarbi visi būs pabeigti, un
1. septembra svinības novada
izglītības iestādēs nebūs aizkavētas,” stāsta Māris Ozols,
Attīstības un projektu daļas
būvinženieris.
Pašvaldība īsteno arī Eiropas Savienības struktūrfondu
projektus vispārējās izglītības iestāžu mācību vides
uzlabošanai, tādēļ paredzams, ka pašvaldība savas
izglītības iestādes turpinās
aktīvi labiekārtot.
Inese Baumane un Māris Ozols,
Attīstības un projektu daļa

sadarbībā ar Gunāru Barupu

Novada sociālie darbinieki pilnveido prasmes Vasaras skolā

„Sociālais darbs ir “ar” un “par”
cilvēkiem. Mūsdienās augsti
kvalificēti un pieredzes bagāti
sociālie darbinieki ir nozīmīgi
pašvaldību darbā,” uzsver novada Sociālā dienesta vadītāja
Sarmīte Strode. Šogad Labklājības ministrija (LM) sadarbībā
ar Sociālo darbinieku biedrību
piekto reizi organizēja Vasaras
skolu sociālajiem darbiniekiem.
Vasaras skola „Būt attiecībās!”
no 1. līdz 3. augustam notika Engures novadā, un tajā piedalīties
bija aicināti pašvaldību sociālo
dienestu, krīzes centru un nevalstisko organizāciju institūciju
darbinieki, kas savā ikdienā veic
sociālo darbu ar ģimenēm ar
bērniem.
Kā uzsver Vasaras skolas organizētāji, darbā ar ģimenēm
ar bērniem un, kurās ir augsti
vecāku tiesību ierobežošanas
riski, efektīvs sociālais darbs ir
ļoti nozīmīgs aspekts. Profe-

Izglītības iestādes sapostas
un gaida audzēkņus

attiecību mijiedarbību līmeņus,
attiecību mijiedarbības telpas,
ietekmējošos faktorus saistībā
ar attiecību veidošanās etapiem
sociālā darbā.
Teorētiskās nodarbības papildināja dažādas praktiskas meistarklases par attiecību tēmu.
Dalībniekiem bija iespēja piedalīties vizuāli plastiskās mākslas un mūzikas terapijas, deju un
kustību, kā arī drāmas terapijas
meistarklasēs.
Darbiniekiem
tika radīta iespēja vakarā pēc
iepazīšanās ar Biodanzu baudīt
Gongu skaņu meditāciju.
Trīs dienas dalībnieki diskutēja un strādāja darba grupās,
radošā veidā caur dažādiem
terapijas veidiem un savstarpējo komunikāciju guva iespēju
pilnveidot savas profesionālās
kompetences un personiskās
kvalitātes.
Villija Pakalne,
sociālā darbiniece

Donoru dienā Ozolniekos
iedzīvotāji bija atsaucīgi
27.jūlijā no plkst. 10.00 līdz 13.00 Ozolnieku Tautas
namā, norisinājās Donoru diena.
Donoru dienā kopumā piedalījās 34 cilvēki, bet 7 no tiem tika
atteikta dalība dažādu iemeslu dēļ. Atsaucoties uz Valsts
asinsdonoru centra sniegtajiem datiem, vasaras mēnešos
tie ir labi rādītāji. Tā kā novadā rīkotās Donoru dienas apmeklētāju plāns bija 30 personas, tad var teikt, ka mūsu novada
iedzīvotāju atsaucība bija ļoti laba! Valsts asinsdonoru centra
darbinieki ir gatavi biežāk braukt pie mums ciemos, lai kopīgiem spēkiem varam palīdzēt smagi slimajiem līdzcilvēkiem.
Mums katram ir jāatceras, ka neviens neesam pasargāti un arī mūsu tuviniekiem var dzīvē pienākt brīdis, kad būs
nepieciešama asins pārliešana. Tāpēc, labprātīgi iesaistoties
asinsdonoru kustībā, ikvienam ir iespēja palīdzēt nelaimē
nonākušajiem līdzcilvēkiem, kuriem ir nepieciešamas asinis.
Viena asins deva var izglābt ceļu satiksmes negadījumā cietušo, pacientu ar apdegumiem un palīdzēt vēža slimniekam
atveseļošanās procesā.
Sīkāka informācija par asins ziedošanu pieejama www.vadc.lv.

Kārlis Trankalis,
Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļas vadītājs
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Nozīmīgākās
ūdenskrātuves Ozolnieku novada teritorijā veidojušās 20.
gadsimtā izstrādātajos māla
karjeros: Džammu un Libertu dīķi pie Brankām, Kauguru
bedres un ūdenskrātuve pie
Ozolniekiem, Senču, Ānes un
Jāņa dīķi pie Ānes, Sudrablīcis un Viesturu dīķis pie
Teteles, kā arī Akmenscūciņu
karjers netālu no Emburgas.
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Ozolnieku ezers 40 gadu laikā kļuvis par iecienītu atpūtas vietu
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Jaunieši gūst pieredzi starptautiskā projektā Vācijā
Jūlija beigās un augusta
sākumā jaunieši aizvadīja
10 darbīgas un piepildītas dienas Vācijas pilsētā
Nordhauzenē, Tīringenes
pavalstī, Vācijā, kur norisinājās Erasmus+ projekts
“We are EUrope ” jeb “Mēs
esam Eiropa”. Tajā kopā
ar pārstāvjiem no Spānijas, Maķedonijas, Vācijas,
Itālijas piedalījās arī komanda no Latvijas – seši
jaunieši. Projekta partneri
no Latvijas ir Ozolnieku
novada „Salgales atbalsta
biedrība” un Edgars Paulovičs kā grupas vadītājs.
Šī projekta mērķis bija atbalstīt Eiropas Savienības
vērtības - cilvēktiesības,
demokrātiju,
dzimumu
līdztiesību,
tiesiskumu,
nāciju solidaritāti un cīņu
pret aizspriedumiem, vienojot dažādu Eiropas
valstu pārstāvjus. Projekta
ietvaros visas iesaistītās
dalībvalstis kopīgi strādāja
pie starptautiskās interneta
saites ‘’Actionbound’’ pilnveides tūristiem un ceļotājiem.
Piedaloties starptautiskos
projektos, jaunieši mācās
rast saikni starp dažādām
valstīm. Ļoti aktīvi un zinoši
jaunieši, kas lieliski parādīja
savas līderu dotības, bija
maķedonieši, no kuriem
varējām daudz mācīties.
Sākumā katram nometnes
dalībniekam sevi bija jāprezentē nometnes vadošajā
valodā - angļu valodā. Jāizstāsta, ko no nometnes cer
sagaidīt, ko vēlas iegūt un

jādalās arī savās bažās.
Projekta dalībniece Anete Snikere: „Man patika
projektā iesaistītie cilvēki un
darba atmosfēra, ka mūs
pieņēma, centās ar mums
sarunāties, vairāk uzzināt
par Latviju un latviešiem.
Man bija viegli iejusties
starp dažādu valstu jau-

iepazīt savus draugus un
nobaudīt viņu īpašos ēdienus. Pamanījām, ka visas
dalībvalstis veidoja līdzīgus
šos vakarus un maķedoniešiem pat nacionālā deja
bija līdzīga latviešu polkai.
Tas mūs satuvināja.”
Raivis Madžulis: „No vienas puses centāmies

niešiem un pat negribējās
braukt mājās, bet ilgāk izbaudīt šo draudzīgo gaisotni. Mūs pārsteidza spāņu
puišu emocionalitāte un
nepiespiestā komunikācija.”
Rodrigo Uldriķis: „Es
vienīgais sapratu krievu
valodu, un tas palīdzēja
sarunāties ar dažiem citu
valstu jauniešiem. Es gaidīju
no nometnes daudz sporta
aktivitāšu. Man īpaši patika
visas aktivitātes, kas prasīja izkustēšanos- sports,
orientēšanās,
pārgājieni
pa pilsētu un dejas. Bija
savādi, ka Vācijā vasaras
svelmē nepeldas un bija
par naudu jāīrē baseins. Katru nometnes dienu bija kādas dalībvalsts nacionālais
vakars, un varējām vairāk

Latvijas „zaļāko”
skolu tikšanās
No 13. līdz 18.augustam
Pārventas pamatskolā,
Ventspilī, notika astotais Ekoskolu vasaras
forums, kurā piedalījās
vairāk nekā 250 dalībnieki no Latvijas Ekoskolām.
Ozolnieku
vidusskolu
forumā pārstāvēja skolotājas Vita Bērziņa, Rita

Dilāne, Ingrīda Ginovska
un Inta Vaškevica, kā arī
10.klases skolnieces Rūta
Balode un Laura Kristiana
Jureviča.
Tikšanās forumā apvienoja gan svētku sajūtu par
atkalredzēšanos ar citu
Ekoskolu pedagogiem un

parādīt savu valsti Latviju
un tai piemītošo īpašo vienreizību, kā arī nacionālajā vakarā bija svarīgi aktivitātēs iesaistīt pārējos
dalībniekus. Deja ”Tūdaliņ,
tagadiņ” ļoti iepatikās
pārējo valstu jauniešiem,
atkārtojām to vēl un vēl.
Jauniešiem arī patika, ka ar
hennu zīmējām latviskās
zīmes, iepriekš paskaidrojot
katras zīmes nozīmi un pielietojumu ikdienā. Neviens
no projekta dalībniekiem
nekad nebija bijis Latvijā,
un zināšanas par to bija
minimālas, tādēļ centāmies
parādīt savu valsti pēc
iespējas labāk. Vadījām arī
latviešu valodas apmācību,
kur mācījām dažādu Latvijas pilsētu nosaukumus,

ciparus un minējām mīklas.”
Mēs kopā no visām piecām
projekta dalībvalstīm veidojām simbolisku Eiropas
vienotības zvaigžņu apli.
Katra nacionālā grupa veidoja zvaigznes un apli no
12 zvaigznēm. Nometnē
mūs ļoti vienoja arī dziesma
‘’Zvaigznes’’, bet to, protams, dziedājām visi kopā
angļu valodā.
Nometnes vieni no jaukākajiem brīžiem bija ballītes.
Vienu mēs vadījām viesiem
un otra bija atvadu ballīte,
kas izvērtās ļoti emocionāla. Mēs, Latvijas jaunieši,
dekorējām telpas, citi atbildēja par mūziku, gatavoja scenāriju, organizēja
pasākumu vai gatavoja cienastu. Patika, ka pilnīgi visi
aktīvi darbojās un pasākumi
izdevās.
Kristers Blūms: „Man patika draudzīgā spāņu grupa.
Secinājām, ka mēs- latviešiesam klusāki par citām
tautām. Katru vakaru arī bija
jāizpilda anketa, kur izvērtējām, ko šajā dienā ieguvām,
iemācījāmies.
Atbraucot mājās uz Latviju
sapratām, ka ikvienam no
dalībniekiem šis projekts
ļoti daudz nozīmēja. Mēs
ieguvām jaunus draugus un
kontaktus no citām valstīm,
sapratām, ka mūs visus vieno kas liels- Eiropas Savienība, bet tomēr katras valsts
dalībnieki izcēlās ar kaut ko
unikālu un atšķirīgu. Tuvāk
iepazinām Vāciju un tās
kultūru, pilnveidojām savas
zināšanas angļu un arī citās
svešvalodās,
cenšoties

uzturēt sarunas un labāk
iepazīt citu valstu jauniešus.
Iegūtā pieredze jauniešiem
ir tik tiešām neizmirstama,
un mēs noteikti vēlētos piedalīties šādos projektos arī
turpmāk.”
Kristena Šuca: „Pēc
nometnes mēs ar jauniegūtajiem draugiem sazināmies sociālajos tīklos,
izveidojām arī nometnes
‘’WhatsApp’’ grupu, kurā
sūtam viens otram bildes
un komunicējam.”
„Jaunieši
ir
vienotas
Eiropas atslēga. Tā ir
Eiropas nākotne. Mums
jāpalīdz jauniešiem saprast
viņu loma Eiropā, lai
atklātu kopīgas vērtības
un
intereses,
labāk
iepazīstot vienam otru.
Visi projekta dalībnieki
saņems arī „Europass”
jeb „Eiropas prasmju
pasi” sertifikāta veidā. Tas
iekļauj īstenotā projekta
aprakstu, informāciju par
dalībnieku un tā personīgo
ieguldījumu, kā arī iegūtās
kompetences. Tas kalpos
par gūtās starptautiskās
pieredzes apliecinājumu
karjeras
izglītībā,
ko
turpmāk
izmantot
neformālās un ikdienas
izglītībai jaunatnes darba
ietvaros,” uzsver grupas
vadītājs Edgars Paulovičs.

jauniešiem, gan sniedza
iespēju papildināt zināšanas
par aktuāliem vides izglītības un aizsardzības jautājumiem. Izglītojošās daļas
nodarbības vadīja eksperti
no Pasaules dabas fonda,
Dabas aizsardzības pārvaldes, biedrības “homo ecos”
un citi ar dabas aizsardzību saistīti eksperti. Gan
pedagogu, gan jauniešu
nodarbību galvenās tēmas
bija dabas daudzveidība un
tās izzušana, klimata pārmaiņas, vides izglītība un
kompetenču pieeja, kā arī
ārtelpu izglītība. Pasaules
dabas fonda direktors Jānis
Rozītis interesanti stāstīja
par bioloģiskās daudzveidības izzušanu un pieminēja
šogad Latvijā plaši izplatītos mežu ugunsgrēkus, pēc
kā parādās jaunas augu un

dzīvnieku sugas, kas pirms
ugunsgrēka
konkrētajā
apvidū nebija uzskaitītas.
Foruma dalībnieki uzzināja jaunāko informāciju
par septembrī rīkoto akciju
„Piekrastes Tīrrade”, kurā
aicināts piedalīties ikviens
Latvijas iedzīvotājs, kam rūp
tīra Baltijas jūras piekraste.
Iepazīstoties ar šo informāciju, ar kolēģēm vienojāmies,
ka organizēsim Ozolnieku
vidusskolas skolēnus un
pedagogus piedalīties akcijā.
Tas būs labais darbs Latvijai
dzimšanas dienā.
Radošajās
darbnīcās
mācījāmies gatavot videi
draudzīgi, pārliecinoties, ka
gardu maltīti var pagatavot arī tikai no augu valsts
produktiem. Savukārt ZERO
WASTE LATVIJA pārstāve
dalījās pieredzē, kā var

izgatavot videi draudzīgu
vaskadrānu, ko izmantot,
iesaiņojot pārtikas produktus.
Foruma pēdējā dienā apmeklējām Zinātnes un tehnoloģiju muzeju „Kurzemes Democentrs”, kur
iepazināmies ar videi un
klimata pārmaiņām veltīto
interaktīvo ekspozīciju.

Paldies Ozolnieku novada
domei, kas atbalstīja
mūs ar transportu!
Elīza Cukere,
projekta dalīniece

Pirms došanās mājup veicām publisko atkritumu
monitoringu Staldzenes
pludmalē.
Monitoringa
mērķis bija iegūt informāciju par piekrastes piesārņojumu un aicināt apkārtējos iesaistīties kampaņā
„Piekrastes Tīrrade”.
Inta Vaškevica,
Ekoskolu programmas
koordinatore

Novada bērni un jaunieši gaidīti Jaunsardzes
reģionālajā centrā Ozolniekos

aizsardzības jomā atbilstoši
jaunsargu interešu izglītības programmai organizē
un īsteno Jaunsardzes un
informācijas centrs (JIC).

Jaunsargi apgūst Jaunsargu mācību programmu vairākos līmeņos.
Nodarbībās un praktiskajās mācībās tiek sniegtas
zināšanas par valsts un

armijas vēsturi, pilnveidota
un nostiprināta pilsoniskā
pašapziņa un dota iespēja apgūt dzīvē noderīgas prasmes un iemaņas

– tūrisms, topogrāfija,
izdzīvošana, pirmā palīdzība, komunikācija. Jaunsargi
aktīvi piedalās Valsts svētku
piemiņas un atceres pasākumos, vides sakopšanas
talkās, izdzīvošanas nometnēs, izturības pārgājienos, sporta spēlēs un sacensībās.
Jaunsargu
apmācība
noslēdzas ar 4. līmeņa
noslēguma testu nometni. Jaunieši kārto ieskaites
testus tūrisma tehnikā, orientēšanās, pirmās palīdzības sniegšanā, šaušanā,
ierindas mācībā un lauku
kaujas iemaņās.
Jaunsargu mācību programma tiek īstenota
sadarbībā ar izglītības
iestādēm, pašvaldībām un
Nacionālajiem bruņotajiem
spēkiem. “Augsim Latvijai!”
– ir Jaunsardzes kustības
devīze.
Jaunsardzē bērniem un
jauniešiem tiek piedāvāta
iespēja pēc stundām apmeklēt nodarbības, kā arī
brīvdienās un skolas brīvlaikos piedalīties praktiskajās nodarbībās – nometnēs,
pārgājienos, ekskursijās.
Ar Jaunsargu mācību
programmu var iepazīties
interneta vietnē www.jic.
gov.lv

KĀ IESTĀTIES JAUNSARDZĒ
UN KĻŪT PAR JAUNSARGU:
1. telefoniski jāsazinās ar izvēlētās vienības jaunsargu instruktoru un jāvienojas par tikšanās laiku;

2.

instruktors informē vecākus un bērnus par
iestāšanās noteikumiem;

3.

pēc iesnieguma parakstīšanas bērnam regulāri
jāapmeklē nodarbības;

4. jādod svinīgais solījums un jāsaņem jaunsarga
apliecība.

Pēc solījuma došanas bērna likumiskais pārstāvis
(par bērnu līdz 18 gadu vecumam) vai jaunietis (no
18 gadu vecuma) slēdz līgumu ar Centru par dalību
Jaunsardzē. Kad līgums ir noslēgts, tad jaunsargu
instruktors ir tiesīgs izsniegt jaunsargam formu un
citus materiāli tehniskos līdzekļus, kas nepieciešami
mācību procesā, par ko parakstās un nes atbildību:
1. līdz 18 gadiem - jaunsarga vecāki;
2. no 18 gadiem - pats jaunsargs.
Ozolnieku novada jaunieši - puiši un meitenes -, kuri
vēlas iestāties un darboties Jaunsardzes reģionālajā centrā Ozolniekos, lūgums sazināties ar JIC
4.novada nodaļu, Stadiona ielā 5, Ozolniekos, zvanot - 26658991 vai 25732091, lai saņemtu vairāk informācijas par jaunsargu tikšanās vietu un laikiem.
Dalība Jaunsardzē jauniešiem ir bez maksas.
Solvita Cukere

Uzsāk projektu
jauniešu līderiem

Ozolnieku novada
pašvaldība augustā
sadarbībā ar partneriem no Austrijas,
Bulgārijas, Rumānijas, Polijas, Grieķijas, Slovēnijas un
Ungārijas
uzsāks
īstenot ES programmas
ERASMUS+
atbalstītu projektu
“FOREVER – For Entrepreneurship, Volunteering and Employability Results”
(Nr.2018-2-LV02KA105-002193).
Projekta ietvaros 2018.
gada novembrī Ozolniekos plānots organizēt 6 dienu apmācību
jaunatnes darbiniekiem,
jauniešu līderiem, izglītotājiem un brīvprātīgajiem, jauniešu centru un
jaunatnes organizāciju

pārstāvjiem un citiem
par
uzņēmējdarbības
un brīvprātīgā darba
saistību ar jauniešu
nodarbinātības un karjeras iespēju attīstīšanu. Apmācību ietvaros
dalībnieki apgūs jaunas
metodes un rīkus, kā
palīdzēt jauniešiem aktīvāk iesaistīties vietējās
kopienas aktivitātēs un
projektos, kuru mērķis
ir panākt uzņēmējdarbības iniciatīvas un/
vai iesaistīt jauniešus
brīvprātīgajā
darbā,
tādējādi
paaugstinot
jauniešu nodarbinātības
iespējas un līmeni.

Dace Mauliņa,
Attīstības un projektu daļa
Projektu vadītāja

UZŅEM AUDZĒKŅUS

mācībām 1.klasē 2018./19.m.g.
klavieru, ģitāras, flautas, trompetes, saksofona,
sitaminstrumentu spēles,
VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS
izglītības programmās
Reģistrējoties jāiesniedz dokumenti:
• vecāku iesniegums (skolas forma);
• ārsta izziņa;
• izziņa par deklarēto dzīves vietu;
• jāuzrāda dzimšanas apliecība.

Sīkāka informācija: tālr.: 26572618 (direktore A. Silgaile)
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Bērni un jaunieši vecumā
no 10 gadiem līdz 21 gadam aicināti darboties
brīvprātīgā kustībā “Jaunsardze”. Jaunsardzes darbu, kā arī izglītošanu valsts
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Strītbola turnīrs Ozolnieku
novada svētku ietvaros

Ozolnieku novada svētku
ietvaros pirmo reizi notika
cīņa par Ozolnieku novada ceļojošo kausu strītbolā
3pret3. Spītējot karstumam,
turnīrā piedalījās 12 komandas no Ozolniekiem, Jelgavas
un Dobeles, kuru vidū daudzi
spēlētāji bija ar ievērojamu
pieredzi. Tas bija jūtams lau-

dome, “5masti Wake Park”,
kebabnīca “Korner Kebab”
un “Miķeļa alus” darītava.
Par Ozolnieku novada svētku ceļojošā kausa 3pret3
īpašniekiem kļuva komanda “SKANDIJS” no Dobeles,
kur spēlēja Jānis Kokins,
Edgars Kokins un Artūrs
Turiks. Šiem vīriem iegūtais

kumā un atspoguļojās arī
rezultātos.
Jāpiemin, ka šis turnīrs un tā
komandas Latvijai dod papildus punktus FIBA pasaules
kopējā rangā. Šādā veidā
tiek popularizēts strītbols un
veicināta Latvijas spēlētāju vērtība starp pasaules
līmeņa basketbolistiem.
Spēles paralēli notika uz
trīs laukumiem. Komandas
vispirms aizvadīja apakšgrupu spēles, noskaidrojot labākās astoņas, kas
turpināja tālāku cīņu par
godalgām un vērtīgam
balvām no turnīra atbalstītājiem – Ozolnieku novada

tituls būs jāaizstāv nākamajos Ozolnieku novada svētkos. Otrajā vietā ierindojās
pašmāju komanda “ČIKINS”,
kuru parstāvēja Guntis Tiliševskis, Renārs Gulbis, Artis
Linde un Toms Neilands, bet
kā trešie ierindojās komanda “JAY” no Jelgavas – Artūrs
Dreimanis, Maksims Husko,
Rolands Opaļevs, Roberts
Opaļevs.
Paldies visiem turnīra dalībniekiem, atbalstītājiem un
iesaistītajām
personām,
kuras nodrošināja šī turnīra
veiksmīgu norisi!
Kārlis Trankalis,
Veselīga dzīvesveida un sporta
daļas vadītājs

Aizvadīti dzirkstoši novada
15 gadu jubilejas svētki
28. jūlijā Ozolnieku Jāņu
pļavā un Sporta Centra
stadionā visas dienas
garumā norisinājās Ozolnieku novada 15 gadu jubilejas svētki, kas priecēja
gan lielus, gan mazus ap-

un zumbas nodarbības,
vērot bungu šovu, bet pludmales volejbola un strītbola sportistiem cīnīties par
Ozolnieku novada ceļojošo
kausu.
Novada svētki iesākās ar

jauniešu mākslas darbnīcā,
izbraukt ar poniju vai zirgu,
apskatīt un paglaudīt eksotiskākus dzīvnieciņus.
Pasākuma organizatori bija
patīkami pārsteigti par lielo
cilvēku atsaucību.

meklētājus. Daudzveidīga
mākslinieciskā programma, radošās darbnīcas, jautras atrakcijas, amatnieku
un mājražotāju tirdziņš,
daudzveidīgas sportiskās
aktivitātes un krāšņs
svētku salūts apmeklētājiem dāvāja krāsainu
un pozitīvām emocijām
piepildītu dienu!
Dienas sākumā Ozolnieku
Sporta centra stadionā
novadniekiem un sporta cienītājiem bija iespēja
izmēģināt bezmaksas jogas

koncertaģentūras “Bravissimo” koncertšovu, Ozolnieku
novada
amatiermākslas
kolektīvu un talantu koncertu, savukārt dienas izskaņā,
ap 5000 skatītāju ielenkumā,
uzstājās Intars Busulis “Abonementa” orķestra pavadījumā. Svētku noslēgumā
visi varēja baudīt krāšņo
uguņošanu un diskotēku
Kaspara Upaciera vadībā.
Mazajiem svētku dalībniekiem bija iespēja izpriecāties
bumbu, piepūšamajās un
virvju atrakcijās, piedalīties

Vēlamies pateikties par
sadarbību un aktīvu līdzdalību svētku sagatavošanā
novada iedzīvotājiem, amatiermākslas
kolektīvu
vadītājiem un dalībniekiem,
jaunajiem novada talantiem,
visiem apmeklētājiem, kā arī
pašiem svētku organizētājiem!

Tiksimies nākamajā
gadā!
Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa

Volejbola turnīrs Ozolnieku novada svētku ietvaros

Ozolnieku
novada
svētkos aizvadījām šīs
vasaras karstākās sacensības pludmales volejbolā. Saules svelmē par
Ozolnieku ceļojošo kausu
un uzvarētāju titulu cīnījās rekordliels komandu
skaits - 26!
Sacensību dienā bija prieks
vērot, kā viens pēc otra piesakās spēcīgi pludmales
volejbola pāri. Kopskaitā
spēlei pieteicās 3 sieviešu pāri, 2 MIX pāri un 21
vīriešu pāris. Komandas tika
sadalītas 3 grupās - Amatieru, PRO un sieviešu grupa.
Lai visi sportisti iesildītos,
pierastu pie laukuma un
jau turnīra sākumā pacīnītos par vērtīgām balvām,
pirms apakšgrupu spēlēm
tika aizvadīts TENAPORS
apakšējo piespēļu konkurss.
Par apakšējo piespēļu čempionu tika kronēts Edgars
Jusis, kurš saņēma uzvarētāja medaļu, kārumus
un naudas balvu no SIA
“TENAPORS”.

Uzreiz pēc tam sākās apakšgrupu spēles, kur katra
komanda cīnījās par labāko
koeficientu, lai noskaidrotu, kura ir tiesīga startēt
tālāk izslēgšanas spēlēs.
Sacensības turpināja 8
labākās komandas no katras grupas.
Tā kā sieviešu komandas
bija tikai 3, uzvarētājas tika

noskaidrotas jau pēc apakšgrupu spēlēm. 3. vietu
ieguva Laura un Magda
Klegeres, 2. vietu – Monta
un Agnese Urbānes, un 1.
vietu, pārliecinoši uzvarot
visus setus, Gunta Strode
un Baiba Lulle.

Tālāk turnīru turpināja
vīriešu komandas. Pirms
izslēgšanas spēlēm plānā
bija vēl viens konkursiņš gan
spēlētājiem, gan skatītājiem
- šoreiz TENAPORS servju
konkurss, kur pie vērtīgām
balvām 30 € vērtībā tika 10
dalībnieki.
Turnīrs turpinājās ar izslēgšanas spēlēm, kas Am-

atieru grupā norisinājās bez
īpašiem
pārsteigumiem,
jo labākās komandas pēc
koeficienta arī tika pie uzvaras. Sīvāka cīņa risinājās
par trešo vietu, kur Artūrs
Andersons un Elans Lācis
spēja gūt uzvaru. 2. vieta

turnīrā - Ivaram un Mārim
Mozgām, bet 1. vieta - Naurim Ločmelim un Mārtiņam
Pauliņam!
PRO grupā spēles norisinājās ļoti spraigi un uzvarētājus nevarēja prognozēt
pat līdz finālam. Lai arī pēc
koeficienta līderi bija Lauris
Svars un Kārlis Krauze, tad
turpinājumā sāpīgs zaudējums Artim Daniekam un
Edgaram Jusim un beigās
jau sīva cīņa par 3. vietu
ar Modri Dzeni un Ivaru
Ciniņu. Ar rezultātu 22:20
Laurim Svaram un Kārlim
Krauzem 3. vieta. Finālā
pārliecinoši iesoļoja divas
turnīra spēcīgākās komandas - Jānis Valerts ar Gintu
Kamolu un Artis Danieks ar
Edgaru Jusi. Pašā karstākajā svelmē abas komandas rādīja skaistu spēli un
jau likās, ka uzvarētājs ir
zināms pie rezultāta 19:16
Jāņa Valerta un Ginta Kamola labā, tomēr Edgars
Jusis un Artis Danieks spēja lauzt spēles gaitu un

beigās izcīnīt uzvaru visā
turnīrā ar rezultātu 21:19!
Apbalvošanas ceremonijā
visu grupu uzvarētājiem
tika pasniegtas vērtīgas balvas no Ozolnieku
novada domes, Korner
Kebab, 5Masti Wakepark,
SIA “Tenapors Latvija” un
“Miķeļa alus” darītavas.
PRO grupas uzvarētājiem
tika pasniegts arī Ozolnieku novada ceļojošais
kauss, ko komanda veselu
gadu glabās savā īpašumā
un nākamgad būs aicināta aizstāvēt savu titulu no
jauna.

Turnīra
organizatori pateicas spēlētājiem,
atbalstītājiem un balvu
sarūpētājiem turnīra norisei! Tiekamies nākamajos turnīros!
Kārlis Trankalis,
Veselīga dzīvesveida un
sporta daļas vadītājs

2003.gada
6.martā Salgales
pagasta Garozā
izveidojās deju
kopa “Garroze”,
kas šī gada 15.jūlijā

no Cenu pagasta
Ānes - “Čaukstenes”,
“Magnolijas” no
Rundāles novada,
senioru deju kopa
“Rudens Roze” no

kopu dalībnieces.
15 gadu laikā deju kopa
“Garroze” ar raitu deju
soli ir aktīvi iesaistījusies
Ozolnieku novada
rīkotajos pasākumos

pasākumu ietvaros
“Garroze” piedalījās
senioru deju kolektīvu
lielkoncertā “Latvija –
deju dzīpariem vīta”, kas
šogad 9.jūnijā notika

aicināja savas
dejotājas un dejojot
iegūtos draugus uz
15 gadu jubilejas
svinībām Salgales
pagasta Garozas
pamatskolā. Krāšņi
saposušās, gaviļnieces
sveikt ieradās Ozolnieku
novada pašvaldības
un Kultūras nodaļas
pārstāvji un draugi deju kopa “Atvasara” no
Balviem, kaimiņienes

Jelgavas Latviešu
Biedrības, “Sens, tik
sens” no Jelgavas
novada Glūdas pagasta,
“Vakarvējš” no Jelgavas
novada Vircavas
Kultūras nama un
senioru deju kolektīvs
“Vēlreiz” no Bauskas
Kultūras centra.
Dzimšanas dienas
sveicienus attālināti
dejotājām sūtīja arī
Siguldas un Rīgas deju

– senioru ballēs, Baltā
galdauta svētkos, Līgo
un Novada svētkos,
pierādot, ka sievietēm
ikdienas aizņemtībā
ir svarīga nodarbe
sirdij. Dejotājas ir
koncertējušas ne tikai
tuvākos un tālākos
Latvijas novados, bet
devušās arī ārzemju
braucienos uz Igauniju,
Ungāriju un Čehiju.
Latvijas simtgadei veltīto

Olainē, kur raitu dejas
soli izrādīja pavisam
40 kolektīvi no visas
Latvijas.
Deju kopa “Garroze”
aicina savā pulkā
dažāda vecuma
dejotājus, neatkarīgi no
iepriekšējās pieredzes,
lai kopīgi priecātos par
kustību, mūziku, un
rastu jaunus draugus.
Deju kopas repertuārā
ir latviešu tautas deju

meita, Stērstu Andreja mazmazmeita. Mazā
Anna pieredzēja pēckara gadus Rīgā, vecmāmiņas Elzas Stērstes
izsūtīšanu uz Sibīriju,
vēlāk dzīvi Mellužos,
un
piedzīvoja
vecmāmiņas atgriešanos.
Viņa studēja Tartu Universitātes
somu-ugru
valodu fakultātē, pēc
Latvijas neatkarības atjaunošanas tika aicināta uzņemties Latvijas
vēstnieces pienākumus
Igaunijā (1992-1993) un
Somijā (1992-1998).
Anna, kļūstot par Latvijas Republikas vēstnieci
Somijā, teikusi: “Tas jau
tikai, pateicoties manai
somu valodai. Piekritu kļūt par vēstnieci
bez lielām bažām un
šaubām. Tobrīd mūsu

jaunajā valstī neviens
īsti nemācēja izskaidrot,
kas un kā būs jādara,
kādi būs pienākumi.
Viss nāca strauji, un
diplomātijas skolu vajadzēja apgūt ar pašas
spēkiem, pašas prātu.
Taču arī tad, ja es būtu
zinājusi visu atbildības
smagumu un dziļumu, es droši vien būtu
izlēmusi tāpat.”
Annas Žīgures literārā
darbība aizsākās ar
tulkojumiem. Visvairāk
tulkojusi no igauņu,
somu un ungāru valodas, mazāk no krievu
valodas, kopumā vairāk
nekā
20
grāmatu
tulkotāja.
Vairāku autobiogrāfisku un dokumentāli
pētnieciskās literatūras
darbu un eseju autore.

Publicējusi aprakstus
par Somiju, recenzijas un rakstus par igauņu literatūru. Rakstnieku savienības biedre
(1979), Latvijas Zinātņu
akadēmijas goda locekle. Apbalvota ar Triju
Zvaigžņu ordeni (1995),
Somijas un Igaunijas
augstākajiem apbalvojumiem – Somijas Lauvas Ordeņa Lielo Krustu (1998) un Igaunijas
Māras Zemes Krusta
ordeni (2000).
Anna Žīgure ir arī
“Lielās Talkas” idejas
autore. Talkas ideja
aizgūta no igauņiem,
kas vides sakopšanu
visas valsts mērogā pirmoreiz rīkoja 2008.
gadā.
Tiekoties
ar
Annu Žīguri, nevar
nepamanīt, ka šajā

Sveicam mūsu
novadnieci
rakstnieci,
tulkotāju, diplomāti,
sabiedrisko
darbinieci un
„Billīšu” saimnieci
Annu Žīguri 70.
dzīves jubilejā!
Anna Žīgure ir Elzas
Stērstes
(1885-1976)
un
Edvarta
Virzas
(1883-1940) mazmeita.
Viņas māte Amarillis ir
abu dzejnieku vienīgā

apdares, kā arī cītīgi tiek
apgūti grieķu, igauņu,
spāņu, horvātu, vācu,
franču un citu tautu
nacionālie deju soļi.
Tādējādi dejotājas ne
tikai izkopj latviskās
dejas tradīcijas, bet
arī iepazīst citu tautu
kultūras nianses.
„Garrozes” uzstāšanos
turpinās arī pēc jubilejas
svinībām.
Jūlija nogalē dejotājas
PRIECĒJA iedzīvotājus
un viesus Ozolnieku
novada svētkos un
„Annas dančos” Bauskā.
Kolektīva koncertu
grafiks pildās arī
nākamajam gadam –
esam jau uzaicinātas
ciemos uz Balviem,
Pilsrundāli un Jelgavu.
Deju kopas “Garroze”
dejotājas pateicas
Ozolnieku novada
pašvaldībai par atbalstu
jubilejas pasākuma
organizēšanā un
jaunajiem tērpiem,
kas izpelnījās svētku
viesu komplimentus.
Priecājamies
par kolektīvam
uzticīgajām dejotājām
jau no kolektīva
pirmsākumiem.

Lai raits deju solis arī
turpmāk!
Maija Medinika un
Anda Plikša,
„Garrozes” dejotājas

maza auguma trauslajā sievietē ir apslēpta
spēcīga griba. Griba
paveikt, pārvarēt un nezaudēt. Pēdējos gados
Anna Žīgure dzīvo Salgales pagasta „Billītēs”,
kur kopj dzimtas īpašumu un nodarbojas ar
rakstīšanu un tulkošanu. Anna Žīgure ir
sarakstījusi arī grāmatu
par savu dzimtu un Latvijas likteņiem „Tomēr
tik tuvu”, kas vispirms
publicēta somu valodā
(1997), pēcāk igauniski (1999). Latviešu
valodā kopā ar esejām
“Latvijas zeme un debesis” izdota grāmatā
“Es stāstu par Latviju”
(2000).
Solvita Cukere

Augusts 2018

Deju kopa „Garrozes” 15 gadu jubilejā sadejojas ar sadraudzības kolektīviem
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Kokaudzētava „Bētras” attīstās līdzi laikam
Stādaudzētava „Bētras”
atrodas meža ielokā,
Salgales pagasta Garozā, netālu no Garozas
pamatskolas.
„Bētras”
daudziem zināmas kā
Grosa
kokaudzētava.
Viesojoties
„Bētrās”,
priecē, kā Grosu dzimtas
trīs paaudzes savā lauku
īpašumā saimnieko kopā
un audzina jauno paaudzi.
Grosu dzimta, par spīti
pārdzīvotajam izsūtījumā
Sibīrijā, pēdējos 100 gados sakuplojusi un dziļi
ielaidusi saknes dzimtajā
zemē tāpat kā dzimtas
īpašuma lepnums- dižozols, zem kura kuplajiem
zariem dzimta sapulcējas
svētkos. „Bētru” saimniekam Arnoldam Grosam
ir bagāts mūžs - sagaidīta
93. dzimšanas diena! Arnolda Grosa lielākā mūža
bagātība ir 3 bērni, 10 mazbērni un 5 mazmazbērni.
„Bētras” šogad izvirzītas
arī konkursa “Sējējs 2018”
nominācijā “Ģimene lauku
sētā”.
Saimnieks ik dienas apstaigā savu plašo saimniecību, aktīvi iesaistās darbos, neskopojas ar dzīves
laikā uzkrātajām zināšanām
un pieredzi dārzkopībā. Abi
ar nu jau aizsaulē aizgājušo
kundzi Ilgu pēc izglītības
bija agronomi un strādāja A/S „Pūres dārzkopības
izmēģinājumu
stacijā”.

Pēcāk iegūtās zināšanas
likuši lietā savā ģimenē,
audzinot savus bērnus,
veidojot un paplašinot kokaudzētavu „Bētrās”. Šobrīd lielākie palīgi ikdienas
darbos ir Uldis un Iveta Grosi ar saviem bērniem- meitu Maiju un znotu Viesturu
Berķiem. Jaunajiem izvei-

jām. Apmēram 1 ha aizņem
bišu augu sējumi, kas nodrošina darbu bišu dravai.
Viesošanās brīdī ģimenes
priecājās par ziedošo griķu
lauku, kur nektāru medum
ievāc bites. Saimnieki viesus patīkami pārsteidza ar
jaunizveidoto šķēršļu trasi
bērnu aktivitātēm.

došanu. Viesus pārsteidz,
ka „Bētrās” var redzēt un
iegādāties arī Latvijā augošus persikus un aprikozes. Ģimenes ar bērniem
vēroja, kā top saimniecībā
gatavotās veselīgās krūmcidoniju, rabarberu, dzērveņu
sukādes un sīrupi.
Iveta Grosa atgādina, ka

dojušās savas ģimenes un
sagaidīti mazuļi, kuru soļu
dipoņa un smiekli pieskandina „Bētru” dārzu, ienesot
jaunu dzīvību un nākotnes
cerības.
Kopā ar Ozolnieku novada
daudzbērnu ģimenēm augustā apmeklējot „Bētras”,
ikvienam bija iespēja apskatīt plašo saimniecību 6
ha platībā, kur tiek pavairoti
dažādu šķirņu augļaugu
stādi – sākot ar ābelēm
un beidzot ar krūmcidoni-

Apmeklētājus un viesus
arvien laipni sagaida Uldis
un Iveta Grosi, kas izrāda
saimniecību. Kamēr viesi cienājas ar saimniecībā
ražoto cidoniju sīrupu, gardajām sukādēm, cidoniju saldējumu un „Bētru”
dārzā izaugušajām augļu
šķirnēm, saimnieki interesentiem sniedz speciālistu
konsultācijas par koku un
krūmu stādīšanu, audzēšanu, mēslošanu, kaitēkļu
apkarošanu un vainagu vei-

rudenī droši var stādīt visus
ogulājus, avenes, krūmcidonijas, ābeles, bumbieres,
pīlādžus. Kauleņus – ķiršus,
plūmes, persikus, aprikozes
– var stādīt, pierakt un stādīt
pavasarī! Rudenī kailsakņu
stādus var stādīt visu oktobri. Augu saknes darbojas
līdz +5 grādu augsnes temperatūrai, un rudenī stādīti
augi būs mazāk jālaista, tie
labāk iesakņosies.
Lai meklētu jaunas attīstības iespējas, šogad,

Izmanto iespēju
pieteikties ES fondu
mācībām pieaugušajiem!
Augusta
vidū
sākusies pēc kārtas jau trešā pieteikšanās mācībām
ES fondu pieaugušo
izglītības
projektā
“Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide”, kurā strādājošie iedzīvotāji var
izvēlēties mācības 11
dažādās nozarēs.
Tāpat kā iepriekš, pieteikšanās ritēs mēnesi,
līdz
septembra
vidum,
mācību
pieteikums
jāiesniedz
izglītības
iestādē. Plānots, ka
mācību grupu komplek-

tēšana un mācības sāksies novembrī.
Detalizēts jauno mācību
saraksts pieejams projekta mājaslapā www.
macibaspieaugusajiem.lv .
Arī
trešajā
kārtā
mācībām
var
pieteikties
strādājoši
un
pašnodarbināti
iedzīvotāji, tai skaitā jaunie vecāki, kas atrodas
darba attiecībās un bērna
kopšanas atvaļinājumā,
kuri ir vecumā no 25 gadiem un ar nepabeigtu
vai pabeigtu izglītību.
Solvita Cukere

sadarbībā ar Lauku partnerību “Lielupe”, „Bētras”
ir iesaistījušās projektā
“Ilgtspējīga uzņēmējdarbība laukos”, lai kopīgi
darbotos
starptautiskas
interneta vietnes izveidē,
kas sekmētu atpazīstamību, kontaktus un pieredzes apmaiņu. Projekta ietvaros pavasarī pieredzes
apmaiņā „ Bētrās” tika
uzņemti ciemiņi no Somijas, lai dalītos ar pieredzi
par sukāžu ražošanu un
mājražošanu Latvijā. Saimnieki kopā ar viesiem devās
uz vairākiem veikaliem,
kur zemnieki, mājražotāji pārdod pašu gatavotos
labumus, tostarp „Bētrās”
ražoto produkciju. Tam sekoja abpusēja pieredzes
apmaiņa cidoniju sukāžu
ražošanā un marmelādes
gatavošanā. Augusta nogalē Maija un Viesturs
dosies atbildes vizītē uz
Somiju, kur iepazīs dažādu pārtikas un kosmētikas produktu ražošanu,
smelsies jaunas idejas un
meklēs iespējas ražošanas
paplašināšanai pašu saimniecībā.
Pirms
došanās
uz
„Bētrām” pēc stādiem,
aicinām sazināties ar
saimniekiem Uldi un Ivetu
Grosiem, tālr. 28662847.
Solvita Cukere

Atbalsts uzņēmumiem ar nodarbinātajiem no 50 gadu vecuma
Paplašināts valsts atbalsts darba devējiem –
komersantiem un valsts
vai pašvaldību institūcijām, kas nodarbina cilvēkus vecumā no 50 gadiem. Atbalsts paredzēts,
lai paildzinātu viņu darbspēju saglabāšanu un
nodarbinātību, jo šie cilvēki ir pakļauti vislielākajam
bezdarba riskam.
To paredz 7. augustā, valdības pieņemtie grozījumi
Ministru kabineta noteikumos “Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Paildzināt
gados vecāku nodarbināto
darbspēju saglabāšanu un
nodarbinātību” īstenošanas
noteikumi””.
Lai šo atbalstu saņemtu,
vispirms tiek veikts darba devēju (darba vides un
gados vecāku nodarbināto darbspēju) izvērtējums.
Līdz šim šāds atbalsts bija
paredzēts tikai tiem dar-

ba devējiem, kas darbojās
kādā no piecām prioritārajiem saimnieciskās darbības
veidiem, kuros ir lielākais
gados vecāko nodarbināto
īpatsvars. Tāpat arī vismaz
30 % no nodarbinātajiem bija
jābūt vecumā virs 50 gadiem
un jāatbilst tādiem papildu
kritērijiem, piemēram, veselības stāvokļa neatbilstība
veicamajam darbam, cilvēks
nodarbināts mazkvalificētos
darbos u.tml. Tagad šie papildu kritēriji vairs nav noteicošie
un izvērtējumam var pieteikties vairāk darba devēju, tai
skaitā plašākā lokā no privātā
sektora.
Darba devēji var saņemt
informatīvi konsultatīvu atbalstu, kā arī finanšu dotāciju, piemēram, darbavietas
pielāgošanai un mentoringam, lai uzlabotu nodarbināto personu vecumā no 50
gadiem darba vidi. Tāpat arī
pēc darbspēju izvērtējuma
būs pieejams atbalsts gados
vecāku nodarbināto veselī-

bas uzlabošanai, piemēram,
nodrošinot ārstniecisko vingrošanu, fizikālās medicīnas
procedūras, masāžas u.c. Tas
ir būtisks atspaids vidējiem
un mazajiem uzņēmumiem,
kuriem nav papildu līdzekļu, lai uzlabotu darbinieku
veselību un ilgāk saglabātu
darbaspējas saviem gados
vecākiem darbiniekiem.
Šo uzņēmumu izvērtējumu
un nepieciešamo atbalstu
nodrošinās Nodarbinātības
valsts aģentūra, piesaistot
nepieciešamos pakalpojuma sniedzējus, t.sk. darba
aizsardzības speciālistus,
arodārstus, personāla vadības speciālistus, ergoterapeitus u.c.
Vairāk informācijas, sazinoties ar Labklājības ministrijas
Komunikācijas
nodaļu 29248826, vai, rakstot e-pastu:aiga.ozolina@
lm.gov.lv.
Raksts tapis sadarbībā ar
Labklājības ministriju

Salīdzinājumam - vidējais
kopvērtējuma
procents
valstī – 71,60%, lauku skolu
grupā – 68,01%. Eksāmenu
krievu valodu kārtoja 2
skolēni. Viņu vidējais rezultāts - 80,25%. Tas ir augstāks par vidējo sniegumu
valstī (67%) un lauku skolu
grupā (70,73%).
12.klasē atestātus par
vidējo izglītību saņēma 16
Ozolnieku vidusskolas absolventi. Vislabāk jaunieši
nokārtoja centralizētos
eksāmenus svešvalodāsangļu un krievu valodā.
Angļu valodas eksāmenu
izvēlējās kārtot 12 skolēni.
Vidējais sniegums- 76,48
%. Tas ir augstākais
sniegums pēdējo 10 gadu
laikā. Augstāks par vidējo
rezultātu valstī (61,9%) un
lauku skolu grupā (54,7%).
Divu skolēnu zināšanas
un prasmes eksāmenā
novērtēja ar vairāk kā 90%.
Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, rezultāts
uzlabojies par 11,78%.
Krievu valodas eksāmenā,
kuru kārtoja 4 skolēni, vidējais rezultāts- 74,35 %. Kopš
2011./12. mācību gada tas ir
mūsu skolēnu augstākais
sniegums krievu valodas eksāmenos. Šo valsts
pārbaudījumu Ozolnieku
skolēni nokārtoja virs valsts

vidējā rezultāta (70,3%).
Labāko sniegumu pēdējo
astoņu gadu griezumā 12.
klases absolventi uzrādīja
latviešu valodas centralizētajā eksāmenā- 69, 67%.
Viena skolniece saņēma
vērtējumu virs 90%, vēl 4
absolventi ieguva no 8089%. Ozolnieku vidusskolas
jauniešu sniegums ir virs
valsts vidējā (52,6%) un
augstāks par vidējo lauku
skolu grupā (49,3%).
Centralizēto
eksāmenu
matemātikā skolēni nokārtoja ar vidējo kopvērtējumu
- 34,3%, kas ir gandrīz valsts
vidējā snieguma līmenī
(34,6%), bet šis rezultāts ir
augstāks par vidējo līmeni
lauku skolu grupā (27,3%).
Salīdzinot ar iepriekšējo
mācību gadu, tas ir nedaudz
zemāks.
Ne visas skolas valstī
iesaistās
centralizēto eksāmenu kārtošanā
dabaszinātņu priekšmetos.
Mūsu jaunieši šajā mācību
gadā izvēlējās kārtot ķīmijas
un bioloģijas eksāmenus.
Divi skolēni kārtoja centralizēto eksāmenu ķīmijā,
vidējais sniegums -52%.
Eksāmenu jaunieši nokārtojuši iepriekšējā gada
rezultātu līmenī. Ķīmijas
eksāmenā sasniegtie rezultāti ir zemāki par vidējo

Skolēni saņem iespēju piedalīties
aizraujošā vasaras nometnē

Vasaras nometne jauniešiem
“Kukaburra” norisinājās no
5.līdz 10.augustam skaistā
atpūtasvietā un sporta kompleksā “Niedras”, Dobeles
novadā, Bikstos, Zebrus ezera
krastā. Nometnē bija iespēja
piedalīties pieciem Ozolnieku
novada skolēniem - Laurai Rūjai no Ozolnieku vidusskolas,
Endijai Elizabetei Ernstonei un
Karīnai Soldatovai no Garozas
pamatskolas, Mihailam Osadčukam un Amālijai Voropajai no
Teteles pamatskolas. Viņi visi
bija pieteikušies apbalvojumam
jau maijā, pieteikumā norādot
savus sasniegumus mācībās un
ārpusklases aktivitātēs.
„Kukaburra” nometnē jaunieši
mācījās pozitīvi domāt, izkāpt ārā
no savas komforta zonas, sākt
darīt un noticēt saviem spēkiem!
Viņiem palīdzēja nometnes

vadītāji - 10 radošas personības,
kurām ir sava dzīves pieredze un
profesionalitāte savā jomā.
Jaunieši šajā vasaras nedēļā
piedzīvoja aizraujošu realitātes
komandu spēli. Bērni un jaunieši
paši radīja jaunas darbavietas, izvēloties, ar ko vēlas nodarboties,
radot savus pirmos biznesa projektus.
Katru dienu notika arī viena „Lielā
sacensība”, kuru laikā komandas
cīnījās par noturēšanos līderpozīcijā. Katru dienu notika arī
mazie pārbaudījumi, kas bija virzīti
uz dažādām attīstības jomām un
tēmām - kultūra, sports, ekonomika, daba un zinātne, vēsture,
kuri katrs dalībnieks varēja parādīt
un attīstīt savas spējas.
Uzrunātie nometnes dalībnieki
uzsver ieguvumus- aizraujoši un
interesanti pavadīto kopā būšanas
laiku bez datora, interneta un
garlaicības. Nometne vecinājusi
katra dalībnieku patstāvību un komandu saliedēšanos, iegūti jauni
draugi. Jaunieši daudz mācījušies
no nometnes vadītājiem, katru
dienu aktīvi sportojuši un dejojuši,
gūstot pozitīvas emocijas.
Solvita Cukere

sniegumu valstī (61.5%),
bet nedaudz augstāki par
vidējo kopvērtējumu lauku
skolu grupā (50,2%). Pēc
divu gadu pārtraukuma divi
jaunieši izvēlējās kārtot centralizēto eksāmenu bioloģijā. Vidējais kopvērtējums
- 50%, līdzīgi valsts pārbaudījumu kārtojuši jaunieši
lauku skolās. Vidēji valstī
sniegums ir labāks-60,8%.
Viena absolvente kārtoja eksāmenu ekonomikā
(78,86%), sniegums ir virs
vidējā valstī (72%) un lauku
skolu grupā (66,22%). Divi
divpadsmitās klases un
pieci vienpadsmitās klases
skolēni izvēlējās eksāmenu
informātikā.
Vidējais
kopvērtējums-58,98%, kas
ir zemāks rezultāts par vidējo sniegumu valstī (64%) un
lauku skolu grupā (60,24%),
kā arī salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu.”
Ance Jaks, Izglītības
nodaļas vadītāja skolēnu
mācību
sasniegumus
vērtē pozitīvi: ”Ozolnieku
vidusskolai ir augsti rezultāti
latviešu valodas eksāmenā 12. klases absolventi šogad
ir 37. vietā valsts mērogā no
411 skolām, bet angļu valodā
45. vietā. Mēs lepojamies ar
mūsu absolventu izcilajiem
rezultātiem! Labi rezultāti
centralizētajos eksāmenos

uzrādīti arī krievu valodā.
Labais skolēnu sniegums
galvenokārt ir priekšmetu
skolotāju ieguldījums un
skolēnu centīgs mācību
darbs.
Abos valodu eksāmenos
eksāmenu rādītāji pierāda,
ka esam konkurēt spējīgi tuvāko vidusskolu vidū,
piemēram, esam pārspējuši Jelgavas 4. Vidusskolas un Olaines vidusskolas
sekmju līmeni. Šajā mācību
gadā ceram uz izaugsmi arī
matemātikas eksāmenos.
Eksāmenu rezultāti pierāda,
ka valodu specializācija ir
virziens, kur skolai iespējama izaugsme, taču vēlamies
sasniegt arī augstus mācību rezultātus eksaktajos
priekšmetos.
Ozolnieku
vidusskolas audzēkņi aktīvi iesaistās starptautiskos
projektos. Skolēnu valodu
zināšanas paver ceļu uz
piedalīšanos projektos un
pilnveido valodu prasmes
savstarpējā komunikācijā.

Lepojamies ar Ozolnieku
vidusskolas absolventa
Nameja Kugrēna izcilajiem
mācību sasniegumiem un
nopelnīto apbalvojumuSimtgades stipendiju!”
Solvita Cukere

Izglītības nodaļas prioritātes un mērķi jaunajā mācību gadā
OZOLNIEKU NOVADA IZGLĪTĪBAS NODAĻA IR NOSPRAUDUSI GALVENOS
DARBA VIRZIENUS 2018./2019.MĀCĪBU GADAM.
Prioritātes 2018./2019.mācību gadā:
1) skolu tīkla reorganizācijas plāna izstrāde;
2) izglītības iestāžu vadītāju novērtēšana, iestāžu akreditācija;
3) jaunā izglītības satura izmēģināšana un pieejas ieviešana no 2018./2019.mācību gada visās izglītības iestādēs.
Izglītības nodaļas mērķi 2018./2019.mācību gadā:
1) Izstrādāt Ozolnieku novada izglītības sistēmas stratēģisko plānu:
• veikt finanšu aprēķinus par iepriekšējo periodu izmaksām, t.sk.finanšu resursu dinamiku un efektivitāti;
• apzināt gan iedzīvotāju viedokli, gan skolu komandu redzējumu par attīstību,
potenciālajām izmaiņām;
• izstrādāt vismaz divus variantus Ozolnieku novada izglītības iestāžu tīkla attīstībai, t.sk.reorganizācijai, rodot iespēju finanšu līdzekļu ietaupījumam, lai
tos turpmāk prioritāri varētu novirzīt pedagogu atalgojuma celšanai.
2) Izstrādāt izglītības iestāžu vadības komandu profesionālās pilnveides plānu:
• ieviest kā neatņemamu darba sastāvdaļu izglītības iestāžu vadītāju
novērtēšanu katru otro gadu;
• pēc vadītāju aptaujas rezultātu analīzes izstrādāt semināru, supervīziju u.c.
profesionālās pilnveides aktivitāšu plānu, iekļaujot budžetā nepieciešamos
līdzekļus.
3) Izveidot ciešu sadarbību ar un starp izglītības iestādēm:
• rosināt metodisko grupu tikšanās, seminārus, pieredzes apmaiņas, pasākumus;
• kopīgi izstrādāt vai papildināt vienotus paraugnolikumus: vērtēšana, aizvietošana, pedagogu darba kvalitātes novērtēšana u.c.;
• aicināt izglītības iestāžu vadītājus dalīties pieredzē un veiksmes stāstos par
kvalitatīvas izglītības nodrošināšanas procesā gūtajām atziņām.
Ance Jaks, Izglītības,
kultūras un sporta daļas Izglītības nodaļas vadītāja
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Ozolnieku
vidusskolas direktores vietniece
izglītības jomā Irina
Lapiņa informē: „2017./18.
mācību gadā Ozolnieku
vidusskolā apliecības par
pamatizglītības
ieguvi
saņēma 37 skolēni. Valsts
pārbaudījumus kārtoja 34
skolēni. 3 skolēni bija atbrīvoti no valsts pārbaudījumiem veselības stāvokļa
dēļ. Vēl 6 skolēniem veselības problēmu dēļ tika
sniegti atbalsta pasākumi. Skolēni kārtoja 4
eksāmenus: latviešu valodu, matemātiku, Latvijas vēsturi un pēc izvēles
angļu valodu vai krievu
valodu.
Vidējais sniegums latviešu valodā 65,76%. Tas ir
nedaudz zem kopvērtējuma
valstī (66,86%), bet augsts
sniegums lauku skolu grupā
(64,77%). Ozolnieku vidusskolas skolēnu vidējais
kopvērtējums matemātikā
– 61,17%. Minētais rezultāts
ir augstāks par kopvērtējumu valstī (54,26%) un lauku
skolu grupā (49,79%). Arī
rezultāts Latvijas vēsturē
- 70,66% ir augstāks par
vidējo sniegumu valstī
(67%) un lauku skolu grupā
(64,78%). Angļu valodu izvēlējās kārtot 32 skolēni,
vidējais rezultāts-74,52%.
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Septembrī darbu sāk Ozolnieku Sporta skola
un turpinās audzēkņu uzņemšana!

Ozolnieku Sporta skolā
mācību gada atklāšanas
pasākums norisināsies
7.septembrī. Šeit vasaras
mēnešos
sākusies
grupu
komplektācija
profesionālās
ievirzes
izglītības programmās
2018./2019.
mācību
gadam.
Grupu
komplektācija
vēl nav noslēgusies,
un arī pēc 1. septembra
turpināsies
audzēkņu
uzņemšana
sekojošās
grupās: futbolā, volejbolā,
florbolā un vieglatlētikā.
Futbola audzēkņu vecums
no 6 līdz 10 gadiem,
florbola – 9 līdz 12 gadiem,
volejbola – 8 līdz 12 gadiem
(gan
meitenēm,
gan
zēniem) un vieglatlētikā
– 10 līdz 14 gadiem.
Nodarbības
futbolam
plānotas Ozolnieku Sporta
centrā, savukārt florbols un
volejbols notiks Ozolnieku
vidusskolas sporta zālē.
Lai kļūtu par Sporta
skolas
audzēkni,

vecākiem ir jāaizpilda:
• iesniegums par to,
kādā sporta veidā bērns

Jāņem vērā, ka bērniem
pirms
nodarbību
uzsākšanas noteikti ir

veselības aprūpes un OZOLNIEKU SPORTA
medicīniskās uzraudzības SKOLAS TRENERI:
FUTBOLĀ –
kārtība”.
treneris Rimants Štopis,
Mob.26402025, e-pasts:
rimants.stopis@ozolnieki.lv

VOLEJBOLĀ –
trenere Marina Cīrule,
Mob.29181595, e-pasts:
marina.cirule@ozolniekuvsk.lv
FLORBOLĀ –
treneris Edgars Janovičs,
Mob. 28219174, e-pasts:
edgars.janovics@inbox.lv
VIEGLATLĒTIKĀ –
treneris Kārlis Trankalis,
Mob. 20084087, e-pasts:
karlis.trankalis@ozolnieki.lv

nodarbosies;
• jāslēdz līgums par
līdzfinansējumu;
• jāparaksta piekrišana
par izglītojamā personas
datu publiskošanu.

jāiesniedz arī ģimenes ārsta
izziņa par bērna veselības
stāvokli, atbilstoši Ministru
kabineta
noteikumiem
“Sportistu un bērnu ar
paaugstinātu fizisko slodzi

Gaidīsim ieteikumus,
lai kopīgi veidotu pamatus
sporta attīstībai Ozolnieku
novadā!

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

„Jenotu florbola svētki Ozolniekos -2018”

4. augustā pie Ozolnieku
vidusskolas norisinājās
spraigs florbola paveida
turnīrs „Ghetto style 3x3”.
Šajā turnīrā uz bruģa tika
spēlēts florbols ar samazinātiem laukumiem un
vārtiem. Turnīra mērķis
bija bērniem un jauniešiem radīt interesi par
florbolu un rosināt viņus
pieteikties
Ozolnieku
Sporta skolā, kā arī popularizēt florbolu Ozolnieku
novadā un Latvijā.
Turnīrā piedalījās astoņas
komandas U12 grupā, un
astoņas komandas apvienotajā U18 + VISI grupā.
Apmēram 200 cilvēku bija
izvēlējušies piedalīties un
atbalstīt šo pasākumu.
Spēles bija ļoti spraigas
un aizraujošas, gan ar
zaudējuma rūgtuma, gan
uzvaras prieka garšu. Bija
prieks vērot bērnu un jauniešu aizrautību un entuziasmu cīņā par medaļām.
Radās pārliecība, ka florbols Ozolniekos plauks un
zels. Izdevās arī dibināt
kontaktus ar iesaistītajām
komandām, kas dos iespēju

piedalīties dažādās florbola
sacensībās arī citviet Latvijā.
„FK Jenoti” klubs izveidots
vairāk nekā pirms 2 gadiem Ozolniekos. Sākotnēji
klubs radās, pateicoties
dažu vecāku iniciatīvai,
kuri vēlējās, lai bērniem
būtu iespējas sevi realizēt

piesaistīti jauni talanti „FK
Jenoti” pulkam, un ticam,
ka tas sekmēs panākumus
čempionātā. Savukārt talantīgākajiem no „FK Jenoti”
būs iespēja pārstāvēt lielo „FK JeNo” komadu, kas
spēlē Latvijas 1. līgā, un, kas
zina, varbūt nākotnē spēlēt
Latvijas izlasē.

Pateicamies Daumantam
Lagzdiņam un Edgaram
Janovičam, kuri ar entuziasmu un neatlaidību
pievērsās šī turnīra organizēšanā un ikdienā
veicina aktīvu dzīvesveidu,
popularizējot florbolu!
Organizatori par turnīru:
„Paldies visiem dalībniekiem un līdzjutējiem, bez
jums šis turnīrs nebūtu
iespējams! Paldies Ozolnieku novada domei un

Ozolnieku Sporta skolai
par atbalstu! Īpašs paldies
Elīzai Justei, Kārlim Trankalim un Kārlim Kalniņam.
Celsim florbolu saulītē! Lai
laimīgāki bērni, laimīgāki
vecāki, laimīgāka pasaule
mums apkārt! Un, iespējams, kādu dienu par saviem talantiem dzirdēsim
visā pasaulē!”
Kārlis Trankalis,
Veselīga dzīvesveida un
sporta nodaļas vadītājs

8. septembrī
plkst. 10.00
un attīstīt. Ar vecāku atbalstu ir izveidots florbola
klubs „FK Jenoti”, kas nu jau
spēj sacensties ar Latvijas
čempionātā
spēlējošām
komandām. Jau šī gada
rudenī klubs startēs arī Latvijas čempionātā! Turēsim
īkšķus par mūsu novada
sportistiem! Ar Ozolnieku
sporta skolas atbalstu tiks

TURNĪRA REZULTĀTI:
U12: 1.Ābols 2. Jenoti N
3.Baltie zibeņi 4.Jenoti E
5.FK Grāvēji 6.Jenoti J 7.Dzeltenie zibeņi 8. Ozolnieku
zīles.
U18 + VISI: 1.Moscow Never Sleep 2.Sarkano lukturu iela 3.IDK 4.A komanda
5.Lamzaks 6.GMT 7.Nezinu
8.Kurbads.

Ozolniekos,
Stadiona ielā 5,
Sporta centra
stadionā
norisināsies sezonas noslēdzošais pludmales
volejbola turnīrs. Sākums plkst.10.00.
Iepriekšēja pieteikšanās, rakstot uz e-pastu:
liene.brikse@gmail.com

11., 12. augustā Pērnavā,
Igaunijā,
norisinājās
Ziemeļvalstu čempionāts
ūdensmotocikliem ‘’Nordic Championship 2018’’.
Mūsu novadnieks Jānis
Uzars un jelgavnieks Kārlis Žūriņš no sacensībām
atgriezās ar godalgotām
vietām, taču pārējie
braucēji ieguva nozīmīgu
pieredzi un uzlaboja
meistarību tik augsta
līmeņa sacensībās.
Igaunijā
Ziemeļvalstu
čempionāts
norisinājās
otro reizi tā pastāvēšanas
vēsturē. Reizē tika sadalītas godalgas arī Igaunijas
Čempionāta otrajā posmā.
Sacensībās piedalījās rekordliels dalībnieku skaits
-113 braucēji no visas Eiropas, piedaloties 11 sporta
klasēs. Latviju pārstāvēja 8
braucēji – Kārlis un Kaspars
Žūriņi, Krista un Jānis Uzari,
Rolands un Ričards Fuksi,
Pēteris Līkums un Kārlis Bole. Ričards un Kārlis

devās trasē ar sēdus vadāmo motociklu jeb ‘’Runabout’’ klasē, bet mūsu
novadnieki startēja ‘’Ski’’,
jeb stāvus vadāmo ūdensmotociklu klasē.
Laikapstākļi
sportistiem
bija labvēlīgi, jo abas dienas pūta stiprs vējš, kas
radīja lielus viļņus, atklājot,
kurš trasē ir spēcīgākais.
Uz visaugstākā podesta
apbalvošanas ceremonijā
pēc 3 veiktiem braucieniem kāpa Jānis Uzars,
kurš ‘’SKI VETERAN GP1’’
klasē izcīnīja 1. vietu starp
11 braucējiem. Šajā klasē
brauca arī Pēteris Līkums
un Kaspars Žūriņš, kuri palika attiecīgi 6. un 8. vietā.
Krista Uzare, Pasaules
čempionāta ūdens motocikliem “UIM-ABP Aquabike World Championship”
dāmu klases līdere, šoreiz
5. vietā ‘’SKI LADIES GP1’’
klasē un ar 6. vietā ‘’SKI
GP2’’ klasē.
Solvita Cukere

Novadnieki trenējas kopā
ar pasaules čempionu

5. augustā, novada jauniešiem un pieaugušajiem bija iespēja Ānes
Jauniešu iniciatīvu centrā piedalīties bezmaksas vispārējās fiziskās
sagatavotības,
muguras
muskulatūras
nostiprināšanas
un
svarcelšanas
treniņos
kopā ar slaveno svarcēlāju, pasaules čempionu
Viktoru Ščerbatihu.
Sportists
personiskajā
saskarsmē ar novadniekiem pauda sirsnību, izcilas

trenera prasmes un vēlmi
dalīties ar klātesošajiem
vienkārši izpildāmos vingrinājumos savas veselības
nostiprināšanā un pareizā
smagumu celšanas tehnikā.
Aktivitātes
kopā
ar
svarcelšanas
čempionu
organizēja Ānes Jauniešu
iniciatīvas centrs sadarbībā
ar biedrību un Sporta klubu
“Gold Barbell” un Latvijas
Svarcelšanas federāciju.
Solvita Cukere

Novada jaunajiem jātniekiem veiksmīgi
starti LR Nacionālajā čempionātā
Augusta otrajā nedēļas
nogalē, 11. un 12. augustā,
norisinājās Latvijas
Republikas Nacionālais
čempionāts konkūra
astoņās dažādās kategorijās, kur JSK „Princis”
kluba biedri piedalījās
septiņās no tām.
JSK ”Princis” klubu
pārstāvēja 13 sportiskie
pāri, iegūstot godalgas
katrā kategorijā:

kopvērtējumā.
» Karīna Balonova ar
Roksādi izcīnīja 5.vietu
kopvērtējumā.
» Eva Vīnava ar
Graciuss izcīnīja 13.vietu
kopvērtējumā.
» Santa Vibāne ar Cadrills uzrādīja labus sacensību rezultātus.
• Juniori līdz 18 gadiem un
jaunie jātnieki līdz 21 gada
vecumam

• Poniji 1 grupa
» Marta Vildava ar Milky
Way izcīnīja 2. vietu
kopvērtējumā.
• Poniji 2 grupa
o Katrīna Asare ar Princi
izcīnīja 4.vietu kopvērtējumā.
• Jaunzirgu konkurencē
līdz 5 gadu vecumam
» Madara Pētersone ar
Nepālu izcīnīja 12.vietu
kopvērtējumā.
• Zirgi līdz 6/7 gadu
vecumam
» Līga Pētersone ar Nileone
izcīnīja 10. vietu kopvērtējumā.
• Jaunieši līdz 16 gadu
vecumam
» Madara Pētersone ar
Lilionu izcīnīja 1.vietu

» Madara Pētersone ar
Kapteini Cukuru izcīnīja 4.vietu kopvērtējumā.
• Amatieri
» Kristīne Baradovska
ar Gongu izcīnīja 3.vietu
kopvērtējumā.
» Linda Ansone ar Koridu
izcīnīja 12.vietu kopvērtējumā.
» Nanete Laima Ozola ar
Robertu Lī izcīnīja 16.vietu
kopvērtējumā.
» Lelde Bāra ar Lemann
uzrādīja labus sacensību
rezultātus.
Kopumā sacensībās JSK
„Princis” uzrādīja ļoti augstus sasniegumus, kā arī ir
viens no klubiem ar lielāko
dalībnieku skaitu, kuri
piedalījās LR Nacionālajā

Ervins Vēveris izcīna
divas bronzas godalgas
Limbažos norisinājās Latvijas čempionāts smaiļošanā un kanoe airēšanā, kur
piedalījās arī Ozolnieku novada domes
deputāts Ervins Vēveris, izcīnot divas
bronzas godalgas smaiļotāju četriniekā
1000 m un 200 m distancēs.

čempionātā.
JSK „Princis” ļoti lepojas
ar kluba biedri Madaru
Pētersoni, kura ar 8
gadus veco zirgu Libertu
pārstāvēja ne tikai klubu,
bet arī Latviju Eiropas
čempionātā bērniem,
junioriem un jaunajiem
jātniekiem, kas norisinājās no 8. līdz 15.jūlijam
Francijā, Fontainebleau
pilsētā.
Madara Pētersone dalās
izjutās par sacensībās
Francijā piedzīvoto:
„Šajās sacensībās biju
pārsteigta par lielo
dalībnieku un zirgu skaitu.
Biju gaidījusi tehniski
sarežģītākus maršrutus,
taču tie tāpat bija grūti – katrā maršrutā bija
divkāršā un trīskāršā
sistēma un lielais ūdens
grāvis. Laukums bija reljefains, kas radīja papildus
sarežģītību. Interesanti
bija tas, ka pamatmaršruts
bija uz zāles laukuma, bet
iesilde uz smilšu, kas radīja
papildus tehniskas nianses.
Esmu priecīga, ka man bija
iespēja piedalīties šādās
sacensībās kopā ar citu
Eiropas valstu stiprākajiem
bērniem. Paldies trenerei
Līgai Pētersonei par to,
ka iedeva man savu zirgu
Libertu šīm sacensībām, un
tētim Andrim Pētersonam
par to, ka aizveda mani uz
Franciju! Esmu pateicīga
visiem, kuri mani atbalstīja!”
Līga Pētersone
JSK „Princis” trenere

Ozolnieku airēšanas kluba
sportists Kārlis Rušmanis
izcīna medaļas

Limbažos norisinājās LR junioru U23
čempionāts smaiļošanā un kanoe
airēšanā, kur Ozolnieku airēšanas kluba sportists Kārli Rušmani godam
pārstāvēja novadu, izcīnot medaļas - vienu sudraba C1 laivu klasē 1000 m distancē un divas bronzas medaļas 200 m
un 500 m distancē.
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Ūdens moto sportisti
atved godalgas no lielākā
Ziemeļvalstu čempionāta

OZOLNIEKU AVĪZE / SPORTS
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AICINĀM IESAISTĪTIES OZOLNIEKU NOVADA KOLEKTĪVOS!
Garozas pakalpojumu centrā “ Eži”

No 3.septembra Garozas gleznošanas studija aicina visa vecuma interesentus uz gleznošanas nodarbībām Annas Kaltiginas
vadībā.
No plkst.11.00 - 2.kursa nodarbības,
No plkst.18.00 – jauno gleznotāju nodarbības.

No oktobra deju kopa “ Garroze” Maijas Medinikas vadībā aicina jaunus dalībniekus.
Mēģinājumi notiek katru trešdienu no plkst.18.00 - 20.00

OZOLNIEKU AVĪZE / KULTŪRAS ZIŅAS

Ānes kultūras namā

Eiropas deju kolektīvs “Čaukstenes” Laumas Zeltiņas vadībā aicina pievienoties jaunus dalībniekus.
Mēģinājumi notiek pirmdienās no plkst. 18:00 - 20:00 un trešdienās 18:00 - 20:00.
Jauniešu teātra pulciņš režisores Mārītes Vaseles vadībā gaida jaunus dalībniekus. Mēģinājumi notiek trešdienās un ceturtdienās
no plkst. 16:00 - 18:00

Ozolnieku vidusskolā darbojas Ozolnieku bērnu folkloras kopa “Knipati”. Vadītāja Inese Mičule. Tālrunis uzziņām 26355642

Kolek vs
Bērnu muzikālais
teātris “Nianse”
5-10 gadi

Uzņemšanas laiks
3. un 7. septembrī
17.00
Jāprot norunāt dzejoli
un nodziedāt
dziesmiņu!

Mēģinājuma dienas
Pirmdienas
Ceturtdienas

Kolek va vadītājs
Ingūna Pētersone
27731017

Jauniešu koris

11. septembrī 18.00

Otrdienas
Piektdienas
Otrdienas
Ceturtdienas
Otrdienas

Rūta Bergmane
28328935
Dace Vilne
26730840
Ginta Āriņa
29477877
Jānis Liepiņš
20099412
Mārīte Skrinda
29428013

Ozolnieku novada
6. septembrī 19.00
ama erteātris
Sieviešu vokālais
4. septembrī 17.30
ansamblis “Madara”
Jauktais koris “Līga” 5. septembrī 17.00
Senioru deju kopa
“Ozolnieki”
Vokālais ansamblis
“Procesā”
Jauniešu teātra
studija

23. septembrī 18.00
Aicinām kungus vai
pārus!
17. septembrī 19.00
6. septembrī 17.00

Foto studija

13. septembrī 19.00

Solo stundas

Sazinā
pasniedzēju!

Pirmdienas
Trešdienas
Ceturtdienas
Svētdienas
Pirmdienas
Ceturtdienas
Otrdienas
Ceturtdienas
Otrdienas
Ceturtdienas

Maksas nodarbības
Otrdienas
Trešdienas
Ceturtdienas
15-20
19. septembrī 16.00
Trešdienas

Krists Boitmanis
26465837
Antra Leite
Straume
26129150
Aigars Dāboliņš
29254513

Evija Lagzdiņa
26411308

Bērnu un jauniešu
mākslas studija
“Krāsu pasaka”
5 -15 gadi
Bēbīšu skola
“Mazulis”
3 mēn. – 3 gadi

4. un 6. septembrī
Sazinā
pasniedzēju!

Otrdienas
Ceturtdienas

Solvita Grasmane
22037566

“Gudrās Pūcītes
skola”
3- 5 gadi
Cigun

4. un 6. septembrī
Sazinā
pasniedzēju!
5. septembrī 19.00

Otrdienas
Ceturtdienas

Solvita Grasmane
22037566

Trešdienas

Ieva Zakrepska
26750994

Ilze Nakopitjana
– Simkina
29739493

Saistošie noteikumi Nr.16/2018
“Grozījumi 2016.gada 11.oktobra Ozolnieku novada domes
saistošajos noteikumos Nr.16/2016
“Par nekustamā īpašuma nodokli Ozolnieku novadā””
Izdoti saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu
un likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1.punktu, 2.1.daļu, 2.panta
8.1 daļu, 3.panta 1.4, 1.6 daļu, 9.panta otro daļu
1. Izdarīt Ozolnieku novada domes 2016.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos
Nr.16/2016 „Par nekustamā īpašuma nodokli Ozolnieku novadā” šādus grozījumus:
1.1. Papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu ar likuma “Par nekustamā īpašuma
nodokli” 3.panta pirmo daļu un svītrot no tiesiskā pamatojuma likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 15.punktu.
1.2. Papildināt saistošos noteikumus ar jauniem 3., 4. un 5. punktiem sekojošā redakcijā:
„3. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes – 0,2% no kadastrālās vērtības – piemēro dzīvokļa
īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai
koplietošanas telpu platībai, viena dzīvokļa mājām, divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav
sadalītas dzīvokļa īpašumos, kā arī telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir
dzīvošana, ja šie nekustamā īpašuma nodokļa objekti (turpmāk – objekti) netiek izmantoti
saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot valsts, pašvaldības un pašvaldības kapitālsabiedrību
īpašumā vai valdījumā esošos objektus:
3.1. fizisko personu īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošajiem objektiem, ja
objektā taksācijas gada 1.janvārī plkst.0.00 dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai. Ja objektā taksācijas gada 1.janvārī plkst.0.00 dzīvesvieta nav deklarēta nevienai personai, piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no objekta
kadastrālās vērtības;
3.2. juridisko personu, individuālo komersantu, ārvalstu komersantu un to pārstāvniecību
īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošajiem objektiem, ja objekts ir izīrēts
dzīvošanai, no nākamā mēneša pēc īres tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā, un ja
taksācijas gada 1.janvārī plkst.0.00 tajā dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai.
Ja objektā taksācijas gada 1.janvārī plkst.0.00 dzīvesvieta nav deklarēta nevienai personai, piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no objekta kadastrālās
vērtības.
4. Saistošo noteikumu 3.1. apakšpunkta nosacījumu nepiemēro fizisko personu īpašumā,
tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošām dārza mājām ar kopējo platību līdz 25m2 un ekspluatācijā nenodotām ēkām, kuru būvniecībā nav pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais
kopējais būvdarbu veikšanas ilgums.
5. Saistošo noteikumu 3.2. apakšpunktā noteiktajā gadījumā nekustamā īpašuma nodokļa
likmi 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības piemēro ar nākamo mēnesi pēc tam, kad:
5.1. dzēsts zemesgrāmatas nostiprinājums par īres tiesībām objektā;
5.2. izbeidzies zemesgrāmatas nostiprinājumā norādītais objekta īres tiesību termiņš, ja
zemesgrāmatā nav iesniegta informācija par īres tiesību termiņa pagarinājumu vai
dzēšanu;
5.3. izbeidzies par objektu noslēgtais īres līgums, ja tas izbeidzies pirms zemesgrāmatas
nostiprinājumā norādītā īres tiesību termiņa. Šādā gadījumā nodokļa maksātājam ir
pienākums viena mēneša laikā pēc līguma izbeigšanās informēt pašvaldību par īres
līguma izbeigšanos pirms termiņa.”
1.3. Mainīt noteikumu 3.-9.punktu numerāciju, attiecīgi tos numurējot kā noteikumu 6.-12.
punktus.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī.
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs 			

Dainis Liepiņš

Ozolnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.16/2018
„Grozījumi 2016.gada 11.oktobra Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos
Nr.16/2016 „ Par nekustamā īpašuma nodokli Ozolnieku novadā””
paskaidrojuma raksts
1.

2.

3.

4.

Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Īss projekta satura
izklāsts

Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības
budžetu
Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmēj-

Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmajā
daļā ir noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa likmi vai
likmes no 0,2 līdz 3 procentiem no nekustamā īpašuma
kadastrālās vērtības nosaka pašvaldība savos saistošajos
noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada
1.novembrim.
Saistošie noteikumi paredz, ka nekustamā īpašuma nodokļa
likme 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības tiks
piemērota arī dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai,
kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai
koplietošanas telpu platībai, viena dzīvokļa mājām, divu vai
vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas dzīvokļa īpašumos,
kā arī telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids
ir dzīvošana, ja objektā taksācijas gada 1.janvārī plkst.0.00
dzīvesvieta nav deklarēta nevienai personai.
Nosakot speciālo regulējumu nekustamā īpašuma nodokļu
likmēm, paredzama nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumu
palielināšanās. Šo ietekmi nav iespējams precīzi noteikt, jo tas
atkarīgs no iedzīvotāju aktivitātes saistībā ar deklarēšanos
mājokļos.
Saistošie noteikumi attiecas uz visiem nekustamā īpašuma
nodokļu maksātājiem, kuru īpašumā ir dzīvokļa īpašuma
sastāvā esošas ēkas daļas, kuras lietošanas veids ir dzīvošana,

5.

Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu un maksāšanas
paziņojumu izdošanu atbilstoši šo saistošo noteikumu
nosacījumiem veic Ozolnieku novada pašvaldības Finanšu un
grāmatvedības daļa.

6.

Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

4.

Saistošie noteikumi attiecas uz visiem nekustamā īpašuma
nodokļu maksātājiem, kuru īpašumā ir dzīvokļa īpašuma
sastāvā esošas ēkas daļas, kuras lietošanas veids ir dzīvošana,
viena dzīvokļa mājas, divu vai vairāku dzīvokļu mājas, kas
nav sadalītas dzīvokļa īpašumos, kā arī telpu grupas
nedzīvojamās ēkās, kur u lietošanas veids ir dzīvošana.

Konsultācijas nav veiktas.

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes
2018.gada 19.jūlija sēdes lēmumu Nr.3
(protokols Nr.7)
Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.15/2018
“Grozījumi Ozolnieku novada domes
2009.gada 13.oktobra saistošajos noteikumos Nr.27/2009 „Ozolnieku novada
pašvaldības nolikums” ”
Izdoti saskaņā
ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu
Izdarīt Ozolnieku novada domes 2009.gada 13.oktobra saistošajos noteikumos Nr.27/2009
„Ozolnieku novada pašvaldības nolikums” (turpmāk - Nolikums) šādus grozījumus:
1. Papildināt 7.1.punktu ar 7.1.21.apakšpunktu sekojošā redakcijā:
“7.1.21. Ozolnieku Sporta skola”
2. Papildināt 24.punkta ievaddaļu aiz vārdiem “sociālais aprūpes centrs “Zemgale”” ar vārdiem
“Ozolnieku Sporta skola”.
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs 			
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Saistošo noteikumu Nr.15/2018
„Grozījumi Ozolnieku novada domes 2009.gada 13.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.27/2009 „Ozolnieku novada pašvaldības nolikums”
paskaidrojuma raksts
SADAĻAS NOSAUKUMS

SADAĻAS PASKAIDROJUMS

1.Projekta nepieciešamības
pamatojums

2018.gada 15.maijā Izglītības ministrijas Izglītības
iestāžu reģistrā tika reģistrēta Ozolnieku novada
domes dibināta profesionālās ievirzes izglītības
iestāde Ozolnieku Sporta skola.

2. Īss projekta satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem papildināts nolikuma 7. un 24.punkts, iekļaujot jaundibināto
pašvaldības izglītības iestādi - Ozolnieku Sporta
skolu.

3.Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav attiecināms

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

Nav attiecināms

5.Informācija par administratīvajām Nav attiecināms
procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Nav attiecināms

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs 			
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OZOLNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA IZNOMĀ ZEMESGABALUS
Pieteikumi par zemesgabalu nomu, saskaņā ar Ozolnieku novada
domes saistošo noteikumu Nr.7/2013 „Par neapbūvētu zemesgabalu
iznomāšanas kārtību bez apbūves tiesībām un nomas maksas apmēru
Ozolnieku novadā” 7.punktu, iesniedzami paziņojumā noteiktajā termiņā
Ozolnieku novada domē Stadionā ielā 10, Ozolniekos, 2.kabinetā.
Paziņojuma Iznomājamā
ievietošanas zemesgabala
datums
nosaukums
16.08.2018.

“PAVASARI”,
Salgales
pagasts

16.08.2018.

-
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APSTIPRINĀTI
ar Ozolnieku novada domes
2018.gada 19.jūnija lēmumu Nr.6 (prot. Nr.7)
PRECIZĒTI
ar Ozolnieku novada domes
2018.gada 23.augusta lēmumu Nr.4 (prot. Nr.9)

likmēm, paredzama nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumu
palielināšanās. Šo ietekmi nav iespējams precīzi noteikt, jo tas
atkarīgs no iedzīvotāju aktivitātes saistībā ar deklarēšanos
mājokļos.
15

Kadastra
apzīmējums
5478 007
0295

Platība Pieteikšanās Grafiskais Nomas
termiņš
pielikums maksas
apmērs
1,64ha 16.09.2018.

54440060077 1,2 ha
54440060189 2,5 ha

16.09.2018.

Zemes gabala
izmantošanas
veids

pdf

60 - 100 Lauksaimniecības
eiro/ha
produkcijas
gadā
ražošana

pdf

60 - 100 Lauksaimniecības
produkcijas
eiro/ha
ražošana
gadā

Jānis Gailis
1940 Rūdolfs Šleiners
1990
AIZSAULĒ Vera Folomejeva 1937 Nadežda Mirojevska 1936
AIZGĀJUŠI Brigita Indriksone 1948 Ņina Vītola
1959

OZOLNIEKU AVĪZE / SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.16/2018

plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības
budžetu
Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības
teritorijā

Aizvadīta saliedējoša “Vasaras nometne jauniešiem „Tuvu-2018””
16

Ar
daudzveidīgām
aktivitātēm aizvadīta
diennakts nometne
Ozolnieku
novada
jauniešiem vecumā
no 13 līdz 17 gadiem.
Nometne
norisinājās no 2. līdz 6.jūlijam nometņu centrā
“Ganības” ar mērķi
piedāvāt jauniešiem
veselīgu, attīstošu, uz
pozitīvām vērtībām
balstītu
un
pilnvērtīgu brīvā laika
pavadīšanas iespēju
vasarā, lai jaunieši
iegūtu
noderīgas
zināšanas turpmākai
dzīvei, mācītos sadarbību, atbildību un
drosmi.
Biedrības “Tuvu” organizētā nometne notika
jau 5. gadu, un jauniešu
pozitīvās atsauksmes, kā
arī pozitīvā pēcgarša ir tā,
kas šīs nometnes liek atkārtot atkal gadu no gada.
Tādēļ esam pateicīgi, ka
ar atbalstītāju palīdzību
varam tās organizēt.
Jau nometnes pirmajā dienā jaunieši piedalījās SIA “UPPE”
darbinieku
veidotajā
dienas pārgājienā, kur

nācās pārbaudīt ne vien
savas zināšanas dažādu šķēršļu pārvarēšanā,
bet tas arī fantastiski
saliedēja komandas un
jau pirmajā dienā radīja
jaunas draudzības, atvēra
noslēgtos un smaidīgus
darīja nobijušos. Nometnē jauniešiem bija iespēja
izpausties dažādos vir-

ti akmeņi un skaistas
krūzītes. Atraktīvā loka
šaušana
profesionāļu
vadībā ļāva saprast šo
sporta veidu niansēs, bet
stikla rotu darbnīcā bija
iespēja izgatavot skaistas
un oriģinālas lietas, kā
arī profesionāla trenera
vadībā jauniešiem bija
iespēja apgūt braukšanas

zienos, apgūstot ko jaunu caur sešām dažādām
interešu grupām. Jaunieši piedalījās foto sesijā, kļūstot par foto
modeļiem,
kulinārijas
darbnīcā vadītāja iemācīja, kā gardo šokolādes
krēmu var pagatavot no
veselīgām sastāvdaļām,
mākslas darbnīcā tapa
magnēti,
apglezno-

knifus ar SUP dēli. Vienā no nometnes dienām jaunieši piedalījās
olimpiādē, mobilajā orientēšanās, nakts spēlē un
foto orientēšanās pasākumos. Šogad pasākumā
bija iekļauts arī sociālais
projekts, kas norisinājās pirmo reizi, taču tas
bija tik ļoti saliedējošs un
priecīgs notikums visiem

iesaistītajiem, ka noteikti notiks arī nākamgad.
Jaunieši kopā ar vadītājiem kādai kundzei nojauca pussabrukušu šķūnīti,
palīdzot atbrīvoties no šī
grausta. Bija aizkustinoši
redzēt, cik daudz paveiktais nozīmē ne tikai
kundzei, bet arī pašiem
jauniešiem. Vakara pasākumā viņi ar lepnumu
stāstīja, kas paveikts, un
ar gandarījumu secināja,
ka tas noteikti jāatkārto
arī citās “Tuvu” nometnēs. Vienā no nometnes
dienām daudz domājām
par tēmu “Īsta mīlestība
gaida”. Šajā laikā mēģinājām apjaust savu personisko vērtību, kā varam
mācīties no citu cilvēku
dzīvēm un mēģināt nepieļaut tās pašas kļūdas.
Pavisam nemanot pienāca arī atvadīšanās diena,
kad varējām novērtēt
to, kas piedzīvots, un
dzirdēt no jauniešiem
aizkustinošas atzīšanās,
tādas kā “šis ir labākais,
kas ar mani noticis”, “šī ir
vislabākā nometne, kurā
esmu bijusi”, “paldies par
kārtējo izcilo nometni,
rīkojiet vēl un vēl”, “kaut

tā būtu ilgāka...”. Kaut
nedaudz piepildīsim jauniešu lūgumu - brīnišķīgā
paradīze zemes virsū –
„Ganības” - Nometņu
vieta - Camp site jau ir
rezervēta
nākamajam
gadam, un nometne notiks 6 dienas.
Pateicamies
par atbalstu nometnes
tapšanā
visiem
brīvprātīgajiem un viņu
ģimenēm, kuri veltīja
dārgāko no sevis - laiku! Liels paldies arī atbalstītājiem - Ozolnieku
novada
pašvaldībai
par
līdzfinansējumu
nometnes norisei, SIA
„UPPE”, GAiN Germany,
GPU Nākotne un personīgi Aigaram Jankunam, Reklāmas un Zīmogu fabrikai, Aleksandram
Bondaram no GRAND
Father Hoodies, “Ganības” – Nometņu vieta –
Camp site.
Vairāk par Ozolnieku
novada biedrības “Tuvu”
paveikto un plānoto var
uzzināt: www.biedribatuvu.lv, facebook/tuvu,
instagram/biedribatuvu.
Zane Rautmane,
Biedrība “Tuvu”

Salgales pagastā aizvadīta aizraujoša daudzbērnu ģimeņu nometne
21. jūnija Ozolnieku novada domes sēdē deputāti
nolēma piešķirt finansiālu atbalstu 500 eiro
apmērā biedrībai „Ozolnieku novada daudzbērnu ģimeņu biedrība”
projekta “Nometne Ozolnieku novada daudzbērnu ģimeņu bērniem un
jauniešiem ar vecākiem
- 2018” īstenošanai. Ozolnieku novada pašvaldības
līdzfinansētā, Daudzbērnu ģimeņu biedrības un
atbalstītāju organizētā
diennakts nometne Ozolnieku novada esošajām
un topošajām daudzbērnu
ģimenēm norisinājās no
10. līdz 12.augustam Salgales pagastā, vienkopus
pulcējot 58 dalībniekus –
21 pieaugušo, 37 bērnus
un jauniešus vecumā no 2
līdz 18 gadiem.
Nometnē piedalījās Ozolnieku novada daudzbērnu ģimenes ar mērķi
iepazīstināt un izglītot
bērnus un jauniešus par
dzīves vidi, uzņēmējdarbī-

bas iespējām lauku teritorijā, veselīgu dzīvesveidu,
paaudžu sadarbību, kā arī
popularizēt vērtīborientētu
jaunās paaudzes audzināšanu un sociālo integrāciju.

Nometnes dalībnieki pateicas Salgales evaņģēliski luteriskajai baznīcai un Andai
Silgailei par iespēju iepazīt
dievnamu un ieklausīties
ērģeļu mūzikā. Salgales pagasta patriots Edgars Pau-

Uzrunājot
nometnes
jaunākos dalībniekus, visspilgtāk atmiņā par nometnē aizvadītajām dienām
viņiem paliks kopīgais laivu
brauciens no „Baznīckroga” līdz „Aučiem” Salgales
pagastā, kas devis jaunus,
spilgtus iespaidus un ļāvis
pazīstamu apkārtni un
vides objektus, piemēram,
Staļģenes tiltu pār Lielupi
un „Aučus”, ieraudzīt no cita
skatupunkta.

lovičš iepazīstināja ģimenes
ar Salgales vecās un jaunās
baznīcas vēsturi, tuvējo apkārtni, „Aučiem” un jaunās
muzeja ēkas būvniecības
procesu. Paldies „Auču”
saimniekiem par iespēju
iepazīt tuvējo apkārtni un
sarīkot pikniku pie jaunās
muzeja ēkas!
Gan lielie, gan mazie
nometnes dalībnieki bija
sajūsmināti par Artūra
Vaseļa organizētajiem un

vadītajiem nakts un dienas
orientēšanās pasākumiem,
vairāk iepazīstot Garozas
ciema apkārtni un ievērojamākās vietās dažādās diennakts daļās.

Paldies “Bētru” saimniekiem –
Grosu ģimenei – par silto
uzņemšanu un izzinošajām
aktivitātēm lauku saimniecībā!
Tur varēja iepazīties ar plašo
dārzu, dažādām augļu koku
un krūmu šķirnēm, uzzinājām
kā top gardās cidoniju sukādes
un tiek iegūts medus. „Bētrās”
degustējām dažādas ābolu un
bumbieru šķirnes, sukādes un
cidoniju saldējumu ar medu.
Nometnē norisinājās arī erudīcijas konkursi, sportiskas
aktivitātes, un ģimenes
stāstīja par saviem vaļaspriekiem.
Raimonds Zariņš, Ozolnieku
novada Daudzbērnu ģimeņu
biedrības vadītājs, neraugoties uz ieguldīto apjomīgo
nometnes sagatavošanas
darbu, ir gandarīts par
kopīgo veikumu. Nometnes

laikā Daudzbērnu ģimeņu
biedrība nometnes mājvietā
Garozas pamatskolā pacēla
mastā Ozolnieku novada
karogu, kuru dāvāja skolai
par piemiņu no šī jaukā notikuma.
Nometne Salgales pagastā
bija Ozolnieku novada
Daudzbērnu ģimeņu biedrības trešais šogad kopīgi aizvadītais pasākums. Pavasarī
ģimenes tikās netradicionālajās sporta spēlēs, jūnijā
iepazina latviskās tradīcijas
ielīgošanas pasākumā, kam
sekoja nometne augustā.
Vēl šogad Daudzbērnu
ģimeņu biedrība plāno organizēt kopīgu patriotisku
pasākumu par godu Latvijas
simtgadei.
Novada
daudzbērnu
ģimenes dalībai biedrības
pasākumos var pieteikties,
rakstot e-pastu:daudzberni@ozolnieki.lv vai biedrības
lapā: https://www.facebook.
com/OZdaudzberni/.
Solvita Cukere

