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Ozolnieku novada dome 2018.
gada 21.jūnija sēdē pieņēma 
lēmumu Nr. 9 “Par Ozolnieku 
novada Attīstības program-
mas izstrādes uzsākšanu”.
Attīstības programma ir 
teritorijas attīstības plāno-
šanas dokuments, kurā tiek 
atspoguļotas pašvaldības 
un sabiedrības darbības, lai 
īstenotu Ozolnieku novada 
ilgtspējīgas attīstības stra-
tēģijā 2012. – 2036. gadam 
noteiktos mērķus: aktīva un 
izglītota sabiedrība, inovatīva 
publiskā pārvaldība, pievilcī-
ga, mūsdienīga un ilgtspējīga 
dzīves vide. 
Teritorijas attīstības plānoša-
nas dokumentu izstrāde un 
īstenošana nav iedomājama 
bez sabiedrības iesaistes, 
tādēļ, uzsākot Attīstības 

programmas izstrādi, tika 
organizēti šādi pasākumi:

1. jomu izvērtēšanas un at-
tīstības plānošanas darba 
sanāksmes;

2.iedzīvotāju sapulces Ozol-
nieku novada pagastos. 

Ozolnieku novada attīstības 
programmas 2019.-2025.
gadam jomu izvērtēšanas un 
attīstības plānošanas darba 
sanāksmes tika organizētas 
pēc noteikta grafika:

• Izglītības, kultūras, sporta 
un veselības veicināšanas 
sanāksme norisinājās 
12.septembrī Ānes kultū-
ras namā;

• Labklājības, t.sk. sociālās 
palīdzības un atbalsta, 
sabiedrības drošības, 
ekonomiskās aktivitātes, 
nodarbinātības un novada 

pārvaldes izvērtēšanas 
sanāksme norisinājās- 
17.septembrī Garozas 
pakalpojumu centrā;

• Mājokļu politikas un 
inženierinfrastruktūras 
(t.sk. ielas, ceļi, pagalmi, 
meliorācija, ielu apgais-
mojums, ūdensapgāde 
un notekūdeņi, siltumap-
gāde) analīzes sanāksme 
norisinājās  27.septembrī 
Ozolnieku tautas namā.

Ozolnieku novada Attīstības 
programmas 2019.-2025.
gadam jomu darbības 
izvērtēšanas sapulces 
pagastos tika organizētas 
2018.gada oktobrī: 

• 22.oktobrī  Salgales 
pagasta Emburgas 
ciema iedzīvotāji kopīgi ar 
pašvaldības un pašval-

dības iestāžu vadītājiem 
strādāja Salgales pagasta 
pārvaldē;

• 24.oktobrī  norisinājās 
nākamā tikšanās Cenu 
pagasta Branku ciema 
pakalpojumu centrā;

• tikšanās ar novada 
iedzīvotājiem noslēdzās 
25.oktobrī Ozolnieku 
Tautas namā.

Teritorijas attīstības plāno-
šanas dokumentu izstrādē 
kopā ar pašvaldības iestāžu 
darbiniekiem līdzdarbojās 69 
Ozolnieku novada iedzīvotāji, 
kuri ir ieinteresēti Ozolnieku 
novadā notiekošajā,  ir gatavi 
gan izteikt savu viedokli par 
padarītajiem darbiem, gan 
sniegt priekšlikumus nova-
da izaugsmei , lai kopā ar 
pašvaldību veidotu Ozolnieku 

novadu par vēl labāku dzīves 
un darba vidi mums visiem.  
Sanāksmēs iegūtā informācija 
tiks apkopota un strukturēta, lai 
jaunajā plānošanas dokumentā 
noteiktu attīstības prioritātes 
nākamajiem 7 gadiem, kā 
arī sagatavotu rīcības plānu 
un investīciju plānu 3 gadu 
periodam. 
Izstrādātā Attīstības program-
mas sagatavotā redakcija tiks 
prezentēta sabiedrībai, kā arī 
tiks organizēta tās sabiedriskā 
apspriešana. Par sabiedriskās 
apspriešanas laiku informācija 
tiks publicēta gan pašvaldības 
mājaslapā www.ozolnieki.lv, 
sociālajos tīklos un pašvaldības 
informatīvajā izdevumā „Ozol-
nieku Avīze”. 

Inese Baumane,
 Attīstības un projektu daļas 

vadītāja

Iedzīvotāji iesaistās Attīstības programmas 2019. – 2025. gadam izstrādē

Godājamie novadnieki- bērni, skolēni, jaunieši, ģimenes un 
sirmgalvji! Novembrī mēs kopīgi esam piedzīvojuši lielu un 
neaizmirstamu mūsu valsts dzimšanas dienu, kuru tik ilgi 
esam gaidījuši, jo 100 gadu mūžs tiek dots tikai izredzētajiem. 
Mūsu vecāki un vecvecāki ir nodzīvojuši tikai daļu Latvijas 
mūža, tālāk sniedzas vien mūsu senču dvēseļu ceļš, fotogrāfi-
jas, piemiņas lietas un atmiņas, ko rūpīgi glabā katra dzimta. 
No katras dzimtas cilvēku likteņu pavedieniem veidojas lielais 
un daudzkrāsainais Latvijas simtgades pavedienu raksts, kas 
savijies lielā laika kamolā. Šķetinot šo kamolu, redzam, cik 
daudz Latvijas cilvēki ir pārcietuši, tomēr izturējuši un vien-
mēr spējuši atkal celties jaunam attīstības posmam. Kamolā 
ievītas atmiņas par latviešu strēlnieku varonību un Latvijas 
valsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstes kuplo dzimtu. Daudzu 
atmiņās saglabājušies „Zelta Ulmaņlaiki”, kas ļāva valstij no-
stiprināties un attīstīties. Ikdienas darbā Latvijai un savam 
novadam atcerēsimies Kārļa Ulmaņa reiz sacīto: “Lai mūsu 

valsts būtu stipra, mums katram pašam jābūt stipram!”
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Pateicoties iedzīvotāju bal-
sojuma rezultātiem un komi-
sijas vērtējumam, Ozolnieku 

novads otro gadu pēc kārtas 
iekļuvis konkursa “Ģimenei 
draudzīgākā pašvaldība” fi-
nālā. 
Konkursa nākamā kārta 
turpinājās 15.novembrī, kad 
Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijas 
(VARAM) izveidota komisija 
viesojās finālā iekļuvušajās 
pašvaldībās un vērtēja to at-
bilstību “Ģimenēm draudzī-
gākās pašvaldības” titulam. 
Ozolnieku novadā komisija 

Ozolnieku novads konkursa “Ģimenei 
draudzīgākā pašvaldība 2018” finālā

Konkurss
„Radi gaismu novadam”

apskatīja skeitptarku un par 
iepriekšējā gadā konkursā 
iegūto naudas balvu labie-
kārtotos bērnu rotaļu lauku-
mus. Novada ciemiņi viesojās 
Brankās, ģimenēm draudzī-
gās biedrības “Tuvu” telpās. 
Pēc tam komisija apmeklēja 
Teteles pamatskolu, kurā ti-
kās ar skolas direktori Jeļenu 
Žoidi un vizītes noslēgumā 
baudīja kultūras programmu 
Ānes jauniešu centrā.
Konkursā tiek vērtēti ne vien 
iedzīvotāju balsojuma rezul-
tāti, bet arī katras pašval-
dības iesniegtie un publiski 
pieejamie administratīvie un 
dzimstības dati, bērna pie-
dzimšanas pabalsti, ēdinā-
šanas izmaksas izglītības ies-
tādēs, pašvaldības atbalsts 
interešu izglītībā un citos 
pakalpojumos ģimenēm ar 

bērniem, kā arī daudzbērnu 
ģimeņu un bērnu skaits paš-
valdībā kopumā..
Konkurss norisinās otro 
gadu, lai izceltu labākos pie-
mērus un risinājumus, kā 
pašvaldības rūpējas par ģi-
menēm. Šī gada vērtēšanas 
komisijā ir pārstāvji no VA-
RAM, Labklājības ministrijas, 
Izglītības un zinātnes minis-
trijas, Latvijas Pašvaldību sa-
vienības, biedrības “Latvijas 
Daudzbērnu ģimeņu biedrību 
apvienība” un Pārresoru ko-
ordinācijas centra sadarbības 
platformas “Demogrāfisko 
lietu centrs”.

Sabiedrisko attiecību un 
informācijas daļa

CENU PAGASTA PĀRVALDNIECES PIEŅEMŠANAS LAIKI
Cenu pagasta pārvaldniece Evita Lapsenberga klientu maksājumus pieņem 
Ānes kultūras namā, Celtnieku ielā 12b, Ānē, pieņemšanas laikos ceturtdienās 
no plkst. 8.00-12.00 un 12.45-19.00. Drīzumā iedzīvotāji varēs iesniegt arī dek-
larācijas.
Ar Evitu Lapsenbergu var sazināties pa tālruni: 63048077 vai 29797970 
un uzdot jautājumus, sūtot e-pastu: evita.lapsenberga@ozolnieki.lv.

INFORMĀCIJA ĀNES IEDZĪVOTĀJIEM
Sākot ar 2018.gada 5. novembri SIA “ĀNE EP” apkalpos klientus klātienē Celtnie-
ku ielā 8,  veikala “VESKO” ēkā, Ānē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā:
Pirmdienās: 08:00-19:00 (12:00-13:00 pusdienas pārtraukums);
Trešdienās: 13:00-17:00;
Piektdienās: 08:00-15:00 (12:00-13:00 pusdienas pārtraukums).
Pārējās darba dienās klientu apkalpošana notiks attālināti, atbildot uz zva-
niem pa tālruņa nr. 23884353 un e-pasta: ane_ep@inbox.lv vēstulēm.
Valdes locekles Jeļenas Baranovskas pieņemšanas laiks:
Ceturtdienās: 10:00- 12:00

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.

INFORMĀCIJA PAR TERITORIJU PIE 
ĀNES UN DŽAMMU DĪĶIEM SAKOPŠANU
Pamatojoties uz Ozolnieku novada Būvvaldes 
Atzinumu par būves pārbaudi Nr. BIS-
BV-19.9-2018-4655 un saskaņā ar Valsts Vides 
dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldes 
atzinumiem Nr.JE18AZ0136 un Nr.JE18AZ0135, 
Ozolnieku novada dome 2018. gada 23. augustā 
nolēma uzsākt Ānes dīķa, Ānes ciemā, un Džammu 
dīķa, Branku ciemā, teritorijas labiekārtošanas 
darbus, kas paredz:

1. vidi degradējošo, nelikumīgi būvēto 
bezsaimnieka būvju demontāžu;

2. teritoriju planēšanu;
3. teritoriju rekultivāciju, labiekārtojot tās ar 

aktīvās atpūtas infrastruktūru.
Atgādinām iedzīvotājiem, ka līdz 2019.gada 
aprīlim jāatbrīvo degradētās teritorijas no 
sev piederošām lietām, lai pašvaldība var 
veikt teritoriju labiekārtošanas projekta 
īstenošanu.

Inese Baumane,
Attīstības un projektu daļas vadītāja

Iedzīvotāji var sazināties ar Pašvaldības policijas 
darbiniekiem

PAŠVALDĪBAS POLICIJAS IECIRKŅA TĀLRUŅA NR. 20029099

Pāvels Mozaļevs, Pašvaldības policijas priekšnieka pienākumu izpildītājs, 
tālr.27000850.

Raivis Indriksons, Pašvaldības policijas inspektors Salgales pagastā,
tālr. 28381801.

Georgijs Lukjanovs, Pašvaldības policijas inspektors Ānē, tālr.28374404

Jurijs Antonovs, Pašvaldības policijas inspektors Brankās, tālr. 29232343.

Māris Cimdars, Pašvaldības policijas inspektors Ozolniekos, tālr. 20380507. 

Edgars Rečs, tālr. 27034189, asistē policijas inspektoriem noslogojuma brīžos, 
uzrauga ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu Ozolnieku novadā

Gada tumšākajā laikā, 
kad vieni svētki nupat 
aizvadīti, bet nākamos 
vēl tikai gaidām, turpinā-
sim pērn aizsākto tradīci-
ju – konkursu „Radi gais-
mu novadam”. Tā mērķis 
ir rosināt un aktivizēt 
iedzīvotāju interesi par 
novada gaismas vizuālā 
noformējuma iespējām, 
veicināt ēku izgaismoša-
nas tradīciju novadā un 
kopīgi radīt gaišu svētku 
noskaņu gada vistumšā-
kajā laikā.

Aicinām ikvienu iedzīvotāju 
ar izgaismotu rotājumu pa-
līdzību veidot gaišus savus 
namus, izrotāt pagalmus, 
logus un balkonus. Kon-
kursam var pieteikt gan 
dzīvojamās privātmājas 
un daudzdzīvokļu mājas, 
gan uzņēmumu, organizā-
ciju, veikalu, kafejnīcu un 
citu sabiedrisko ēku ārējos 
noformējumus. Konkursā 
piesakāmi gaismu dekorē-
jumi, kas redzami no ēkas 
ārpuses – izvietoti ārpus 
telpām vai ievietoti objektu 
logos.

Noformējumu pieteikt var 
gan pats ēkas vai dzīvokļa 
īpašnieks, gan radinieks, 
draugs vai kaimiņš. Kon-
kursa pieteikumi jāiesniedz 
no 2018. gada 1. – 31.de-
cembrim:

• Ozolnieku novada domes 
kancelejā, Stadiona ielā 10, 
Ozolniekos, Ozolnieku no-
vadā, kabinets Nr. 2

• e-pastā: ozolnieki@ozol-
nieki.lv

• telefoniski: 63084702. 
Ja pamani objektu, kas ir 
skaisti izrotāts, dod mums 
ziņu, lai varam to apskatīt! 
Veidosim novadu gaišu un 
patīkamu ikkatrā gadalaikā!
Ar konkursa “Radi gaismu 
novadam” nolikumu var ie-
pazīties pašvaldības mājas 
lapā: www.ozolnieki.lv.

• Konkursa norises laiks: no 
01.12.2018. līdz 10.01.2019.

•Izgaismoto objektu pie-
teikšanas laiks: no 01.-
31.12.2018.

•Komisija veic objektu vēr-
tēšanu: no 02.-04.01.2019.

•Sabiedrības balsojums: no 
05.-10.01.2019.

Sabiedrisko attiecību un 
informācijas daļa



3

O
ZO

LN
IE

K
U

 A
VĪ

ZE
 / 

D
O

M
ES

 Z
IŅ

AS
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

N
ov

em
br

is
 2

01
8

Ozolnieku novada 
pašvaldība, atsaucoties 
uz iedzīvotāju aktualizētu 
jautājumu, sadarbībā ar 
VAS ‘’Latvijas Valsts ceļi’’, 
risina drošas satiksmes 
nodrošināšanas jautāju-
mus uz autoceļa P100 Jel-
gava – Dalbe.

Iedzīvotāji pirms pāris mē-
nešiem mums rakstīja, ka uz  
autoceļa P100 pie krustoju-
ma un pagrieziena uz  apdzī-
votu vietu “Cena” ik dienu ir 
novērojamas nedrošas si-
tuācijas: „Tas notiek braucot 
virzienā no Jelgavas uz Rīgas 
pusi, pagriežoties uz apdzī-
voto vietu “Cena”, veicot krei-
so pagriezienu. Neraugoties 
uz to, ka ir uzlikta zīme “ap-
dzīt aizliegts”, daudzi autova-
dītāji šajā posmā aizlieguma 
zīmi ignorē un veic apdzīša-
nas manevru, neievērojot 
aizlieguma zīmi un atļauto 
braukšana ātrumu 70 km/h. 
Uz asfalta seguma nav pie-
tiekošā gurumā nepārtrauk-
tās līnijas, (tā ir tikai īsi pirms 
krustojuma), kas iespējams 
musina vadītājus par zīmes 
ievērošanu. Šajā krustojumā 
jau ir piedzīvotas dažādas 
pakāpes avārijas. Ikvienam, 
kurš ikdienā šķērso šo pos-
mu, ir bailes par apdraudē-
jumu, daudzi iedzīvotāji pat 
nogriežas blakus esošajā 
pieturā, lai palaistu visas au-
tomašīnas garām un tad veic 
krustojumā manevru. Vai ir 
iespējams lūgt palīdzību VAS 
„Latvijas Valsts ceļi” šīs lietas 
risināšanai?”
Uzklausot iedzīvotā-
jus, pašvaldība vērsās 
pie VAS ‘’Latvijas Valsts 
ceļi’’ Jelgavas nodaļas 
vadītāja Jura Derevjan-
ko (Tālr.29365583), kurš 
sniedza sekojošu atbildi: 

Novērtējot Ozolnieku novada 
ielu un ceļu kvalitāti, kā arī 
veikto ieguldījumu lietderī-
bu, pašvaldības speciālisti 
secināja, ka asfaltbetona ielu 
un ceļu saguma uzturēša-
nai ekonomiski izdevīgāk ir 
veikt nevis ierasto “bedrīšu 
lāpīšanu”, bet atjaunot vien-
laidu seguma virskārtu un 
atjaunot nomales, tādējādi 
paildzinot seguma noturību 
līdz 7 gadiem, atkarībā no 
satiksmes intensitātes. 
2018.gada desmit mēnešos 
Ozolnieku novada pašvaldī-
bas ielu un ceļu atjaunošanā 
ieguldīti vairāk nekā 340 
tūkstoši EUR un veikti 4600 
metru asfaltbetona ceļu un 
ielu seguma virskārtas atjau-
nošanas darbi, 3500 metru 

2018.gada 24.oktobrī, 
saskaņā ar iepirkuma 
procedūras rezultātiem, 
Ozolnieku novada pašvaldība 
ar SIA “DREAMYAW” noslēdza 
līgumu par Pašvaldības ielu 
un ceļu attīrīšanu no sniega 
un slīdamības novēršanu 
Ozolnieku novadā.

Ar Ozolnieku novada ielu un ceļu klasifikāciju var iepazīties novada mājaslapā www.ozolnieki.lv sadaļā 
Sabiedrība/ Noderīga informācija. 

2018.gadā vasaras un rudens sezonā tiek veikti ievērojami infrastruktūras 
sakārtošanas remontdarbi novada teritorijā. 
Gada nogale turpinās viens no vērienīgākajiem projektiem Ozolnieku novadā- valsts 
reģionālā autoceļa Jelgava-Iecava (P93) pārbūves darbi posmā no Jelgavas šosejas 
(A8) līdz pagriezienam uz Katrīnsilu (3,3 - 8,9 km), kas tika uzsākti šī gada aprīlī. 
Šajā posmā ar ERAF līdzfinansējumu paredzēts izveidot jaunu salturīgo kārtu, 
šķembu pamatni un uzliet 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 plānots pabeigt 2019. gadā, tos 
veic SIA “Strabag”. Līgumcena ir 6,2 milj. eiro.

Solvita Cukere

Iedzīvotāji aktīvi iesaistās 
dzīves vides uzlabošanas 
jautājumu aktualizēšanā

 Par pašvaldības ielu un ceļu segumu uzlabošanas darbiem

Par pašvaldības ielu un ceļu kopšanu ziemas periodā

„Lai izvērtētu esošo situāci-
ju un satiksmes organizāci-
jas atbilstību Latvijas Valsts 
standartiem, Ceļu satiksmes 
noteikumiem un drošas sa-
tiksmes organizācijas prin-
cipiem uz autoceļa P100 
Jelgava – Dalbe Jūsu minē-
tajā posmā, tika pieņemts 

lēmums minētajam autoceļa 
P100 posmam pasūtīt neat-
karīgu ceļu drošības auditu. 
Pēc ceļu drošības audita 
atzinuma saņemšanas veik-
sim nepieciešamās, audita 
atzinumā rekomendētās sa-
tiksmes organizācijas  izmai-
ņas, kā arī par audita rezultā-
tiem Jūs informēsim.”
Šobrīd VAS “Latvijas Valsts 
ceļi”, izvērtējot esošo si-
tuāciju, ir izsludinājusi būv-
darbu iepirkuma konkursu, 
minētajā ceļa posmā.
VAS “Latvijas Valsts ceļi” ir 
izsludinājis atklātu konkursu 
“Valsts reģionālā autoceļa 
P100 Jelgava - Dalbe un Eg-
laines/Skolas ielas krustoju-
ma pārbūve Ozolniekos, km 
4.90” būvdarbu veikšanai. 
Piedāvājumi ir iesniedzami 
tikai elektroniski, izmantojot 
EIS e-konkursu apakšsistē-
mu.
Iepirkuma nolikums un visa 
aktuālā informācija par iepir-
kumu pieejama EIS e-kon-
kursu apakšsistēmā https://
www.eis.gov.lv/EKEIS/Sup-
plier/Procurement/14078
Pašvaldība pateicas iedzī-
votājiem, kuri ir ieintere-
sēti drošas un ērtas dzī-
ves vides nodrošināšanā 
novadā. Jūsu jautājumus 
un ieteikumus gaidīsim arī 
turpmāk uz e-pastu: info@
ozolnieki.lv.

Solvita Cukere, sadarbībā ar 
VAS “Latvijas Valsts ceļi”

«Ozolnieku Avīze»; Metiens – 4200 eks. Iznāk reizi mēnesī.
Reģistrācijas Nr. 00702098
Izdevējs: Ozolnieku novada dome, adrese: Stadiona iela 10,
Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018
Redaktore: Solvita Cukere
Tālr. 29448482, e-pasts: avize@ozolnieki.lv
Iespiests: SIA «Jelgavas tipogrāfijā» 
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Ozolnieku Avīzi» obligāta. 
Par rakstos minētajiem faktiem atbild autors. 

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

Turpinās ceļu remontdarbi posmā Jelgava-Iecava

grants ceļu un ielu seguma 
atjaunošana, asfaltbetona 
ceļu un ielu posmos atjauno-
tas nomales, noņemot apau-
guma kārtu un iestrādājot 
jaunu dolomīta šķembu 
kārtu.
Lielākie ieguldījumi asfaltbe-
tona ceļu un ielu virskārtas 
atjaunošanā un nomaļu 
atjaunošanā veikti: 
•autoceļa Brankas – Tilti-
ņi posms līdz Jaunzemju 
kapiem 2500 metri, darbi 
veikti par kopējo summu 
149000 €;
•Spartaka iela Ozolniekos 
780 metri - 16000 €;
•Jelgavas iela Ozolniekos 
600 metri - 15700€;
•Ausekļa iela Brankās 390 
metri - 36000€;

•Iecavas iela Brankās 200 
metri - 34200€.
Veicot Rubeņu un Akmens 
ielu pārbūves darbus Cenu 
pagasta Raubēnu ciemā, 
uz pašvaldības norādītu 
atbērtni Eglaines ielā tika 
nogādāti no ielām izņemtie 
materiāli, grants un frēzēts 
asfalts. Šie materiāli visu 
ceļu uzturēšanas sezonu 
tika izmantoti vairāku grants 
seguma ceļa posmu atjau-
nošanai gan novada ciemu, 
gan lauku teritorijās.
Ceļu un ielu seguma atjau-
nošanas darbi tiks veikti 
līdz brīdim, kamēr vien laika 
apstākļi to atļaus. 

Inese Baumane,
Attīstības un projektu daļas 

vadītāja

Ielu un ceļu uzturēšana 
notiek atbilstoši katram ceļa 
posmam piešķirtajai klasei, 
kura tiek noteikta, ņemot 
vērā autoceļa klasifikāciju un 
transportlīdzekļu satiksmes 
intensitāti. 
Saskaņā ar līgumu un 
pamatojoties uz normatīvo 

aktu nosacījumiem, 
iestājoties ziemas laikam, 
pirmās no sniega un 
slīdamības tiks atbrīvotas 
Ozolnieku novada ielas 
un ceļi, kas atbilst B 
uzturēšanas klasei, pēc tam 
C uzturēšanas klasei un 
secīgi – D uzturēšanas klasei. 

Foto no www.lvportals.lv 
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Mūsu novadā jopro-
jām ir vairāki desmi-
ti ēku un būvju, kuru 
stāvoklis apbēdina 
ar savu izskatu un 
pat apdraud to cil-
vēku dzīvības, kuri 
ikdienā atrodas to 
tuvumā. Diemžēl, to 
īpašnieki neiedziļi-
nās par savu atbildī-
bu ēku uzturēšanā.

Ozolnieku novada Būv-
valde apseko šīs būves 
un par atsevišķām tiek 
uzsākts vai pat nākas 
turpināt jau iesākto ad-
ministratīvo procesu. 
Lai gan Būvvaldes mēr-
ķis nav sodīt īpašniekus, 
bet panākt, lai ēkas tiktu 
sakārtotas vai nojauktas, 
īpašnieki it kā negribīgi 
to izprot vai pievērš uz-
manību ēku stāvoklim.
Atgādinām, ka ēkām, ku-
ras saņēmušas graustu 
statusu, tiek piemērots 
par 3% lielāks nekusta-
mā īpašuma nodoklis. 
Ja īpašnieks nereaģē uz 
atkārtotiem aicināju-
miem savest ēku kārtī-
bā vai to nojaukt, Ozol-
nieku novada dome var 
pieņemt lēmumu par tās 
piespiedu nojaukšanu. 
Savukārt naudas līdzek-
ļi, kas nepieciešami no-
jaukšanas darbiem, tiek 

Tiekoties pirmajā ieinte-
resēto pušu sanāksmē, 
saistīto nozaru pārstāvji 
vienojušies, ka valstī ne-
pieciešams saglabāt un 
atjaunot bioloģisko daudz-
veidību, aizsargājot ekosis-
tēmas un mazinot invazīvo 
svešzemju sugu izplatību.

Tikšanās par invazīvo sugu 
apkarošanu rīkota Zemgales 
Plānošanas reģiona (ZPR) 
īstenotā INTERREG Europe 
programmas projektā “INVA-
LIS”, sniedzot klātesošajiem 
iespēju iepazīties ar projek-
ta mērķiem un plānotajiem 
rezultātiem. Lai mērķus 
sasniegtu sekmīgāk, ieinte-
resētās puses no dažādām 
institūcijām tiksies divreiz 
gadā, daloties zināšanās un 
ar pieredzi un padomiem 
atbalstot Rīcības plāna tap-
šanu.

Latvijā no Eiropas Savienības 
invazīvo augu un dzīvnieku 
sugu saraksta atrodamas 
18 sugas - desmit savvaļā, 
bet vēl astoņas nopērkamas 
tirdzniecībā vai meklējamas 
privātās dzīvnieku kolekcijās. 
Precīzāk ieskicējot situāciju, 
Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijas 
(VARAM) Dabas aizsardzības 
departamenta pārstāve Sa-
bīne Opeņhovska sanākušos 
iepazīstināja ar izaicināju-
miem invazīvo svešzemju 
sugu apkarošanā. 
“Šīs sugas saistāmas ar trīs 
galvenajiem riskiem - tās 
dominē un izkonkurē vietējās 
sugas, tās var būt bīstamas 
cilvēku veselībai, un sama-
zinās resursu daudzveidība,” 
skaidroja S.Opeņhovska, 
atzīmējot, ka papildus jau 
esošajām desmit sugām, pa-
stāv risks ienākt vēl piecām 
invazīvajām sugām, kas jau 
šobrīd sastopamas reģiona 
tuvējās valstīs.

Kā viena no zināmākajām in-
vazīvajām sugām, kas atro-
dama arī Latvijas paplašinā-

piedzīti no īpašnieka li-
kumā noteiktā kārtībā.
Ozolnieku novada Būv-
valde lūdz ēku, būvju 
un teritoriju īpašniekus 
kritiski un savlaicīgi no-
vērtēt sava nekustamā 
īpašuma vizuālo un teh-
nisko stāvokli, ēku, žogu 
izskatu, fizisko noturību 
un teritoriju sakoptību, 
lai izvairītos no adminis-
tratīvas atbildības, pa-
lielinātiem nekustamā 
īpašuma nodokļiem vai 
pat piespiedu nojaukša-
nas. 

Lūdzam ēku īpašnie-
kiem atsaukties Būv-
valdes aicinājumam un 
negaidīt savā pastā pro-
tokolus un aicinājumus 
ierasties Administratī-
vās komisijas sēdē, rū-
pēties par novada vidi 
un acij tīkamu ainavu. 
Ja arī ēkas nav sasnie-
gušas degradētu vai cil-
vēku dzīvības apdrau-
došu stāvokli, aicinām 
ar saimnieka kritisku aci 
novērtēt to izskatu un 
pievērsties ēku fasāžu 
tīrīšanai vai mazgāšanai.
Neskaidrību gadījumā 
lūdzam konsultēties 
Ozolnieku novada Būv-
valdē!

Arvīds Račinskis, Ozolnieku 
novada Būvvaldes vadītājs

Vienojas par kopīgu mērķi apkarot invazīvās sugas

tajā invazīvo sugu sarakstā, ir 
sosnovska latvānis (Heracle-
um sosnowskyi), un tas at-
rodams teju visos valsts no-
vados, kopā sasniedzot teju 
11 tūkstošu hektāru platību. 
“Invazīvie latvāņi ir jāiznīci-
na, iestādes jāinformē par to 
izplatību, un par ierobežoša-
nas neveikšanu tiek piemē-
roti sodi,” atklāja Valsts augu 
aizsardzības dienesta vecākā 
inspektore Astra Garkāje. Kā 
viens no mehānismiem valstī 
ieviests sods, kas privātper-
sonai ir no 100 EUR, bet ju-
ridiskai personai par atkārto-
tiem pārkāpumiem sasniedz 
pat 2900 EUR. Tāpat tiek 
īstenotas dažādas informatī-
vās kampaņas un prezentēti 
veidi, kā šo sugu apkarot, 
taču sosnovska latvānis jop-
rojām ir Latvijā populārākā 
invazīvā svešzemju suga, kas 
izceļas ar spēju plaši izplatī-
ties, noturību dažādās vidēs 
un izturību pret dažādām ap-
karošanas metodēm. 

Eksperti arī atzina, ka lielas 
problēmas sauszemes eko-
sistēmā rada arī tādas augu 
sugas kā Kanādas zeltsloti-
ņa, ošlapu kļava, pīlādžlapu 
sorbārija, adatainais dzelo-
ņgurķis, puķu sprigane un 
sīkziedu sprigane.

Mazāk zināmas, taču gana 
lielas problēmas Latvijā 
rada arī ūdens dzīvā radība. 
Piemēram, piekrastē jūrā 
atrodamais apaļais jūrasg-
rundulis (Neogobius mela-
nostomus) dabīgi atrodams 
Azovas, Melnās un Kaspijas 
jūras reģionā, bet citviet no-
kļuvis, galvenokārt ar kuģu 
balasta ūdeņiem, un Latvijas 
piekrastē pirmo reizi novērots 
2004. gadā. BIOR eksperts 
Ivars Putnis norādīja, ka šī 
suga ievērojama ar agresīvu 
uzvedību pret citām zivīm, 
turklāt tā barojas arī no zie-
meļu ēdamgliemenēm, kas 
filtrē ūdeni un kuru samazi-
nāšanās rezultātā palielinās 
jūras eitrofikācija un paslikti-

nās ūdens kvalitāte. “Lai vei-
cinātu nozveju, likumdošanā 
definēti speciāli zvejas rīki 
- grunts tīkli un apaļā jūras-
grunduļa murdi, kā rezultātā 
2017. gadā apaļais jūrasgrun-
dulis kļuva par otru zvejotāko 
sugu Latvijas piekrastē, bet 
2018. gadā tā nozveja sešos 
mēnešos pārsniegusi 1100 
tonnas,” norādīja I.Putnis.

Savukārt iekšzemes ūde-
ņos atrodamas vēl vairākas 
sugas, kas nodara kaitēju-
mu vietējām ekosistēmām. 
Sanāksmē Vides risinājumu 
institūta pārstāvis Matīss 
Žagars norādīja uz dažām no 
tām - daudzveidīgo sēdglie-
meni, signālvēzi, šķeltkājvēzi, 
sānpeldi, rotanu un sudrab-
karūsu -, kuras nelielākās 
ūdenstilpnēs spēj pilnībā 
iznīcināt tur dabiski mītošās 
sugas.

Semināra noslēgumā dis-
kusijā iesaistītās puses vie-
nojās par nepieciešamību 
precīzāk apzināt invazīvās un 
potenciāli invazīvās sugas, 
kas nodara vislielāko kaitē-
jumu, izpētīt to ienākšanas 
un izplatības ceļus Latvijā, 
iespējamos profilaktiskos pa-
sākumus, lai to novērstu, kā 
arī informētu sabiedrību par 
nepieciešamību laikus atpa-
zīt un neievest šādas sugas 
Latvijā. 

Nākamā šāda ekspertu sa-
nāksme paredzēta 2019. 
gada pavasarī, kad jau de-
talizētāk tiks spriests par 
konkrētām sugām un rīcību 
attiecībā uz to izplatīšanas 
ierobežošanu.

Projektā “INVALIS” iesaistīti 
partneri no septiņām valstīm 
– Francijas, Grieķijas, Itālijas, 
Latvijas, Rumānijas, Portu-
gāles un Spānijas. Projektu 
līdzfinansē Interreg Europe 
programma 2014.-2020. 
gadam, un tā kopējais bu-
džets ir 1 384 618 EUR (ERAF 
finansējums – 1 160 791,70 
EUR), savukārt ZPR budžets 
paredzēts 173 507 EUR, no 
kuriem programma finansē 
147 480,95 EUR. Projektu 
“INVALIS” īstenos no 2018. 
gada jūnija līdz 2023. gada 
maijam. 

Raksts tapis sadarbībā 
ar Zemgales Plānošanas reģionu

Atkārtoti aicina 
sakārtot savus 
īpašumus un 

tiem piegulošās 
teritorijas
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Neraugoties uz aizvadīto 
šī gada sauso vasaru, no-
vadā ir vietas, kur zeme 
aizaug vai pārpurvojas. 
Lietus ūdeņu novadīša-
na vienmēr ir sagādājusi 
nopietnas problēmas ie-
dzīvotājiem. Jāņem vērā 
to, ka daudzviet, apmē-
ram pēdējos 20 gadus, 
nav pietiekami koptas 
un uzturētas meliorāci-
jas sistēmas. Grāvji aiz-
auguši ar zāli, niedrēm 
un krūmiem, caurtekas 
aizsērējušas. Vairākās 
vietās saimnieko bebri.

Lai palielinātu grāvju 
caurplūdumu un novēr-
stu grāvjiem piegulošo 
zemes gabalu applūša-
nu, ir nepieciešama me-
liorācijas grāvju regulāra 
kopšana. Koplietošanas 
meliorācijas sistēmu 

Kad visi rudens dar-
bi ir apdarīti, ir veļu 
laiks, kam seko mi-
rušo piemiņas diena. 
Šajā laikā tuvinie-
ki dodas uz kapiem 
pieminēt sev tuvos 
mirušos, sakopjot to 
atdusas vietas.
Ozolnieku novads 
apsaimnieko divpad-
smit kapsētas. 

Cenu pagastā -Teteles, 
Jaunzemju, Dalbes, Mu-
šķu un Skrabu kapi. 
Salgales pagastā - 
Igauņu, Segļu, Trunnu, 
Katrīnas, Baznīcas, Zo-
sēnu un Lībiešu kapi.
Tā kā kapsētas atrodas 
uz Ozolnieku novada ze-
mes, par to labiekārtoša-
nu, apsaimniekošanu un 
plānošanu atbild paš-
valdība. Ir būtiski, cik 
labi iekārtota ir kapsētas 
infrastruktūra – vai ir 
sakopti celiņi, ierīkotas 
ūdens ņemšanas vietas, 
pieejamas atkritumu 
urnas u.tml. Kapavietas 
iekārtojums, augu izvē-
le un kopšana pilnībā ir 
piederīgo ziņā.

posmi ir nonākuši dažā-
du īpašnieku apsaimnie-
košanā, kuri, atkarībā no 

saimniekošanas veida, 
tās godprātīgi apsaim-
nieko vai nē.

Saskaņā ar 03.08.2010. 
MK noteikumu Nr. 714 
Meliorācijas sistēmu 

 Apsaimniekošanā ie-
tilpst kapsētas būvju uz-
turēšana – sētu, vārtu, 
kapličas, informācijas 
stendu, centrālo ceļu, 
atkritumu savākšana 

un izvešana, vispārējo 
apstādījumu ierīkošana 
un kopšana. Bez šiem 
ikdienas darbiem katru 
gadu tiek ieplānoti un 
realizēti arī nopietnāki 
kapu teritorijas uzlabo-
jumi. Tiek izbūvētas no-
robežojošas sētas, zvana 
torņi, raktas akas, no-

Bebri aizaugušās teritorijās nedod mieru

KAPSĒTAS - MŪSU KLUSUMA VALSTĪBAS
tiek dzīvžogu stādīšana. 
Finansiāli atbalstīti tiek 
arī Kapu svētku novadā.
Par kapsētu kopšanu 
ikgadēja maksa mūsu 
novada kapos nav, tā 

tiek aizvietota ar nom-
nieka pienākumu kopt 
kapavietu. Lai kaut da-
ļēji segtu kapu uzturēša-
nas izdevumus, ieviesta 
vienreizējā kapu vietas 
nomas maksa, ierādot 
jaunas kapa vietas. Ka-
puvietas nomas līgumā 
tiek norādīti kapavietas 

ekspluatācijas un uz- 
valdītājiem meliorāci-
jas sistēmas jāuztur un

jākopj, izmantojot tās 
atbilstoši to darbības 
režīmam, neiespaido-
jot ūdens režīmu cita 
zemes īpašnieka zemē 
un neierobežojot tā 
meliorācijas sistēmu 

izmantošanu, kā arī 
nav pieļaujamas darbī-
bas, kuru dēļ tiek trau-

cēts meliorācijas sistē-
mas darbības režīms.
Ozolnieku novada paš-
valdība vairākiem zemju 
īpašniekiem ir nosūtījusi 
atgādinājumus par šo 
noteikumu prasībām un 

sankcijām, ja prasības 
netiek ievērotas.
Vēršamies ar lūgumu 
arī citiem nekustamā 
īpašuma saimniekiem 
pārskatīt savas terito-
rijas un veikt aizaugu-
šo meliorācijas grāvju 
tīrīšanu. Gadījumā, ja 
jums pašu spēkiem šos 
darbus nav iespējams 
veikt, Ozolnieku nova-
da domes Saimniecības 
daļa ( tālr. 63084713) 
var sniegt uzņēmēju 
kontaktus un tālru-
ņus, kas darbus varētu 
veikt, piestādot jums ar 
darbu veikšanu saistī-
tās izmaksas.

Guntis Žeivots,
Ozolnieku novada pašvaldības

Inženierkomunikāciju
piesaistes speciālists

tehniskie parametri un 
atbildīgā persona.
 Ja jūsu piederīgie ap-
bedīti Ozolnieku nova-
da kapos agrākos gados, 
kad nomas līgumi netika 

slēgti, ieteicams preci-
zēt kapavietas robežas 
un noslēgt bezmaksas 
nomas līgumu, lai jums 
būtu dokuments, kas 
apliecina tiesības uz 
kapavietas lietošanu. 
Par piederīgo apglabā-
šanu brīvajās vietās jau 
esošajās ģimenes kapa-

vietās nav jāmaksā.
Ozolnieku novada kap-
sētu darbību nosaka 
„Ozolnieku novada kap-
sētu uzturēšanas notei-
kumi”, kas dotajā brīdī 
tiek uzlaboti. Tas tiek 
darīts, lai iedzīvotājiem 
būtiskus jautājumus 
sakārtotu, un ikvienam 
iedzīvotājam vienkār-
šā procedūrā ar sapro-
tamiem noteikumiem 
būtu iespēja saņemt ne-
pieciešamo informāci-
ju, iegūt kapa vietu un, 
izmantot citus pašval-
dības sniegtos pakalpo-
jumus. Aicinām novada 
iedzīvotājus sekot infor-
mācijai un ar tiem iepa-
zīties. 
Katrā novada kapsētā 
ir kapu pārzinis un visi 
kapos veicamie darbi 
ir jāsaskaņo ar viņu. Ar 
ierosinājumiem novada 
kapsētu labiekārtošanai 
iedzīvotāji var vērsties 
Ozolnieku novada paš-
valdībā.

Guntis Žeivots,
atbildīgais par kapu apsaimnieko-

šanas jautājumiem
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Pašvaldības policija aktivizējusi darbu ar iedzīvotājiem 
kārtības nodrošināšanā novadā

Valsts policija aicina 
iedzīvotājus būt īpaši 
uzmanīgiem internetā, ar 
mērķi vērst iedzīvotāju 
uzmanību uz dažādiem 
drošības riskiem, tostarp 
daloties ar personīga 
rakstura saturu dažādās 
digitālajās informācijas 
apmaiņas vietnēs.
Internetu regulāri izmanto 
vidēji 80 % jeb 1,3 miljoni 
Latvijas iedzīvotāju, liecina 
“Kantar TNS Latvia Digital” 
pētījums par Latvijas 
iedzīvotāju interneta 
patēriņa paradumiem 2018. 
gada pavasarī. Tas nozīmē, 
ka vidēji 4 no 5 iedzīvotājiem 
ik dienu var saskarties ar 
kādu no drošības riskiem 
internetā - vieglprātīgi 
attiecoties pret savu 
personīgo datu drošību, 
nepietiekami rūpējoties 
par norēķinu karšu datiem, 
savām parolēm vai naivi 
uzticoties svešiniekiem 
internetā.
Valsts policija ir izveidojusi 
mobilo lietotni “Mana 
drošība”, kur ikviens 
var informēt policiju 
par iespējamiem 
pārkāpumiem internetā.

Kampaņas “Nedalies ar 
svešinieku!” ietvaros Valsts 
policija veica eksperimentu 
sociālajos medijos, izveidojot 
viltus profilu vienā no 
populārākajiem sociālajiem 
tīkliem, lai noskaidrotu 
iedzīvotāju paradumus 
un uzvedību, saskaroties 
ar potenciālu ļaunprātību 
digitālajā vidē. Eksperimentā 
gūts apstiprinājums tam, 
ka iedzīvotāji viegli uzticas 
svešiniekiem - sūta privātu 
informāciju un nepārliecinās, 
vai cilvēks, ar kuru sazinās 
interneta vietnē, ir tas, par ko 
uzdodas. Papildus veiktajam 
eksperimentam, izveidoti 
arī vairāki video klipi, kuros 
apskatītas tipiskākās 
kibernoziegumu situācijas. 
Sociālie tīkli mūsdienās 
interneta lietotājiem rada 
mānīgu drošības sajūtu – 
mums šķiet, ka internetā 
esam neredzami. Veiktais 
eksperiments parādīja, 
ka sabiedrība kopumā 
nepievērš uzmanību savu 
datu drošībai internetā. 
Jāteic, ka vīrieši sociālajos 
tīklos ir neapdomīgāki, 
uzķeroties uz skaistām 

Laika posmā līdz šī gada 15. novembrim Ozolnieku novada Pašvaldības policijā ir saņemti 
un noformēti 108 iesniegumi no fiziskām personām un 153 iesniegumi no juridiskajām 
personām, kā arī sastādīti 162 administratīvo pārkāpumu protokoli.
Pašvaldības policijā laika posmā līdz 15. novembrim ir reģistrēti 470 notikumi un sastā-
dīti 178 CSN protokoli- lēmumi. Pašvaldības policijas darbinieki atskurbtuvē nogādājuši 
14 personas alkohola reibumā. Šogad pieķerti 4 automašīnu vadītāji alkohola reibuma 
stāvoklī.  
Policijas darbinieki Veterinārmedicīnas fakultātes dzīvnieku patversmē nogādājuši 15 ka-
ķus, 13 suņus, stirnu un jenotsuni.
Ikdienā tiek veikts nopietns preventīvais un izskaidrojošais darbs ar iedzīvotājiem. Ir sa-
stādīti 105 priekšraksti, kad cilvēkam tiek dots konkrēts laiks, lai novērstu pārkāpumu.

Pāvels Mozaļevs,
Pašvaldības policijas priekšnieka pienākumu izpildītājs 

bildēm un neiedziļinoties, kas 
ir otrpus ekrānam. Aicinām, 
darbojoties virtuālajā vidē, 
ievērot tos pašus principus, 
kurus ievērojam arī 
ikdienas dzīvē. Nedalies ar 
informāciju un datiem, kurus 
nestāstītu svešiniekiem uz 
ielas, jo svešinieks internetā 
ne vienmēr ir draudzīgi 
noskaņots.
Mūsu ikdiena vairs nav 
iedomājama bez dažādu 
tehnoloģiju izmantošanas. 
Tās ļauj būt ātri un ērti 
sasniedzamiem, ātri 
apmainīties ar jaunākajām 
ziņām un uzzināt aktuālo. 
Taču nereti tas ietver arī 
dažādu risku, kas saistīti ar 
datu drošību un iespējamu 
informācijas ļaunprātīgu 
izmantošanu. Iedzīvotājiem 
ir jāapzinās riski saistībā ar 
informācijas publicēšanu 
sociālajos tīklos un citās 
platformās. 

Raksts tapis sadarbībā ar Valsts 
policijas Sabiedrisko attiecību 

nodaļu

Diemžēl pašreizējā 
statistika par situāci-
ju ceļu satiksmē nav 
iepriecinoša – šogad 
uz Latvijas ceļiem 
bojā gājuši jau 133 
cilvēki, bet ievainoti 
4266. Novembrī vien 
bojā gājušas jau 12 

personas, no kurām 
pieci ir gājēji. Neska-
toties uz to, ka Valsts 
policija regulāri atgā-
dina gan autovadītā-
jiem, gan gājējiem un 
velosipēdistiem par 
to, cik svarīgi ir rūpē-
ties par savu drošību, 
piedaloties ceļu satiks-
mē, nākas novērot, ka 
joprojām daudzi satik-
smes dalībnieki mēdz 
kāpt uz tiem pašiem 
“grābekļiem”, radot 
iespējamu apdraudē-
jumu sev un citiem sa-
tiksmes dalībniekiem. 
Joprojām viena no biežā-
kajām kļūdām, ko pieļauj 
gājēji – uzskats, ka viņi uz 
ceļa ir redzami jebkurā si-
tuācijā un diennakts laikā. 
Arī policijas rīcībā esošā 
statistika to apliecina – ne-
redzamie gājēji ir problē-
ma. Tumsā gājējs, kuram 
nav vestes vai apģērbā 
iestrādātu labi saskatāmu 
gaismas elementu, nav re-
dzams! 
Lai gan ceļu satiksmes 
noteikumos ir minēts, ka 
diennakts tumšajā laikā, 
ja ceļš nav pietiekami un 
vienmērīgi apgaismots, 
gājējiem, kas atrodas uz 
brauktuves vai nomales, 
jābūt tērptiem atstarojošā 
vestē vai apģērbā ar labi 
redzamiem gaismu atsta-
rojoša materiāla elemen-
tiem, diemžēl joprojām 
cilvēkiem ir priekšstats, ka 
tas attiecas tikai ārpus ap-
dzīvotām vietām. Tomēr 

Būsim uzmanīgi ceļu
satiksmē tumšajā laikā!

vēršam uzmanību, ka gan 
ārpus apdzīvotām vietām, 
gan pilsētvidē gājējiem ir 
jārūpējas par savu redza-
mību! Dažkārt arī uz ap-
gaismota ceļa šoferiem ir 
grūti saskatīt gājējus, bet 
gaismu atstarojošie ele-
menti vai vestes esamība 

jau laicīgi signalizē vadī-
tājam, ka ceļu satiksmē 
piedalās arī gājējs. Tāpat 
atgādinām gājējiem – 
ikreiz, šķērsojot ielu, pār-
liecināties, vai automašīna 
tevi redz un vai tā paspēs 
nobremzēt.
Tāpat šoferiem tumšajā ru-
dens laikā, kad mainās se-
zonas un laikapstākļi kļūst 
sliktāki, jāparūpējas, lai 
transportlīdzeklis būtu at-
bilstošā tehniskajā kārtībā. 
Piedaloties ceļu satiksmē 
nepietiekamas redzamības 
apstākļos, autovadītājiem 
nepieciešams pārbaudīt un 
noregulēt sava transport-
līdzekļa gaismas lukturu 
starus tā, lai tie atbilstoši 
izgaismo braucamo daļu, 
vienlaicīgi neapžilbinot 
pretī braucošos. Būtiski arī 
pārbaudīt logu tīrītāju slo-
tiņas, lai tās būtu tehniskā 
kārtībā un pildītu nepie-
ciešamās funkcijas. Tāpat 
nevar arī aizmirst par dro-
šu braukšanu, izvēloties 
laikapstākļiem atbilstošu 
braukšanas ātrumu un 
distanci. 
Policija atgādina, ka, pie-
daloties ceļu satiksmē, 
tai ir jāvelta simtprocen-
tīga uzmanība – jebkura 
autovadītāja, gājēja vai 
velosipēdista neuzmanī-
ba un izklaidība var beig-
ties ar nelaimi. Ikviens ir 
atbildīgs par savu dzīvību 
un drošību uz ceļa. 

Raksts tapis sadarbībā ar Valsts 
policiju

Aicina iedzīvotājus 
būt piesardzīgiem 

interneta vidē
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Ozolniekos – 26. decembris
 Adreses: 
* Skolas iela 11; 
* Rīgas iela18; 
* Parka ielas iekšpagalmā; 
* Kastaņu iela (pie garāžām); 
* Aizupes rajons (Aizupes 4). 
Cenu pagastā, Brankās - 
26. decembrī
 Adreses: 
*Saules iela 7b (pie 
garāžām); 
*Spartaka iela (pretī 
ūdenstornim). 
Ānē un Tetelē – 12. decembrī
 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: Iecavas iela 9 (pie 
mikrorajona) un 
Emburgā: 1. maija iela 
5 atkritumus izvedīs 
5.decembrī.
Dalbē un Jaunpēterniekos 

Lielgabarīta atkritumu savākšanas grafiks decembrī

- 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; 
• svinu saturošus 
priekšmetus (baterijas, 
akumulatori); 
• krāsas un to izstrādājumus; 
• ražošanas atkritumus; 
• celtniecības atkritumus 
(nepieciešams atsevišķi 
pasūtīt izvešanas 
konteineru). 
Uzņēmums “Ozolnieku 
KSDU” aicina ievērot 
nosacījumus, kas saistīti 
ar lielgabarīta atkritumu 
izmešanu! Bīstamos 

atkritumus, piemēram, 
automašīnu riepas, 
krāsas, eļļas, iedzīvotājiem 
ir jānogādā atkritumu 
savākšanas punktos pašu 
spēkiem.
Iedzīvotāji, sekojot līdz 
lielgabarīta atkritumu 
izvešanas grafikam, drīkst 
izvedamos lielgabarīta 
priekšmetus novietot pie 
sadzīves atkritumiem jau 
iepriekšējās brīvdienās, 
bet ne ātrāk kā nedēļu 
pirms plānotās izvešanas.

Privātmāju iedzīvotāji 
lielgabarīta atkritumu 
izvešanu var pieteikt SIA 
“Ozolnieku KSDU” darba 
dienās no plkst. 8.00 
līdz 17.00, zvanot pa tālr. 
63050111 vai rakstot uz 
e-pastu: info@oksdu.lv 
un norādot ielu, mājas 
numuru, kā arī lielgabarīta 
atkritumu apjomu.

SIA „Ozolnieku KSDU”

Ekoskolu Rīcības dienas ir 
plaša ikgadēja vides kam-
paņa Latvijā, kurā aicināta 
piedalīties ikviena Latvijas 
skola, lai kopīgiem spēkiem 
palīdzētu mainīt priekšsta-

tus un paradumus veselākas 
vides vārdā. Šogad kampaņa 
notika no 29. oktobra līdz 4. 
novembrim un vienoja vairāk 
nekā 43 600 skolēnu un 5200 
pedagogu.
Šogad Rīcības dienas bija vel-
tītas Vides izglītības fondam 
un arī Eiropas Savienībā īpaši 
svarīgai tēmai – plastmasas 
piesārņojumam. Ievērojot, ka 
plastmasa ir arī būtisks Balti-
jas jūras piesārņojuma avots. 
Kampaņas kopējā tēma ir “NĒ 
vienreizlietojamai plastma-
sai!”. Skolās norisinājās aktivi-
tātes visas nedēļas garumā. 
Tika rīkotas gan izglītojošas 
nodarbības, gan praktiskas 
darbnīcas ikdienā noderīgu 
ilgtspējīgu priekšmetu radī-
šanai, gan arī veiktas soci-
ālas aptaujas un motivējošas 

ATKĀRTOTI INFORMĒJAM IEDZĪVOTĀJUS
 KA ATKRITUMU KONTEINEROS

AIZLIEGTS IZMEST BŪVGRUŽUS!
Būvniecības atkritumus ir iespējams noglabāt
atkritumu poligonā “Brakšķi”. 
Darba laiks:
Pirmdien 9.00 – 18.00
Otrdien 9.00 – 18.00
Trešdien 9.00 – 18.00
Ceturtdien 9.00 – 18.00

Tālrunis: 26662607

EKOSKOLU RĪCĪBAS DIENĀS AICINA 
ATTEIKTIES NO VIENREIZLIETOJAMĀS 
PLASTMASAS

akcijas videi draudzīgākiem 
ieradumiem.
Nesen arī uzzinājām, ka at-
balstu guvis Eiropas Komi-
sijas priekšlikums aizliegt 
vienreizlietojamu plastma-
sas priekšmetu apriti Eiropas 
Savienības tirgū, sākot ar 
2021. gadu. Ekoskolas jau sā-
kušas šo lielisko ideju īstenot 
dzīvē. Tieši izglītība, skolu un 
jauniešu aktivitāte ir spēcīgs 
dzinulis pārmaiņām.
Ekoskolu Rīcības dienu kam-
paņa ir starptautiska ini-
ciatīva, kurā Latvijas skolas 
piedalās jau septīto gadu, 
uzrunājot ne tikai skolu ko-
lektīvus, bet arī ģimenes, 
vietējos iedzīvotājus un paš-
valdības. 
Vides izglītības fonda īste-
notajā Ekoskolu programmā 
šobrīd piedalās vairāk nekā 
200 izglītības iestāžu, to-
starp pirmsskolas izglītības 
iestādes, skolas un augst-
skolas. Ekoskolu programma 
pasaulē darbojas 67 valstīs 
un tajā iesaistījušās 51 000 
skolas. Ikviena skola var brīv-
prātīgi pievienoties Ekoskolu 
saimei, veicot videi un ilgt-
spējīgas principiem atbilsto-
šas rīcības.

Raksts tapis sadarbībā ar
Vides fondu

Labdarības organizācija Pa-
līdzēsim.lv jau desmito gadu 
oktobra vidū organizēja akci-
ju “Labo darbu nedēļa”, kad 
pastiprināta uzmanība tiek 
pievērsta palīdzībai, kuras 
sniegšanai nav nepieciešams 
liels finansiālais ieguldījums. 
Šogad arī PII “Pūcīte” nolēma 
iesaistīties šajā akcijā, kas 
veicina bērnos izpratni par 
līdzcilvēku darbu Ozolnieku 
novadā, kā arī tiek izkopti 
tādi dzīvē nozīmīgi tikumi kā 
atbildība, centība, laipnība un 
līdzcietība. 
“Labo darbu nedēļas” ietva-
ros grupa “Rasas bērni” pa-

Vides izglītības fonds, 
kampaņa „Mana jūra,” Eko-
skolas un vairāki sabiedrī-
bā zināmi cilvēki Latvijas 
dzimšanas dienā nolēma 
dāvināt mūsu valstij sim-
bolisku dāvanu-tīru jūras 

piekrasti. Tādēļ, sākot ar 
1.septembri, katru sest-
dienu, notika piekrastes 
sakopšana iniciatīvā „Pie-
krastes Tīrrade.” Svinīgā 
iniciatīvas atklāšana noti-
ka Nidā pie robežstabiņa, 
kas atdala Latviju no kai-
miņvalsts Lietuvas.
Septembra nogalē Ozol-
nieku vidusskolas skolotā-
ji, Ekopadomes un pulciņa 
„Mazie pētnieki” dalībnieki 
devās uz Enguri un Raga-
ciemu. Mūsu vēlme bija 
pielikt savu roku darbu un 
spēkus, lai sapnis par tīru 
piekrasti īstenotos.

PII “Pūcīte” ar labām
domām dara labus darbus

līdzēja sagrābt lapas pie Me-
lioratoru akmens, izpelnoties 
sirsnīgu paldies no sētnieces. 
Grupa “Ziedu bērni” devās uz 
“Veselības taku” vākt atkritu-
mus. Savukārt grupa “Laimes 
bērni” parūpējās par tīrību un 
kārtību iestādes āra nolik-
tavā, sakārtojot gan savas, 
gan pārējo grupu rotaļlietas, 
kā arī devās uz Ozolnieku 
bibliotēku, lai iepazītos ar tās 
piedāvātajām iespējām, dā-
vinātu paštaisītu grāmatu un 
pateiktos par sadarbību! 

Laura Pričina,
PII “Pūcīte” vadītājas vietniece

Jaunieši iesaistās Simtgades iniciatīvā „Piekrastes Tīrrade”

Sestdienas rīts Ozolniekos 
bija miglains un lietains, 
brīžiem likās, ka nevarēsim 
doties talkā. Bet mūsu ap-
ņemšanās un labais noska-
ņojums uzlaboja arī laika 
apstākļus. Jo tuvāk bijām 

Engurei, jo laika apstākļi pa-
kāpeniski uzlabojās. Engure 
mūs sagaidīja ar spožiem 
saules stariem, mierīgu jūru 
un zilu padebesi. Mūs sagai-
dīja talkas koordinatori, kuri 
izdalīja maisus un cimdus, 
kā arī pastāstīja, kā notiks 
piekrastes sakopšana. Bijām 
reģistrējušies divu piekrastes 
posmu sakopšanai apmēram 
7 kilometru garumā, tāpēc 
sadalījāmies divās grupās un 
devāmies ceļā. 
Katram talciniekam tika 
iedoti divi maisi. Mūsu uz-
devums bija ne tikai savākt 
atkritumus, bet arī tos uzreiz 

Piektdien 9.00 – 18.00
Sestdien 9.00 – 15.00
Svētdien poligons slēgts. 

sašķirot. Vienā maisā likām 
plastmasas atkritumus, bet 
otrā-visus pārējos. Atsevišķi 
nodalījām arī bīstamos at-
kritumus. Un tā- maisu pa 
maisam piepildījām visus. 
Ap pusdienlaiku bijām sa-
vākuši iespaidīgu kaudzi ar 
atkritumu maisiem. Kopīgi 
secinājām, ka visvairāk mai-
sos bija pudeles- gan stikla, 
gan plastmasas, ievērojams 
daudzums plastmasas mai-
siņu, salvetes, dzērienu bun-
džiņas, sulu paciņas un vien-
reiz lietojamās glāzītes. Ļoti 
daudz bija nevērīgi nomestu 
izsmēķu. Radās jautājums- 
vai tiešām cilvēki pludmalē 
nevar bez tā visa iztikt? Die-
nas beigās, kad analizējām 
savākto atkritumu dažādību, 
sapratām, kāpēc visā pasau-
lē tiek celta trauksme par 
plastmasas kaitīgo ietekmi 
uz vidi.
Noguruši, bet gandarīti par 
labo darbu, posāmies mājup. 
Šo dienu pavadījām pie jūras, 
izbaudījām tās skaistumu 
un varenību, bet galvenais- 
guvām prieku par padarīto. 
Ceram, ka skolēni un paši 
jaunākie talcinieki-skolotāju 
mazbērni, kuri piedalījās šajā 
iniciatīvā, nekad neatstās aiz 
sevis nesakoptu pludmali vai 
kādu citu atpūtas vietu.

Inta Vaškevica,
Ekoskolu programmas 

koordinatore
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Šomēnes arī mēs sveicām 
savu valsti 100. dzimšanas 
dienā. Aktualizējot Latvijas 
Kultūras ministrijas akciju 
“Cimdotā Latvija”, Salgales 
pamatskolas skolēniem bija 
iespēja tikties ar grāmatas 
“Jetes dienasgrāmata” auto-
ri, filozofi Elīnu Apsīti. Elīna 
Apsīte ir tautā mīļi sauktās 
Cimdu Jetes mantojuma gla-
bātāja, un cilvēks, kurš savas 
bērnības vasaras ir pavadī-
jusi “Lejnieku” mājās kopā 
ar Jeti Užāni. Jete Užāne bija 
garā stiprs un īpašs cilvēks, 
kurš latviešu tautai ir atstājis 
nenovērtējamu mantojumu 
un vērtīgu dzīves pieredzi. 
Visiem skolēniem bija iespēja 
ieklausīties īpašajos „cimdu 
stāstos” un apskatīt ne tikai 
sarežģītu rakstu adījumu 
cimdus, bet arī cimdus – īs-
tus mākslas darbus. Vai kāds 
no skolēniem bija kādreiz 
aizdomājies, ka īpaši adītus 
cimdus, pareizi izgaismojot, 
skatam paveras mākslas 
darbs? Vai bērni bija domāju-
ši, ka ar rakstainiem cimdiem 
varam izstāstīt pasaku? 5.-9. 
klašu skolēni noskatījās arī 

Ar aktīvāko dalībnieku un 
skolu apbalvošanu un su-
mināšanu Jelgavas 4.vidus-
skolā noslēdzās Jelgavas 
pilsētas, Jelgavas novada 
un Ozolnieku novada jau-
niešu iniciatīva „Nacionālo 
dārgumu jaunatklāšana”, 
kas ilga trīs gadus. Ini-
ciatīvas dalībnieki Valsts 
prezidentam Raimondam 
Vējonim pasniedza dāvanu 
Latvijai 100-tajā dzimša-
nas dienā- laika kapsulu ar 
vairāk nekā 8000 attēlu no 
jaunatklāšanas procesa un 
200 vēlējumu mūsu valstij.
Iniciatīva tika uzsākta pirms 
trīs gadiem, kad Jelgavas pil-
sētas, Jelgavas un Ozolnieku 
novada skolēni vienojās par 
skaistu un vērtīgu dāvanu 
Latvijai- iepazīt, izzināt un 
apmeklēt 20 iniciatīvā ie-
kļautos „nacionālo dārgumu” 
objektus. Kā dārgumu objekti 
bija nominēti Ziemassvētku 
kauju muzejs, Latvijas Na-
cionālais vēstures muzejs, 
Latvijas Nacionālā bibliotēka, 

Motivē skolēnus domāt par dabas aizsardzību 

Rīgas Kinostudijā 1991. gadā 
uzņemto dokumentālo filmu 
“Melns, balts, pelēks” par Jeti 
Užāni. Katrs no šīs tikšanās 
dalībniekiem saņēma jau-
nus iespaidus, zināšanas un 
kādam noteikti radās pār-
domas, cik stiprs un mērķ-
tiecīgs spēj būt cilvēks, kuru 
nav saudzējis liktenis. Pal-
dies Elīnai Apsītei par brīniš-
ķīgajiem stāstiem!  Un īpašs 
paldies pasākuma atbalstītā-
jiem - L.Liepai un K. Šucam!

Ilze Šuca,
Salgales pamatskolas skolotāja

Ozolnieku vidusskolā divu 
mācību gadu garumā - no 
2018.līdz 2020. gadam- no-
risinās Nordplus mobilitātes 
projekts 7.-8. klašu skolē-
niem. Šī projekta tēma ir 
“Dabas aizsardzība ilgtspē-
jīgai nākotnei”, un tā mērķis 
ir motivēt skolēnus domāt 
par dabas aizsardzību un 
aktualizēt vides jautājumus, 
iepazīstot citu valstu pozitī-
vo un negatīvo pieredzi. Šajā 
Nordplus mobilitātes projek-
ta īstenošanā ir iesaistījušās 
četras dalībvalstis - Latvija 
(Ozolnieku vidusskola), Lie-
tuva, Zviedrija un Dānija. 
Katra dalībvalsts savā skolā 
organizē projekta sanāksmi 
nedēļas garumā, kurā aicina 
piedalīties desmit skolēnus 
un divus skolotājus no katras 
dalībvalsts.
No 8. līdz 12. oktobrim des-
mit Ozolnieku vidusskolas 

skolēni un skolotājas vieso-
jās Kedaiņos (Kedainiai Lan-
guage School), Lietuvā, kur 
norisinājās pirmā Nordplus 
projekta sanāksme, kuras 
tēma bija Sociālā atbildība un 
Sociāli atbildīgi uzņēmumi. 
Šajā nedēļā skolēni piedalījās 
dažādās aktivitātēs – grupu 
darbā, radīja un prezentēja 
savus produktus, piedalījās 
biznesa uzņēmumu simu-
lācijā, kā arī devās mācību 
ekskursijās uz dažādiem Lie-

Iniciatīvas „Nacionālo dārgumu jaunatklāšana” noslēgums un apbalvošanas pasākums
Latvijas Nacionālais teātris, 
Latvijas Nacionālā opera un 
vēl citi objekti. Apmeklējot 
šos objektus, iniciatīvas jau-
natklājēji iepazinās gan ar 
Latvijas vēsturi, gan arī ar 
kultūru un mākslu. Iniciatī-
vu atbalstīja arī pašvaldības. 

Par iniciatīvas patronesi kļu-
va Valsts prezidenta kundze 
Iveta Vējone, bet iniciatīvu 
koordinēt uzņēmās Elīna 
Miķelsone. Varam būt lepni, 
ka šīs iniciatīvas ideja dzima 
Ozolnieku novadā.
Iniciatīvas otrajā gadā sko-
lēni apzināja sava novada 

„lokālos dārgumus”. Kopīgi 
meklējām kultūras, izglītī-
bas un vēstures objektus, 
dižkokus, ražotnes, ar ko 
novadā lepojamies. Tad tos 
pieteicām kā vietējos dār-
gumus, lai arī citi iniciatīvas 
dalībnieki varētu apmeklēt 

un iepazīties ar mūsu nova-
da dārgumiem. Tādā veidā 
popularizējām ne tikai mūsu 
skolu, bet arī Ozolnieku no-
vadu. Par sasniegumiem šajā 
iniciatīvas gadā mana klase 
saņēma balvu- viesošanos 
Rīgas pilī pie iniciatīvas pat-
roneses Ivetas Vējones. Bi-

jām gandarīti par paveikto un 
priecīgi par balvu. Šajā gadā 
klase piedalījās arī video 
rullīša filmēšanā. Video tika 
izmantots, lai reklamētu un 
popularizētu iniciatīvu.
Iniciatīvas trešajā-noslēdzo-
šajā gadā tika piedāvāts radīt 
savu lokālo dārgumu objek-
tu. Mana audzināmā klase, 
šogad jau 9. b, iestādīja sko-
las teritorijā dižskābārdi, ko 
nodēvējām par savu radīto 
lokālo dārgumu objektu. Bi-
jām vienīgā klase no visiem 
iniciatīvā iesaistītajiem skolē-
niem, kas šādu objektu radī-
ja. Ar to arī lepojamies.
Iniciatīvas noslēgumā tika 
organizēts apbalvošanas pa-
sākums, kurā tika suminātas 
aktīvākās skolas un klases. 
No Ozolnieku vidusskolas uz 
pasākumu tika uzaicinātas 
divas klases- 3.b klase un 
audzinātāja Vineta Zīverte, 
kā arī 9.b klase un audzinātā-
ja Inta Vaškevica. 3.b klase ir 
trešā-noslēdzošā gada uzva-
rētāja mazajā līgā starp Ozol-

nieku novada skolām. Bet 9.b 
klase visus trīs gadus ir bijusi 
līdere savā- vidējā līgā starp 
Ozolnieku novada skolām. 
Iniciatīvas patronese Valsts 
prezidenta kundze Iveta Vē-
jone uzsvēra, ka iniciatīvas 
dalībnieki ir paveikuši lielu 
darbu- meklējuši, pētījuši, 
izzinājuši, iepazinuši Latvijas 
vērtības: „Ceru, ka tas jūs ir 
bagātinājis un esat kļuvuši 
zinātkārāki. Ne katrs pieau-
gušais redzējis un piedzīvojis 
tik daudz, cik jūs trīs mācību 
gadu laikā. Gribētu ticēt, ka 
redzētais un dzirdētais ir vai-
rojis jūsu piederību Latvijai.”
Jā, droši varu apgalvot, ka 
esam kļuvuši bagātāki, zi-
nošāki un uz daudzām vēs-
turiskajām lietām skatāmies 
citām acīm. Viennozīmīgi – šī 
iniciatīva bija vislabākā dāva-
na Latvijai dzimšanas dienā.

Inta Vaškevica,
Ozolnieku vidusskolas 9.b klases 

audzinātāja

tuvas uzņēmumiem.  
Projekts turpināsies nā-
kamgad - 2019. gada maijā 
desmit skolēniem un diviem 
skolotājiem būs iespēja pie-
dalīties nākamajā Nordplus 
projekta sanāksmē Odensē, 
Dānijā, bet 2019. gada sep-
tembrī Ozolnieku vidusskolā 
viesosies trīsdesmit skolēni 
un seši skolotāji no projektā 
iesaistītajām dalībvalstīm.

Laura Plota,
projektu vadītāja

1.novembrī Garozas pamatskolā viesojās Teteles un Salgales 
pamatskolas skolēnu domes pārstāvji, lai tuvāk iepazītos un 
dalītos pieredzē. Garozas pamatskolas skolēnu dome vie-
siem prezentēja savu skolu un skolēnu domes darbību. Lai 
iepazītu viens otru tuvāk, skolēni piedalījās spēlēs, kas veici-
nāja savstarpējo komunikāciju un lika iejusties jauno draugu 
pulkā. Viesi varēja izveidot Latvijas svētku rokassprādzes un  
pārbaudīt savas zināšanas par Latviju. Katrai skolēnu domei 
bija savs mājas darbs - sagatavot latviešu rotaļu un novadīt 
to, kas arī visiem dalībniekiem veiksmīgi izdevās. Pasāku-
ma laikā skolēnu domes pārstāvji izveidoja skolēnu aptauju, 
kurā noskaidrosim katras skolas skolēnu viedokli par sko-

lēnu domes darbību. Nākamajā tikšanās reizē izvērtēsim 
iegūtos rezultātus.

Pēc pasākuma, veicot izvērtējumu, secinājām, ka šāda tik-
šanās skolēnu domei ir nepieciešama, lai dalītos pieredzē, 
plānotu kopīgus pasākumus, kā arī iegūtu jaunus draugus 
un sadarbības partnerus. Pateicamies Salgales un Teteles 
pamatskolām, kas piedalījās sadraudzības pēcpusdienā! 
Nākamā skolēnu domes tikšanās norisināsies Teteles pa-
matskolā. 

Eva Štelmahere,
Garozas pamatskolas skolotāja 

Skolēnu domes sadraudzības pēcpusdiena Garozas pamatskolā 

“Cimdu stāsti” Salgales pamatskolā
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12.novembra vakarā klausī-
tāju pārpildītā Tautas nama 
zālē izskanēja Ozolnieku Mū-
zikas skolas koncerts “Manai 
Latvijai”, veltīts valsts simt-
gades svinībām. Par koncer-
ta vadmotīvu izvēlējāmies 
Raimonda Paula dziesmu ar 
Jāņa Petera vārdiem
“Tēvzemes etīde”:
Meklē ugunis bākā,
Tur tā Latvija sākas 
Pasaulei acīs.
Ieaudz bērzā un eglē
Audz un pasauli meklē-
Latvijai acīs!
Tuvojoties svētkiem, arī mēs 
uzdevām sev jautājumus - 
Kas ir Latvija? Kā lai sveicu 
savu Latviju? Ko tai lai dāvi-
nu– vislabāko, visskaistāko, 
visgreznāko vai visskanīgā-
ko? 
Patiesībā katra veida iegul-
dījums ar savu talantu un 
darbu, par to stāstot un rā-
dot citiem, ir atklājums, kāda 
ir Latvija un kas ir Latvija. 
Un tā ir tā vislabākā dāva-
na Latvijai, ja spējam nodot 
vēstījumu līdzcilvēkiem par 
mūsu vērtībām. Tāpēc mēs, 
Ozolnieku Mūzikas skolas 
audzēkņi un pedagogi, va-
rējām atzīt – arī mēs esam 
daļa no Latvijas. Te ir Latvi-
ja! Mēs esam Latvija! Mums 
ir, ko dāvāt Latvijai simtga-
dē, sākot no vismazākajiem 
solistiem, ansambļiem, un 

Tev dzīvot mūžam, Latvija,
Tu tēvzeme, mums Dieva 
dotā!
Lai latvju tauta apvienotā
Aug spēkā, slavā, daiļumā!
/V.Plūdonis/ 

PII “Pūcīte” saime visu Pat-
riotu nedēļu cītīgi gatavojās 
Latvijas simtgadei: bērni 
kopā ar skolotājām apmek-
lēja Jelgavu, gan lai noliktu 
ziedus pie Latvijas pirmā 
prezidenta Jāņa Čakstes pie-
minekļa, gan lai piedalītos 
radošajās darbnīcās Trīsvie-
nības tornī, kā arī lai iepazītu 
Jelgavas pili un Mītavas tiltu. 
Caur šīm mācību ekskursijām 
stiprinājām bērnos patriotis-

beidzot ar kori, orķestri un 
skolotāju priekšnesumiem, 
kā arī skolas absolventa, 
pašreiz Jāzepa Mediņa Rīgas 
mūzikas vidusskolas 4.kursa 
audzēkņa Raivo Tamberga 
muzicēšanu. Īpašu noskaņu 
koncertā ienesa Dziesmu 
svētku laureātu - koklētāju 
ansambļa “Skandīne” snie-
gums  Kristīnes Jeronovičas  
vadībā un vokālās grupas 
“Taka” patriotiskais sveiciens 
Artas Jurgenovskas vadībā.
Koncertā skanēja tikai latvie-
šu komponistu mūzika, sākot 
no profesionālās mūzikas 
pirmsākumiem, klasiskām 
latviešu tautas dziesmu ap-
darēm, līdz populārās mū-
zikas un džeza aranžijām. 
Svinot krāšņus un piepildītus 
svētkus, pateicamies mūsu 
uzticīgajiem klausītājiem, 
draugiem, sabiedrotajiem un 
atbalstītājiem!

Ozolnieku Mūzikas skolas 
pedagogu kolektīvs

ko audzināšanu, kā arī apgu-
vām dažādas prasmes.
Šajā nedēļā ar iestādes bib-
liotēkas atklāšanu noslēdzās 
akcija “Pūcītes 100 bērnu 
grāmatas Latvijas simtga-
dē”. Gribam teikt lielu paldies 
mūsu audzēkņu ģimenēm 
un darbiniekiem par atbal-
stu akcijā - mērķis – 100 
grāmatas iestādes bibliotē-
kai - ir sasniegts! Skaistā un 
jaukā atklāšanas pasākumā 
bērni minēja mīklas, iepa-
zina grāmatas tapšanu no 
sendienām līdz mūsdienām, 
kā arī dziedāja dziesmu par 
grāmatu un lasīšanu. Svinīgi 
pārgriežot lenti, bibliotēka 
tika atvērta saviem lasītājiem 

Mūsu mīļajai Latvijai 100!Ozolnieku Mūzikas skola sveic
Latviju ar krāšņu svētku koncertu

Patriotu nedēļa Ozolnieku vidusskolā
Latvijas 100gades svinības 
Ozolnieku vidusskolā norisi-
nājās visas Patriotu nedēļas 
garumā no 12. līdz 16.novem-
brim.
Katra diena bija kā aicinājums 
iepazīt Latviju. Pirmdienā no-
tika pasākums “Izzini Latviju!”, 
kur skolēni tika aicināti uz-
rakstīt, kāpēc viņi mīl Latviju, 
atpazīt attēlos populāras Lat-
vijas vietas un uzrakstīt 100 
faktus par Latviju.
Otrdienā pasākumā “Izjūti 
Latviju” visus aicinājām salikt 
Latvijas novadus, uzrakstīt 
vēlējumus Latvijai un izmēģi-
nāt roku Latvijas kartes zīmē-
šanā.
Trešdienas sauklis bija “Pie-
dzīvo Latviju!”, sniedzot ie-
spēju atpazīt Latvijas pilsētas, 
kā arī atzīmēt Latvijas kartē 
savas ģimenes saknes.
Ceturtdienas pasākumā “Iz-
garšo Latviju” bija iespēja 
iepazīt Latvijas tradicionālos 
ēdienus un to nosaukumus, 
kā arī varējām ar svētku pastu 
nosūtīt sveicienu kādam sko-
las biedram.
Patriotu nedēļu noslēdza 
pasākums “Izdziedi Latviju”.  

– mūsu iestādes audzēkņiem 
un darbiniekiem.  
Nedēļas vidū pulcinājām au-
dzēkņu vecākus, lai kopīgi 
svinētu valsts svētkus, gan 
dziedot valsts himnu, gan vē-
rojot videoprojekciju uz sienas 
– bērnu un darbinieku svei-
cienu Latvijai simtgadē, gan 
iededzot svecītes un vienoti 
sastājoties apkārt iestādei un 
padodot viens otram lukturīti 
kā gaismas, siltuma un tautas 
spēka simbolu. Saules mūžu 
Latvijai! 
Nedēļas izskaņā visi saposu-
šies tikāmies zālē uz svētku 
koncertu, kurā gan dziedājām, 
gan dejojām un cildinājām 
mūsu mīļo Latviju! Pēc bērnu 
ierosmēm, katra grupa gata-
voja kūku Latvijai simtgadē, 
ar kuru, kā ierasts iestādei 
nozīmīgos svētkos, visi mielo-
jāmies. Vēlam visiem – daudz 
laimes, stipruma, prieka, ve-
selības un mīlestības Latvijas 
simtgadē!

Jolanta Kupriša,
pirmsskolas izglītības iestādes 

“Pūcīte” vadītāja 

Ozolnieku vidusskola Latvijai 
100gadē dāvināja “Dziesmu 
kamolu”, kurā tika ietītas sko-
lēnu un skolotāju izvēlētas 
latviešu dziesmas, kopskaitā 
67, taču līdz mācību gada bei-
gām tās papildināsim līdz 100, 

kā arī nodosim kamolu sargāt 
skolas muzejam, lai pēc 50 
gadiem to attītu un uzzinātu, 
kādas ir bijušas aktuālākās 
dziesmas 2018.gadā. 
Sākumskolas skolēni ne ti-
kai ietina dziesmu kamolā, 
bet arī paši bija sagatavojuši 
priekšnesumu- katra klase 
pa tautasdziesmai kā dāvanu 
Latvijai.
Savukārt ar 5.-12.klašu skolē-
niem kopīgi izdziedājām Ozol-

nieku vidusskolas “Dziesmu 
kamola” TOP 3: U.Stabulnieks 
“Tik un tā”, R.Kaupers  “Mana 
dziesma” un M.Brauns “Saule, 
pērkons, Daugava”.
Tradicionāli 16.novembra rītā 
pie skolas klases veidojām 

“Ugunszīmes Latvijai”.
Tāpat visas nedēļas garumā 
un līdz pat novembra bei-
gām bija iespēja iepazīties ar 
„Rakstaino cimdu izstādi”, kur 
bija izstādīti  gan adīti dūraiņi, 
gan dažādi citi skolēnu veidoti 
cimdi. Iestājoties rudenim un 
tuvojoties laikam, kad tā vien 
gribēsies paslēpt rokas siltos 
cimdos, Kultūras ministrijas 
Latvijas valsts simtgades 
birojs aicināja ikvienu iesais-

tīties akcijā „Cimdotā Latvi-
ja” un valsts 100. dzimšanas 
dienai sarūpēt sev pašiem 
un dāvināt citiem vienu no 
senākajām Latvijas cilvēku 
vizītkartēm – rakstainus cim-
dus, lai 18. novembrī varētu 
koši un silti svinēt Latvijas 
svētkus. Ozolnieku vidussko-
la projektu nedēļas ietvaros 
iesaistījās šajā akcijā, lai uz-
zinātu vairāk par Latvijas tra-
dīcijām un vērtībām. Viena no 
latviešu lielākām vērtībām ir  
cimdi – tie pastarpināti stāsta 
par Latvijas vēsturi, jo bijuši 
nepieciešami gan strēlnieku 
kaujās, gan tālajā Sibīrijā, gan 
tepat Latvijā, ikdienas darbus 
darot. Cimdu rakstu un krāsu 
kombinācijas ir bezgalīgas, 
tomēr katram Latvijas nova-
dam bijušas savas raksturīgā-
kās krāsas: Kurzemē – balta, 
pelēka, sarkana un mēļi zila, 
Latgalē – sarkana, dzeltena, 
zaļa un balta, Vidzemē – bal-
ta, pelēka, gaiši brūna vai zaļa, 
Zemgalē – zaļā un brūnā toņa 
variācijas.
Aktivitāšu organizēšanā aktīvi 
iesaistījās arī sociālo zinību, 
mākslas, mūzikas, mājturības 

un sporta priekšmetu meto-
diskā apvienība, palīdzot gan 
izstādes veidošanā, gan tau-
tasdziesmu sagatavošanā, gan 
organizējot Erudīcijas konkursu 
5.-12.klasēm, konkursu “Ko Tu 
zini par savu skolu?” 5.klasēm 
un citas aktivitātes.
16. novembra vakarā skolas ko-
lektīvi aicināja vecākus un visus 
Ozolnieku novada iedzīvotājus 
uz koncertu “Daudz baltu die-
niņu, Latvija”. Koncertā pieda-
lījās skolas dziedošie kolektīvi: 
1.klašu koris (diriģente M.Bran-
ka), 2.-4.klašu koris un 2.-4.
klašu ansamblis (Agita Babre), 
folkloras kopa “Knipati” (vadī-
tāja Inese Mičule), pārstāvot 
visas klašu grupas no 1.-12.kla-
sei, 5.-12.klašu koris (diriģente 
Rūta Bergmane), teātra pulciņš 
(vadītāja Agnese Čīka) un Ozol-
nieku novada jauniešu koris 
(diriģentes Ramona Joma un 
Rūta Bergmane). Paldies skolas 
absolventiem  - Līvai Slokai un 
Arvīdam Pelēcim par pasākuma 
vadīšanu!

Rūta Bergmane,
Ozolnieku vidusskolas direktores 
vietniece interešu izglītības jomā

Sagaidot Latvijas simtgadi, katrs Teteles pamatskolas skolēns izvēlējās no piedāvātajiem vari-
antiem - dažādiem latvju rakstiem - savu rakstu joslu, ko apņēmās uzzīmēt. Skolēni paši krāsoja 
izvēlētos rakstus. No oktobra viena joslas daļa jau rotāja skolas klašu durvis. 
15.novembrī visām klasēm bija jāatnes izkrāsotās joslas uz sporta zāli, kur kopā ar skolēniem vei-
dojām Teteles jostu apkārt visai sporta zālei. Tā tapa pašu rokām veidots, skaists un simbolisks 
dekorējums svētkos. 
Šajā darbā bija svarīgs katra skolēna ieguldījums, stiprinot viņa piederības sajūtu  klasei, skolai, 
novadam un Latvijas valstij. Paveiktā darba rezultāts ir apskatāms no 16. novembra. Priecāja-
mies, ka katrs var atrast arī sava paveiktā darba posmu.

Inga Bērziņa, Teteles pamatskolas skolotāja

SKOLĒNI DĀVINA TAUTISKO RAKSTU JOSTU TETELES PAMATSKOLAI
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Ozolnieku vidusskola kopš 
2016.gada iesaistījusies 
UNESCO Asociēto skolu pro-
jekta (ASP) tīklā. UNESCO ASP 
ir pirmais skolu tīkls pasaulē, 
kā arī visilglaicīgākā UNESCO 
iniciatīva izglītības jomā, kas 
balstīta uz nacionālu un starp-
tautisku skolu sadarbības tīklu 
izveidi. 
Šis bija pirmais gads, kad 
Ozolnieku vidusskolas UNES-
CO ASP koordinatores – vēs-
tures skolotāja Kitija Valei-
ņa un direktores vietniece 
audzināšanas jomā Inese Mi-
čule – nolēma organizēt erudī-
cijas konkursu Latvijas UNES-
CO ASP skolu jauniešiem. 
Valsts svētku noskaņās 14.no-
vembrī pie mums uz Ozolnieku 
vidusskolu atbrauca skolēni 
no Rīgas Tūrisma un radošās 
industrijas tehnikuma, Pļaviņu 
novada ģimnāzijas, Brocēnu 

Projekta ”Aktīva Jaunie-
šu dome darba ar jaunat-
ni sistēmas atbalstam” 
(turpmāk – Projekts, Lī-
guma Nr.2-25/19) ietvaros 
6.novembrī Ozolnieku Bēr-
nu nu jauniešu iniciatīvu 
centrā notika apmācības 
Jauniešu domes pārstāv-
jiem. Apmācību ietvaros jo-
mas ekspertes un jaunatnes 
lietu speciālistes Kristīnes 
Kodes vadībā jaunieši vairo-
ja savas zināšanas par jau-
natnes politiku un jauniešu 
līdzdalības nozīmi šīs poli-
tikas virzībā. Radošā nodar-
bībā jauniešiem tika sniegts 
gan plašāks redzējums par 
jaunatnes politikas jomu, 
gan vairota jauniešu veikt-
spēja, iesaistot jauniešus 
praktiskos sevis izzinošos 
un personības izaugsmi vei-
cinošos uzdevumos, ļaujot 
apzināties mērķu izvirzīša-
nas nozīmi. 
Kā stāsta projekta koordi-
natore, Ozolnieku novada 
pašvaldības Jaunatnes lietu 
nodaļas vadītāja Milana Pi-
vovara, projektā nu jau aiz-
vadītas vairākas aktivitātes. 
Ozolnieku Jauniešu domes 

Šoruden visā novadā tika 
veiktas bērnudārzu audzēk-
ņu vecāku un pedagogu 
aptaujas par viņu apmie-
rinātību ar katrā izglītības 
iestādē notiekošo, gaidot 
ierosinājumus arī tālāka-
jiem uzlabojumiem. Kopumā 
visās 6 mūsu pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestā-
dēs tika aptaujāti 320 vecāki, 
75 pirmsskolas pedagogi un 
39 skolotāju palīgi (auklītes), 
iegūstot vērtīgus kvantitatī-
vos un kvalitatīvos datus, uz 
kuriem pamatojoties, plānot 
attīstību gan pirmsskolas 
izglītības iestādēs, gan paš-
valdībā kopumā.
Esam gandarīti, ka 99% ap-
taujāto vecāku savu pirms-
skolas iestādi ieteiktu citiem 
vecākiem un 92% no viņiem 
ir apmierināti ar sava bērnu-
dārza apkārt esošās teritori-
jas funkcionalitāti, sakoptību 
un kārtību. Vecāku biežākie 
ieteikumi saistās ar drošī-
bas sistēmu uzstādīšanu vai 
uzlabošanu, rotaļlaukumu 
remontu un plašāku interešu 
izglītības pieejamību.
Pedagogu un viņu palī-
gu-auklīšu aptauju rezultā-
tos redzams, ka 99% lepojas 
ar darbu savā izglītības ies-

vidusskolas, Valmieras Valsts 
ģimnāzijas un Ādažu Brīvās 
Valdorfa skolas.
Sešu skolu konkurencē erudī-
tākie un atjautīgākie izrādījās 
Valmieras Valsts ģimnāzijas 
skolēni. Erudīcijas konkursa 
jautājumi tematiski bija saistī-
ti ar Latvijas vēsturi, kultūras 
mantojumu, mūziku, mākslu, 
tradicionālo kultūru, politiku. 
Savukārt konkursa 2. daļā sko-
lēniem bija jāsagatavo mājas 
darbs – pagatavot un pacienāt 
citus konkursa dalībniekus ar 
pārstāvētā reģiona tradicionā-
lo ēdienu.
Ceram, ka šis konkurss kļūs 
par labu tradīciju un Ozolnieku 
vidusskolā tiksimies atkal pēc 
gada!

Inese Mičule, Ozolnieku 
vidusskolas direktores vietniece 

audzināšanas jomā

Jauniešu domes pārstāvji piedalās apmācībās 
par jaunatnes politiku un jauniešu līdzdalību

pārstāvji viesojušies gan 
Dobelē, gan Jelgavas nova-
dā, lai iepazītos ar situāciju 
jaunatnes politikas jomā un 
vairotu savu pieredzi dar-
bam ar jaunatni. Aizvadīta 
arī novada Jauniešu diena, 
kuras ietvaros ar interaktīvu 
un saistošu apmācību prog-
rammu jauniešus uzrunāja 
izaugsmes treneris Māris 
Resnis, mudinot jauniešus 
būt aktīviem, līdzdarboties 
un iesaistīties sev aktuālu 
jautājumu risināšanā paš-
valdībā. 
Projekta ietvaros 8.de-
cembrī no plkst.13.00 līdz 
18.00 Ozolnieku Tautas 
namā tiek organizēts Jau-
niešu un politikas veidotā-
ju forums. Foruma mērķis ir 
rosināt diskusijas un domu 
apmaiņu starp jauniešiem 
un politikas veidotājiem 
pašvaldībā par kopēju vīziju 
darba ar jaunatni politikas 
veicināšanai. Aicinām visus 
interesentus piedalīties! 
Sīkāka informācija, zvanot 
26114115 (Milana Pivovara).
Projekta “Aktīva Jaunie-
šu dome darba ar jaunatni 
sistēmas atbalstam” īste-

nošanu Ozolnieku novada 
pašvaldība uzsāka 2018.
gada 1.jūnijā ar mērķi uzla-
bot jauniešu – personu ve-
cumā no 13 līdz 25 gadiem 
– dzīves kvalitāti, atbalstot 
viņu iniciatīvu un līdzdalību 
lēmumu pieņemšanā, tā-
dējādi pilnveidojot darba ar 
jaunatni sistēmu Ozolnieku 
novadā un nodrošinot po-
zitīvu ietekmi uz jaunatnes 
politikas īstenošanu pašval-
dībā. 
Projekts tiek īstenots Izglītī-
bas un zinātnes ministrijas 
Jaunatnes politikas valsts 
programmas 2018.gadam 
1.2.apakšsadaļas “Atbalsts 
jaunatnes politikas īsteno-
šanai vietēja līmenī saskaņā 
ar vietējā līmeņa patstāvī-
gajiem jaunatnes politikas 
plānošanas dokumentiem” 
ietvaros. Projekta tiks īste-
nots līdz 2018.gada 31.de-
cembrim un tā īstenošanai 
piešķirtais finansējums ir 
2615,43 eiro. 

Dace Mauliņa,
Attīstības un projektu daļa 

Projektu vadītāja

No 2018.gada 15.-19.ok-
tobrim Salgales pamat-
skolas skolotājas Iluta 
Aleksīna un Anda Silgaile 
devās uz Levicu Slovāki-

jā, lai piedalītos Erasmus+ 
programmas starpskolu 
stratēģiskās partnerības 
projekta Nr.2017-1-PL01-
KA219-038319_6 „Pro-
moting Art” ceturtajā 
starpvalstu sanāksmē, ko 
organizēja Vladislava Bieli-
ka profesionālā vidusskola 
(Stredná umelecká škola La-
dislava Bielika).

Projektā iesaistīto peda-
gogu sanāksmes darbs 
norisinājās trīs dienas. Tās 
uzdevums bija informēt 
partnerus no Polijas, Bulgā-

Aptaujā iegūtos datus izmantos 
darba kvalitātes uzlabošanai

tādē, 91% jūtas labi nodro-
šināti ar nepieciešamajiem 
resursiem darbam pirmssko-
lā. Tikpat daudzi pirmskolas 
darbinieki uzskata, ka bēr-
nudārza telpu iekārtojums, 
funkcionalitāte un platība at-
bilst viņu darba vajadzībām, 
un pilnīgi visiem ir viegli sa-
strādāties ar savas iestādes 
vadītāju, kas īpaši priecē. 
Pedagogi labprāt papildinātu 
pirmsskolu nodrošinājumu 
ar datoriem un interaktīva-
jām tāfelēm, ko izmantot 
darba metožu dažādošanai.
Visi ievāktie dati tika izman-
toti pirmsskolu pašvērtēju-
ma ziņojumu tapšanā, kas ir 
publicēti Ozolnieku novada 
mājaslapā. Šis bija pirmais 
gads, kad šāds dokuments 
jāraksta arī bērnudārziem, jo 
no nākamā gada sāksim va-
dītāju novērtēšanas procesu. 
Tā kā tuvojas pašvaldības, 
t.sk. izglītības iestāžu, 2019.
gada budžetu izskatīšana 
un arī attīstības plānošanas 
dokumentu izstrāde, veikto 
aptauju dati būs noderīgi arī 
izvirzot prioritātes, kam pa-
redzēt finanšu līdzekļus.

Ance Jaks,
Izglītības nodaļas vadītāja

Salgales pedagogi piedalās Erasmus+ projekta 
“Promoting Art” sanāksmē Slovākijā

rijas, Igaunijas, Portugāles 
un Latvijas par novembrī 
paredzēto īstermiņa skolē-
nu grupu apmaiņas vizītes 
plānošanu, organizēšanu 

un norisi. Valstu koordina-
tori un pavadošais skolotājs 
tika iepazīstināti ar skolēnu 
sanāksmes plānu. Tikšanās 
gaitā sanāksmes dalībnieki 
apskatīja Slovākijas partner-
skolu un apskates objektus 
Bratislavā, kā arī Banska 
Štiavnicā.

Paralēli šim uzdevumam 
tikšanās laikā tika precizē-
tas jau notikušo aktivitāšu 
atskaites. Tikšanās laikā pe-
dagogi strādāja pie nākamo 
piecu mēnešu semināru un 
darbību stratēģijas, rīcības 

plāna pamatprincipiem un 
metodēm. Savstarpējā pie-
redzes apmaiņā projekta 
partneri dalījās informācijā, 
kā labāk risināt plānotās 
darbības. Lai uzlabotu pro-
jekta kvalitāti, tika diskutēts 
arī par projekta atpazīsta-
mību sociālajos tīklos. Se-
sijas laikā tika plānotas arī 
nākamo aktivitāšu Portugā-
lē un Latvijā norises laiki.
Sanāksmes noslēgumā tik-
šanās dalībnieki atzinīgi 
novērtēja Slovākijas kolēģu 
darbu, kā arī ciešo komuni-
kāciju un pozitīvo attieksmi 
koordinatoru un skolotāju 
starpā. 

Vairāk informācijas par 
projektu var uzzināt pro-
jekta mājaslapā -https://
proartprojet.wixsite.com/
proartproject, par Erasmus+ 
programmu - Valsts izglī-
tības attīstības aģentūras 
mājaslapā www.viaa.gov.lv 
sadaļā Erasmus+

Anda Silgaile,
Erasmus+ programmas projekta 

„Promoting Art” koordinatore Latvijā, 
Salgales Mūzikas un mākslas skolas 

direktore

Erudīcijas konkursā sacenšas „UNESCO 
Azartiskākie Simtgades Prātnieki”
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15.novembrī Salgales Mūzikas 
un mākslas skolā (MMS) tika 
atklāta Gleznošanas konkur-
sa „Vilnis Lielupē” izstāde ar  
mērķi popularizēt Salgales 
pagastu Ozolnieku novadā, 
veicināt patriotismu un cieņu 
pret kultūrvēsturiskām vērtī-
bām Latvijā. 
Salgales MMS šo konkursu 
organizēja otro gadu. Darbus 
konkursam iesūtīja Iecavas, 
Pilsrundāles, Jelgavas nova-
da Mūzikas un mākslas sko-
las, kā arī Pērnavas Mākslas 
skolas audzēkņi no Igaunijas. 
Konkursā piedalījās 68 darbi. 
Žūrijā tika pieaicināti Dobeles 
Mākslas skolas pedagogi. 
Uz izstādes atklāšanu bija ie-
radušies tuvāko skolu audzēk-
ņi. Pasākumā dalībnieku godi-
nāšana mijās ar Salgales MMS 
audzēkņu priekšnesumiem. 
Konkursa žūrijas Atzinību iz-
pelnījās Pērnavas mākslas 
skolas un Jelgavas novada 
Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņi. Tika apbalvoti Sal-

gales pagasta, Pilsrundāles 
novada un Jelgavas novada 
Mūzikas un mākslas skolu 
dalībnieki.
Arī šogad godalgoto darbu 
autori saņēma Salgales MMS 
keramikā veidotas piemiņas 
balvas. Atšķirībā no pirmā kon-
kursa, šogad konkursantiem 
tika piešķirtas specbalvas no 
atbalstītājiem. 
Konkursa organizatori nā-
kotnē cer saglabāt šo tradīci-
ju- Latvijas dzimšanas dienu 
sagaidīt ar gleznu izstādi sa-
vam pagastam un novadam. Ir 
idejas, kā konkursu padarīt vēl 
atpazīstamāku. Redzot atbal-
stītāju atsaucību, nākotnē no-
teikti palielināsies dalībnieku 
skaits un pieaugs balvu fonds.
Tāpat kā pagājušajā gadā, arī 
šogad izstādes veidotāji plāno 
darbus izstādīt arī tuvējās ap-
kārtnes kultūras centros Staļ-
ģenē, Garozā, Ānē un Ozolnie-
kos. Anda Silgaile,

Salgales Mūzikas un mākslas 
skolas direktore 

“Latvijas skolas soma” sniedz 
iespēju, sākot ar šo mācību 
gadu, ikvienam mūsu novada 
skolēnam no 1. līdz 12.klasei 
izzināt un iepazīt dažādos lai-
kos Latvijā radītās inovācijas 
un uzņēmējdarbības veiksmes 
stāstus, iegūt praktiskās zinā-
šanas par Latvijas dabas vērtī-
bām un kultūru.
Akcijas ietvaros oktobrī un 
novembrī Ozolnieku novada 
izglītības iestāžu audzēkņi 
piedalījušies vairākos pasā-
kumos:
TETELES PAMATSKOLĀ, ak-
cijas „Latvijas skolas soma” ie-
tvaros, 5.a - 9.a klases skolēni 
apmeklēja Ģ. Eliasa Jelgavas 
vēstures un mākslas muzeju. 
Tas bija 28. oktobrī, kad tika 
atzīmēta Hercoga Jēkaba 408. 

dzimšanas diena. Skolēni šajā 
pasākumā iepazinās ar Jel-
gavas vēsturi, kā arī  latvie-
šu glezniecības vecmeistara 
Ģederta Eliasa (1887. - 1975. 
g.) darbu kolekciju. Skolēniem 
bija iespēja apskatīt arī izstādi 
Latvijas medaļu mākslā, kā arī 
tekstilmākslinieces Irisas Blu-
mates izstādi “Dzirnakmeņu 
stāsti”. Pēc muzeja apmeklē-
juma skolēni devās noskatīties 
filmu “Bille”. Pasākumā pieda-
lījās 5.a, 6.a, 7.a, 8.a, 9.a klašu 
skolēni. Filma lika pārdomāt 
savas dzīves vērtības un mēr-
ķus. Noskatoties filmu, skolēni 
varēja pārliecināties, ka Billei 
- rakstniecei Vizmai Belševicai 
bija izdevies atrast savu ceļu 
un pierādīt, ka sapņi spēj īste-
noties. 

GAROZAS PAMATSKOLAS 7. 
- 9. klases skolēni 2. novembrī 
apmeklēja Latvijas Nacionā-
lo operu (LNO) un baletu, kur 
skolēni iepazina LNO ēku ar 
tās neatkārtojamo un krāšņo 
interjeru. Gida vadībā skolēni 
iepazina Operas namu un iz-
zināja teātra vēsturi, kā arī ie-
pazina šeit strādājošo ikdienu 
un mākslas dzīves aizkulises. 
Skolēni bija sajūsmināti par re-
dzēto un gatavi atkal apmeklēt 
LNO.
SALGALES PAMATSKOLĀ 28. 
novembrī skolēni apmeklēja 
Jelgavas Ģ.Eliasa muzeju, kur 
norisinājās arī radošā darbnīca 
1.-3.kl. skolēniem. 29. novem-
brī uz Jelgavas Ģ.Eliasa muzeju 
devās un radošās darbnīcās 
piedalījās 4.-5.kl. skolēni.

OZOLNIEKU VIDUSSKOLĀ 
notikuši vairāki pasākumi ini-
ciatīvas “Skolas soma” ietva-
ros. Skolēnus ieinteresēja vīru 
kopas “Vilki” koncertlekcija 
12.oktobrī par latviešu karavī-
ru dziesmām. Šo pasākumu 
apmeklēja 7.-12.klašu skolēni. 
Koncertlekcijā bija iespējams 
dzirdēt latviešu karavīru dzies-
mas attiecīgā laika mūzikas 
instrumentu pavadījumā, kā 
arī ieklausīties vēsturiskā stās-
tījumā par karavīra apģērbu, 
ieročiem, mūzikas instrumen-
tiem, kaujas taktiku, kultūras 
un atpūtas dzīvi. 
Savukārt 2.-3.klašu skolēni 
devās uz interaktīvu izrādi “Vai 
pagaršot?”, kas tapusi, iedves-
mojoties no Reja Bredberija 
romāna “Pieneņu vīns”. Ikviens 

Akcijā “Latvijas skolas soma” iepazīst Latvijas kultūras vērtības
skatītājs tiek aicināts līdzdar-
boties, izgaršojot priecīgos, 
smieklīgos un skumjos dzīves 
notikumus. 
9.b klases skolēni izmantoja 
iespēju apmeklēt izrādi “Pūt’ 
vējiņi” Latvijas Nacionālajā 
teātrī.
Bet 5.klasēm 5.novembrī bija 
iespēja iepazīties ar modes 
šovu izrādē “Viņš ir pliks!”, ku-
ras pamatā ir senais stāsts par 
karali, kurš uzšuva sev tērpu, 
kuru var redzēt tikai gudrie. 
Plašāka informācija par ini-
ciatīvu “Latvijas skolas soma” 
atrodama Latvijas valsts simt-
gades programmas mājaslapā 
- https://lv100.lv/programma/
latvijas-skolas-soma/.

Anna Sloka,
Izglītības nodaļas vadītājas vietniece

Ikgadējā pasākumā kopā pul-
cējās raitākie, intriģējošākie un 
prasmīgākie Zemgales stāst-
nieki konkursa „Teci, teci, va-
lodiņa” novada pusfinālā, kas 
norisinājās Ozolnieku Tautas 
namā.
Stāstnieku konkursā vienko-
pus pulcējās bērni no Iecavas 
folkloras kopas „Tarkšķi” (va-
dītāja Kristīne Karele), Vilces 

Ozolnieku vidusskolā Projektu 
nedēļas ietvaros sākumskolā 
viesojās marmelādes ražotnes 
pārstāvji, kuri skolēnus iepa-
zīstinaja ar saldumu ražoša-
nas procesu.
Bērni interesējās par marme-
lādes, kas tiek sauktas par 
konfelādēm (jo netiek izman-
toti citrusaugi) sastāvu, kā arī 
uzzināja, kāpēc nepieciešams 

pamatskolas folkloras kopas 
„Rukūzīte” (vadītāja Guna Čo-
dare), Kalnciema vidusskolas 
folkloras kopas „Sudrabiņš” 
(vadītāja Dzintra Ķezbere), kā 
arī Ozolnieku bērnu folkloras 
kopas „Knipati” (vadītāja Inese 
Mičule). Katrs konkursa dalīb-
nieks stāstīja tautas pasaku, 
atgadījumu no dzīves un anek-
doti. Konkurence bija sīva, jo 
visi dalībnieki spēja piesaistīt 
sev uzmanību ar pasakām un 
anekdotēm, bet interesantākā 
konkursa daļa allaž bijuši tieši 
stāsti par atgadījumiem no 
pašu dalībnieku, viņu vecāku, 
vecvecāku vai paziņu dzīvēm.
Skolotājas un konkursa dalīb-

„Knipatu” stāsti izskanēs konkursa finālā Rīgā

Šajā mācību gadā Ozolnie-
ku vidusskolā tiek īstenots 
Erasmus + KA1 projekts pe-
dagogu mobilitātes un tālā-
kizglītības veicināšanai. Ok-
tobrī uz 6 dienu tālākizglītības 
kursiem Nīderlandē, pilsētā 
Omenā, devās matemātikas 
skolotāja Sigita Krauze, lai ap-
gūtu jaunas, radošas matemā-
tikas mācīšanas metodes un 
pieejas. Jau kursu nosaukums 
“Matemātika un kustība”, kā arī 
kursu programmas apraksts 
un bildes lika noprast, ka šeit 
nebūs runa par tradicionālām 
matemātikas metodēm un 
pieejām.
Apkopojot pirmās domas un 
sajūtas, skolotāja Sigita at-
zīst, ka bija jāiziet no savas 
tik ierastās, pazīstamās pro-

fesionālās komforta zonas un 
jāpaskatās uz matemātiku un 
matemātikas stundu citādāk. 
Un pašiem pedagogiem viss 
arī bija jāizmēģina un beigās 
jāizveido matemātikas stun-
das plāns ar jaunapgūtajām 
metodēm, kas pēc tam ar ko-
lēģiem no citām valstīm bija 
arī praktiski jāizmēģina.
Kāda tad ir šī atšķirīgā vai ne-
ierastā matemātikas stunda? 
Stunda sākas ar nelielām ie-
sildīšanās aktivitātēm, telpas 
sagatavošanu matemātikai, 
balstītai uz kustību. Un tad 
pāriet jau pie nākamā stundas 
posma, kad kādas matemātis-
kās tēmas apguvei tiek izman-
tots ritms, deja, ornaments, 
ķermenis, visdažādākās un 
reizēm arī gana izaicinošas po-
zas, kā arī dažādi palīglīdzekļi, 
piemēram, gumijas, lentas, 
virves, lego klucīši, puzles u.c., 
lai veicinātu dziļāku matemā-
tikas izpratni. Un, protams, 
neiztrūkstošs un ļoti svarīgs 
posms, kas arī ir aktualizēts 
jaunajās topošajās mācību 
programmās Skola2030 – tā ir 
atgriezeniskā saite, analizēša-
na, secināšana – kāda nozīme 

un jēga tam, ko un kā mācās, 
piemēram, kā kustība ir saistī-
ta ar matemātiku, kā tas palīdz 
apgūt un izprast matemātiku.
Pēc skolotājas Sigitas Krau-
zes domām šāda pieeja īpa-
ši noderīga varētu būt tiem 
skolēniem, kuriem ir grūtības 
matemātikas apguvē. Taču šīs 
metodes lieliski var integrēt 
jebkurā klasē un matemātikas 
līmenī. Bet neizpaliek jautā-
jums, uz kuru skolotāja arī zina 
atbildi: “Vai pie šī brīža mācību 
procesa formas un program-
mas, kā arī resursiem, piemē-
ram, telpu pieejamības, tas ir 
iespējams - regulāri stundās 
integrēt kustību visdažādāka-
jās tās izpausmes formās?” 
Taču vienmēr ir iespēja tiekties 
uz ideālo stundu. Un ne tikai – 
šādi kursi sniedz skolotājam arī 
jaunu motivāciju, jaunas izjū-
tas, pieredzi, citādu skatījumu 
uz savu priekšmetu, arī valo-
das un komunikācijas prasmes 
(kursi notika angļu valodā).

Irita Semane,
projekta koordinatore

nieki ir gandarīti par padarīto, 
taču žūrijai priekšā bija sma-
gākais darbs – izvērtēt, kuri 
no visiem dalībniekiem būtu 
piemērotākie pārstāvēt Zem-
gales novadu konkursa „Teci, 
teci, valodiņa” finālā Rīgā.
Liels prieks, ka visas trīs 
Ozolnieku bērnu folkloras 
kopas „Knipati” dalībnieces 
- Gundega Sirvide, Sofija 
Stankus un Elvisa Gabrā-
ne - spēja uzrunāt žūriju 
un iekļuvušas konkursa 
finālā!

Inese Mičule,
Ozolnieku vidusskolas direktores 

vietniece audzināšanas jomā

papētīt informāciju uz produk-
tu etiķetēm. Degustācijā bērni 
mācījās atšķirt dažādas garšas 
un izvēlējās visgardāko konfekti, 
cenšoties atšķirt dažādas augļu 
un ogu nianses. Radošajā darb-
nīcā katrs izveidoja, apstrādāja 
un fasēja savu konfelādi. 
Savukārt 16. novembrī Ozolnie-
ku vidusskolas visi skolēni tika 
aicināti uz kopīgu svinīgo brīdi 
par godu Latvijas 100gadei. Pa-
sākuma noslēgumā svinīgi tika 
apbalvoti skolēni par dažādiem 
sasniegumiem Projektu nedēļas 
ietvaros.

Anna Sloka,
Izglītības nodaļas vadītājas

vietniece

Aizvadīta izglītojoša Projektu 
nedēļa Ozolnieku vidusskolā 

Tupus, rāpus un dejas solī – bet joprojām matemātika? Skolēni konkursā „Caur laikiem vilnis 
Lielupē” attīsta radošās spējas
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8. novembra rītā pirmsskolas 
bērnu grupas no PII „Zīlīte” 
un „Bitīte” kopā ar Vainu un 
Ozolnieku Centrālās biblio-
tēkas bibliotekārēm devās 
tradicionālajā braucienā, lai 
sakoptu Brīvības cīņu pie-
minekli pie Skuju skolas, 
uzzinātu par notikumiem, 
kas risinājušies pieminekļa 
apkārtnē Atbrīvošanas cīņu 
laikā 1919. gadā. Šī aktivitāte 
veido mūsu vēsturisko atmi-
ņu, savieno pagātni ar tagad-
ni un nākotni. Jaunākā pa-
audze, praktiski darbojoties, 
izzina vēsturiskos notikumus, 
saprot, kāpēc jārūpējas par 
pieminekli un tā apkārtni. 
Bērni patiesi čakli pastrādāja, 
sagrābjot daudz maisu ar no-
birušajām lapām un sapošot 
pieminekli Lāčplēša dienai. 
Visi kopā aizdedzām svecītes 
pie pieminekļa un pieminē-
jām kritušos karavīrus, kuri 
izcīnīja mums savu valsti. Ko-
pīgi pārrunājām – ko nozīmē 

Mērķauditorijas apzināta 
paplašināšana ir pamat-
mērķis, uz ko balstoties, ir 
tapis jauns piedāvājums 
“Veču vakari” Ozolniekos.  
Radošuma un kultūras iz-
pausmju daudzveidības 
veicināšana ir viens Ozol-
nieku novada Izglītības, 
kultūras un sporta daļas 
Kultūras nodaļas darbības 
pamatvirzieniem, lai ik-
vienam Ozolnieku novada 
iedzīvotājam būtu iespēja 
izvēlēties sev piemērotāko 
aktivitāti, nešķērsojot no-
vada robežas.  
Kopā Ozolniekos  tiek plā-
noti 12 “Veču vakari”  gada 
griezumā. Kā pirmo, vīrie-
šiem bija iespēja apmeklēt 
19. oktobrī, kur vakara vie-

latviešu tautas dziesma: Uz 
ežiņas galvu liku, sargāj savu 
tēvu zemi. 
Piektdien, 9.novembrī, vēs-
tures interesentiem bija 
iespēja pieminēt Lāčplēša 
kara ordeņa kavalierus un 
Ozolnieku patriotus, aizde-
dzot svecītes viņu atdusas 
vietās novada kapsētās. Pie-
minējām Lāčplēša kara or-
deņa kavalierus Hugo Brenti 
Dalbes kapsētā, Jēkabu Rozi 
un Jēkabu Kupenu Teteles 
kapsētā, Voldemāru Budriķi 
Igauņu kapsētā, 23 kritušos 
karavīrus, arī Lāčplēša orde-
ņa kavalierus Hermani Alks-
ni, Robertu Paegli, Kārli 
Vinteru Cenu kapsētā pie 
1989. gadā uzstādītā piemi-
nekļa Brīvības cīņās krituša-
jiem. Šī pieminekļa iniciators 
bija patiess novada patriots, 
mežzinis Luciāns Vuguls. 
Mušķu kapos pieminējām 
Indriķi Skadiņu – zemnie-
ku, rosīgu sabiedrisko dar-

binieku Ozolniekos pirmās 
Latvijas brīvvalsts laikā. Viņa 
ieguldījums, vācot līdzekļus 
jaunā pagastnama, tagadējā 
Tautas nama, būvniecībai, 
ir šī majestātiskā vēsturiskā 
celtne. Dalbes kapsētā pie-
minējām Ozolnieku skolas 
pārzini (1920-1940) Lūciju 
Cīruļnieci Neilandi – īpa-
šu skolotāju paaudzei, kura 
pirms kara mācījās Ozolnie-
ku skolā, Ilmāru Andersonu 
– Ozolnieku dārznieku, kura 
hobijs bija latviešu strēlnie-
ku vēstures materiālu apko-
pošana, kas izdota grāmatā 
„Gaitu sākums”, Ausekli 
Bergmani, kurš radīja Ozol-
nieku vīru kora hroniku, kas 
patiesībā ir kultūrvēsturiska 
vērtība un laikmeta liecība. 
Katrīnas kapsētā pieminējām 
skolotāju Vladislavu Stafec-
ki - Ozolnieku skolas skolo-
tāju, sabiedrisko darbinieku, 
jaunsargu kustības dibinātā-
ju un vadītāju. 
Novembrī Ozolnieku nova-
da Centrālajā bibliotēkā bija 
apskatāma izstāde “Cimdotā 
Latvija”. Tie ir Ozolnieku ie-
dzīvotāju  glabāti un darināti  
cimdi ar stāstu par dažādiem 
laikiem. Paldies visiem no-
vadniekiem, kuri piedalījās 
piemiņas pasākumos!

Ingrīda Krieķe,
Ozolnieku novada centrālās 

bibliotēkas vadītāja

“Veču vakaros” Ozolniekos gaida 
tikšanās ar aizraujošām personībām

sis bija  Pauls Timrots, kurš 
dalījās pieredzē par motoru 
sportu,  raidījumu filmēša-
nas specifiku, situācijām 
ārpus kadra un atbildēja uz 
semināra dalībnieku jau-
tājumiem. Nākamais,  kurš 
pārņēma stafeti un tikās ar 
novadniekiem, bija Horens 
Stalbe “Divas stundas ap-
kārt pasaulei un sev”. 
28. decembrī aicināsim 
ieskatīties boksa pasau-
lē, kur sarunu vakara 
viesis būs Sandis Kleins. 
Viņš savā profesionālajā 
darbībā ir trenējis vairākas 
boksa „zvaigznes”. Kā zinā-
mākais ikvienam ir Mairis 
Briedis. Saglabājot intrigu 
varam tikai piebilst,  ka zie-
mas mēnešos “Veču vaka-
rā”  Ozolniekos viesos arī 
tādas sabiedrībā zināmas 
personas kā Renārs Zel-
tiņš, Arstarulsmirus un citi. 

Elīza Juste,
Ozolnieku novada Izglītības, 

kultūras un sporta daļas vadītāja

Patriotu nedēļā izzina novada 
vēsturi un godina Lāčplēša 
kara ordeņa kavalierus 

Patriotisma mēnesis no-
vembris – šogad Latvijas 
simtgadē – Ozolnieku no-
vadā aizvadīts, skaistiem 
pasākumiem un daudzkrā-
sainām emocijām piepil-
dīts. 
Patriotisms sākas ar piede-
rības izjūtu savai ģimenei, 
skolai, darba kolektīvam, 
novadam. Pirmās piederī-
bas izjūtas dzimtajai vietai 
rodas ģimenē, kur tiek kop-
tas tradīcijas, ģimenes lokā 
svinēti svētki, stāstīts vec-
vecāku pieredzētais. Ve-
cākā paaudze ir kā dzīvas 
vēstures liecības par to, 
ko mūsu tauta piedzīvoju-
si daudzus gadu desmitus 
atpakaļ. Vecvecāku un ve-
cāku stāsti, kas piedzīvoti, 
daudz labāk palīdz iepazīt 

Patriotisma mēnesis aizvadīts Latvijas simtgades zīmē

Latvijas vēsturi tieši no ģi-
menes un dzimtas, novada 
skatupunkta. Atcerēsimies, 
ka vārds patria un patrio-
tisms nozīmē tēvijas mīles-
tību! 
Ozolnieku novada Jauniešu 
iniciatīvu centros, bibliotēkās 
skolās, pirmsskolas un kultū-
ras iestādēs Patriotu mēnesī 
bērni un jaunieši pedagogu 
vadībā skaisti noformēja tel-
pas, lai ikviens apmeklētājs 
sajustu svētku noskaņu. Ra-
došajā darbnīcā jaunieši vei-
doja patriotiskas rokassprā-
dzes, bet svētku nedēļu 
noslēdza ar piedalīšanos lāpu 
gājienā, kopīgām dziesmām 
ar grupu „CREDO” un svētku 
salūtu pie Tautas nama.
Lāčplēša dienā novadnieki ar 
aizdegtām lāpām devās uz 

piemiņas vietu pie Skuju sko-
las un Vareļu pieminekļa, lai 
godinātu  Latvijas atbrīvoša-
nas kauju varoņus, bet Valsts 
svētkos klausījās Ozolnieku 
Mūzikas un mākslas sko-
las audzēkņu, skolotāju un 
absolventu koncertu, kā arī 
Ozolnieku vidusskolas au-
dzēkņu koncertu. 
Īpašu, dvēselē izjustu piede-
rību, Latvijai 100. gadadienā 
dāvāja trīs Latvijas tenoru 
koncerts Ozolnieku Tautas 
namā un svētku koncerts 
kopā ar Latvijas Nacionālās 
operas solistu Juri Jopi un 
jaukto kori „Svīri”.
Par spēcīgu tradīciju kļuvusi 
arī kopīga himnas dziedāša-
na svētku pasākumos, kad 
cilvēki apvienojas dziesmā 
un lūgšanā par savu valsti. 
Patriotisma mēnesī liesmoja 
ugunskuri un lāpas pie no-
vada skolām, Skuju skolas 
piemiņas vietas, Vareļu pie-
minekļa, Ozolnieku Tautas 
nama un Gaismas ceļa ugun-
tiņas, sasildot sirdis, atspīdē-
ja pār visu Ozolnieku novadu.

Evita Poča,
Kultūras nodaļas vadītāja

Latviju veido mūsu domas 
un darbi, mūsu ikdienas 
ieguldījums Latvijas lab-
klājībā. Arī valsts simt-
gades svinību galvenais 
vēstījums skan „ES ESMU 
LATVIJA”, un to caurstrā-
vo līdzdarbības motīvs 
„Es radu Latviju. Es daru 
Latviju”. Šis vēstījums 
atgādina, ka Latvijas gal-
venā vērtība ir tās cilvēki, 
kuri ziedojuši savu dzīvi 
un dzīvību neatkarīgas 
valsts tapšanai un pa-
stāvēšanai, ar ikdienas 
darbu veido tās tagadni 
un kopā ar jauno paaudzi 
liek pamatus rītdienai.
14. novembrī izskanēja 
svētku koncerts mūsu mā-
jās - SAC “Zemgale”. Mu-
zikālo sveicienu, Latvijas 
dzimšanas dienu sagaidot, 
sniedza Zemessardzes 
51.kājnieku bataljona vīru 
ansamblis ,,Dobeles ze-
messargi”, kuri par savu 

Mēs radām un darām Latviju

dzimšanas dienu uzskata 
1995.gada 11.novembri, kad 
notika pirmais ansambļa 
koncerts. Šobrīd ansamblī 
dzied septiņi vīri, kurus no 
pirmās dienas vada zemes-
sardzes seržants Artūrs 
Reiniks. 
Par pārsteigumu svētkos 
bija parūpējušies arī paši 
Zemgalieši - svētku kon-
certā skanēja iemītnieku 
ansambļa izpildītās dzies-
mas un Laimoņa Šteinerta 
dzejoļi. Oriģinālu dāvanu 
saņēma katrs koncerta 
klausītājs - ar Latvijas kon-
tūru izaudzētu ābolu! Liels 
paldies par šo dāvanu Ga-
tim Gāgam! Pateicamies 
arī Ozolnieku PII “Zīlīte” 
Lāčuku grupiņas bērniem 
un viņu vecākiem par pašu 
rokām darinātajiem sveč-
turiem Latvijas simtgadei.

SAC „Zemgale” darbinieku 
kolektīvs
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Ozolnieku novada pašvaldī-
ba šajā mācību gadā ir pa-
rakstījusi līgumu ar LLU Spor-
ta centru par peldētprasmes 
apmācību, lai laika posmā no 
šī gada 10. oktobra līdz mācī-
bu gada beigām- 31.maijam 
- nodrošinātu Ozolnieku no-
vada skolēniem bezmaksas 
peldēšanas nodarbības. Pēc 
skolu direktoru ieskatiem, 
mērķa grupas, kam tiek no-
drošināta peldēt apmācība, 
ir: no Ozolnieku vidusskolas 
visi 2.klašu skolēni, no Salga-
les pamatskolas 1.-2.klases, 
Teteles  pamatskolas 2.kla-
ses un Garozas pamatskolai 
2.-3. klašu skolēni. Lai neka-
vētu mācību vielu, skolēniem 
šīs apmācības notiek pēc 
stundām, turklāt skolēniem 
un viņu vecākiem ir iespēja 
pašiem izvēlēties prioritātes, 
ievērojot bērnu interesi ap-

Bērni apgūst 
peldētprasmi

meklēt šīs vai citas interešu 
izglītības, sporta un pārējās 
aktivitātes. Tomēr jāpaskaid-
ro, ka iespējas pašiem brīvi 
izvēlēties celiņu īres laiku un 
apjomu ir ierobežotas, jo LLU 
baseina grafiks ir pārpildīts.
Baseina izmaksas 9 mēne-
šos sastāda 5625.00 EUR, 
un gan celiņu īri, gan trenera 
pakalpojumus, kā arī papil-
dus transporta izmaksas pil-
nībā sedz Ozolnieku novada 
pašvaldība.
Baseina remontdarbu dēļ 
nebija iespējams uzsākt ap-
mācības jau septembrī, taču 
šobrīd tajā ir pilnībā atjauno-
ta baseina vanna, demontēti 
abi daiļlēkšanas torņi, noflī-
zēta baseina telpas siena 
zem skatītāju tribīnēm.

Anna Sloka,
Izglītības nodaļas vadītājas 

vietniece

21. oktobrī tika aizvadīts 
tradicionālais Ozolnieku 
rudens pusmaratons, kas 
šogad tika veltīts mūžībā 
aizsauktā Jura Bērziņa pie-
miņai, pulcējot kuplu dažā-
da vecuma skrējēju skaitu 
no dažādām Latvijas vie-
tām. 
Pusmaratons norisinājās 
sertificētā trasē  ap Ozolnie-
ku ezeru un pa tuvējām ieli-
ņām. Piemiņas suvenīrs pēc 
sacensībām tika pasniegts 
katram finišētājam.
Ar diplomiem, medaļām un 
pārsteiguma balvām pusma-
ratonā katrā vecuma grupā 
tika apbalvoti 3 ātrākie vīrie-
ši un sievietes, kā arī visās 
distancēs 6 absolūti ātrākie 
vīrieši un sievietes. Pasā-
kuma organizētāji pateicas 
Ozolnieku novada domei, 
Zemessardzes 52. kājnieku 
bataljonam par līdzdalību un 
pasākuma dalībnieku ēdinā-
šanu, kā arī Salgales pagas-
ta z/s.”Bētras” par dzērienu 
punktu un gardajām sukā-
dēm balvās. Ar katra indi-
viduālajiem sasniegumiem 
var iepazīties: skozolnieki.
wordpress.com/pusmara-
tons/. Šobrīd novada SK”O-
zolnieki” skrējēji gatavojas 
„Ozolnieku Ziemas skrējie-
nam 2018”. 

15. novembrī Salgales pamatskolas sporta zālē norisinājās 
Emburgas kauss badmintonā. Spraigās cīņās badmintona 
pāru spēlēs piedalījās 11 pāri.
APSVEICAM TURNĪRA UZVARĒTĀJUS:
Samantu Smilgu un Egilu Bulu (komanda “Uzvara”) ar 
izcīnīto 1.vietu;
Edgaru Bulu un Agni Freimani (komanda “Emburga”) - 
2.vieta; 
Patrīciju Eglāju un Paulu Rozenvaldu (komanda 
“Jelgava”) - 3.vieta!

Raivis Duplinskis,
Sporta dzīves organizators Salagales pagasta Emburgā

3.novembrī Valkā notika 
Latvijas senioru čempionāts 
badmintonā, kurā veiksmī-
gi piedalījās arī badminto-
na spēlētāji no Ozolnieku 

Ozolnieku novada karatisti 
turpina neatlaidīgi trenē-
ties, piedaloties dažādos 
semināros, lai kvalitatīvāk 
startētu sacensībās. 21.ok-
tobrī norisinājās sacensības 
„Atklātais Salaspils Jaunie-
šu Karatē Čempionāts”, kur 
Rostislavs Gorbunovs izcī-
nīja 2.vietu SUMO disciplīnā. 
Vairāki sportisti diemžēl pa-
lika vienu soli līdz godalgo-
tām vietām, dalot ceturtās 
vietas. Vēlos uzslavēt Ņikitu 
Andiņu par sportisko garu 
un neatlaidīgu tiekšanos pēc 

Pēc pusmaratona aicina uz 
„Ozolnieku Ziemas skrējienu 2018”

Šogad tas norisināsies 9. 
decembrī no plkst. 10.50 
(bērniem) un plkst.11.00 
(starts pieaugušo distan-
cēs) Ozolniekos, ar mērķi 
vienkopus pulcināt izturīgā-
kos skrējējus profesionāļu, 
amatieru un citu interesentu 
vidū, popularizējot aktīvu un 
veselīgu dzīvesveidu ziemā. 
Distanču garumi– 2 kilomet-
ri, 6 un 16 km. Bērniem līdz 
10 gadu vecumam izveidota 
īsāka skriešanas distance 

uzvaras.
27. un 28.oktobrī sportisti 
piedalījās Sadashige Kato 
(9.dans) divu dienu semi-
nārā. 4.novembrī Ozolnieku 
karatisti piedalījās Ruslana 
Sadikova un Latvijas Karatē 
Federācijas rīkotā KUMITE 
seminārā, kur pulcējas vai-
rāk nekā 200 sportistu. 
Priekšā mūsu sportistiem 
ir noslogota gada noga-
le un Jaunā gada sākums. 
Valsts svētkos, 17. un 18.no-
vembrī, norisinājās „Latvia 
Open & Fudzi Tournament 

2018” turnīrs, kurā pulcējās 
vairāk nekā 500 sportis-
tu. 25.novembrī norisinājās 
„Zemgales Novada karatē 
čempionāts” Ozolniekos. 
Bet nākamā gada sākumā 
no 2.līdz 6.janvārim sportisti 
piedalīsies sporta nometnē, 
kas tiks rīkota Lietuvā, Šau-
ļos. Pēc atgriešanās no no-
metnes, 12.janvārī karatisti 
piedalīsies Jelgavas karatē 
kluba „VITUS” organizētajās 
sacensībās – „8.Absolūtais 
bērnu karatē čempionāts” 
Ozolniekos. Pēc tam 19. jan-
vārī karatisti atkal dosies uz 
Lietuvu, lai pārstāvētu savu 
novadu Baltijas mēroga „XIX 
BALTIC STATES CHAMPI-
ONSHIP” turnīrā.

Novēlu sportistiem 
neatlaidību, izturību 
grūtākajā sezonu 
posmā un labus 
panākumus sportā!

Sergejs Fomenko,
Ozolnieku karatē komandas 

treneris

Latvijas senioru čempionātā medaļas 
izcīna Ozolnieku novada badmintonisti

Ozolnieku novada karatistiem 
intensīva sacensību sezona

300 metri. Reģistrēšanās sa-
censībām Ozolnieku Sporta 
skolā (OSC), Stadiona ielā 5, 
Ozolniekos.
Pieteikšanās sacensībām 
līdz 8.XII plkst.16.00, aiz-
pildot anketu skozolnieki.
wordpress.com/ziemas_
skrejiens/.
Jautājumus par sacensību 
norisi var noskaidrot, rakstot: 
skozolnieki@gmail.com.

Solvita Cukere

Emburgā aizvadīts 
badmintona turnīrs

novada, kopumā izcīnot 13 
medaļas, tai skaitā 4 zelta 
medaļas. Latvijas senio-
ru čempionātā piedalījās 
60 spēlētāji, tai skaitā 5 no 
Ozolnieku novada - Māris 
Avotiņš, Olafs Krūzmētra, 
Una Tīliba, Aldis Valbaks un 
Ainārs Zanders.

Kristians Rozenvalds,
Latvijas Badmintona federācijas 

(LBF) ģenerālsekretārs
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Valsts ar likumu nosaka tie-
sības uz sociālo palīdzību 
trūcīgajiem un maznodroši-
nātajiem iedzīvotājiem, un 
šo atbalstu sniedz pašvaldī-
ba, kurā cilvēks ir deklarēts 
un dzīvo. Sociālā palīdzība 
paredzēta cilvēkiem dzīves 
pamatvajadzību nodroši-
nāšanai. Sociālo pakalpo-
jumu un sociālās palīdzības 
likums nosaka palīdzības 
veidus, savukārt pašvaldība 
šo palīdzību izklāsta savos 
saistošajos noteikumos.
Tiesības saņemt dzīvok-
ļa vai mājokļa pabalstu 
kurināmā iegādei ir trūcī-
gām un maznodrošinātām 
personām. Pabalsts tiek 
piešķirts vienu reizi gadā 
kurināmā iegādes izdevu-
mu segšanai.
Ozolnieku novada teritorijā 
par maznodrošinātu ģime-
ni (personu) tiek uzskatīta 
ģimene (persona), ja tās 
vidējie ienākumi katram 
ģimenes loceklim mēnesī 
pēdējo trīs mēnešu laikā ne-
pārsniedz  252,00 EUR, un 
tās materiālais stāvoklis ne-
pārsniedz trūcīgas personas 

Pabalstu kurināmā iegādei piešķir trūcīgiem un maznodrošinātiem
materiālā stāvokļa līmeni. 
Lai saņemtu dzīvokļa vai 
mājokļa pabalstu, klients 
pēc savas deklarētās 
dzīvesvietas Sociālajā 
dienestā iesniedz iesnie-
gumu, kuram pievienots 
dokuments, kurš apliecina 
dzīvokļa lietošanas, īpašu-

ma vai īres tiesības, kā arī 
iztikas līdzekļu deklarāci-
ju, kā arī ienākumus aplie-
cinošus dokumentus:                                              

• strādājošām personām 
– izziņu par ienākumiem 
no algota darba par pē-
dējiem 3 mēnešiem, iz-
druku no kredītiestāžu 
kontiem par ienākumiem 
pēdējo 3 mēnešu laikā;

• pensionāriem un inva-

līdiem – izziņu par sa-
ņemtās pensijas apmē-
ru pēdējo trīs mēnešu 
laikā, ja tās apmēru nav 
iespējams uzzināt, iz-
mantojot pašvaldības 
un valsts datu reģistros 
pieejamās ziņas, izdruku 
no kredītiestāžu kontiem 

par ienākumiem pēdējo 
3 mēnešu laikā; 

• citi ģimenes (personas) 
ienākumus apliecino-
ši dokumenti (izziņas 
par stipendijas apmēru; 
kompensācijām; uzturlī-
dzekļu apmēru; atsevišķi 
dzīvojoša laulātā vai bēr-
na vecāka sniegto mate-
riālo atbalstu; izdruku no 
kredītiestāžu kontiem 

par ienākumiem pēdējo 
3 mēnešu laikā, ienā-
kumi no nekustamā un 
kustamā īpašuma pār-
došanas, kas gūti pēdējo 
12 kalendāra mēnešu lai-
kā pirms iesnieguma ie-
sniegšanas, ienākumiem 
no saimnieciskās vai 
profesionālās darbības 
kā arī subsīdijām lauk-
saimniecībai un lauku 
attīstībai par pēdējiem 
3 kalendāra mēnešiem 
vai par laikposmu no ie-
priekšējā gada 1.janvāra 
līdz 31.decembrim);

• citi dokumenti pēc Soci-
ālā dienesta pieprasīju-
ma;

• dokumenti atbilstoši pie-
prasītā pabalsta veidam;

• pabalsta saņemšanai 
par kurināmā iegādi jāie-
sniedz kurināmā apmak-
su apliecinoši dokumenti 
ar maksātāju identificē-
jošiem datiem. 

Mājokļa (dzīvokļa) pa-
balsts tiek piešķirts ap-
kures izdevumu daļējai 
segšanai vai kurināmā 
iegādei kalendārajā gadā. 

Pabalsts tiek piešķirts 
214,00 EUR apmērā par 
pabalsta pieprasītāja fak-
tisko dzīvesvietu, kas at-
rodas Ozolnieku novada 
administratīvajā teritorijā.
Citām ģimenēm (personām), 
nestrādājošiem invalīdiem 
un pensionāriem, pabalsts 
tiek piešķirts, izvērtējot 
katru gadījumu individuāli, 
pamatojoties uz iesniegto 
pabalsta pieprasītāja pa-
skaidrojumu par apstākļu 
(nespēju veikt apkures pa-
kalpojumu maksājumus, kā 
arī iegādāties kurināmo ma-
teriālu) rašanos un sociālā 
darbinieka sniegto atzinu-
mu. Atbilstību trūcīgas ģi-
menes (personas) statusam 
pašvaldībā izvērtē un nosa-
ka atbilstoši normatīvajiem 
aktiem par ģimenes vai at-
sevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu. Lēmu-
mus par pabalstu piešķir-
šanu pieņem pašvaldības 
Sociālais dienests.

Daina Ivulāne,
sociālā darbiniece

Bērnu piedzimšanas, vecā-
ku, bērna kopšanas, ģime-
nes pabalsts ir tie pabalsti, 
ko vecāki var saņemt pēc 
bērna piedzimšanas. Valsts 
ir noteikusi bērnu piedzim-
šanas pabalstu 420 eiro 
apmērā. Tas tiek pārskaitīts 
uz vecāku norādīto bankas 
kontu pēc astotās bērna 
dzīvības dienas. Pabalstiem 
jāpiesakās sešu mēnešu lai-
kā. Kad bērniņš ir piedzimis, 
viņam tiek piešķirts per-
sonas kods, un jebkurš no 
vecākiem ir tiesīgs griezties 
Valsts sociālās apdrošinā-
šanas aģentūras (VSAA) 

Pabalsts transporta izdevu-
mu segšanai tiek piešķirts 
vienu reizi gadā 30,00 EUR 
apmērā pensionāriem no 
80 gadu vecuma, lai atvieg-
lotu iespējas apmeklēt ārst-
niecības iestādes, valsts 
un pašvaldību institūcijas. 
Pabalsts tiek piešķirts bals-
toties uz Ozolnieku nova-
da domes saistošajiem 
noteikumiem Nr.8/2014 
„Ozolnieku novada paš-
valdības pabalsti”.
Pabalsts transporta izdevu-
mu segšanai pensionāriem 
no 80 gadu vecuma tiek 
piešķirts, pamatojoties uz 
pašvaldības amatpersonas 
sniegtajām ziņām par per-
sonām, kurām ir tiesības šo 
pabalstu saņemt.
Personām, kurām ir tie-
sības saņemt pabalstu 
transporta izdevumu seg-

Aicina elektroniski 
pieteikties bērnu 
pabalstiem

jebkurā nodaļā un uzrakstīt 
iesniegumu. Šobrīd to var iz-
darīt arī pa pastu vai iesnie-
dzot iesniegumu caur por-
tālu vai www.latvija.lv, vai 
vēršoties Ozolnieku novada 
Valsts un pašvaldību klientu 
apkalpošanas centrā, Salga-
les pagasta pārvaldes ēkā 
„Vīgriezes”, kur iedzīvotāji 
var saņemt pašvaldības un 
valsts iestāžu noteiktus pa-
kalpojumus. Centra tālrunis: 
63099229, e-pasts: ozolnie-
ki@pakalpojumucentrs.lv

Raksts tapis sadarbībā ar VSAA

šanai, to izmaksā Ozol-
nieku novada domes kasē 
līdz 31.decembrim. Ierodo-
ties saņemt pabalstu Ozol-
nieku novada domes kasē, 
Stadiona ielā 10, Ozolniekos 
līdzi jāņem personu aplieci-
nošs dokuments – pase. Ja 
seniora veselības stāvokļa 
dēļ pabalstu vēlas saņemt 
kāds no tuviniekiem, kopā 
ar personas pasi ir jāuzrāda 
arī pilnvara šādas darbības 
veikšanai.
Šo pabalstu nav tiesības 
saņemt personām, kas 
kārtējā gada laikā saņem 
Ozolnieku novada do-
mes saistošo noteikumu 
Nr.8/2014 „Ozolnieku no-
vada pašvaldības pabal-
sti” 3.9.punktā norādīto 
transporta pabalstu poli-
tiski represētajām perso-
nām.

Transporta pabalsts politiski 
represētajām personām tiek 
piešķirts uz pabalsta pie-
prasītāja un tam pievienoto 
dokumentu pamata. Šo pa-
balstu piešķir, kompensējot 
braukšanas izdevumus sa-
biedriskā transporta līdzek-
lī, kas pārvadā pasažierus 
Jelgavas pilsētas nozīmes 
maršrutos, līdz 10 braucie-
niem mēnesī. Lai saņemtu 
pabalstu, pabalsta piepra-
sītājs iesniedz pašvaldībā 
iesniegumu, politiski repre-
sētās personas apliecības 
kopiju un braukšanas izde-
vumus apliecinošus doku-
mentus par iepriekšējiem 
3 mēnešiem. Šo pabalstu 
pārskaita pabalsta pieprasī-
tāja iesniegumā norādītajā 
kredītiestādes kontā.

Daina Ivulāne,
sociālā darbiniece

Pabalsts senioriem 
transporta izdevumu 
segšanai
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Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.19/2018 

APSTIPRINĀTI
ar Ozolnieku novada domes

2018.gada 18.oktobra lēmumu Nr.4 (prot. Nr.11)

Grozījumi 2016.gada 12.aprīļa Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr.4/2016 
“Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ozolnieku novadā”

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma  17.panta 2.4 daļu 
un Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu 

 Izdarīt Ozolnieku novada domes 2016.gada 12.aprīļa saistošajos noteikumos
Nr.4/2016 „Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ozolnieku novadā” šādus
grozījumus: 
 1. Svītrot 5.punktā vārdu un burtus “un PII”. 
 2. Svītrot 6.punktā burtus un vārdus “un PII vadītāji”. 
 3. Aizstāt 11.3.apakšpunktā vārdu “pedagoģiskā” ar vārdu “pašvaldības”.
 4. Papildināt 12.punktu ar 12.4.apakšpunktu sekojošā redakcijā: 
   “12.4. ja bērna ģimenē ir bērns ar īpašām vajadzībām (invaliditāti)”.
 5. Izteikt 28.punktu sekojošā redakcijā: 
    „28. Pašvaldības atbalsta apmēru privātajai izglītības iestādei pirmsskolas          

    izglītības pakalpojuma nodrošināšanai vienam bērnam mēnesī katram budžeta gadam   
    apstiprina Ozolnieku novada dome.”

 6. Papildināt 2.pielikuma Pieteikuma veidlapas tabulu “Īpašās atzīmes/      
iespējamās priekšrocības” ar 9.rindu sekojošā redakcijā:

    “ģimenē ir bērns ar īpašām vajadzībām (invaliditāti)”.
 7. Svītrot 3.pielikumu.
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                               Dainis Liepiņš

Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu Nr.19/2018
“Grozījumi 2016.gada 12.aprīļa Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos 

Nr.4/2016 
„Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ozolnieku novadā” paskaidrojuma raksts

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.22/2018
APSTIPRINĀTI

ar Ozolnieku novada domes
2018.gada 18.oktobra lēmumu Nr.3 (prot. Nr.11)

Grozījumi Ozolnieku novada pašvaldības 2017.gada 14.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.10/2017 „Par braukšanas izdevumu kompensēšanu 

Ozolnieku novada izglītojamiem”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 

2017.gada 27.jūnija MK noteikumiem Nr.371 ”Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” 
13.punktu

 Izdarīt Ozolnieku novada pašvaldības 2017.gada 14.decembra saistošajos
noteikumos Nr.10/2017 „Par braukšanas izdevumu kompensēšanu profesionālās
un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem” šādus grozījumus: 

1. Papildināt 1.punktu aiz vārda “izglītojamiem” ar vārdiem “līdz 24 gadu vecumam”. 
2. Izteikt  3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.2. līdz EUR 30,00 mēnesī  – ja izglītojamais, izmantojot sabiedrisko transportu, apmeklē 

citu Latvijas novadu vai republikas pilsētu vispārējās izglītības iestādes, kura īsteno 
mazākumtautību izglītības programmas, 10.-12.klasi.” 

3. Izteikt  3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.4. līdz EUR 30,00 mēnesī – ja izglītojamais, izmantojot sabiedrisko transportu, apmeklē 

citu Latvijas novadu vai republikas pilsētu profesionālās izglītības iestādi,  vismaz viens no 
izglītojamā vecākiem vai likumiskais  pārstāvis ir deklarēts Ozolnieku novadā.” 

4. Izteikt pielikuma Iesnieguma veidlapas tabulu “Pamatojums” sekojošā redakcijā:

Saistošo noteikumu Nr.22/2018
„Grozījumi Ozolnieku novada pašvaldības 
2017.gada 14.decembra saistošajos noteikumos Nr.10/2017 
„Par braukšanas izdevumu kompensēšanu profesionālās un vispārējās izglītības iestāžu 

izglītojamiem”
paskaidrojuma raksts
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Paskaidrojuma raksta 
sadaļas
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

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

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām
konsultācijām ar 
privātpersonām

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

100%

līdz EUR 
30,00 
mēnesī

100%

līdz EUR 
30,00 
mēnesī

Norādāmā informācija
Izvērtējot iepriekšējo gadu pieredzi pēc Izglītības, kultūras un sporta daļas 
Izglītības nodaļas priekšlikuma ar saistošo noteikumu grozījumiem tiek 
precizēta izglītojamo reģistrācijas un uzņemšanas kārtība pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī paplašināts to izglītojamo loks, kurus 
uzņem ārpus kārtas un prioritārā kārtībā. 

Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēta izglītojamo  reģistrācijas un 
uzņemšanas kārtība pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī 
paplašināts izglītojamo loks, kurus uzņem ārpus kārtas un prioritārā 
kārtībā. Lai novērstu nepieciešamību katru gadu veikt saistošo noteikumu 
grozījumus, saistošajos noteikumos vairs netiek ietverts pašvaldības atbalsta 
apmērs privātajai izglītības iestādei pirmsskolas izglītības pakalpojuma 
nodrošināšanai, kas katru gadu tiek noteikts atbilstoši normatīvajos aktos 
noteiktajai metodikai.

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz 
pašvaldības budžetu.

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
Ozolnieku novada bezmaksas izdevumā „Ozolnieku avīze”.

Konsultācijas nav notikušas.

izglītojamais, izmantojot sabiedrisko transportu, apmeklē Ozolnieku novada 
vispārējās izglītības iestādes 1.-12.klasi vai Ozolnieku novada profesionālās ievirzes 
izglītības iestādes

izglītojamais,  izmantojot sabiedrisko transportu, apmeklē Latvijas novadu vai 
republikas pilsētu vispārējās izglītības iestādes, kura īsteno mazākumtautību 
izglītības programmas, 10.-12.klasi

izglītojamais,  izmantojot sabiedrisko transportu, apmeklē citu Latvijas novadu 
vai republikas pilsētu vispārējās izglītības iestādes 1.-12.klasi, un izglītojamajam ar 
valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu nepieciešams 
vispārējo izglītību iegūt pēc speciālās izglītības programmas, kura Ozolnieku 
novada izglītības iestādēs netiek īstenota

izglītojamais,  izmantojot sabiedrisko transportu, apmeklē citu Latvijas novadu 
vai republikas pilsētu profesionālās izglītības iestādi, vismaz viens no izglītojamā 
vecākiem vai likumiskais  pārstāvis ir deklarēts Ozolnieku novadā.  

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                          Dainis Liepiņš

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                          Dainis Liepiņš

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                          Dainis Liepiņš

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas
1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

2. Īss projekta satura 
izklāsts

3. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu
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Norādāmā informācija
Saistošo noteikumu pamatotība izriet no likuma “Par pašvaldībām” 
12.panta. Lai uzlabotu Ozolnieku novadā deklarēto izglītojamo 
iespējas iegūt kvalitatīvu un interesēm atbilstošu izglītību, nolemts 
palielināt izglītojamo loku, kam tiek kompensēti braukšanas 
izdevumi,  un palielināta braukšanas izdevumu kompensācija 
izglītojamiem, kas ar sabiedrisko transportu apmeklē izglītības 
iestādes, kuras īsteno mazākumtautību izglītības programmas, 10.-
12.klasi, kā arī profesionālās izglītības iestādes. 

Ar noteikumiem tiek noteikts, ka braukšanas izdevumi tiek 
kompensēti izglītojamiem līdz 24 gadu vecumam.  Braukšanas 
izdevumi līdz EUR 30,00 apmērā tiek kompensēti visiem 
izglītojamiem, kas ar sabiedrisko transportu apmeklē izglītības 
iestādes, kuras īsteno mazākumtautību izglītības programmas, 10.-
12.klasi, kā arī profesionālās izglītības iestādes visā Latvijā.

Saistošo noteikumu īstenošanai nav nepieciešamības veidot jaunas 
institūcijas vai darba vietas. Pašvaldības budžetā papildus būs 
nepieciešami finanšu līdzekļi ~ EUR 25`200  gadā.

Noteikumiem nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.

Saistošie noteikumi tiks publicēti Ozolnieku novada bezmaksas 
informatīvajā izdevumā „Ozolnieku avīze” un Ozolnieku 
pašvaldības interneta vietnē www.ozolnieki.lv. Par saistošo 
noteikumu piemērošanu privātpersonas var griezties Ozolnieku 
novada pašvaldībā.

Noteikumu sabiedriskā apspriešana nav veikta. 

Anna Prošenkova 1935
Varvara Paškova 1937
Jānis Kode 1951
Andrejs Nagerņaks 1986

AIZSAULĒ
AIZGĀJUŠI

AKTUALITĀTES OZOLNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVAJĀ KOMISIJĀ 

Ozolnieku novada domes Administratīvajā komisijā oktobrī izskatīts 31 administratīvais 
protokols, pārkāpējiem piemērojot brīdinājumus un naudas sodus. Administratīvo 
pārkāpumu protokolos fiksētajiem pārkāpumiem ir piemēroti naudas sodi par kopējo 
summu 1190.00 EUR.
FIKSĒTI PĀRKĀPUMI:
• par būves patvaļīgu būvniecību (LAPK 152., 2.daļa);
• par ēkas, kas uz laiku ir neapdzīvotas un kur nenotiek saimnieciska darbībai neslēgšanu. 

Ieejas un pagrabu durvīm ir jābūt  aizslēgtām, logiem aizvērtiem vai aizsistiem ar 
piemērotiem materiāliem, lai novērstu nepiederošu personu uzturēšanos un iekļūšanu 
tajās. Minētajās ēkās jāievēro sanitārās normas un ugunsdrošības noteikumi, nav 
pieļaujama atkritumu uzkrāšana. Šīs ēkas nedrīkst būt par traucēkli blakus esošo ēku un 
zemes īpašniekiem, kā arī iedzīvotājiem. (Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu 
Nr.15/2010, punkts 2.15.4.);

• par privātīpašumu apkopjamā teritorijā ierīkotā zāliena nepļaušanu (Ozolnieku novada 
domes saistošo noteikumu Nr.15/2010, punkts 2.15.5.);

• par patvarību, tas ir, kādas darbības izdarīšanu patvaļīgi, apejot likumā noteikto kārtību, 
ja šī patvarība nav saistīta ar ievērojama zaudējuma nodarīšanu (Pēc LAPK 176.p.);

• par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās, 
izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par atrašanos 
sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu (Pēc LAPK 171.p.1.d.);

• par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, ja tā rezultātā bērns izdarījis sīko huligānismu 
vai lietojis narkotiskās vai psihotropās vielas bez ārsta nozīmējuma, vai atradies 
alkoholisko dzērienu ietekmē, vai nodarbojies ar ubagošanu (Pēc LAPK 173.p.2.d.)

• par augstāk minētā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzēto nodarījumu, ja tas izdarīts 
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas (Pēc LAPK 173.p.3.d.)

• par nepilngadīgā novešanu līdz dzēruma stāvoklim (Pēc LAPK 172².p.)
• par vides piesārņošanu un piegružošanu (LAPK 58.);
Aicinām iedzīvotājus saudzīgi un ar cieņu izturēties pret savu īpašumu, kā arī 
apkārtējo vidi un līdzcilvēkiem! Ar Ozolnieku novada domes saistošajiem noteikumiem 
Nr.15/2010 „OZOLNIEKU NOVADA TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA, UZTURĒŠANA 
UN AIZSARDZĪBA” iespējams iepazīties Ozolnieku novada domes mājas lapas www.
ozolnieki.lv  sadaļā “Saistošie noteikumi”.




