
OZOLNIEKU av
īz

e

2018. GADA DECEMBRA NR. 12 (262)OzolniekuNovads       Ozolnieku-novads

Decembrī aicinājām Ozol-
nieku novada domes 
priekšsēdētāju Daini Liepi-
ņu atskatīties uz aizvadīto 
-2018. gadu pašvaldības 
darbā un pastāstīt par plā-
niem nākamajam -2019. 
gadam.

Kā vērtējat aizvadīto 

gadu pašvaldības dar-

bā?

Kopumā 2018. gadu vērtēju 
kā ļoti aktīvu un pozitīvu. Ar 
katru gadu pašvaldību darbs 
kļūst arvien komplicētāks un 
darbietilpīgāks. Tādēļ nepie-
ciešama motivēta un zinoša 
komanda gan ikdienas darbu 
īstenošanai, gan jaunu un 
ambiciozu projektu realizēša-
nai. 2018.gadā ir paveikti gan 
novada teritorijas labiekārto-

Pašvaldība turpina darbu pie Ozolnieku

novada attīstības projektiem

šanas darbi, gan veikti dažā-
di remontdarbi iestādēs, gan 
īstenoti būvniecības projekti. 
Gada laikā, iespējams, nepa-
manāmākie, bet ļoti būtiski 
ir paveiktie ikdienas saim-
nieciskie darbi, piemēram, 
pašvaldības ielu un ceļu uz-
turēšana un kopējā novada 
teritorijas sakopšana. Šogad 
panākta regulāra zāles pļau-
šana visā novada teritorijā, 
gan sadarbojoties ar uzņē-
mējiem, gan privātīpašumu 
saimniekiem. 
Ielu un ceļu ikdienas uzturē-
šanā virskārtas atjaunošanai 
izmantojam jaunu tehnoloģi-
ju, kas sniedz labu rezultātu 
ilgākam laika periodam. Tas 
ir daudz ekonomiskāks risi-
nājums vidējā plānošanas 
termiņā. 

ciemā no jauna uzbūvētas 
ielu apgaismojuma līnijas. 
Ar jaunām konstrukcijām ir 
papildināti visu ciemu bēr-
nu rotaļu laukumi. Izveidoti 
ielu vingrošanas laukumi. 
Iedzīvotājiem svarīga ir vides 
sakārtotība novadā kopumā 
un būtiski ir noasfaltētie ceļi 
novada ciemos. 

Ir apstiprinājusies pieņemtā 
lēmuma lietderība, izgaismot 
Ozolnieku novadu tumšajā 
diennakts laikā. Līdz ar to 
ir uzlabojusies sabiedrības 
drošība un samazinājies zā-

dzību skaits visā Ozolnieku 
novada teritorijā. Patīkami, 
ka šobrīd, pirms Ziemassvēt-
kiem, ir skaisti izgaismotas 
ielas visā novada teritorijā, 
visos novada ciemos. Viss ie-
sāktais vēl nav pabeigts, bet 
mums ir izstrādāts pēctecīgs 
plāns, kā uz to virzīties, lai sa-
sniegtu maksimālos mērķus, 
ko ceram realizēt tuvākajos 
gados. 
Ko Ozolnieku novadā 

vēl vajadzētu attīstīt?

Viena no galvenajam prio-
ritātēm šobrīd ir infrastruk-
tūras sakārtošana novada 
blīvi apdzīvotajās teritorijās. 
Strādājam, lai tiktu sakārtoti 
centralizētie ūdensvadi un ka-
nalizācijas tīkli. Esam uzsākuši 
projektēšanas darbus to ierī-
košanai Garozā, šobrīd to pa-
redzēts darīt arī Ānē (Atpūtas 
un Jaunatnes ielās), Ozolnie-
kos – Zvaigžņu un citās ielās. 
Ir nepieciešams sakārtot eso-
šo infrastruktūru pie novada 
skolām. 
Lielākie izaicinājumi tuvākajā 
laikā būs jaunā bērnudārza 
būvniecība, peldbaseina ierī-
košana esošajā Sporta centrā 
Ozolniekos un jaunas sporta 
zāles būvniecība Ozolniekos. 
2019.gadā ir paredzēts veikt 
izpētes un plānošanas priekš-
darbus tādiem Ozolnieku 
novada attīstībai stratēģiski 
svarīgiem objektiem kā sociālo 
māju būvniecībai Ānē, tiltam 
pār Iecavas upi Jelgavas ielas 
galā pie Ozolnieku vidussko-
las, Ozolnieku vidusskolas 
stadiona rekonstrukcijai un 

aktu zāles būvniecībai, Teteles 
pamatskolas sporta zāles un 
stadiona būvniecībai, Salgales 
Mūzikas un mākslas skolas 
ēkas rekonstrukcijai un īres 
dzīvokļu ierīkošanai Emburgā,  
paaugstināta komforta ēku 
būvniecībai SAC “Zemgale” 
pieguļošajā teritorijā, pastai-
gu celiņu izbūvei māmiņām ar 
mazuļiem Ozolnieku centrā un 
Veselības Takas labiekārtoša-
nai. 
 Šogad Ozolnieku novada paš-

Aicinām

izgaismot mājas

un piedalīties

konkursā „Radi

gaismu novadam”

Līdz pat 31.decembrim
iespējams pieteikt īpašumus, kas 

skaisti izgaismoti svētkiem, dalībai
konkursā “Radi gaismu novadam”. 

Noformējumu pieteikt var gan pats ēkas vai dzīvokļa 
īpašnieks, gan radinieks, draugs vai kaimiņš. Konkursa 

pieteikumi, norādot īpašuma adresi un saimnieka 
kontaktinformāciju, jāiesniedz līdz šā gada 31.decembrim:

   • Ozolnieku novada domes kancelejā, Stadiona ielā 10,   
              Ozolniekos, Ozolnieku novadā, kabinets Nr. 2

 • e-pastā: ozolnieki@ozolnieki.lv
• telefoniski: 63084702. 

Ar konkursa “Radi gaismu novadam” nolikumu var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā: www.ozolnieki.lv.

Ja pamani objektu, kas ir skaisti izrotāts,
dod mums ziņu, lai varam to apskatīt! 

Apsveicami ir šogad paveik-
tie nozīmīgiem darbi kultū-
ras, sporta un veselības vei-
cināšanas jomā, organizējot 
daudzveidīgus pasākumus 
visos novada ciemos, katrai 
vecuma un interešu grupai. 
Esam realizējuši sapni par 
savas Ozolnieku Sporta sko-
las attīstību, tādējādi veicinot 

gan bērnu fizisko sagatavotī-
bu, gan iespēju startēt augs-
tāka mēroga sacensībās. 
Ko šogad ir izdevies 

paveikt?

Šī gada paveiktos darbus 
pašvaldība regulāri atspo-
guļo novada mājaslapā, 
„Ozolnieku Avīzē” un soci-
ālajos tīklos. Ir uzbūvēts tilts 
ar gājēju celiņu Garozā pie 
pamatskolas, uzbūvēts cen-
tralizētā ūdensvada atzars 
Ozolniekos līdz Aizupēm. 
Dalbes ciemā un Emburgas 
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8 valdībai izdevās no valsts 
iegūt īpašumā 64 ha meža 
teritoriju, kurā ir izveido-
ta esošā Slēpošanas trase 
Ozolniekos. Šo un Ozolnieku 

kalnam pieguļošo teritoriju 
esam nosaukuši par “Me-
žaparka” projektu, kura ietva-
ros ir paredzēts sakārtot un 
labiekārtot jau esošo slēpo-
šanas trasi, izbūvēt vairākus 
āra volejbola laukumus, velo 
un skrituļošanas laukumu, 
piemērot vidi aktīvā dzīves-
veida cienītajiem- skrējējiem, 
nūjotājiem, izveidot pastaigu 
takas, kā arī  pilnveidot esošo 
teritoriju ziemas aktivitātēm.  
 Lai turpinātu uzlabot drošu 
vidi, turpināsies blīvāk apdzī-
voto novada teritoriju izgais-

mošana tumšajās diennakts 
stundās. 
Pašlaik turpinās darbs pie 
novada teritoriālā plāna iz-
strādes, kura ietvaros pare-

dzēts paplašināt uzņēmēj-
darbības attīstībai domātās 
teritorijas, samazināt ierobe-
žojumus teritorijas attīstībai 
un veicināt Ozolnieku novada 
pievilcību potenciālo investo-
ru skatījumā.
Kādas būs nākamā 

gada darba prioritā-

tes?

 Nākamgad noteikti jāpa-
beidz Salgales pamatskolas 
āra sporta laukumu izbūve 
un PII „ Zīlīte” lietus ūdens 
novadīšanas sistēmas sa-
kārtošana. Pavasarī jāuzsāk 

Ānes un Džammu dīķiem 
pieguļošo teritoriju labiekār-
tošanas darbi, kuri paredz 
vidi degradējošo, nelikumīgi 
būvēto bezsaimnieka būvju –
dārziņu un pagrabu demon-
tāžu, teritoriju planēšanu un 
rekultivāciju, labiekārtojot tās 
ar aktīvās atpūtas infrastruk-
tūru. Paredzams, ka vēl 2018.
gada decembrī tiks izsludi-
nāts konkurss uz ilgi gaidītā 
gājēju celiņa izbūvi no dzelz-
sceļa stacijas "Ozolnieki" līdz 
valsts nozīmes autoceļam 
A8, savukārt, Ānē ir paredzē-
ta Atpūtas un Jaunatnes ielu 
izbūve, kas nodrošinās drošu 

ceļu uz Teteles pamatskolu, 
bet Jāņu pļavā Ozolniekos 
ir ieplānots izveidot stabilu 
elektrības pieslēgumu pasā-

kumu izgaismošanas un ap-
skaņošanas nodrošināšanai.
Plāni un ieceres ir lie-

las, bet vai tam pietiks 

budžeta līdzekļi?

Paredzam plaši izmantot 
Valsts kases aizņēmumus iz-
glītības iestāžu infrastruktū-
ras attīstīšanai. Sekojam, lai 
visas izmaksas ir sabalansē-
tas. un budžeta līdzekļi iece-
ru realizēšanai ir pietiekami.
Vai ir izveidojusies ko-

manda, kas palīdzēs 

plānoto īstenot?

Komandas pamats jau ir bi-
jis un tagad papildinājies ar 
jauniem savas jomas profe-

sionāļiem. Pašvaldības dar-
binieku komanda veidojas, 
atbilstoši nepieciešamībai un 
profesionālo prasmju piepra-

sījumam.
Ko novēlēsiet novad-

niekiem Ziemassvētkos 

un Jaunajā gadā?

Es novēlu, lai  Ozolnieku no-
vads augtu kuplumā iedzī-
votāju skaita ziņā un to par 
savām mājām izvēlētos pēc 
iespējas vairāk cilvēku, bet 
it sevišķi - jaunas ģimenes! 
Lai strauji augtu mazo no-
vadnieku skaits, lai ģimenēs 
valda saticība, lai visiem laba 
veselība un dzīvot prieks! 
Lai esam novada patrioti 
un lepni, ka mēs dzīvojam 
Ozolnieku novadā! Visiem 
pieaugušajiem novēlu turpi-
nāt profesionālo izaugsmi un 
sasniegt vēl lielāku labklājību, 
visiem senioriem - vairāk lai-
ka veltīt saviem mazbērniem 
un izbaudīt dzīvi, bet bērniem 
un jauniešiem novēlu izbau-
dīt bērnību un sajust prieku 
par iespējām sportot, dejot, 
dzīvot un mācīties Ozolnie-
ku novadā! Saviem kolēģiem 
domē es novēlu izturību, ve-
selību, daudz radošu ideju un 
ticību labām pārmaiņām! 

Solvita Cukere

12.decembrī Siguldā 
notika Vides aizsar-
dzības un reģionālās 
attīstības ministrijas 
(VARAM) organizētā 
konkursa “Ģimenei 

draudzīgākā pašval-
dība” noslēguma pa-
sākums, kurā Ozol-
nieku novads saņēma 
nomināciju “Par ie-
guldījumu jauniešu 
izaugsmes veidošanā 

Ozolnieku novada pašvaldība iegūst 
īpašu nomināciju par ieguldījumu 
jauniešu izaugsmes veidošanā

Teteles pamatskolā” 
un 3 000 EUR naudas 
balvu.
Apbalvošanā īpaši tika go-
dināta Teteles pamatskolas 
direktore Jeļena Žoide par 

ieguldīto darbu, enerģiju 
un sirds siltumu ilggadējā 
darbā Teteles pamatsko-
lā, vadot divplūsmu skolas 
ikdienas dzīvi un būvējot 
pamatu skolas bērnu nā-
kotnei.

Galveno titulu konkursā 
šogad ieguvusi Olaines no-
vada pašvaldība. Savukārt 
1. vietu pilsētu pašvaldību 
grupā izcīnīja Daugavpils 
pilsētas pašvaldība, reģio-

nālas nozīmes attīstības 
centru novadu pašvaldību 
grupā – Preiļu novada paš-
valdība un novadu pašval-
dību grupā – Ikšķiles nova-
da pašvaldība.

Sabiedrisko attiecību un 
informācijas daļa

Ziemassvétku vakars kad 
satumst aiz loga,

Zaigot sãk zvaigznes kã 
dimanta pogas,

Spíd zelta méness, mirdz 
sudraba sniegs,

Ir bagãts ikviens, ja vien
sirdí mít prieks.

Vēlam priecīgus, ģimeniskus
un sirdssiltus Ziemassvētkus!

Lai veiksmīgs, bagātīgs un
radošs Jaunais, 2019.gads!

Ozolnieku novada pašvaldība
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«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!

Iedzīvotāju ērtībām ir papla-
šināta Valsts un pašvaldības 
vienotā klientu apkalpošanas 
centra darbība, un ar nākamā 
gada janvāri iedzīvotāji arī 
Ozolnieku novada pašvaldī-
bas Kancelejā varēs iesniegt 
iesniegumus Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūrai 
(VSAA) un Valsts ieņēmumu 
dienestam (VID):

• Bērna piedzimšanas, 
kopšanas, maternitā-
tes, paternitātes un ģi-
menes valsts pabalstu 
saņemšanai

• Slimības lapas papīra 
formātā

•  Gada ienākumu dek-
larācijas (Pašvaldības 
kancelejā tiks pieņem-
tas vienkāršotas dek-
larācijas no personām, 
kurām nav bankas 
konta), kas iesniedza-
mas līdz 2019.gada 
1.martam

• Apbedīšanas pabalsta 
saņemšanai

Kur un kādus dokumentus 
var iesniegt pašvaldības 

No 2019. gada janvāra iesniegumus VSAA un VID varēs 
iesniegt arī Ozolnieku novada pašvaldības Kancelejā

pakalpojumu centros
Pašvaldības Kancelejā, Sal-
gales pagasta pārvaldē, 
Ānes un Branku pakalpo-
jumu centros – sūdzības, 
priekšlikumus un iesniegu-
mus, t.sk. iesniegumus par 

nekustamā īpašuma nodokļa 
atlaidēm, par deklarētās dzī-
vesvietas anulēšanu. Tāpat 
visos pakalpojumu centros 
var deklarēt dzīvesvietu, kā 

arī samaksāt nekustamā īpa-
šuma nodokli (NĪN).
Pašvaldības Kancelejā un 
Salgales pagasta pārvaldē 
var iesniegt iesniegumus 
dzimšanas/ miršanas pa-
balsta saņemšanai, pietei-

kumus bērna reģistrēšanai 
pirmsskolas izglītības iestādē 
vai līdzfinansējuma saņem-
šanai, ja vieta pirmsskolas 
izglītības iestādē netiek 

2019.gada janvārī stājas spēkā izmaiņas 
Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanā

nodrošināta (šai gadījumā, 
rakstot iesniegumu, jābūt 
līdzi noslēgtam līgumam ar 
privāto pirmsskolas izglītības 
iestādi) un iesniegumus par 
atteikšanos no pirmpirkuma 
tiesībām.

Pašvaldības administrācijas 
ēkā Ozolniekos, Dzimtsa-
rakstu nodaļā un Salgales 
pagasta pārvaldē izsniedz 
bērna dzimšanas apliecības 

un miršanas apliecības.
Tikai Pašvaldības Kancelejā 
pieņem iesniegumus tirdz-
niecības atļaujas saņem-
šanai, transporta kompen-
sācijām (atgādinām, ka ar 
nākamā gada janvāri 30 eiro 
apmērā mēnesī tiek kom-
pensēti ceļa izdevumi visiem 
profesionālo izglītības iestā-
žu audzēkņiem, taču ar nosa-
cījumu, ka viens no vecākiem 
vai abi ir deklarēti Ozolnieku 
novada pašvaldībā). 
Iesniegumu veidlapas dau-
dzbērnu ģimenēm pabalstu 
saņemšanai – vakcinācijai, 
mācību līdzekļu iegādei, briļ-
ļu iegādei, profesionālās ie-
virzes vai interešu izglītības 
programmu dalības maksas 
segšanai – pieejamas pie 
Ozolnieku novada Sociālā 
dienesta darbiniekiem.
Pašvaldības kancelejas 
tālr.: 63050241,  e-pasts: 
Zita.Janitena@ozolnieki.lv

Zita Janitēna,
Ozolnieku novada domes 

Kancelejas vadītāja

Par Ziemassvētku
paciņām pirmsskolēniem

Atgādinām – no 
2019.gada 1.janvāra 
augstāks nekustamā 
īpašuma nodoklis 
(turpmāk NĪN) īpa-
šumiem, kuros nav 
deklarēts neviens ie-
dzīvotājs. 

Ja līdz 2018.gada 31.de-
cembra pusnaktij ne-
kustamajā īpašumā, kas 
paredzēts dzīvošanai, 
nebūs deklarēts ne-
viens iedzīvotājs, 
2019.gadā īpašumam 
tiks piemērots NĪN 1,5% 
apmērā no īpašuma ka-
dastrālās vērtības.

Ja līdz 2018.gada 31.de-
cembra pusnaktij ne-
kustamajā īpašumā, kas 
paredzēts dzīvošanai, 
būs deklarēts vismaz 
viens iedzīvotājs, 
2019.gadā tiks piemē-
rots NĪN 0,2% apmērā 
no īpašuma kadastrālās 
vērtības.

Izmaiņas neattiecas uz 
dārza mājām un dzīvo-
jamām platībām līdz 25 
m2.
Iedzīvotāju piedekla-
rēšana dzīvojamās 
platībās jāveic savlai-
cīgi – deklarējot ie-
dzīvotāju 2019.gada 
1.janvārī, samazinā-
tais nodoklis tiks pie-
mērots no 2020.gada.

Aicinām savlaicīgi veikt 
nodokļa maksājumus, 
un parādu gadījumā ne-
gaidīt Zvērinātu Tiesu 
izpildītāja lēmumu par 
parāda piedziņu piespie-
du kārtā, bet sazināties 
ar pašvaldības nodok-
ļu administratori (tālr.: 
63057762). 

Aicinām NĪN maksātā-
jus, fiziskas un juridis-
kas personas, sūtīt savu 
e-pastu uz pašvaldības 
mājas lapu vai uz lidi-
ja.zukovska@ozolnieki.

lv, lai maksāšanas pa-
ziņojumu saņemtu ātri, 
personīgi un samaksu 
veiktu likumā noteik-
tajos termiņos līdz 
31.martam, 15.mai-
jam, 15.augustam un 
15.novembrim. Ie-
dzīvotājiem lūgums pie 
sava īpašuma uzstādīt 
pastkastīti, jo tiem NĪN 
maksātājiem, kuriem pa-
stkastītes nav vai ir bo-
jātas, maksāšanas pazi-
ņojumus nav, kur ielikt, 
tie tiek nesti atpakaļ uz 
pašvaldību. 

Informāciju par NĪN 
maksājumiem var no-
skaidrot, zvanot no-
dokļa administrato-
rei Lidijai Žukovskai, 
tālr. 63057762.

Lidija Žukovska,
Nodokļu administratore

Šogad Ozolnieku novada pašvaldība ir 
sarūpējusi visiem bērniem, kuri apmeklē 
novada pirmsskolas izglītības iestādes 
un skolēniem līdz 4.klasei kopā 1330 
Ziemassvētku dāvanas, kas jau ir nogādātas 
izglītības iestādēs. 
Bērni, kuri neapmeklē Ozolnieku novada 
pirmsskolas izglītības iestādes, atrodas rindā 
uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē, vai 
netiek uz Ziemassvētku pasākumu šī gada 
22. decembrī, var pašvaldības sarūpētās 
Ziemassvētku 
paciņas saņemt 
Ozolnieku 
novada domes 
kancelejā līdz 
11. decembrim, 
Stadiona ielā 10, 
Ozolniekos.
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15. novembrī Ozolnieku novada pašvaldība izskatīja un saskaņoja 
divu Ānes ciema ielu izbūves projektu skices.

Saskaņā ar skicēm, ielās tiek projek-
tēta 5,5 m plata divvirzienu brauktuve 
un 2 m plata ietve, kas Jaunatnes ielā 
savienosies ar valsts autoceļa A8 no-
brauktuves būvējamo ietvi.
Būvprojektu līdz 2019. gada 28. febru-
ārim izstrādās SIA “Delta Engineers”. 
Būvprojekta uzdevums ir projektēt 
Jaunatnes ielas pārbūvi un Atpūtas 
ielas posma jaunbūvi.

30. novembrī Run-
dāles pilī aizvadīts 
Zemgales plānošanas 
reģiona svinīgs pasā-
kums, kura ietvaros 
tika sveikti uzņēmēji 
Zemgalē. Ozolnieku 
novadā par “Gada 
uzņēmēju Zemgalē 
2018” atzīts SIA “Pie-
ci masti”. 
Nosakot veiksmīgākos 
uzņēmējus, tika vērtē-
ta to darbības pozitīvā 
ietekme uz novada un 
reģiona ekonomisko iz-
augsmi un sociālo prob-
lēmu risināšanu. Līdzte-
kus tam pretendentam 
jāveicina videi draudzī-
gu tehnoloģiju ievieša-
na, ar savu produkciju 
jābūt aktīvam vietējā vai 
ārzemju tirgus dalībnie-
kam. Tāpat īpaši augstu 
tiek vērtēts radošums 
uzņēmumā, kā arī sa-
biedriskā aktivitāte.
Ozolnieku novada lau-
reāts SIA „Pieci masti” 
ir ģimenes uzņēmums, 
kas dibināts 2017.gada 
pavasarī, lai atjaunotu 
Ozolnieku veikborda/ 
ūdens slēpošanas trases 

Šī gada janvārī tika 
noslēgts līgums par 
nekustamā īpašuma 
“Krogzemji” apbūves 
tiesībām starp Ozol-
nieku novada domi 
un veikalu tīkla “top!” 
partneri SIA “Mār-
ksmens” jauna veika-
la “top!” būvniecībai. 
Būvprojektā plānots 
investēt vairāk nekā 
vienu miljonu eiro.
Plānots, ka Ozolnieku ie-
dzīvotāji varēs iepirkties 
jaunajā veikalā jau nāka-
mā gada vasarā. Veikala 
ēkas apjoms būs izvie-
tots gareniski gar Skolas 

Saskaņotas Ānes ciema Atpūtas un 
Jaunatnes ielu projektu skices

Svinīgā pasākumā godina konkursa 
“Gada uzņēmējs Zemgalē 2018” laureātus

darbību un paplašinātu 
tur sniegto pakalpojumu 
klāstu. Trase izvietota 
Ozolnieku ezerā 2003.
gadā un bija tāda vienīgā 
Baltijā. 
Uzsākot savu darbību, 
SIA „Pieci masti” izbūvē-

ja jaunas konstrukcijas 
ūdenī, sakārtoja veik-
borda/ ūdens slēpošanas 
trasei piegulošo teritori-
ju un inventāra nomas 

punkta ēku Ozolnieku 
ezera krastā, kur šose-
zon darbību uzsāka arī 
kafejnīca. 
Uzņēmuma dibinātāji 
un darbinieki ir novada 
iedzīvotāji, kas iesaistī-
jušies un aktīvi darbojas 

arī Ozolnieku novada 
uzņēmēju biedrībā. SIA 
„Pieci masti” bija arī 
viens no uzņēmumiem, 
kas tika iekļauts raidī-

juma cikla „Izstāsti Lat-
vijai” 1. epizodē „Ozol-
nieku novada veiksmes 
stāsti”.
Uzņēmums nav ap-
stājies pie veikborda/ 
ūdensslēpošanas trases 
izbūves, apmācības, in-

ventāra nomas/ iegādes 
iespēju nodrošināšanas 
un kafejnīcas izveides. 
Pērn, iesniedzot projek-
ta pieteikumu LEADER 

programmā, SIA “Pieci 
masti” saņēma ELFLA 
finansējumu 360 m ga-
ras pontona laipas izvie-
tošanai ezerā. Savukārt 
šī gada vasaras sezonā 
uzņēmums ezerā uzstā-
dīja piepūšamu ūdens 
atrakciju parku.
Visi konkursa “Gada uz-
ņēmējs Zemgalē 2018” 
laureāti saņēma īpaši 
darinātu piemiņas zīmi 
ar simbolu - vējdzirna-
vām, Atzinības rakstu 
un naudas balvu 500 
eiro apmērā. Laureātu 
godināšanas pasākumā 
piedalījās pašvaldību va-
dītāji, valsts institūciju 
un plašsaziņas līdzekļu 
pārstāvji. Izskanēja arī 
muzikāli priekšnesumi 
kontrtenora Sergeja Jē-
gera izpildījumā, kā arī 
notika laureātu un ap-
sveicēju kopīga fotogra-
fēšanās.

Solvita Cukere un
Antra Pošeika

ielu, maksimāli saglabā-
jot vietu auto stāvvietai, 
kuras ietilpība tiks pa-
lielināta līdz 127 vietām. 
Ieeja veiklā paredzēta no 
stāvlaukuma un Stadio-
na ielas puses. Veikalā 
iecerēta neliela kafejnīca, 
bankomāts, kā arī jaunas 
telpas pasta vajadzībām.

Arvīds Račinskis,
Ozolnieku novada
Būvvaldes vadītājs

Uzsākta veikala
“TOP”
būvniecība

Inese Baumane,
Attīstības un projektu daļas vadītāja

Vēlam pārdrošas 
idejas, neizsīkstošu 

enerģiju to īstenošanai 
un gandarījumu

par paveikto
Jaunajā gadā!

Ozolnieku novada pašvaldības Attīstības un projektu daļas kolektīvs
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6.decembrī, atzīmējot 
Valsts policijas 100.
gadadienu, pateicī-
bas apbalvojumus par 
priekšzīmīgu darba 
pienākumu veikšanu 
saņēma Ozolnieku no-
vada pašvaldības poli-
cijas priekšnieka vie-
tas izpildītājs, vecākais 
inspektors Pāvels Mo-
zaļevs un Salgales pa-
gasta iecirkņa inspek-
tors Raivis Indriksons.
Svinīgajā policijas sa-
nāksmē tika sveikti un ar 

pateicībām par atbildīgu 
darba pienākumu izpildi 
godināti labākie Zemgales 
reģiona policisti. 
Ozolnieku novada domes 
priekšsēdētājs Dainis Lie-
piņš pasniedza Ozolnieku 
novada pašvaldības patei-
cības veltes par godprā-
tīgu dienesta pienākumu 
pildīšanu, sasniegtajiem 
darba rezultātiem, kā arī 
veiksmīgu sadarbību ar 
Ozolnieku novada pašval-
dību trim Valsts policijas 
Zemgales reģiona pār-

Laika posmā līdz šī gada 
15. novembrim Ozolnieku 
novada Pašvaldības polici-
jā ir saņemti un noformēti 
120 iesniegumi no fizis-
kām personām un 163 ie-
sniegumi no juridiskajām 
personām, kā arī sastādīti 
171 administratīvā pārkā-
puma protokols un 91 brī-
dinājuma protokols.
Pašvaldības policijā laika 
posmā līdz 15. novembrim 
ir reģistrēti 490 notikumi 
un sastādīti 206 CSN pro-
tokoli- lēmumi. Pašval-
dības policijas darbinieki 
atskurbtuvē nogādājuši 14 
personas alkohola reibu-

Pašvaldības policija 
aktīvi strādā kārtības 
nodrošināšanā novadā

mā. Šogad pieķerti 4 au-
tomašīnu vadītāji alkohola 
reibuma stāvoklī. 
Policijas darbinieki Vete-
rinārmedicīnas fakultātes 
Dzīvnieku patversmē no-
gādājuši 15 kaķus, 13 su-
ņus, stirnu un jenotsuni.
Ikdienā tiek veikts no-
pietns preventīvais un 
izskaidrojošais darbs ar 
iedzīvotājiem. Ir sastādīti 
107 priekšraksti, kad cil-
vēkam tiek dots konkrēts 
laiks, lai novērstu pārkā-
pumu.

Pāvels Mozaļevs,
Pašvaldības policijas 

priekšnieka pienākumu 
izpildītājs 

valdes Jelgavas iecirkņa 
amatpersonām.
Zemgales reģiona Jelgavas 
iecirkņa svinīgā sanāksme 
un policijas darbinieku 
sveikšana notika Jelgavā, 
Zemgales Reģiona Kom-
petenču Attīstības Centrā. 
Svinīgo pasākumu orga-
nizēja Zemgales reģiona 
Jelgavas iecirknis.

Solvita Cukere

Apbalvo policijas darbiniekus

Starp SIA “Ozolnieku KSDU” un SIA “Ovi group” panākta vie-
nošanās par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un plombēšanu 
daudzdzīvokļu mājās Ānes un Teteles ciematos.
SIA “Ozolnieku KSDU” aicina iedzīvotājus zvanīt “Ovi group” 
pārstāvjiem vai rakstīt e-pastu siaovigroup@gmail.com. No-
rēķini par skaitītāju uzstādīšanu un plombēšanu tiek veikti ar 
komersantu.
Ovi group meistari: Ivo, tālr. Nr.25365453 un Guntis, tālr. 
Nr.20321540.

SIA “Ozolnieku KSDU”

Ar Evitu Lapsenbergu var sazināties pa tālruni: 63048077 
vai 29797970 un uzdot jautājumus, sūtot e-pastu: evita.
lapsenberga@ozolnieki.lv.

Pārējā laikā nepieciešamības gadījumā sazināties ar 
Salgales pagasta pārvaldes vadītāju Evu Segliņu pa tālr. 
29166492.

Pārējās darba dienās klientu apkalpošana notiks attālināti, 
atbildot uz zvaniem pa tālruņa nr. 23884353 un e-pasta: 
ane_ep@inbox.lv vēstulēm.
Valdes locekles Jeļenas Baranovskas pieņemšanas laiks:
Ceturtdienās: 10:00- 12:00

SIA “ĀNE EP” apkalpo klientus Celtnieku ielā 8,  veikala 
“VESKO” ēkā, Ānē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā:

CENU PAGASTA PĀRVALDNIECES 
PIEŅEMŠANAS LAIKI ĀNĒ UN BRANKĀSPIEŅEMŠANAS LAIKI GAROZAS 

PAKALPOJUMU CENTRĀ:

INFORMĀCIJA ĀNES IEDZĪVOTĀJIEM

Pirmdienās no plkst. 
14.00-17.00 Branku pa-
kalpojumu centrā (4.kab.), 
Parka ielā 4, Brankās;

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.

Pirmdienās: 08:00-19:00 
(12:00-13:00 pusdienas 
pārtraukums);

Ceturtdienās no plkst. 
8.00-12.00 un 12.45-19.00 
Ānes kultūras namā, Celt-
nieku ielā 12b, Ānē. 

Trešdienās: 13:00-17:00;
Piektdienās: 08:00-15:00 
(12:00-13:00 pusdienas 
pārtraukums).

INFORMĀCIJA TETELES UN 
ĀNES IEDZĪVOTĀJIEM PAR 
ŪDENS SKAITĪTĀJIEM

30. novembrī SAC „Zemgale” 
iekšpagalmā tika iedegta Zie-
massvētku eglīte. Pie eglītes 
iemītniekus sagaidīja Sniega-
vīrs un  Rūķi ar siltu tēju un 
piparkūkām. Rūķi iepriecināja 
sirmgalvjus ar dziesmām, de-
jām un brīnumsvecīšu gais-
miņām.

SAC „Zemgale”

SVINĪGI IEDZEDZ EGLĪTI SAC „ZEMGALE” 

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.
Juris 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.

IEDZĪVOTĀJI
VAR SAZINĀTIES
AR PAŠVALDĪBAS 
POLICIJAS
DARBINIEKIEM

Novēlu Ozolnieku novada 
iedzīvotajiem priecīgus 

Ziemassvētkus un uz sadarbību 
vērstu Jauno gadu!

Lidija Žukovska, Nodokļu administratore

Ceturtdienās no plkst. 
8:00-12:00 – klientu apkal-
pošanas speciāliste Andra 
Vecmane.

Jaunais gads lai veiksmi dod,
jaunus darbus piepildot!

Ozolnieku novada
pašvaldības policija
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22.novembrī Ozolnieku nova-
da uzņēmēju biedrība kopā 
ar Ozolnieku novada domi ai-
cināja novada uzņēmējus uz 
kopīgu tikšanos, lai apspriestu 
ieceres par Ozolnieku novada 
teritorijas plānojuma izmai-
ņām, iepazītos ar iespējām, ko 
piedāvā Nodarbinātības valsts 
aģentūra (NVA) darbinieku 
piesaistē, sniegtu Zemgales 
plānošanas reģiona aktuālo 
informāciju, kā arī pārrunātu 
idejas par novada uzņēmēju 
godināšanas pasākuma for-
mātu.
Ozolnieku novada terito-
rijas plānojumu prezentēja 
Anrijs Straube. Dokumenta 
1.redakciju plānots pabeigt 
2019.gada janvārī, kam sekos 
plānojuma redakcijas publiskā 
apspriešana. Tā apstiprinā-
šana plānota nākamā gada 
2.ceturksnī. Plānojums tiek 
izstrādāts laika periodam no 
2019.-2033.gadam. Galvenās 
izmaiņas plānojumā ir ciema 
robežu paplašināšana, jo tas 
paplašina arī teritorijas pie-
lietojuma iespējas – sīkāks 
dalījums (šobrīd ārpus ciema 
ir atļauts būvēt 1 māju uz 2 
hektāriem), blīvāka apbūve 
utt. Lielākās izmaiņas sagai-
da Branku, Jaunpēternieku, 
Glūdas un Cenu ciemus. Visi 
priekšlikumi teritorijas attīs-
tībai iesniedzami 1.redakcijas 
apspriešanas laikā. Pēc tam 
sekojošā izmaiņu izskatīšana 
un apstiprināšana var ilgt no 
8-18 mēnešiem un tas jāveic 

par privātajiem līdzekļiem. 
Šobrīd Apbūves noteikumi ir 
izstrādē un tie vēl ir jāsaskaņo 
ar valsts iestādēm. 
Nodarbinātības valsts 
aģentūras Jelgavas filiāles 
vadītājs Aigars Rublis infor-
mēja, ka šobrīd valstī bezdar-
ba līmenis ir 6.1%; Jelgavā ir ap 
1800 reģistrēto bezdarbnieku 
uz, aptuveni, 500 piedāvāta-
jām darbavietām. NVA piedā-

vā arī jauniešu nodarbinātības 
programmu vasarā, kuras 
ietvaros valsts sedz 50% no 
algas. 2018.gadā tika nodar-
bināti 257 jaunieši. Līdz 2019.
gada februārim/ martam uz-
ņēmēji vēl var pieteikties uz 
jauniešu nodarbinātību va-
saras brīvlaikā. Pieteikšanos 
iespējams veikt arī internetā- 
NVA mājas lapā. Pēc tā notiek 
konkurss un darba devēju iz-
vēle. Priekšroka tiek dota tiem 
darba devējiem, kuri papildus 

valstī noteiktajai minimālajai 
darba algai maksā papildus 
algu. Uzņēmēji interesējās 
arī par projekta atskaišu ie-
sniegšanu NVA. Aigars Rublis 
informēja klātesošos, ka ir 
jāaizpilda standarta atskaites 
un nav nekādu īpašu papildus 
prasību uzņēmējiem, kas ka-
vētu iesaistīties projektā.
Zemgales uzņēmējdarbības 
centra (ZUC) vadītājs Nauris 

Pauliņš informēja par iespēju 
uzņēmējiem piedalīties kopī-
gā stendā Uzņēmēju dienās 
reģionos, kur ir iespējams pie-
dāvāt savu produkciju. Viņš 
klātesošajiem pastāstīja par 
piedāvātajām aktivitātēm jau-
niešiem – ideju ģenerēšanas 
pasākumiem skolās un par 
izveidoto mentoru tīklu. Uzņē-
mējiem, kuri vēlas sniegt savu 
atbalstu jauniešu izglītošanā 
un attīstībā par uzņēmējdar-
bības jautājumiem, ir iespēja 

pievienoties mentoru tīklam. 
Uzņēmējus ieinteresēja arī 
ZUC izstrādātās eksporta 
vadlīnijas, kur minēts saraksts 
ar iestādēm dažādās valstīs, 
kur jāgriežas dažādos ar uz-
ņēmējdarbību saistītos jautā-
jumos, piemēram, par sertifi-
kāciju, atļauju saņemšanu, un 
tml.
Ozolnieku novada Attīstības 
un projektu daļas vadītāja 

Inese Baumane aicināja klāt-
esošos uzņēmējus apsvērt 
ideju par „Uzņēmēju gada 
balvu” un saviesīga apbal-
vošanas pasākuma organi-
zēšanu, piedāvājot tieši pa-
šiem uzņēmējiem - Ozolnieku 
novada uzņēmēju biedrībai 
- noteikt kritērijus dažādām 
apbalvojamo nominācijām, kā 
arī izvirzīt pretendentus katrai 
no nominācijām. Uzņēmēji iz-
teica priekšlikumu mainīt pa-
sākuma formātu, organizējot 

Novada uzņēmēji tiekas pašvaldībā un risina svarīgus jautājumus
labdarības pasākumu ar mērķi 
atbalstīt bērnus vai ģimenes, 
kurām ir nepieciešami līdzekļi 
sociāla vai cita rakstura jautā-
jumu risināšanai.
Tikšanās noslēgumā notika 
Ozolnieku novada uzņēmēju 
biedrības valdes locekļa vēlē-
šanas, lai nodrošinātu bied-
rības pārvaldi pilnā sastāvā. 
Tiem uzņēmējiem, kuri vēlas 
mums pievienoties, atgādi-
nām, ka Ozolnieku novada 
uzņēmēju biedrības galvenais 
uzdevums ir veicināt savstar-
pējo informācijas, pieredzes 
un labās prakses apmaiņu 
starp Ozolnieku un citiem 
Latvijas novadu uzņēmējiem. 
Viens no uzņēmēju biedrības 
mērķiem ir pārstāvēt Ozol-
nieku novada uzņēmēju inte-
reses pašvaldības un valsts 
institūcijās. 

Uzņēmēju biedrība savās rin-
dās aicina visus novada uzņē-
mējus – komercsabiedrības, 
individuālos komersantus vai 
saimnieciskās darbības vei-
cējus, kuri atbalsta biedrības 
mērķus. Uzņēmēji ir aicināti 
sūtīt jautājumus un pieteik-
ties uz tikšanos, rakstot uz 
e-pastu: info@ozouznemeji.
lv, sekot jaunākajai informā-
cijai mājas lapā www.ozouz-
nemeji.lv un reģistrētajai lapai 
“Facebook“.

Raksts tapis sadarbībā ar
Ozolnieku novada uzņēmēju 

biedrību

Ozolniekos – 9. janvārī
 Adreses: 
* Skolas iela 11; 
* Rīgas iela18; 
* Parka ielas iekšpagalmā; 
* Kastaņu iela (pie garāžām); 
* Aizupes rajons (Aizupes 4). 
Cenu pagastā, Brankās -
9. janvārī
 Adreses: 
*Saules iela 7b (pie 
garāžām); 
*Spartaka iela (pretī 
ūdenstornim). 
Ānē un Tetelē – 23. janvārī
 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 2019.
gada februārī.
Dalbē un Jaunpēterniekos 

Lielgabarīta atkritumu savākšanas grafiks janvārī
- 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 

Izvestie lielgabarīta atkritumi no SIA “Ozolnieku 
KSDU”  laukumiem 2018. gadā

Šogad Iedzīvotājiem pirmo reizi tika dota iespēja 
atbrīvoties no lielgabarīta atkritumiem un sakopt 
savu īpašumu.
Paldies visiem iedzīvotājiem, kuri izmantoja akciju. 
Kopumā izvestas 36.2 tonnas lielgabarītu atkritumu!

Andris Zābelis,
 SIA „Ozolnieku KSDU” izpilddirektors

Janvāris
Februāris
Marts
Aprīlis
Maijs
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
Septembris
Oktobris
Novembris
Decembris
Kopā

Āne,Tetele, 
Garoza,
Emburga t

0
1,38
0,4
0,26
1,18
1,68
1,2
1,7
2,14
0,96
0
0
10,9

Ozolnieki, 
Brankas t

0
2,16
0,46
1,4
1,54
3,26
4,98
2,36
4,06
2,5
0
0
22,72

Papildus
apkalpo-
šana t

0
0
0
0
0
0
0
0
0,12
2,46
0
0
2,58

Kopā 

0
3,54
0,86
1,66
2,72
4,94
6,18
4,06
6,32
5,92
0
0
36,2

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”
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Katru gadu decembrī AS 
„Latvijas valsts meži” (LVM) 
ļauj ikvienam Latvijas ie-
dzīvotājam nocirst vienu 
Ziemassvētku eglīti valsts 
mežā. Šie meži visā valsts 
teritorijā ir apzīmēti ar plāk-
snīti – LVM īpašuma zīmi. 
Zīme parasti atrodas stigu 
un ceļu malās.

Tāpat, lai labāk orientētos 
apvidū, ir iespējams izma-
tot LVM piedāvāto aplikāciju 
“LVM meža kartes”. 
AS „Latvijas valsts meži” 
apsaimniekotajos mežos 
savām vajadzībām vienu 
eglīti drīkst nocirst:

Ziemassvētku eglīte svētku priekam
• meža ceļu malās;
• grāvju malās;
• uz stigām;
• zem elektrolīnijām;
• pieaugušā mežā zem liela-

jiem kokiem.
Kā pareizi nocirst eglīti?
Eglīte augstumā nedrīkst 

pārsniegt trīs metru garumu.
Eglītes celma caurmēram jā-
būt mazākam par 12 cm.
Eglīte jānozāģē līdz ar zemi. 
Ja atstāsiet augstu celmu, 

uz tā var savainoties meža 
dzīvnieki.
Kā ilgāk saglabāt eglīti?

Mainoties dabas re-
sursu nodokļa (DRN) 
likmei no 2019. gada 
1. janvāra visā Latvijā 
mainīsies maksa par 
sadzīves atkritumu 
izvešanu. Ozolnieku no-
vadā tariffs par 1 m3 atkri-
tumu apsaimniekošanu 
turpmāk būs 14,99 EUR 
līdzšinējo 14,19 EUR vietā
Atbilstoši “Atkritumu 
apsaimniekošanas liku-
mam” maksu par sadzīves 
atkritumu apsaimnieko-
šanu veido trīs kompo-
nentes: sabiedrisko pa-
kalpojumu regulatora 
apstiprinātais tarifs par 
sadzīves atkritumu nogla-
bāšanu atkritumu poligo-
nā, DRN par atkritumu 
noglabāšanu un maksa 
par sadzīves atkritumu 
savākšanu, pārvadāšanu, 
pārkraušanu, uzglabāša-
nu, kā arī citas atkritumu 
apsaimniekotāja izmak-
sas. DRN veido būtisku 
daļu no sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanas 
maksas, tāpēc propor-
cionāli pieaugs arī visas 
“Clean R” sniegto pakal-
pojumu izmaksas.
Ikviens iedzīvotājs var 

samazināt izmaksas par 
atkritumu izvešanu, aktīvi 
iesaistoties atkritumu šķi-
rošanā. Vislielāko apjomu 
sadzīves atkritumu tver-
tnē veido tieši tie atkri-
tumi, kurus ir iespējams 
šķirot un bez maksas no-
dot pārstrādes rūpnīcām 
atkārtotai pārstrādei. Tā-
pēc, šķirojot atkritumus, 
mēs ne tikai palīdzam 
dabai, veicinot dabas re-
sursu saudzīgu izmanto-
šanu un ierobežojot vides 
piesārņošanu, bet arī at-
balstām tautsaimniecības 
ilgtspējīgu attīstību un, kā 
minēts iepriekš, samazi-
nām personīgās izmaksas 
par atkritumu izvešanas 
pakalpojumu.
Ja Jums rodas jautājumi 
saistībā ar mūsu sniegtā 
pakalpojuma maksas iz-
maiņām, lūdzam sazinā-
ties ar Klientu apkalpo-
šanas centru, zvanot pa 
tālruni 67111001 vai raks-
tot uz e-pastu kc@cleanr.
lv.

Raksts tapis sadarbībā ar 
“Clean R” 

Dabas resursu 
nodokļa pieaugums 
ietekmēs atkritumu 

apsaimniekošanas tarifu 
no 2019. gada 1. janvāra

• eglīti iestiprina egles kājā, 
kurai apakšā ir trauks ar 
ūdeni, un regulāri pārbauda, 
vai ūdens traukā nav iztvai-
kojis;

• pirms likšanas ūdenī, egles 
stumbru iezāģē, lai koks la-
bāk uzsūktu mitrumu;

• ūdenim var pievienot glice-
rīnu, aspirīna tableti un pāris 
karotes cukura, kas baros 
koku.
Kāpēc eglītes nedrīkst 
cirst jaunaudzēs?
Ļoti vienkārši – tā ir mūsu 
nākotne. Šajās jaunaudzēs 
ir ieguldīts ļoti liels darbs un 
finanšu līdzekļi augsnes sa-
gatavošanai, stādīšanai un 
kopšanai. 
Kur likt eglīti pēc svēt-
kiem?
SIA „Ozolnieku KSDU” lūdz 
iedzīvotājus pēc svētkiem 
eglītes novietot blakus atkri-
tumu konteineriem.
Vēlam veiksmi atrast sev vis-
skaistāko eglīti, ar ko svētkos 
izrotāt mājas!

Raksts tapis sadarbībā ar LVM
un SIA „Ozolnieku KSDU”

Lai mēs esam tik bagāti, 
Ka savā nabadzībā spējam vēl dot viens otram! 

Lai mēs esam tik stipri, 
Ka savā vājumā varam uzvarēt paši sevi! 

Lai mēs esam tik gaiši, 
Ka šajā tumšajā laikā gaismā starot varam! 

/ Vēsma  Kokle – Līviņa/

Cerību piepildīšanos un veiksmīgus
ikdienas ceļus Jaunajā 2019.gadā! 

Ziemas miers
Vēlam visiem siltus un gaišus Ziemassvētkus,
veselību un dzīvesprieku Jaunajā – 2019.gadā!
 Lai spožās svētku liesmiņas iedegas arī katrā 

sirsniņā!

Tas baltais ziemas miers, kas iespīd istabā
No sniega laukiem rīta klusumā,
Ir tā kā Dieva miers tur augstībā,

Kur, baltos spārnus klusi saglauduši,
Uz ceļiem eņģeļi stāv, galvas noliekuši.

Uz ceļiem eņģeļi kā sniega mākoņi.
/Kārlis Skalbe/

SAC Zemgale kolektīvs

Ozolnieku novada Sociālā dienesta kolektīvs
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Garozas pamatskolā 1. 
mācību semestris ir bijis 
pārsteigumiem bagāts. Le-
pojamies ar sasniegumiem 
sportā un veiksmīgu dalī-
bu Ozolnieku novada un 
Jelgavas novada skolēnu 
erudītu konkursā “Latvi-
jai - 100”, iegūstot 3. vietu. 
Esam piedalījušies arī Lik-
teņdārza konkursā “No-
vada svece” un „Hanzas 
maiznīcas” iniciatīvā “100 
rudzu maizes šķēles Latvi-
jai”. “Karjeras atbalsts vis-
pārējās un profesionālajās 

Garozas pamatskolā aizvadīts aktīvs mācību semestris
izglītības iestādēs” pro-
jekta ietvaros esam pieda-
lījušies dažādos karjeras 
izglītības pasākumos - gan 
nodarbībās, gan konsultā-
cijās. 
Šogad skolā turpinām 
izkopt tradīcijas – Mār-
tiņdienas gadatirgu, Sko-
lotāju dienu, Miķeļdienu, 
Olimpisko dienu, Radošo 
nodarbību dienu, Dzejas 
dienu utt. Valsts svētku 
mēnesī devāmies lāpu gā-
jienā, organizējām svētku 
koncertu, izlikām latvju zī-

No šī gada 23. līdz 30.no-
vembrim Ozolniekos notika 
apmācības jaunatnes darbi-
niekiem, jauniešu līderiem, 
izglītotājiem, brīvprātīgajiem, 
jauniešu centru un jaunatnes 
organizāciju pārstāvjiem no 
Latvijas, Austrijas, Bulgārijas, 
Rumānijas, Polijas, Grieķijas, 
Slovēnijas un Ungārijas. Ne-
dēļas garumā dalībnieki no 
astoņām dažādām valstīm 
aktīvi mācījās, sprieda un 
diskutēja par to, kā uzlabot 
darbu ar NEET jauniešiem 
(jauniešiem, kuri ir ārpus dar-
ba tirgus, izglītības sistēmas 
un neapgūst arodu). Profe-
sionālu neformālās izglītības 
treneru vadībā dalībnieki 
apguva jaunas metodes un 
rīkus, kā atbalstīt NEET jau-
niešus un palīdzēt viņiem 
aktīvāk iesaistīties vietējās 
kopienas aktivitātēs un pro-
jektos, kuru mērķis ir panākt 
uzņēmējdarbības iniciatīvas 
un/vai iesaistīt jauniešus 
brīvprātīgajā darbā, tādējādi 
paaugstinot jauniešu nodar-
binātības iespējas un līmeni.
Minētais pasākums notika, 
pateicoties ES programmas 
ERASMUS+ atbalstītam 
projektam “FOREVER – For 
Entrepreneurship, Volun-
teering and Employability 
Results” (Nr.2018-2-LV02-
KA105-002193). 
Apmācību ietvaros dalībnieki 
arī apmeklēja vietējās orga-
nizācijas, uzņēmumus un 
iestādes, lai uzklausītu labās 
prakses piemērus un smel-

Mūsdienās neviens vairs ne-
brīnās par rotātām eglēm 
pilsētu laukumos un mājās, 
sagaidot Ziemassvētkus un 
Jauno gadu. Tomēr retais zina, 
kad šī tradīcija aizsākusies un 
kādi bijuši pirmie rotājumi. 
Decembrī PII „Zīlīte” iestādes 
bērniem ir iespēja apskatīt 
egļu rotājumu ekspozīciju ies-
tādes „egļotajā alejā” Latvijas 
simtgades laika ritējumā un 
noklausīties informatīvi bagā-
tu un aizraujošo stāstu.
Sena leģenda vēsta, ka Zie-
massvētku eglītes rotāšanas 
tradīcija aizsākusies tieši Rīgā, 
kur eglīte pirmoreiz rotāta 
1510. gadā. Pirmās Ziemas-
svētku eglītes vieta tagad ir 
iezīmēta ar piemiņas plāksni. 
Līdz ar tirgotājiem un kristietī-
bas ietekmē eglītes rotāšanas 
stāsts apceļoja Centrāleiropu 

mes ar svecēm un rīkojām 
Simtgades erudītu kon-
kursu “Mana mīļā Latvija”. 
Esam organizējuši vecāku 
kopsapulci un pateicamies 
audzēkņu vecākiem par 
sadarbību ar skolu. Vecā-
ku padome rīkoja reidu, lai 
pārbaudītu skolēnu gata-
vību mācībām. Vecāki ak-
tīvi atbalsta un palīdz rīkot 
dažādus pasākumus skolā.

Eva Štelamhere, Garozas 
pamatskolas skolotāja 

tos iedvesmu savam turp-
mākajam darbam. 
Uzņēmuma UPPE, kas spe-
cializējas stikloto būvkons-
trukciju projektēšanā un 
ražošanā, pārstāvis dalījās 
pieredzē par to, kā un kādēļ 
uzņēmums savā ikdienas 
darbībā atbalsta un dod ie-
spēju jauniem cilvēkiem at-
klāt savu potenciālu; kāda 
veida kopienas iniciatīvās 
iesaista vietējos jauniešus 
un kādas atbalsta aktivitātes 
īsteno sadarbībā ar vietējo 
nevalstisko organizāciju. Ne-
valstiskā organizācija TUVU, 
kuras mērķis ir sniegt atbal-
stu grūtībās nonākušām ģi-
menēm, bērniem, senioriem 
u.c., informēja par projek-
tiem, kuru īstenošanā iesais-
ta NEET jauniešus, tādējādi 
veicinot šo jauniešu izaugs-
mi. Savukārt Ānes Jauniešu 
iniciatīvu centrā dalībnieki 
uzzināja, kā tiek īstenots 
jaunatnes darbs pašvaldī-
bā, kādi izaicinājumi pastāv 
un kā tiek veicināts darbs 
ar NEET jauniešiem pro-
jekta “PROTI un DARI!”(Nr. 
8.3.3.0/15/I/001) ietvaros, lai 
attīstītu šo jauniešu prasmes 
un veicinātu viņu iesaisti iz-
glītībā, tai skaitā aroda ap-
guvē pie amata meistara, un 
nodarbinātībā.

Dace Mauliņa,
Attīstības un projektu daļas 

Projektu vadītāja

Apgūst inovatīvas metodes un uzlabo 
prasmes darbam ar NEET jauniešiem

Eglīšu rotājumu 
brīnumainais 
stāsts PII „Zīlīte”

un citas zemes.
Ekspozīcijā iespējams uzzi-
nāt, kad un kā pirmo reizi eglī-
tēs tika iedegtas sveces, kā-
dēļ vietumis eglītes karināja 
ačgārnā veidā ar spici uz leju, 
kur meklējami „eņģeļu matu” 
pirmsākumi. Kādus vēl kokus 
grezno Ziemassvētku laikā un 
kādi dažnedažādi rotājumi ir 
tikuši izmantoti Ziemassvētku 
eglīšu rotāšanai – no ēdie-
niem - konfektēm, piparkū-
kām, āboliem, rozīnēm, līdz 
pat lellēm, miniatūrām mēbe-
lēm, mūzikas instrumentiem, 
rotaļu šaujamajiem un zobe-
niem, kā attīstījusies plastma-
sas eglīšu kultūra, kā popula-
ritāti guva stikla rotājumi un 
rotājumi, kas pārklāti ar zeltu 
un sudrabu - turīgākiem ļau-
dīm. Uzzinām, ka 1880. gadā 
Ziemassvētkos pirmo reizi 

pasaulē tika iedegtas elek-
triskās lampiņas un kādas 
pārmaiņas eglītes rotājumi 
piedzīvoja Latvijas vēstures 
griežos. Ekspozīcijā varam 
uzzināt, kā Ziemassvētku 
eglīti mūsdienās var sastapt 
dažādos veidolos. Šis brīnu-
mainais stāsts turpinās katrā 
namā un ģimenē, kur arvien 
tiek svinēti Ziemassvētki un 
rotāta eglīte! Ziemassvētku 
piedzīvojumu ar kolēģu un 
vecāku atbalstu un līdzdalību 
uzbur skolotājas Inga Vaļeika 
un Iveta Meldere! Lai visiem 
brīnumu pilns šis svētku laiks!

Laura Klegere-Dortāne,
PII  „Zīlīte” izglītības metodiķe

Sadarbība ar citām IKS daļas nodaļām,
iestādēm un struktūrvienībām

Ānes jauniešiem ir iespēja apmeklēt trenažieru zāli

Jaunas tradīcijas: ēdienu gatavošanas vakari, kino vakari

Dažādas sportiskas aktivitātes: sporta spēles, florbols, volejbols

Diskotēkas jauniešiem
Sarunu vakari "Iedvesmu stāsti jauniešiem"

Sadarbība ar LU
Ānes Jauniešu amatierteātris

Jauniešu domes darbības nostiprināšana
Veiksmīgi aizvadīta "Jauniešu diena"

Pārskatīta jauniešu centru infrastruktūra
Telpu labiekārtošanas darbi

Jauniešu TV

MILANA PIVOVARA    T. 26114115     MILANA.PIVOVARA@OZOLNIEKI.LV

OZOLNIEKU NOVADA
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN

SPORTA DAĻAS JAUNATNES
LIETU NODAĻA

JAUNIEŠI
2018 

Garozas pamatskolas kolektīvs

Ziemassvētki, nav tikai skaistas svētku drēbes 
un saldumi. Ziemassvētki, tas ir laiks, kad mēs 
dodam mīlestību ikvienam, sakām patiesus un 

sirsnīgus vārdus, ienesamam mājās saticību, gūstam 
gandarījumu, kad kopā esam, pateicamies par 

labestību! Gaidot Jauno gadu izvērtēsim, kas bijis, kas 
ir un kas būs. Jaunajā gadā, lai apņemšanās, saņemšanās 
un griba būt veiksmīgam ir katra skolēna darbības moto 

Jaunajā gadā!
Lai katrs sabiedrības pateiktais paldies priecē pedagogu sirdis!
Lai vecāku ieguldītais laiks bērnu audzināšanā nes rezultātus!

Lai katrs pagasta darbinieks gūst gandarījumu par gūto un 
padarīto!

Lai katra novada iedzīvotāju mājās ienāk labestība un sirdsmiers!
Veselību, dvēseles bagātību možu garu un sparu Jaunajā gadā!
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2018.gads gads Ānes jaunie-
šiem iesākās ar palīdzības 
sniegšanu Ānes bibliotē-
kai. Mēs palīdzējām pārbīdīt 
plauktus, pārnest un sakārtot 
grāmatas bibliotēkā. Esam 
kopā ar jauniešiem sakārtojuši 
trenažieru zāli un šogad atsā-
kusies tās lietderīga izmanto-
šana, jaunieši pret inventāru 
izturas saudzīgi. Katru mē-
nesi Ānes Jauniešu iniciatīvu 
centrā notiek ēdiena gata-

vošanas vakari, kurā jaunieši 
labprāt līdzdarbojas un gūst 
jaunas, dzīvei noderīgas pras-
mes. Gada tumšākajos mēne-
šos rīkojam kino vakarus, bet 
vasarā-brīvdabas kino, kuru 
apmeklēja arī citas Ozolnieku 
novada iedzīvotāju paaudzes. 
Kopīgi ar jauniešiem esam 
apmeklējuši publisko slidoša-
nu Ozolniekos. Šogad esam 
izveidojuši lielisku sadarbību 
ar Sporta centru “Mālzeme”, 
kur ziemas mēnešos spēlē-

No 11. līdz 17. novembrim Sal-
gales pamatskolas skolēni 
Katrīna Elīza Markute, Eli-
zabete Oknere un skolotāja 
Ilze Šuca devās iepazīt Eras-
mus+ projekta “ Promoting 
Art’’ nākamo dalībvalsti - šo-
reiz Slovākiju.

 Pēc pārlidojuma caur Vīni un 
pārbrauciena uz Slovākijas pil-
sētu Levici, ieradāmies viesģi-
menē, kura ģimene dzīvo tuvu 
mūsu partnerskolai Vladislava 
Bielika profesionālajai vidus-
skolai. Mūs viesmīlīgi uzņēma 
17 gadīgā Alise.

2018.gadā esam čakli strā-
dājuši – gan lieli, gan mazi! 
Esam gan labiekārtojuši āra 
teritoriju, papildinot to ar 
āra aktivitātēm bērniem un 
atjaunojot augu kastes, gan 
iestādes gaitenī atklājuši 
bibliotēku, pielāgojuši grupu 
telpas pilnveidotā mācību 
satura ieviešanai, materiālus 
izvietojot pa jomām un or-
ganizējot darbu ar bērniem 
- gan grupas telpās, gan gu-
ļamtelpās. 
Novembrī ar dažādiem no-
tikumiem esam godinājuši 
mūsu valsts 100. gadadienu. 
Šogad esam divas reizes ar 
koncertu apciemojuši Soci-
ālās aprūpes centra “Zem-
gale” iemītniekus, dāvājot 
prieku vecajiem ļaudīm. 
Savukārt decembrī pošam 
telpas un gatavojamies 
skaistajiem Ziemassvētkiem 
gan ar skolotāju gatavotām 
pasaciņām bērniem, gan 

Pirmsskolas izglītības iestāde 
“Pūcīte” 2018.gadu pavada gaišā 
noskaņā

bērnu gatavotiem pārsteigu-
miem vecākiem. 
2018.gadā pirmsskolas pir-
mo reizi gatavoja pašvērtē-
juma ziņojumus. Līdz ar to 
arī mūsu iestādei bija iespēja 
izvērtēt savas stiprās puses 
un noskaidrot jomas, kuras 
vēl jāstiprina. Ziņojums ikvie-
nam ir pieejams pašvaldības 
mājas lapā www.ozolnieki.lv.
Nākamajā gadā turpināsim 
iesāktos darbus, lai veiksmī-
gi realizētu kompetencēs 
balstītā mācību satura ievie-
šanu un pilnveidotu iestādes 
darbību arī citās jomās, tā-
dējādi turpinot paaugstināt 
izglītības kvalitāti PII “Pūcīte”.
Jaunajā 2019.gadā vēlam 
visiem mūsu darbiniekiem, 
bērniem un viņu ģimenēm, 
kā arī visiem ar iestādes 
darbību saistītajiem cilvē-
kiem stipru veselību, mīles-
tību un darba sparu!

PII “Pūcīte” kolektīva vārdā
iestādes vadītāja Jolanta Kupriša

Nākamajā dienā mēs iepa-
zināmies ar skolu, bet pēc 
tam piedalījāmies radošajās 
darbnīcās, kur veidojām ma-
zas keramikas figūriņas un 
gatavojām T-kreklu dizainu. 
Apdrukātos kreklus saņēmām 
kā dāvanu. 

Nākamajā dienā devāmies uz 
skolas darbnīcu ēku, kur vei-
dojām darbus batikošanas, 
monotipijas, bilžu nospiešanas 
uz papīra un slapjās filcēšanas 
tehnikās. Mūsu komanda strā-
dāja batikošanas un bilžu no-
spiešanas uz papīra darbnīcās. 

Aizvadīts radošs gads Ānes Jauniešu iniciatīvu centrā
jam volejbolu, bet vasarā ko-
pīgi rīkojām sporta spēles un 
futbola mačus. Kopā ar jau-
niešiem apmeklējam kultūras 
pasākumus, kas notiek Ānes 
kultūras namā, To laikā jau-
niešos nostiprinām kulturālas 
uzvedības normu ievērošanu 
pasākumos un cieņpilnu at-
tieksmi pret māksliniekiem, 
kuri uzstājas. Ļoti bieži Jau-
niešu iniciatīvu centrā rīkojam 
diskotēkas, kur dīdžeja lomu 
uzņemas kāds aktīvs vietējais 
jaunietis. Protams, atzīmējam 
arī gadskārtu svētkus, kurus 
veidojam plašākus un aici-
nām līdzdarboties arī vietējos 
iedzīvotājus. Šogad rīkojām 
sarunu vakarus “ Iedvesmu 
stāsti jauniešiem”, kur jau-
niešu varēja tuvāk iepazīt 
ugunsdzēsēja profesijas spe-
cifiku, friziera nodarbošanos, 
saņemt vižāzistes un vese-
līga dzīvesveida speciālista 
ieteikumus. Šogad rīkojām arī 
„Sadraudzības nakts pasā-
kumu”, kurā piesaistījām arī 
LU studentus. Bijām sagata-
vojuši dažādus uzdevumus, 
piesaistījām arī Jaunsardzes  
kustības līderus, kuri parūpē-

Kopā ar slovāku skolēniem bija 
iespēja iepazī pilsētu un Levi-
ces reģionu. Projekta dalībnieki 
devās ekskursijā uz Trekovska 
muzeju, kurā iepazinām seno 
apmetņu vietas, kā arī apska-
tījām Branskas Štavnice, kas 
vēsta par viduslaiku mākslu. 
Iepazinām arī valsts galvaspil-
sētu Bratislavu, kur apskatījām 
vecpilsētu un iegādājāmies 
suvenīrus.
Pēdējā dienā prezentējām 
Latvijas kultūras mantojumu 
un iepazinām citu valstu dau-
dzpusīgo mākslu. Pēc intere-
santās slovāku un portugāļu 
modes skates, atvadījāmies no 
partnervalstu dalībniekiem, kā 
arī no mūsu jaukās viesģime-
nes.

Elizabete Oknere,
projekta dalībniece, Salgales 

pamatskolas 8.klases skolniece

Projektā skolēni un pedagogi attīsta radošās spējas

jās par trauksmes  sarīkošanu 
nakts laikā. Šī pasākuma daļa 
visvairāk jauniešiem iespie-
dusies atmiņā, jo trijos naktī 
neviens vel nebija pumpējies 
un skrējis ap Jauniešu centru. 
Jauniešu centrā aktīvi darbo-
jas Ānes Jauniešu amatierte-
ātris, kur līdzdarbojas Garozas 
ciema jaunieši. Septembrī 
līdzdarbojāmies Ānes biblio-
tēkas Dzejas dienu pēcpus-
dienas veidošanā, kura notika 
Ānes  Jauniešu iniciatīvu cen-
tra  lielajā zālē, jaunieši palī-
dzēja to iekārtot un piedalījās 
ar dzejas lasījumiem. 
Ānes jauniešos ir liels poten-
ciāls, tikai sadarbojoties, spē-
jam atrast katram īsto pieeju. 
Šobrīd aktīvi ar jauniešiem 
gatavojamies Ziemassvētku 
svinībām un rotājam centra 
telpas. Kopīgi darbojoties 
pārrunājam paveikto un ka-
ļam jaunus plānus. Arī 2019. 
gadā turpināsim aktīvi veidot 
pasākumus, kuri ir saistoši 
jauniešiem un apkārtējai sa-
biedrībai.

Mārīte Vasele,
Ānes Jauniešu iniciatīvu centra 

vadītāja 

Ikgadējā pasākumā Rīgā uz 
konkursa finālu kopā pul-
cējās raitākie, intriģējošākie 
un prasmīgākie stāstnieki – 
konkursa „Teci, teci, valodiņa” 
dalībnieki. Konkursa fināls 
norisinājās Rīgas Tehniskajā 
universitātē.

Stāstnieku konkursa finālā 
vienkopus pulcējās labākie 
stāstnieki no visas Latvi-
jas folkloras kopām, kuri biji 
izvirzīti reģionālajos kon-
kursos. Starp viņiem arī trīs 
Ozolnieku bērnu folkloras 
kopas „Knipati” dalībnieces 
Inese Mičules vadībā. Katrs 
konkursa dalībnieks stāstīja 
tautas pasaku, atgadījumu 
no dzīves un anekdoti. Kon-
kurence bija sīva, jo visi da-
lībnieki spēja piesaistīt sev 

„Knipatiem” godalgas 
stāstnieku konkursa finālā Rīgā

uzmanību. Interesantākā 
konkursa daļa bija tieši stāsti 
par atgadījumiem no pašu 
dalībnieku, viņu vecāku, vec-
vecāku vai paziņu dzīvēm.
Liels prieks, ka visas trīs 
Ozolnieku bērnu folkloras 
kopas „Knipati” dalībnieces 
– Gundega Sirvide, Sofija 
Stankus un Elvisa Gabrāne – 
spēja uzrunāt žūriju. 
Mums ir divas dižās un viena 
mazā stāstnieču godalgas! 
Vislielākais prieks par Elvi-
su Gabrāni, kura pamazām, 
palēnām trīs gadu garumā, 
bet mērķtiecīgi un neatlaidīgi 
beidzot nopelnīja savu pirmo 
Dižās stāstnieces titulu! Arī 
Gundega Sirvide, kura pē-
dējā mirklī sadūšojās pirmo 
reizi piedalīties, šogad ir Dižā 
stāstniece! Paldies dalībnie-
cēm par uzdrīkstēšanos, ve-
cākiem un „Knipatu” lielajai 
komandai par atbalstu!
No visas sirds apsveicam 
mūsu novadnieces ar 
uzvaru un priecājamies par 
paveikto! 

Inese Mičule,
Ozolnieku vidusskolas direktores 

vietniece audzināšanas jomā

2018. gads Teteles pamatskolai bija darbīgs 
– labi sasniegumi mācībās, piedalīšanās olim-
piādēs un konkursos, aktīva līdzdalība sporta 
sacensībās, daudzveidīgi un interesanti pasā-
kumi un ekskursijas, gatavošanās un skaisti 
nosvinēti Latvijas 100-gades svētki.
Arī Jaunajā - 2019. gadā Teteles pamatskolas 
darbs plānots vispusīgs un radošs. Domāsim 
pozitīvas domas, turpināsim iesāktos projek-
tus, atbalstīsim jaunas iniciatīvas, lai kopīgiem 
spēkiem veidotu mūsu novadu vēl labāku un 
krāšņāku!

Jeļena Žoide,
Teteles pamatskolas direktore

TETELES PAMATSKOLĀ GADS 
AIZVADĪTS RADOŠĀ DARBĀ

 Lai Ziemassvētku prieks valda
ikvienā no mums,

Lai sirds siltums sasilda ikvienu,
ko satiekat savā ceļā,

Lai acis saskata gaišumu, kas
paveras, dāvājot tikai labu,

Lai Jaungada brīnums vispirms 
notiek mūsos. Sirsnīgs sveiciens 
novadniekiem Ziemassvētkos

un Jaunajā gadā!

Teteles pamatskolas kolektīvs



10
O

ZO
LN

IE
K

U
 A

VĪ
ZE

 / 
K

U
LT

Ū
R

AS
 D

ZĪ
VE

   
   

   
   

   
   

   
   

   
D

ec
em

br
is

 2
01

8

6. decembra vakarā Ozolnie-
ku Tautas nama zālē aizritēja 
sirsnīga tikšanās ar priesteri 
Andreju Mediņu, kurš spēja 
ikvienu izraut no vienaldzī-
bas. Andrejam Mediņam allaž 
izdodas tiešā sarunā aizskart 
jūtīgas dvēseles stīgas. Pries-
tera atziņas sajūsmina, pār-
steidz, iedvesmo un nereti 
izaicina un provocē. 
„Straujais dzīves ritms mums 

2018. gads bija īpašs, jo 
daudzi kultūras pasāku-
mi šogad aizritēja Latvijas 
simtgades zīmē, izceļot pa-
matvērtības – ģimeni, valsti, 
tradīcijas, darbu un pašus 
cilvēkus. Pirmajos pavasara 
saules staros novadā tika 
svinēts 4. maijs, kur novad-
niekiem  bija iespēja sanākt 
pie balti klātiem galdiem 
novada centros, parādot 
šīs dienas nozīmību Latvi-
jas neatkarības iegūšanā 
un iedzīvotāju vēlmei svinēt 
svētkus kopā. 
Šogad turpinājām tradīciju 
sveikt novada jaundzimušo 
mazuļu ģimenes un, go-
dinājām novada cilvēkus, 
kuri ir nesuši novada vārdu 
Latvijā un pasaulē. Labas 
atsauksmes no iedzīvotā-
jiem saņēmām par Muzeju 
vakara pasākumu, kur ap-
meklētājus sagaidīja ar in-

6.novembrī Salgales pa-
gastā Latvijas Republikas 
pirmā prezidenta  J.Čakstes  
jaunajā modernajā  muzejā  
“ Auči” tika atklāta  Latvijas 
simtgadei veltīta Garozas 
gleznošanas studijas dalīb-
nieku darbu izstāde “ Izstai-
gāju Tēvu zemi pa stūrīšu 
stūrīšiem ”. Studijas vadītāja 
Anna Kaltigina gandarīta 
par kopīgo veikumu. Gleznas 
tika izvietotas bērza koka 

Svētkos dāvāsim citiem savas rūpes un klātbūtni
bieži liedz ļauties, uzdrīkstē-
ties, būt pašiem. Es biežu re-
dzu, ka cilvēkiem nav savas 
individualitātes un personīgā 
viedokļa. Cilvēki baidās lie-
tas saukt īstajos vārdos. Bet 
ir svarīgi uzdrīkstēties būt 
pašiem, lai varam nosargāt 
latviskumu un savu valsti,” uz 
pārdomām aicina Andrejs.
„Mēs visi šodien esam ļoti no-
guruši. Mums visu laiku ir jā-
pielāgojas apkārtējai pasaulei. 
Mēs bieži esam ar mazu sirdi 
un milzīgu galvu. Mūs „lētus” 
padara tas, ka visu laiku cen-
šamies kaut kam līdzināties,” 
skumji secina priesteris.
Sarunā viņš īpaši uzsver ve-
cāku piemēra nozīmīgumu: 

Kultūras dzīvē aizvadīts notikumiem bagāts gads!
teresantām aktivitātēm un 
uzdevumiem.
Vasarā novada kolektīvus 
pavadījām uz XXVI Vispā-
rējiem latviešu Dziesmu un 
XVI Deju svētkiem, kur tie 
ar labiem rezultātiem ska-
tēs un koncertos pārstāvēja 
Ozolnieku novadu. 
Svinējām mūsu novada 15. 
Jubileju ar jautru un dau-

dzpusīgu programmu, ko 
šogad apmeklēja rekordliels 
apmeklētāju skaits. 11. Au-
gustā Ozolniekos aicinājām 
novadniekus Jāņu pļaviņā 

uz Simtgades zaļumballi. 
Septembrī Latvijas festivā-
la “Goda aplis” ietvaros un, 
sadarbībā ar Jāņa Čakstes 
dzimtas locekļiem piedalī-
jāmies jaunās muzeja ēkas 
atklāšanā. Novembrī lielākā 
daļa pasākumu bija veltīti 
Latvijas Valsts proklamēša-
nas 100. Gadadienai, sākot 
ar patriotisko piespraužu 

gatavošanas meistarklasi, 
koncertiem un piemiņas 
vietu apmeklējumu, lāpu 
gājienu un svētku uguņo-
šanu. 

statīvos, kuri tika pieskaņoti 
Jāņa Čakstes muzeja inter-
jeram. Izstādītajās gleznās 
ir atainoti Latvijas krāšņie 
dabas skati – jūra, meži, 
upes, ziedi, lauki un cilvēki. 
Šī ir pirmā tematiskā izstāde 
jaunajā Čakstes mājā Salga-
les pagasta „Aučos”.
Paldies par atbalstu izstā-
des organizēšanā Salgales 
atbalsta biedrībai, Ozol-
nieku novada pasšvaldībai, 
Jāņa Čakstes mazmazmeitai 
Kristīnei Čakstei un Čakstes 
mājas ekskursiju vadītājai 
Inetai Freimanei.

Anda Plikša,
kultūras darba organizatore 

Salgales pagastā

Čakstes mājā izstāda novadnieku gleznas

EVITA POČA       T. 63050144      EVITA.POCA@OZOLNIEKI.LV  

OZOLNIEKU NOVADA
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA

DAĻAS KULTŪRAS NODAĻA

KULTŪRA
2018 

Sakārtota bibliotēku infrastruktūra
Vairākas veiksmīgas ekspozīcijas muzeja krātuvē

Aktualizēti iekšējie normatīvie akti
Veiksmīga dalība latviešu dziesmu svētkos

Vairāki jauni projekti: "Veču vakars", "Sarunu vakari",
"Radošās darbnīcas", utml.

Veiksmīga sadarbība ar blakus novadiem
Sadarbība ar "Aučiem" un "Billītēm"

Līdzdalība festivālā "Latvijas Goda aplis"
Lielu atsaucību guva: "Simtgades Zaļumballe",

"Dzejas dienas", Līgo svinēšana" un novada svētki 

Tiek veidots novada stratēģiskais redzējums
par Kultūras attīstību

Kopīga IKS daļas nodaļu darbība pasākumu plānošanā
un organizēšanā

Uzsākuši darbību jauni kolektīvi: "Knipati",
"Jauniešu teātrA studijA",

"Garozas gleznošanas pulciņš"

Mīļie bibliotēku lasītāji
un novada ļaudis!

Sniega baltumu, egļu zaļumu, mājas siltumu un mieru Ziemassvētkos un Jaunajā gadā! Pal-
dies par labajiem darbiem un atsaucību, piedaloties Ozolnieku novada bibliotēku aktivitātēs! 
Paldies par labajiem vārdiem, ko Jūs veltiet mums ikdienā! Ar prieku esam gatavas Jums 
palīdzēt atrast vajadzīgo literatūru, iegādāties bibliotēkās Jums noderīgas grāmatas, konsul-
tēt informācijas tehnoloģiju lietošanā, organizēt tādas aktivitātes, kas interesē tieši Jūs! Lai 
mums visiem kopā radošs, intelektuāli piepildīts un darbīgs Jaunai gads!

Ozolnieku novada bibliotekāres

 “Ikreiz, kad cilvēks labu dara

Kā saule atmirdz Dieva smaids” 

/G.Račs/

Gadu nogalē pulcināsim 
apmeklētājus uz svētku 
koncertiem, ballēm un Zie-
massvētku pasākumiem 
bērniem un senioriem.
Priecājamies, ka arī  mūsu 
novada bibliotēkas aktī-
vi piedalās kultūras dzīvē 
un mūsu iedzīvotāju izglī-
tošanā, savas aktivitātes 
plānojot atbilstoši valsts 
un gadskārtu svētkiem, kā 
arī iedzīvotāju interesēm, 
piedāvājot bagātīgu jau-
nās literatūras klāstu. Arī 
Ozolnieku novada Vēstures 
ekspozīcijā šogad varēja 
apskatīt vairākas tematis-
kās izstādes.
Viens no galvenajiem Kul-
tūras nodaļas uzdevumiem 
ir veidot kultūras dzīvi tā, 
lai visiem novada iedzī-
votājiem būtu interesanti 
apmeklēt organizētos pa-
sākumus visās novada ap-

dzīvotajās vietās.
2019. gadā turpināsim ie-
sākto. Aicināsim apmeklē-
tājus uz brīvdabas pasāku-
miem, koncertiem, izrādēm, 
ballēm un amatiermākslas 
kolektīvu sarīkojumiem. Or-
ganizēsim meistarklases un 
sarunu vakarus ar intere-
santiem cilvēkiem, svinēsim 
Novada svētkus un Valsts 
svētkus. Atbalstīsim intere-
šu pulciņus un novada ko-
lektīvus, kuru programmas 
tiks iekļautas pasākumos.
Aicinām iedzīvotājus aktīvi 
līdzdarboties Ozolnieku no-
vada kultūras dzīvē. Apzinot 
vēlmes un iespējas, mēs 
varam padarīt savu novadu 
interesantu un pievilcīgu ne 
tikai kaimiņiem, bet arī tālā-
kiem viesiem. 

Evita Poča,
Kultūras nodaļas vadītāja

„Pajautājiet saviem bērniem, 
ko viņi visvairāk vēlētos sa-
ņemt šajos Ziemassvētkos un 
sniedziet to. Ieklausieties un 
Jūs būsiet pārsteigti, ka Jūsu 
bērniem iespējams, vajag ko 
pavisam citu, kā Jums liekas. 
Svarīgi ikdienas skrējienā ap-
stāties, izslēgt liekos trokšņus, 
un sajust, ka es esam dzīvi un 
mums blakus ir tik daudz cil-
vēku.”
„Noformulējiet paši sev at-
bildes uz jautājumiem - kur 
es šodien skrienu, kas man 
šodien svarīgs, ko es esmu 
gatavs nosargāt? Patiesais ES 
ir sava vājuma pieņemšana. 
Tikai tā spēsim pieņemt citus.”

Solvita Cukere

Kultūras nodaļa sveic visus 
novada iedzīvotājus svētkos

un novēl Laimīgu
Jauno- 2019. gadu!

Lai varam panest to,
ko paceļam,

Lai spējam sasniegt to,
ko ieceram,

Lai daudz mēs labu darbu 
padarām,

Lai sirdsmierā un saticībā 
dzīvojam!

Salgales pamatskolas kolektīvs Ziemassvētkos 
novēl piedzīvot mazus un lielus brīnumus, 

jo nav tik būtiski, ko mēs darām – mazus vai 
lielus darbus, sakām daudz vai maz, uzsmaidām 

sirsnīgi vai vienkārši esam blakus – svarīgākais, 
ka mēs darām to no sirds. Lai nākamajā gadā 

nezūd apņēmība darīt brīnumus, piepildīt mazus 
un lielus sapņus, saglabāt ticību, ka mēs katrs

un visi kopā to spējam!
Baltu ceļu Ziemassvētku brīnumam

un Jaunā gada cerībām!
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8Jauniešu un politikas veidotāju forumu aizvada radošās diskusijās
8.decembrī aizvadīts Jaunie-
šu forums Ozolnieku Tautas 
namā, kur satikās jaunieši 
no visiem Ozolnieku nova-
da ciemiem, lai kopīgi risi-
nātu nopietnus jautājumus 
par novada jauniešu dzīves 
attīstību. Forumā kopā ar 
pašvaldības darbiniekiem 
un deputātiem tika veidotas 
diskusiju grupas un raisījās 
sarunas par esošajām prob-
lēmām un to iespējamiem 
risinājumiem. 
Pasākums tika organizēts Pro-
jekta ”Aktīva Jauniešu dome 
darbā ar jaunatni sistēmas at-
balstam” (turpmāk – Projekts, 
Līguma Nr.2-25/19) ietvaros. 
Forumā tika prezentēts So-
ciālo un humanitāro zinātņu 
institūta asociētās profesores 

Florence ir pilsēta Itālijas Zie-
meļos. Modes ekonomikā 
pilsēta pazīstama kā kompā-
nijas Gucci dzimtene. Florencē 
atrodas arī viens no ievēroja-
mākajiem mākslas muzejiem 
pasaulē – Ufici galerija. Šis pil-
sētas kultūrvēsturiskais man-
tojums, šķiet, ir iedvesmojis arī 
kursu organizētājus no kom-
pānijas “Teacher Academy 
– Europass”, kuri rosināja pe-
dagogus no dažādām valstīm, 
arī Ozolnieku vidusskolas sko-
lotāju Maiju Neļķi, paraudzīties 

Dinas Bites veiktais pētījums, 
kurā tika aptaujāti vairāk nekā 
100 novada jauniešu par jauno 
cilvēku dzīvi Ozolnieku nova-
dā. Pētījumā veikta analīze, vai 
jaunieši iesaistās aktivitātēs, 

vai, viņuprāt, šobrīd pietieka-
mā daudzumā tiek organizē-
tas daudzveidīgas aktivitātes 
un līdzīgi jautājumi. 
Forumā tika izstrādāts un pre-
zentēts ceļvedis, kā no idejas 
jaunietis var nonākt līdz tās 

realizācijai - kādi soļi jāsper, 
pie kā jāgriežas, kas atbalstīs 
idejas realizācijas ceļā. Ceļvedi 
palīdzēja prezentēt improvizā-
cijas teātra mākslinieks Varis 
Klausītājs, kurš kopā ar klāt-

esošajiem jauniešiem izspēlēja 
improvizācijas. 
Darba grupās mēs diskutē-
jām par jautājumiem: 
• Kā jānotiek darbam ar jaunat-

ni novada apdzīvotās vietās?
• Kā veidot dialogu ar novada 

deputātiem un speciālis-
tiem? 

• Kā koordinēt jauniešiem do-
mātās aktivitātes novadā?

• Kā atbalstīt jauniešu iniciatī-
vas un iesaistīt jauniešus no-
vada veidošanas nākotnē?

Kopīgiem spēkiem tika aktu-
alizētas pašreizējās problēmas 
un, meklēti, iespējamie risi-
nājumi. Foruma kafijas pauzi 
ieskandināja šova „X-faktora” 
1.sezonas dalībnieks Edgars 
Kreilis, kurš atraktīvi prezen-
tēja savu jaunradi. Forumā ie-
gūtie darba rezultāti palīdzēs 
atrast turpmāko darbības vir-
zienus novada Jaunatnes jomā 
un attīstībā. ''
Projekts ”Aktīva Jauniešu 
dome darba ar jaunatni sis-
tēmas atbalstam” tiek īste-

nots Izglītības un zinātnes 
ministrijas Jaunatnes po-
litikas valsts programmas 
2018.gadam 1.2.apakš-
sadaļas “Atbalsts jaunat-
nes politikas īstenošanai 
vietēja līmenī saskaņā ar 
vietējā līmeņa patstāvīga-
jiem jaunatnes politikas 
plānošanas dokumentiem” 
ietvaros. Projekta tiks īste-
nots līdz 2018.gada 31.de-
cembrim un tā īstenošanai 
piešķirtais finansējums ir 
2615,43 eiro. 

Milana Pivovara,
projekta koordinatore, Ozolnieku 

novada pašvaldības Jaunatnes 
lietu nodaļas vadītāja

No mākslas līdz IT zināšanām
un prasmēm

uz foto un video materiālu ar 
mākslinieka acīm.

Sešu dienu kursos no 26. 
novembra līdz 1. decembrim 
Florencē pedagogu tālākiz-
glītības kursos “IT foto & 
video veidošana” skolotāja 
Maija Neļķe apguva ne tikai 
tehniskas prasmes, kas ne-
pieciešamas foto un video 
materiālu veidošanā, bet arī 
spēju izvērtēt, saskatīt, kas 
ir labs foto un video mate-
riāls. 

“Latvijas skolas soma” sniedz 
iespēju, ikvienam mūsu nova-
da 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 novembrī un 
decembrī Ozolnieku novada 
izglītības iestāžu audzēkņi 
piedalījušies vairākos pasā-
kumos:
Teteles pamatskolā 16.no-
vembrī 3., 4. klase iepazinās 
ar Vecrīgas arhitektūru un 
apmeklēja Dailes teātrī izrādi 
“ Planēta Nr. 85.” 18.novem-
brī 6.-9.klases devās apska-
tīt saposto Vecrīgu Latvijas 
simtgadei, noskatījās Latvijas 
100-gadei veltīto multimediālo 
deju lielizrādi “ABAS MALAS”. 
9.decembrī 1.b-5.b klases de-
vās uz Vecrīgu, lai iepazītos 
ar arhitektūru un noskatītos 

Akcijā “Latvijas skolas soma” iepazīst Latvijas kultūras vērtības
Mihaila Čehova Rīgas Krievu 
teātrī izrādi “ Īkstīte”.
Garozas pamatskolas 3. - 6. 
klases skolēni 5. decembrī 
apmeklēja Latvija Nacionālo 
mākslas muzeju un latviešu 
animācijas filmu "Saule brau-
ca debesīs". Iepazīstot muze-
ju, skolēniem tika piedāvāta 
iespēja izspēlēt spēli "Mākslas 
detektīvs", kura deva iespē-
ju iepazīt mākslas darbus vēl 
tuvāk. Pasākumos skolēniem 
bija iespēja piedzīvot un uzzi-
nāt daudz kā jauna par Latvijas 
kultūru un mākslu. 
Salgales pamatskolas 4.-9. 
klašu skolēni devās uz Jelgavas 
Ģ.Eliasa muzeju, kur piedalījās 
arī radošajā nodarbībā „Zudu-
sī Jelgava”. 19. decembrī 1.kl. 
skolēni dosies uz teātra izrādi 
bērniem „Kraukšķītis” Jelga-
vas Ģ.Eliasa muzeju devās un 
radošās darbnīcās piedalījās 
4.-5.kl. skolēni.
Ozolnieku vidusskolā notiku-

ši vairāki pasākumi iniciatīvas 
"Skolas soma" ietvaros. Ozol-
nieku vidusskolas 6.-8.klases 
skolēni 6.decembrī iepazinās 
ar Liepājas Goda teātra izrādi 
"'Čomiņi. 7.decembrī 10.-12.kla-
ses apmeklēja Imanta Ziedoņa 
fonda "Viegli" Ziemassvētku 
koncertu Latvijas Dzelzce-
ļa muzejā. 11.decembrī 8.-10.
klašu skolēni skatījās monoiz-
rādi "Nezāle", kas veidota pēc 
R.Blaumaņa stāsta motīviem. 
4.klases 14.decembrī apmek-
lēs Zīmējuma teātra "Muzikālo 
darbnīcu", bet 1.klases līdzdar-
bosies "Ziemas pasakas rota-
ļās".

Plašāka informācija par ini-
ciatīvu "Latvijas skolas soma" 
atrodama Latvijas valsts simt-
gades programmas mājaslapā 
- https://lv100.lv/programma/
latvijas-skolas-soma/.

Solvita Cukere

Papildus tam bija iespēja ie-
pazīties un izmēģināt dažā-
das interneta lietotnes, kuras 
varētu veiksmīgi izmantot 
mācību stundās aktivitāšu, 
paņēmienu daudzveidībai, 
piemēram, “Edpuzzle” lietotni. 
Ar šīs lietotnes palīdzību ir ie-
spējams dažādus videomate-
riālus papildināt ar pedagoga 
jautājumiem un ierunātiem 
tekstiem.
Itālijā, tālākizglītības aktivitā-
tes bija sabalansētas ar kul-
tūrvēstures izzināšanu, piedā-
vājot pedagogiem brīvajā laikā 
izzinošas ekskursijas. 
Kā atzīst skolotāja Maija Neļķe, 
lai izveidotu labu foto un vide-
omateriālu – tas ir ārkārtīgi 
laikietilpīgs process, kas prasa 
pacietību, IT prasmes, radošu-
mu, plašu skatījumu – līdzīgi, 
kā radot labu mākslas darbu.

Irita Semane,
projekta koordinatore

4 vērienīgas aptaujas, izmantojot Edurio
Izglītības iestāžu vadītāju profesionālās kompetences

pilnveide pašvaldības ietvaros  

Pirmā novada mēroga vecāku konference 
Ozolnieku novada 1.skolēnu sporta spēles 

Jauna izglītojamo apbalvošanas kārtība
Dibināta un akreditēta Ozolnieku Sporta skola 

Izglītības nodaļas pieejamība novada centrā
Sekmīgas 4 izglītības iestāžu akreditācijas 

Konkurētspējīgs pedagogu atalgojums
Karjeras izglītības vienlīdzīga pieejamība novadā

Nopietns interešu izglītības programmu izvērtējums 

Unikāla dāvana pirmsskolu absolventiem - vasaras
dienasgrāmatas 

Caurspīdīgums valsts piešķirtās mērķdotācijas
pedagogu atalgojumam aprēķinos un izlietojumā 

Visā novadā vienoti kritēriji pedagogu profesionālās
darbības kvalitātes novērtēšanai 

Sakārtoti normatīvie akti un dokumentu aprite
Izsniegtas vairākas pedagogu profesionālās

pilnveides licences novada ietvaros 

Ance Jaks 63084701, ance.jaks@ozolnieki.lv 

OZOLNIEKU NOVADA
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN

SPORTA DAĻAS
IZGLĪTĪBAS NODAĻA  

IZGLĪTĪBA
2018 
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Sporta dzīves organizatoru darbība
Nodibināta biedrība "Volejbola attīstība

Ozolniekos"   

Veiksmīga sadarbība ar vairākām sporta  federācijām

Sniegts atbalsts vairākiem individuāliem
sportistiem un sporta komandām

Pārstrādāti un papildināti Sporta atbalsta
noteikumi 

 Uzsākta sporta infrastruktūras sakārtošana

Aktivitāšu organizēšana Slimības profilakses un
veselības veicināšanas projekta ietvaros 

Dažādu sportisko aktivitāšu organizēšana:
Velo diena, 100 apļi Latvijas simtgadei, 

volejbola turnīrs, badmintona turnīrs, diska
golfa sacensības un citi.

KĀRLIS TRANKALIS T. 63084701, KARLIS.TRANKALIS@OZOLNIEKI.LV

OZOLNIEKU NOVADA
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN
SPORTA DAĻAS VESELĪGA

DZĪVESVEIDA UN SPORTA NODAĻA 

SPORTS
2018 
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Šajā mācību gadā Ozolnieku 
novadā ieviesām jaunumus 
skolu sportā un organizējam 
1.skolēnu sporta spēles. Tajās 
piedalās visu mūsu novada 
skolu komandas dažādos 
sporta veidos, dažādās ve-
cuma grupās. 1.semestrī  no-
risinājās sacensības futbolā, 
basketbolā un tautas bumbā. 
Labākās mūsu skolu koman-
das pārstāvēs Ozolnieku no-
vadu arī Zemgales reģiona sa-
censībās. Savukārt 2.semestrī 
plānots rīkot sacensībās volej-
bolā un florbolā, kā arī tādās 
disciplīnās kā orientēšanās, 
pavasara kross un “Drošie, 

Arī 2019. gadā Ozolnieku 
novada iedzīvotājiem būs 
iespēja izmantot Ozolnieku 
Sporta centrā esošo slēpo-
šanas inventāru bez maksas 
(inventārs iegādāts projekta 
„Slimību profilakses un ve-
selības veicināšanas pasā-
kumi Ozolnieku novadā” (Nr. 
9.2.4.2/16/I/066) ietvaros), 
lai baudītu ziemas priekus un 
stiprinātu veselību slēpojot.
Līdz ar labvēlīgu laika aps-
tākļu iestāšanos, Ozolnieku 
Sporta centra stadionā tiks 
izveidota slēpošanas trase un 

2018. gada 17. maija domes 
sēdē tika apstiprināti Notei-
kumi par pašvaldības atbalstu 
sporta veicināšanai Ozolnieku 
novadā. Pašvaldības atbalsta 
sniegšanu organizē pašvaldī-
bas Veselīga dzīvesveida un 
sporta nodaļa. 
Sportistu  godināšana no-
tiks 2019. gada 16.februārī 
pašvaldības organizētā go-
dināšanas pasākumā.
Pašvaldības veidotā pasā-
kumā par sasniegtajiem pa-
nākumiem sportā vai sporta 
nozares attīstībā tiks godi-
nātas:
• fiziskās personas – indivi-

duālie sportisti un sporta 
komandu dalībnieki, kuru 
deklarētā dzīves vieta vis-
maz vienu gadu ir Ozol-
nieku novada teritorijā;

• sporta komandas, kuru 
50% dalībnieki deklarētā 
dzīves vieta vismaz vienu 
gadu ir Ozolnieku novada 
administratīvajā teritorijā;

Ozolnieku skrējēji turpina 
sportot arī ziemā. Šogad ik-
gadējais Ziemas skrējiens 
aicināja veselīga dzīvesvei-
da piekritējus 9. decembrī 
piedalīties 2 km, 6 km vai 16 
km garās distancēs, ar mērķi 
vienkopus pulcināt izturīgā-
kos.  Savukārt bērniem līdz 7 

gadu vecumam bija paredzē-
ta 300m skriešanas trase. 
Spītējot nepatīkamajiem lai-
kapstākļiem, tajā piedalījās 
133 dalībnieki no visas Latvi-
jas. 

veiklie”.
FUTBOLS
“B”  grupa:
1.vieta Garozas pamatskola;
2.vieta Ozolnieku vidusskola;
3.vieta Teteles pamatskola.
“C” grupa:
1.vieta Ozolnieku vidusskola;
2.vieta Garozas pamatskola;
3.vieta Teteles pamatskola.
“D” grupa:
1.vieta Ozolnieku vidusskola;
2.vieta Teteles pamatskola;
3.vieta Salgales pamatskola.
BASKETBOLS
“B” grupa meitenes:
1.vieta Ozolnieku vidusskola;
2.vieta Garozas pamatskola;

3.vieta Salgales pamatskola.
“B” grupa zēni:
1.vieta Garozas pamatskola;
2.vieta Ozolnieku vidusskola;

3.vieta Salgales pamatskola.
“C” grupa meitenes:
1.vieta Ozolnieku vidusskola;

Ozolnieku novada 1.skolēnu sporta spēles – 1.semestra sacensību rezultāti

Gaidām sniegu – slēposim!

interesenti varēs saņemt in-
ventāru pie Ozolnieku Sporta 
centra administratores darba 
laikā no plkst. 08:00 - 21:00. 
Lai bez maksas iznomātu slē-
pošanas inventāru, jāuzrāda 
personu apliecinošs doku-
ments.
Ņemot vērā to, ka slēpju 
skaits ir ierobežots, ieteicams 
iepriekš piezvanīt un noskaid-
rot vai attiecīgā izmēra apavi 
un slēpes ir pieejami - tālr. 
63050516.

Kārlis Kalniņš,
Ozolnieku Sporta centra direktors

 

Novada sportistu apbalvošana
• citas personas, kuras atbal-

stījušas vai veicinājušas 
sporta nozares attīstību 
Ozolnieku novadā.

Personas un sporta koman-
das tiks godinātas:
• pasniedzot pašvaldības 

goda rakstu vai pateicības 
simbolu;

• izmaksājot naudas balvu, 
atbilstoši kārtējā gada 
Nodaļas apstiprinātajam 
budžetam.

Pretendentus var pieteikt jeb-
kura persona, iesniedzot No-
daļā iesniegumu (Noteikumu 
pielikums Nr.3) un dokumen-
tus, kas apliecina pretenden-
ta sasniegumus sportā vai 
sporta nozares attīstībā 2018. 
gadā.

Ar noteikumiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā: www.
ozolnieki.lv/sports/spor-
ta-nodala.

Elīza Juste
 Izglītības, kultūras un sporta 

daļas vadītāja

Ozolniekos noslēdzies desmitais Ziemas skrējiens
Pirmā vieta komandu vēr-
tējumā šogad Skrējēju klu-
bam “Ozolnieki”!  Individu-
ālā vērtējumā garākajā 16 km 
distancē pirmie trīs starp vī-
riešiem bija Kristaps Bērziņš, 
Sergejs Maslobojevs un Jānis 
Vītiņš, bet starp dāmām  Inga 
Zālīte, Anastasija Geraseva 

un Madara Gelsberga-Soko-
lova. 
Vidējā, 6 km, distancē ātrā-
kie bija SK „Ozolnieki” pārstā-
vis Oskars Stāmers, Artis Ķe-
meris un Māris Strautnieks, 

bet dāmu konkurencē Ilona 
Marhele, Daiga Dābola (Ozol-
nieki) un Ilze Sermolīte (SK 
„Ozolnieki”). 
2 km distancē startēja jau-
nieši, starp kuriem ātrākie 
bija Jaroslavs Orbidāns (Sal-
gale), Toms Viekals-Gasjūns 
un Linards Laidiņš (Ozolnie-
ki), bet no meitenēm Loreta 
Neusa-Luca, Kristīne Trūpa 
un Patrīcija Bondaļuka. 
Bērnu distancē bez laika kon-
troles startēja 11 bērni.
Labākie skrējēji tika sveikti ar 
balvām, ko sarūpējusi Ozol-
nieku novada pašvaldība un 
sacensību rīkotājs – skrējēju 
klubs „Ozolnieki”.
Vairāk informācijas: skozol-
nieki.wordpress.com/zie-
mas_skrejiens/.

Solvita Cukere,
sadarbībā ar SK „Ozolnieki”

8.un 9. decembrī Ozolnie-
kos notika starptautiskas 
daiļslidošanas sacensības 
"OZO Winter Cup 2018", 
kur piedalījās 175 dalībnie-
ki – daiļslidotāji no Latvijas 
daiļslidošanas klubiem, kā 
arī no Igaunijas, Krievijas, 
Lietuvas un Somijas. Jā-
piemin, ka no "OZO daiļsli-
došanas kluba" piedalījās 
21 dalībnieks. Divas dienas 
līdzjutēji varēja priecāties 
par lielo un mazo daiļsli-
dotāju sniegumu, savukārt 
daiļslidotāji izvērtēja sa vus 
spēkus un varējumu. Daļai 
no viņiem šīs sacensības 
bija kā ģenerālmēģinājumu 
pirms Latvijas Čempionāta 
daiļslidošanā, kas notiks š.g. 
15. un 16. decembrī.

Ieva Pujāte,OZO
Daiļslidošanas kluba vadītāja

Daiļslidošanas 
sacensības
"OZO Winter
Cup 2018" 
noslēgušās

SP
EE
D

SP
EE
D

Informējam, ka mainīti 
publiskās slidošanas laiki!
28. decembrī plkst.20.30-22.00 
paredzētā masu slidošana Ozolnieku 
novada iedzīvotājiem notiks 
27.decembrī plkst.12.30-14.00
Ozo ledus hallē!

2.vieta Salgales pamatskola;
3.vieta Garozas pamatskola.
“C” grupa zēni:
1.vieta Ozolnieku vidusskola;

2.vieta Garozas pamatskola;
3.vieta Salgales pamatskola.
“D” grupā meitenes:

1.vieta Ozolnieku vidusskola;
2.vieta Salgales pamatskola;
3.vieta Garozas pamatskola.
“D” grupas zēni:
1. vieta Ozolnieku vidusskola;
2.vieta Salgales pamatskola;
3.vieta Garozas pamatskola.
TAUTAS BUMBA
“D” grupa meitenes:
1. Salgales pamatskola;
2.vieta Ozolnieku vidusskola;
3.vietas Garozas pamatskola.
“D” grupa zēni:
1.vieta Ozolnieku vidusskola;
2.vieta Salgales pamatskola;
3.vieta Garozas pamatskola.

Sagatavoja:
Raivis Duplinskis un Ance Jaka
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Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes 
2018.gada 23.augusta sēdes lēmumu Nr.2 

(protokols Nr.9)
Precizēti ar Ozolnieku novada domes 

2018.gada 18.oktobra sēdes lēmumu Nr.5 
(protokols Nr.11)

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.12/2018 
“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība 

Ozolnieku novada teritorijā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 11.punktu un trešo daļu, 
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 

6.panta ceturto un piekto daļu 
I.Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka: 
1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai 

ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības komercuz-
skaites mēraparāta mezgla izbūvei; 

1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lie-
tošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā 
kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības; 

1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, tai skaitā līgu-
ma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;

1.4. administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu. 
2. Noteikumos ietvertie termini lietoti Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un saistīto 

normatīvo aktu izpratnē.
3. Lietoto terminu skaidrojums: 
3.1. Pakalpojumu sniedzējs - persona, kas sniedz noteikta veida ūdenssaimniecības pakalpoju-

mus pakalpojumu sniegšanas teritorijā;
3.2. Pakalpojumu lietotājs – nekustamā īpašuma īpašnieks (dzīvokļu īpašumu mājā – visi dzī-

vokļu īpašnieki), valdītājs vai lietotājs, kurš saņem noteikta veida sabiedriskos ūdenssaimnie-
cības pakalpojumus, pamatojoties uz noslēgtu Pakalpojuma līgumu; 

3.3. Pakalpojuma līgums – sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgums starp Pakalpo-
jumu lietotāju un Pakalpojumu sniedzēju par noteikta veida sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas, lietošanas, uzskaites un norēķinu kārtību, kā arī abu pušu tiesībām, 
pienākumiem un atbildības robežām; 

3.4. Tīklu apkalpošanas robežu shēma – Pakalpojumu sniedzēja un Pakalpojumu lietotāja 
abpusēji parakstīts akts, kurā norādītas piederības robežas, kādās ūdensvada un kanalizāci-
jas tīklus pārvalda katra Pakalpojuma līguma puse (pusēm vienojoties, tās var būt arī ārpus 
sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas piederības robežas). Tīklu apkalpošanas robežu akts ir 
Pakalpojuma līguma neatņemama sastāvdaļa un to izstrādā Pakalpojuma sniedzējs; 

3.5. Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei - ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam at-
bilstoši noteikumu Pielikumam Nr.2 gadījumam, ja patērētā ūdens apjoms netiek noteikts 
ar derīgu komercuzskaites mēraparātu;

3.6. Brīvkrāns – sabiedriska ūdens ņemšanas vieta;
4. Noteikumu mērķis ir noteikt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu (turpmāk – 

ūdenssaimniecības pakalpojumi) sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu 
pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu Pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem pakal-
pojumiem, uzlabotu vides situāciju Ozolnieku novada teritorijā un veicinātu dabas resursu 
racionālu izmantošanu.

5. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Ozolnieku novada terito-
rijā.

6. Šie noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas šķirtsistēmā.
7. Citu prasību un nosacījumu izpildi, kas nav regulēta šajos noteikumos, nosaka attiecīgie 

Latvijas Republikas un ES normatīvie akti.

II.Kārtība, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli vai būves tiek pievienotas centralizē-
tajai ūdensapgādes un centralizētajai kanalizācijas sistēmai

8. Kārtību, kādā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai 
ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai, nosaka Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likums, saistītie Ministru kabineta noteikumi un šie noteikumi.

9. Gadījumi, kad pieprasāmi Pakalpojumu sniedzēja tehniskie noteikumi:
9.1. pirms pievienošanās centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai;
9.2. ja mainās notekūdeņu sastāvs vai patērētā ūdens vai novadāmo notekūdeņu daudzums pie-

aug tādā apjomā, ka esošais pieslēgums to nevar nodrošināt;
9.3. ja tiek veikta komercuzskaites mēraparāta mezgla pārbūve vai mainīta komercuzskaites mē-

raparāta mezgla atrašanās vieta.
10. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, iesniedzot Pakalpojumu sniedzējam aizpildītu 

tehnisko noteikumu saņemšanas pieprasījumu, papildus normatīvajos aktos noteiktajam 
pievieno nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja piekrišanu tehnisko noteikumu piepra-
sījumā ietverto personas datu apstrādei un pastāvīgai uzglabāšanai;

11. Ja nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, pieprasot tehniskos noteikumus, ir pa-
rādu saistības par Pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, 
Pakalpojumu sniedzējs var atteikt izsniegt tehniskos noteikumus līdz minēto parādu saistību 
nokārtošanai. 

12. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 2 (divi) gadi. 
13. Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās ūdensapgādes sistēmai un centralizētās kanali-

zācijas sistēmai ir obligāta zemes gabalam jaunbūves būvniecības gadījumā, ja piegulstošajā 
ielā atrodas centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmas un pašvaldības 
teritorijas plānojumā attiecīgā teritorija ir noteikta kā apbūves teritorija, kur ir ierīkojamas 
centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas. 

14. Ūdensvada un kanalizācijas sistēmu izbūve veicama saskaņā ar attiecīgo būvniecību regla-
mentējošo normatīvo aktu prasībām.

15. Pakalpojumu sniedzējs var uzraudzīt būvdarbus, ja izbūvētie ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmas pēc izbūves tiks nodoti Pakalpojumu sniedzējam.

16. Pēc nekustamā īpašuma izvada izbūves līdz centralizētajam kanalizācijas tīklam nekustamā 
īpašnieka vai valdītāja pienākums ir likvidēt viņa īpašumā esošās būves un sistēmas (no-
tekūdeņu krājtvertnes, nosēdakas u.c.), kuras tika izmantotas nekustamajā īpašumā radīto 
komunālo notekūdeņu uzkrāšanai un var radīt kaitējumu videi. 

17. Ja ūdensvada ievadu vai kanalizācijas izvadu centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centra-
lizētajai kanalizācijas sistēmai nav iespējams pievienot sistēmas izvietojuma dēļ, tad Pakalpo-
jumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut nekustamā īpašuma īpašniekam kā blakuslietotājam pievadu 
pievienot pie cita Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes (aiz komercuzskaites mēraparāta 
mezgla) un kanalizācijas cauruļvadiem, tai skaitā šķērsojot cita īpašnieka nekustamo īpašu-
mu, ja šāda pievienošana ir rakstveidā saskaņota ar zemes īpašnieku un Pakalpojumu lietotā-
ju un šāda pievienošana nepasliktina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma saņemša-
nu citiem Pakalpojumu lietotājiem. Šādā gadījumā ir jābūt saskaņotam Tīklu apkalpošanas 
robežu aktam un noslēgtam līgumam starp blakuslietotāju un Pakalpojumu lietotāju. 

18. Pakalpojumu lietotājs nedrīkst pārtraukt pakalpojuma nodrošināšanu blakuslietotājam, iz-
ņemot gadījumus, kas paredzēti savstarpēji noslēgtajā līgumā.

19. Ja nav iespējams komercuzskaites mēraparāta mezglu izbūvēt normatīvajos aktos noteiktajā 
vietā, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut to izbūvēt citā Pakalpojumu sniedzēja noteiktā 
vietā.

20. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves Pakalpojumu sniedzējs uzstāda tajā verifi-
cētu komercuzskaites mēraparātu, kas ir Pakalpojumu sniedzēja īpašums. 

21. Komercuzskaites mēraparāta zādzības vai bojāšanas gadījumā Pakalpojumu lietotājs atlīdzi-
na Pakalpojumu sniedzējam izdevumus, kas saistīti ar jauna komercuzskaites mēraparāta 
iegādi un uzstādīšanu, faktiskajā apmērā, izņemot gadījumus, kad komercuzskaites mēra-
parāta mezgla atrašanās vieta ir ārpus Pakalpojumu lietotāja atbildības robežas. 

III.Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatā-
cijas, lietošanas un aizsardzības prasības

3.1.  Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu piederība un uzturēšana
22. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā ir: 
  22.1. maģistrālās un sadalošās ūdensvada sistēmas; 
  22.2. ūdens ieguves urbumi, ūdens sagatavošanas iekārtas, ūdens spiedienu paaugstinošas 

sūkņu stacijas, ūdenstorņi, rezervuāri; 
  22.3. maģistrālās un sadalošās kanalizācijas sistēmas; 
  22.4. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu stacijas, kanalizācijas spiedvadi, 

pašteces kanalizācijas sistēmas; 
  22.5. iepriekš minētajos ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmās esošās skatakas, kontrola-

kas, cauruļvadu armatūra, hidranti un hidrantu plāksnītes;
  22.6. brīvkrāni;
  22.7. komercuzskaites mēraparāti. 
23. Pakalpojumu sniedzēja apkalpes zonā var būt ūdensvada un kanalizācijas infrastruktūras 

daļas, kuras nav Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā, bet kuras tam ir nodotas 
pakalpojuma sniegšanai un noteiktas Pakalpojumu lietotāja un Pakalpojumu sniedzēja 
noslēgtā līgumā vai līgumā par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ar pašvaldību. Pakal-
pojumi, kas saistīti ar šīs infrastruktūras apkalpošanu, nav uzskatāmi par sabiedriskajiem 
ūdenssaimniecības pakalpojumiem, un to maksai, ja tāda paredzēta, jābūt noteiktai attiecī-
gajā līgumā.

24. Pēc saskaņošanas ar Pakalpojumu lietotāju Pakalpojumu sniedzējs savu sistēmu uzturēšanai 
ir tiesīgs jebkurā laikā apsekot Pakalpojumu lietotāja nekustamo īpašumu, lai pārliecinātos 
par ūdensapgādes un kanalizācijas inženierbūvju ekspluatācijas drošību un atbilstību eks-
pluatācijas noteikumiem. 

25. Gadījumā, ja Pakalpojumu sniedzējs konstatē centralizētās ūdensapgādes un centralizētās 
kanalizācijas sistēmas drošas ekspluatācijas apdraudējuma riskus, tas var nekavējoties atslēgt 
Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu no centralizētās ūdensapgādes 
un kanalizācijas sistēmas. 

26. Vietās, kur atrodas Pakalpojumu sniedzēja ūdensvada un kanalizācijas sistēmas, jābūt iespē-
jai brīvi piebraukt speciālajai tehnikai un mehānismiem, lai varētu likvidēt avāriju vai veikt 
sistēmas apkopes profilaktiskos darbus.

3.2. Prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā
27. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts novadīt notekūdeņus:
  27.1. kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas sistēmas būvēm un neietekmē būvju funkcijas, 

to ekspluatācijas mūžu; 
  27.2. kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas būvju 

apkalpojošā personāla veselībai; 
  27.3. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var attīrīt Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtās, ievērojot Pakalpojumu sniedzējam izsniegtās piesārņojošās darbības at-
ļaujas prasības un izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos 
parametrus;

  27.4. kuru temperatūra nepārsniedz +40°C, un vides pH ir robežās no 6,5 līdz 8,5; 
  27.5. kuri nesatur vielas, kas piesārņo kanalizācijas cauruļvadus vai nogulsnējas uz kanali-

zācijas skataku sienām (piemēram – tauki); 
  27.6. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz Pielikumā Nr.1 noteiktās 

maksimāli pieļaujamās koncentrācijas.
28. Ja Pakalpojumu lietotāja novadāmo notekūdeņu piesārņojums pārsniedz Pielikumā Nr.1 

maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, tad: 
  28.1. Pakalpojumu lietotāja notekūdeņiem pirms to novadīšanas centralizētajā kanalizā-

cijas sistēmā jābūt attīrītiem vietējās attīrīšanas iekārtās tādā pakāpē, ka netiek pārsniegtas 
piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, kas norādītas Pielikumā Nr.1; 

  28.2. atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvos aktus, Pakalpojumu sniedzējs var atļaut 
Pakalpojumu lietotājam novadīt centralizētā kanalizācijas sistēmā notekūdeņus bez ie-
priekšējas attīrīšanas vai daļēji attīrītus notekūdeņus, ja maksimāli pieļaujamā notekūdeņu 
piesārņojuma koncentrācijas un papildus maksa noteikta Pakalpojuma līgumā un ja pie-
sārņojuma koncentrācijas pārsnieguma rezultātā netiek nodarīts kaitējums centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai un/vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

29. Pakalpojumu lietotāja pienākums ir nekavējoties ziņot Pakalpojumu sniedzējam par paaug-
stināta piesārņojuma rašanos novadāmajos notekūdeņos tehnoloģisku avāriju gadījumā, kā 
arī ziņot par atklātiem bojājumiem centralizētajā ūdensapgādes vai centralizētajā kanalizāci-
jas sistēmā.

30. Gadījumos, ja noteikumu 29.punktā minētais piesārņojums tiek konstatēts iepludinātajos 
notekūdeņos centralizētajā kanalizācijas sistēmā un to pieņemšanas nosacījumi nav noteikti 
Pakalpojuma līgumā ar Pakalpojumu sniedzēju, un tas var izraisīt vai izraisa avāriju cen-
tralizētajā kanalizācijas sistēmā vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbības traucējumus, 
Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu bez brīdinājuma.

31. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt paraugu noņemšanu un ūdensapgādes un kanali-
zācijas sistēmas apsekošanu Pakalpojumu lietotāja nekustamajā īpašumā, ja tiek konstatēts 
paaugstināts notekūdeņu piesārņojums Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas ie-
kārtu ieplūdē vai kanalizācijas sistēmās. Pakalpojumu lietotājam nav tiesību aizliegt paraugu 
noņemšanu. 

32. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt lietus un drenāžas notekūdeņus un 
notekūdeņus, kuri satur:

  32.1. prioritārās vielas, kuras atzītas par ūdens videi īpaši bīstamām un kuru emisiju un 
noplūdi nepieciešams novērst līdz normatīvajos aktos noteiktajam laikam; 

  32.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras var veicināt uzliesmojo-
šu maisījumu rašanos centralizētajā kanalizācijas sistēmā; 

  32.3. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās vielas (SVAV); 
  32.4. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža 

oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos; 
  32.5. radioaktīvas vielas; 
  32.6. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, grunti, eļļas, taukus un citas vielas, 

kas var veicināt centralizētās kanalizācijas sistēmas (vai cauruļvadu) aizsērēšanu; 
  32.7. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus, koncentrētus šķīdumus, atslāņa 

un krāsvielu šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas, kublus un tml.;
  32.8. smago metālu savienojumus un citas vielas, kas pasliktina notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtu darbības procesā radušos notekūdeņu dūņu kvalitāti un nelabvēlīgi ietekmē to ap-
saimniekošanu; 

  32.9. izlietotos ķīmisko reaģentus un bīstamu bakteriālo piesārņojumu;
  32.10. naftas produktus un to savienojumus.

3.3. Prasības centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatācijai un 
aizsardzībai

33. Jebkurai personai ir aizliegts: 
  33.1. novietot automašīnas un cita veida tehniku vai citus smagus priekšmetus uz atbilstoši 

apzīmētām hidrantu akām;

ATKĀRTOTI PUBLICĒJAM OZOLNIEKU NOVADA DOMES SAISTOŠOS NOTEIKUMUS NR.12/2018, KAS  “OZOLNIEKU AVĪZES”
OKTOBRA NUMURĀ  TEHNISKU IEMESLU DĒĻ BIJA PUBLICĒTI NEPRECĪZI.
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8   33.2. centralizētās kanalizācijas sistēmu skatakās izliet asenizācijas un citus notekūdeņus, 

novadīt nokrišņu un gruntsūdeņus, kā arī izmest cietos atkritumus vai citus priekšmetus; 
  33.3. nepiederošām personām veikt jebkādus darbus – pārbūvi, pieslēguma izbūvi u.tml. 

Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajās centralizētās ūdensapgādes un cen-
tralizētās kanalizācijas sistēmās vai tās bojāt un citādi ietekmēt; 

  33.4. atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmu ska-
taku vākus (neattiecas uz Pakalpojuma sniedzēja darbiniekiem, kas veic savus darba pienā-
kumus); 

  33.5. pirms komercuzskaites mēraparāta atstāt atvērtus iekšējās ūdensapgādes sistēmas krā-
nus, lai novērstu ūdensapgādes cauruļvada aizsalšanu, izņemot, ja ir saskaņojums par tādu 
rīcību ar Pakalpojumu sniedzēju; 

  33.6. bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu iekārtu informatīvās plāksnītes. 
34. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst kavēt plāksnīšu ar hidrantu, armatūras 

un skataku izvietojuma norādi izvietošanu uz ēku sienām vai žogiem. 
35. Ja Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes sistēmā trūkst noslēgarmatūras, kanalizācijas sistē-

mā nav hermētiski aizvērtas revīzijas (ēkas iekšējā kanalizācijas sistēmā ierīkota speciāla lūka 
iespējai tīrīt kanalizācijas sistēmas), ir bojātas Pakalpojumu lietotāja ēkas iekšējās ūdensapgā-
des vai kanalizācijas sistēmas vai netiek ievērotas šo noteikumu un būvnormatīvu prasības, 
Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par iespējamām sekām. 

36. No decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktos notekūdeņus drīkst novadīt centrali-
zētajā kanalizācijas sistēmā tikai Pakalpojumu sniedzēja noteiktās, speciāli izveidotās notek-
ūdeņu pieņemšanas vietās, pamatojoties uz noslēgtu līgumu par šiem pakalpojumiem. 

37. Fiziskām un juridiskām personām, kas sabojājušas Pakalpojuma sniedzēja vai Pakalpojuma 
lietotāja ūdensvada un kanalizācijas tīklus un būves, nekavējoties jāziņo par to Pakalpojumu 
sniedzējam un bojājumi jānovērš par saviem līdzekļiem Pakalpojumu sniedzēja tehniskajā 
uzraudzībā.

3.4. Ugunsdzēsības ierīces, to lietošanas un aizsardzības prasības
38. Ja Pakalpojumu lietotāja komercuzskaites mēraparāta mezglā ir apvadlīnija, kas nodrošina 

ugunsdzēsības iekšējā ūdensvada un/vai Pakalpojumu lietotāja teritorijā esošo hidrantu dar-
bību, Pakalpojumu sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī un sastāda 
plombēšanas aktu. Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli un sa-
glabāšanu. 

39. Noņemt noteikumu 38.punktā minēto plombu no apvadlīnijas aizbīdņa drīkst tikai, dzēšot 
ugunsgrēku vai ugunsdzēsības dienestam veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi. Pakalpo-
jumu lietotājam 24 stundu laikā jāpaziņo Pakalpojumu sniedzējam par notikušo ugunsgrē-
ku vai ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi un jāizsauc Pakalpojumu sniedzēja pārstāvis aizbīd-
ņa noplombēšanai. 

40. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir atļauts tikai ugunsgrēka gadījumā un Pakalpo-
jumu sniedzēja vajadzībām. 

41. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut lietot ūdeni no ugunsdzēsības hid-
rantiem, ja par izlietoto ūdeni tiek samaksāts atbilstoši komercuzskaites mēraparāta, ja tāds 
ir uzstādīts, rādījumiem vai Pakalpojuma sniedzēja veiktajam aprēķinam. 

3.5. Brīvkrānu izmantošanas kārtība
42. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs likvidēt ūdens brīvkrānus vietās, kur nekustamā īpašu-

ma īpašniekiem ir nodrošināta iespēja izbūvēt ūdensvada ievadu un saņemt centralizētus 
ūdensapgādes pakalpojumus. 

43. Lai izmantotu ūdens brīvkrānus ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai nekusta-
majā īpašumā, Pakalpojumu lietotājam ir jānoslēdz Pakalpojuma līgums ar Pakalpojumu 
sniedzēju. 

44. Lietojot ūdens brīvkrānus, Pakalpojumu lietotājam ir pienākums ievērot sanitārās normas 
vides prasību nodrošināšanai.

45. Gadījumos, ja tiek konstatēts brīvkrāna bojājums, par to nekavējoties jāziņo Pakalpojumu 
sniedzējam vai policijai. 

46. Pakalpojumu lietotājam, kam ir noslēgts līgums ar Pakalpojumu sniedzēju par ūdenssaim-
niecības pakalpojumu nodrošināšanu nekustamajam īpašumam, izmantojot ūdens brīvkrā-
nu, patērēto ūdens daudzumu no brīvkrāna nosaka pēc komercuzskaites mēraparāta rādīju-
miem vai ūdens patēriņa normas, kas noteikta noteikumu Pielikumā Nr.2. 

IV.Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramie noteikumi, 
līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtība

4.1. Pakalpojuma līguma slēgšana un tajā ietveramie noteikumi
47. Pakalpojuma līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju slēdz: 
  47.1. nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai tiesisks lietotājs; 
  47.2. dzīvojamās mājās, kas ir sadalītas dzīvokļu īpašumos - dzīvojamās mājas pārvaldnieks 

vai dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotā persona attiecīgās dzīvojamās mājas īpašnieku 
vārdā, ja tas paredzēts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevumā vai dzīvokļu īpašnieku ko-
pības lēmumā, vai pilnvarotais pārvaldnieks gadījumos, kad dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 
tiesības nav pārņemtas no pašvaldības; 

  47.3. dzīvojamās mājās, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas īpašnieks 
(kopīpašnieki) vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpaš-
nieku vārdā slēgt līgumu, vai neuzdotās lietvedības ietvaros; 

  47.4. kopīpašumā esošu nedzīvojamo ēku gadījumos – visi kopīpašnieki vai kāds no ne-
kustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu; 

  47.5. persona, kas veic būvdarbus nekustamajā īpašumā un izmanto sabiedriskos ūdens-
saimniecības pakalpojumus būvniecības laikā. 

48. Pakalpojuma līguma sagatavošanai Pakalpojuma līguma slēdzējs iesniedz Pakalpojumu snie-
dzējam iesniegumu, norādot līguma slēgšanai nepieciešamās Pakalpojumu sniedzēja noteik-
tās ziņas un pievienojot sekojošo: 

  48.1. dokumentu vai dokumenta atvasinājumu, kas apliecina nekustamā īpašuma pie-
derību attiecīgajam Pakalpojuma lietotājam (zemesgrāmatu akts, pirkuma līgums, maiņas 
līgums, dāvinājuma līgums, īres līgums, spēkā stājies tiesas spriedums, mantojuma apliecība 
vai cits dokuments, kas apliecina, ka īpašuma tiesības no atsavinātāja pāriet ieguvējam); 

  48.2. informāciju par nekustamā īpašuma lietošanas veidu; 
  48.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par 

Pakalpojuma līguma slēgšanu; 
  48.4. ja Pakalpojuma līgumu paraksta pilnvarota persona un šis pilnvarojums neizriet no 

likuma, dokumentu, kas apliecina šīs personas tiesības parakstīt Pakalpojuma līgumu; 
  48.5. tehnisko informāciju (izpildmērījumu vai shēmu) par vietējo ūdens ieguves vietu un/

vai notekūdeņu decentralizēto savākšanas sistēmu, ja Pakalpojuma līguma slēdzējam tādas 
ir; 

  48.6. informāciju par izvēlēto norēķinu veidu. 
49. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, ja tas nepieciešams Pakalpojuma līguma noslēgšanai, ap-

sekot Pakalpojumu lietotāja iekšējās un ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, lai 
pārliecinātos, ka iesniegtā informācija ir patiesa, atbilstoša faktiskai situācijai un pietiekama 
Pakalpojuma līguma noslēgšanai. 

50. Pakalpojumu lietotājs pirms Pakalpojuma līguma noslēgšanas informē Pakalpojumu snie-
dzēju, ja tas tehnoloģiskajos procesos izmanto vai ja ražošanas tehnoloģiskajā procesā rodas 
normatīvajos aktos definētās prioritārās vai bīstamās vielas vai to grupas, par kurām sniegta 
detalizēta informācija iesniegumā, lai saņemtu atļauju piesārņojošās darbības veikšanai, un 
kuras var tikt novadītas centralizētajā kanalizācijas sistēmā. 

51. Ja Pakalpojuma līguma slēdzējs, pārņemot nekustamo īpašumu, nav pieaicinājis Pakal-
pojuma sniedzēju komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanai un nevar uzrādīt ko-
mercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanas dokumentu (piemēram, rādījumu nodo-

šanas-pieņemšanas aktu), Pakalpojuma līguma slēdzējam norēķini par ūdenssaimniecības 
pakalpojumiem jāsāk ar Pakalpojumu sniedzēja pēdējo konkrētajā īpašumā uzskaitīto komer-
cuzskaites mēraparāta rādījumu. 

52. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzsākt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Pakalpoju-
ma līguma slēdzējam pirms Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanas, bet ne 
ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi, skaitot no rakstveida iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu 
saņemšanas no Pakalpojuma saņēmēja par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu. 

53. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūru, nosū-
tot Pakalpojuma līguma slēdzējam rakstveida paziņojumu, ja Pakalpojuma līguma slēdzējs: 

  53.1. 1 (viena) mēneša laikā no Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma nav iesniedzis pieprasī-
tos dokumentus un informāciju; 

  53.2. nav veicis vai nav vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par komercuzskaites mēraparāta 
mezgla izbūvi; 

  53.3. nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes ievada un/vai kanalizācijas izvada tehniskais stāvoklis 
atbilst ekspluatācijas prasībām. 

54. Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras pārtraukšanas gadījumā Pakalpojumu sniedzējs 
nosūtītajā rakstveida paziņojumā norāda datumu un laiku, kad tiks pārtraukta ūdenssaim-
niecības pakalpojumu sniegšana Pakalpojuma līguma slēdzēja nekustamajam īpašumam un 
pievieno aprēķinu par Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras laikā sniegtajiem ūdens-
saimniecības pakalpojumiem, kas Pakalpojuma līguma slēdzējam 5 (piecu) darba dienu laikā 
jāapmaksā uz Pakalpojumu sniedzēja rakstveida paziņojumā norādīto bankas kontu. 

55. Pakalpojuma līgums tiek sagatavots viena mēneša laikā no visu dokumentu iesniegšanas. Mi-
nētais termiņš tiek skaitīts no dienas, kad Pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis no Pakalpojuma 
līguma slēdzēja visus nepieciešamos dokumentus Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras 
pabeigšanai. 

56. Pakalpojuma līgumā papildus citos normatīvajos aktos noteiktajam iekļaujamas vismaz šādas 
ziņas un nosacījumi: 

  56.1. informācija par līdzējiem; 
  56.2. sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veids un izmantošanas mērķis; 
  56.3. adrese, kurā pakalpojums tiek sniegts; 
  56.4. Pakalpojuma līguma un pakalpojuma sniegšanas sākuma datums (ja tie nesakrīt; lieto-

tāja maiņas gadījumā pakalpojuma sniegšanas sākuma datums ir nosakāms pēc īpašuma vai 
lietošanas tiesību iegūšanas dienas); 

  56.5. maksa par sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu/-iem; 
  56.6. pakalpojumu uzskaites kārtība; 
  56.7. līgumsods vai samaksas nokavējuma procenti. 
57. Pakalpojuma līgumam var pievienot Pakalpojumu sniedzēja sagatavotu Tīklu apkalpošanas 

robežu shēmu, kurā, ja nepieciešams, tiek norādītas arī notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas 
(kontrolakas). Gadījumā ja Tīklu apkalpošanas robežu shēma netiek sastādīta, uzskatāms, ka 
apkalpošanas robeža ir uz ūdensvada vai kanalizācijas cauruļvada pieslēguma vietas pie maģis-
trālā cauruļvada, kas ir Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā. 

58. Iebildumi par Pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu Pakalpojumu lietotājam jāiesniedz 
rakstiskā veidā desmit darba dienu laikā. Iesniegtie iebildumi neatbrīvo no rēķina samaksas 
pilnā apmērā Pakalpojuma līgumā noteiktajā termiņā. Pamatotu iebildumu gadījumā Pakal-
pojumu sniedzējs veic korekcijas, izrakstot rēķinu par nākamo norēķinu periodu.

59. Pakalpojuma līguma noteikumu izpildes kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt 
Pakalpojumu lietotāja īpašumā esošās iekšējās un ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 
un to darbību. Pakalpojumu sniedzējs par to informē Pakalpojumu lietotāju, kurš nav tiesīgs 
aizliegt Pakalpojumu sniedzējam veikt inženierkomunikāciju pārbaudi. Ja veiktās pārbaudes 
rezultātā tiek konstatēti pārkāpumi Pakalpojuma līguma noteikumos, Pakalpojumu sniedzējs 
ir tiesīgs pārtraukt pakalpojuma sniegšanu līdz brīdim, kad Pakalpojumu lietotājs ir novērsis 
konstatētos pārkāpumus vai vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par pārkāpumu novēršanas 
kārtību un termiņiem. 

60. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt Pakalpojumu lietotāja iesniegto datu atbilstības pārbaudi, 
nolasot faktiskos komercuzskaites mēraparāta rādījumus par Pakalpojumu lietotājam sniegto 
ūdenssaimniecības pakalpojumu daudzumu, un, ja tiek konstatēta neatbilstība Pakalpojumu 
lietotāja iesniegtajiem datiem, Pakalpojumu sniedzējs veic pārrēķinu un Pakalpojumu lietotājs 
veic samaksu atbilstoši faktiskajiem rādījumiem. 

61. Ja personai ir parādi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tā saņem no Pakalpojumu 
sniedzēja tās īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos, un šī persona vēlas ar 
Pakalpojumu sniedzēju noslēgt līgumu par pakalpojumu saņemšanu citā īpašumā, Pakalpo-
jumu sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt Civillikumā paredzētu saistību izpildes nodrošinājumu (dro-
šības naudas iemaksu u.tml.) vai atteikties slēgt jauno Pakalpojuma līgumu, kamēr šī persona 
nav nokārtojusi parādus vai nav noslēgusi ar Pakalpojumu sniedzēju vienošanos par minēto 
parādu nokārtošanas kārtību.

62. Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs 
uzstādīt kontrolmēraparātus, rakstiski paziņojot par to Pakalpojumu lietotājam vai, ja kontrol-
mēraparāts tiek uzstādīts Pakalpojuma lietotāja atbildības robežās, saskaņojot ar Pakalpojumu 
lietotāju. Pakalpojumu lietotājs nav tiesīgs traucēt Pakalpojumu sniedzējam veikt kontrolmē-
rījumus. 

63. Pakalpojumu sniedzējs nosaka kontroles mērījumu periodu. Ja starpība starp patērētā ūdens 
daudzumu pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem un kontroles mēraparāta rādīju-
miem ir lielāka par 20%, turpmākos norēķinus ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus veic pēc kontroles 
mēraparāta. Minētajā laika periodā Pakalpojumu sniedzējs un Pakalpojumu lietotājs vienojas 
par patērētā ūdens daudzuma uzskaites turpmāko kārtību un izdara grozījumus Pakalpojuma 
līgumā, ja tas nepieciešams.

4.2. Pakalpojuma līguma grozīšanas kārtība
64. Pakalpojuma līgumu var grozīt, abām pusēm par to rakstiski vienojoties. 
65. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski groza Pakalpojuma līguma noteikumus, Pa-

kalpojuma līguma noteikumi tiek piemēroti un izpildīti tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar nor-
matīvo aktu regulējumu. 

66. Gadījumā, ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina Pakalpojuma līgumā iekļauto Tīklu apkalpošanas 
robežu shēmu, Pakalpojumu sniedzējs sagatavo aktuālo Tīklu apkalpošanas robežu shēmu 
un tā oriģināleksemplāru nosūta Pakalpojumu lietotājam. Aktuālā Tīklu apkalpošanas robežu 
shēma stājas spēkā 1 (viena) mēneša laikā, skaitot no tā nosūtīšanas dienas Pakalpojuma lieto-
tājam.

4.3. Pakalpojuma līguma izbeigšanas kārtība
67. Pakalpojuma līgums ir spēkā līdz brīdim, kad: 
  67.1. puses Pakalpojuma līgumu izbeidz, savstarpēji vienojoties; 
  67.2. Pakalpojuma līgums, 30 dienas iepriekš rakstiski brīdinot, tiek izbeigts pēc Pakalpoju-

mu lietotāja pieprasījuma; 
  67.3. Pakalpojuma līgumu noteikumu 68.punktā paredzētajā kārtībā izbeidz Pakalpojumu 

sniedzējs; 
  67.4. beidzas Pakalpojuma līguma termiņš; 
  67.5. ir atsavināts nekustamais īpašums, par ko Pakalpojumu lietotājs ir informējis Pakalpo-

juma sniedzēju, bet jaunais īpašnieks 3 (trīs) mēnešu laikā no nekustamā īpašuma atsavināša-
nas brīža nav nodrošinājis jauna Pakalpojuma līguma noslēgšanu. 

68. Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji izbeigt Pakalpojuma līgumu: 
  68.1. ja Pakalpojumu lietotājam izbeidzas īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesības; 
  68.2. pārvaldnieka maiņas gadījumā; 
  68.3. ja Pakalpojumu lietotājs ir mainījis Pakalpojuma līgumā noteikto ūdenssaimniecības 

pakalpojuma izmantošanas mērķi; 
  68.4. ja Pakalpojumu lietotājs vairāk kā 6 (sešus) mēnešus pēc kārtas Pakalpojumu sniedzē-

jam nav iesniedzis informāciju par lietoto pakalpojumu apjomu, nav informējis par ūdens-
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Ozolnieku novada domes Administratīvajā komisijā novembrī izskatīti 27 
administratīvie protokoli, pārkāpējiem piemērojot brīdinājumus un naudas sodus. 
Administratīvo pārkāpumu protokolos fiksētajiem pārkāpumiem ir piemēroti 
naudas sodi par kopējo summu 1745.00 EUR.

Fiksēti pārkāpumi:
• par būves patvaļīgu būvniecību (Pēc LAPK 152., 2.daļa);
• par ēkas, kas uz laiku ir neapdzīvotas un kur nenotiek saimnieciska darbība, neslēg-
šanu. Ieejas un pagrabu durvīm ir jābūt aizslēgtām, logiem aizvērtiem vai aizsistiem 
ar piemērotiem materiāliem, lai novērstu nepiederošu personu uzturēšanos un iekļū-
šanu 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 nova-
da domes saistošo noteikumu Nr.15/2010, punkts 2.15.5.);

• par iepakojuma apsaimniekošanas un informācijas sniegšanas noteikumu pārkāpša-
nu (Pēc LAPK 75.p.. 1.d.);

• par elektronisko sakaru tīklu būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasību pārkāp-
šanu (Pēc LAPK 152. p.5.d);

• par Azbesta atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu (Pēc LAPK 75.. 
2.d.);

• par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās, iz-
ņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par atraša-
nos 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 huligā-
nismu vai lietojis narkotiskās vai psihotropās vielas bez ārsta nozīmējuma, atradies 
alkoholisko dzērienu ietekmē vai nodarbojies ar ubagošanu (Pēc LAPK 173.p.2.d.);

• darba drošības noteikumu un būvnormatīvu pārkāpšana celtniecības objektos un 
būvindustrijas uzņēmumos (LAPK 152. p.2.d.);

• par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāp-
šanu un dzīvnieku slēpšanu no Pārtikas un veterinārā dienesta inspektora, dzīvnieku 
nereģistrēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, dzīvnieku neidentificēšanu 
(nemarķēšanu) vai izvairīšanos no to uzskaites pašvaldībā (Pēc LAPK 106.p.1.d.);

• par pornogrāfiska priekšnesuma demonstrēšanas vai citu intīma rakstura izklaides 
ierobežošanas noteikumu pārkāpšanu vai par pornogrāfiska rakstura materiāla apri-
tes noteikumu pārkāpšanu (LAPK 173.p.2.d);

• par sabiedriskā miera traucēšanu, kas izpaužas kā necieņa pret sabiedrību vai bez-
kaunīga rīcība, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot cilvēku 
mieru, iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai organizāciju darbu (sīkais huligā-
nisms) (Pēc LAPK 167.p.).

Aicinām iedzīvotājus saudzīgi un ar cieņu izturēties pret savu īpašumu, kā arī ap-
kārtējo vidi un līdzcilvēkiem! Ar Ozolnieku novada domes saistošajiem noteiku-
miem Nr.15/2010 „OZOLNIEKU NOVADA TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA, UZTU-
RĒŠANA UN AIZSARDZĪBA” iespējams iepazīties Ozolnieku novada domes mājas 
lapas www.ozolnieki.lv sadaļā “Saistošie noteikumi”. 

Solvita Cukere

saimniecības pakalpojumu nelietošanu un nav atbildējis uz Pakalpojumu sniedzēja rakstisko 
brīdinājumu par Pakalpojuma līguma laušanu;

  68.5. ja Pakalpojumu lietotājs sistemātiski nenorēķinās par saņemtajiem ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumiem.

69. Izbeidzot Pakalpojuma līgumu, Pakalpojumu sniedzējs nekustamajam īpašumam pārtrauc 
sniegt ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus. 

70. Ja Pakalpojuma līgums tiek izbeigts, Pakalpojumu lietotāja pienākums ir veikt galīgo norē-
ķinu Pakalpojuma sniedzēja noteiktajā termiņā par saņemtajiem ūdenssaimniecības pakal-
pojumiem. 

V. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu
71. Par noteikumu 26., 33., 34., 36., 37., 40. punktos minēto prasību pārkāpumiem personas 

var tikt sodītas ar naudas sodu fiziskām personām līdz 350,00 euro, juridiskām personām 
līdz 1400,00 euro. 

72. Par noteikumu 18.punktā minēto prasību pārkāpumu Pakalpojuma lietotājs var tikt sodīts 
ar naudas sodu līdz 20,00 euro. 

73. Noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus savas kom-
petences ietvaros ir tiesīgas Ozolnieku novada pašvaldības policijas amatpersonas.

74. Administratīvo pārkāpumu lietas izskata Ozolnieku novada domes Administratīvā komisija 
savas kompetences ietvaros.

75. Administratīvā soda piemērošana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu pildīšanas. 

VI. Noslēguma jautājumi
76. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Ozolnieku novada pašvaldības 

bezmaksas izdevumā “Ozolnieku Avīze”.
77. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 2010.gada 9.marta saistošie noteikumi 

Nr. 13/2010 „Ozolnieku novada ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu un būvju eks-
pluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi”.

78. Nekustamajos īpašumos, kuros nodarbojas ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegša-
nu vai pārtikas produktu ražošanu, un kuru kanalizācijas sistēmā līdz noteikumu spēkā stā-
šanās dienai nav ierīkoti tauku uztvērēji, tie ir ierīkojami 3 (trīs) mēnešu laikā no noteikumu 
spēkā stāšanās dienas. 

79. Līdz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un šo noteikumu spēkā stāšanās dienai no-
slēgto Pakalpojuma līgumu noteikumi ir spēkā tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar Ūdenssaim-
niecības pakalpojumu likuma regulējumu, tā saistīto normatīvo aktu regulējumu un šiem 
noteikumiem. Pretrunu konstatēšanas gadījumā, Pakalpojumu lietotājam un Pakalpojumu 
sniedzējam ir pienākums nodrošināt Pakalpojuma līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā. Līdz 
Pakalpojuma līguma pārslēgšanai jaunā redakcijā, pretrunu gadījumos ir piemērojami spēkā 
esošo normatīvo aktu nosacījumi. 

Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu Nr.12/2018
“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība

Ozolnieku novada teritorijā” paskaidrojuma raksts

Pielikums Nr.1
Ozolnieku novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.12/2018

 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība 
Ozolnieku novada teritorijā”

Piesārņojošo vielu pieļaujamās koncentrācijas Ozolnieku novada centrālajā kanalizā-
cijas sistēmā novadāmajos notekūdeņos 

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas
1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Norādāmā informācija
     Viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas organizēšana savā administratīvajā teritorijā, 
saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu 
pakalpojumu pieejamību un nepārtrauktību, uzlabotu vides situāciju un dabas 
resursu racionālu izmantošanu. 
     Saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturto 
daļu, pašvaldība uzdots izstrādāt saistošos noteikumus par ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu un būvju pievienošanas kārtību centralizētajai sistēmai, par 
centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas, lietošanas 
un aizsardzības prasībām, par sabiedriskās ūdenssaimniecības pakalpojumu 
līgumā ietveramiem nosacījumiem, par brīvkrānu izmantošanas kārtību, 
kā arī par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites 
kārtību.  Izstrādātie saistošie noteikumi nenosaka decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Ozolnieku novadā, jo tas būs 
noteikts atsevišķos saistošajos noteikumos.
     Līdz šim Ozolnieku novadā ir spēkā 2010.gada 9.marta saistošie noteikumi 
Nr. 13/2010 „Ozolnieku novada ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu un 
būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi”, kurus nepieciešams 
pārstrādāt atbilstoši jaunajām normatīvajām prasībām.

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                            Dainis Liepiņš

Pielikums Nr.2
Ozolnieku novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.12/2018

 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība 
Ozolnieku novada teritorijā”

Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei vienam iedzīvotājam Ozolnieku novadā

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                            Dainis Liepiņš

Vilma Viduce      1930
Emīlija Galvanovska 1923
Astrīda Adatiņa       1949
Genādijs Pinčuks       1948
Vasta Voitehovska    1929

AIZSAULĒ 
AIZGĀJUŠI

Alma Zvaigzne            1917
Lidija Romanova         1940
Aivars Dombrovskis 1950
Raisa Rubļova            1937
Ivars Īvāns                   1957

Ozolnieku novada teritorija
Brankas
Garoza
Emburga
Jaunpēternieki
Ozolnieki
Āne

Ūdens patēriņš mēnesī, m3

5
6
2
2
9
4

Piesārņojošā viela

Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5)
Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)
Kopējās suspendētās vielas
Kopējais fosfors
Kopējais slāpeklis
Tauki
Katjonu un aktīvās virskārtas vielas (deterģenti SVAV)

Nr.p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Max pieļaujamā
koncentrācija, mg/l
450
740
450
23
80
30
5

2. Īss projekta 
satura izklāsts

3. Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu

4. Informācija 
par plānoto pro-
jekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā

5. Informācija 
par adminis-
tratīvajām 
procedūrām

6. Informācija 
par konsultāci-
jām ar privātper-
sonām

2.1. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
likuma 6.panta ceturto un piekto daļu un tie paredz: 

1) kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek 
pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai;

2) centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas 
sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības;

3) sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos 
noteikumus, kā arī tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas noteikumus;

4) atbildību par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu.
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir organizēt ūdenssaimniecības 

pakalpojumus Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā.

Pašvaldības budžetu neietekmēs.

Projekts uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas netiks 
paplašinātas. 
Institūcija, kurā persona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir 
pašvaldības SIA “Ozolnieku KSDU”.
Normatīvais akts tiks publicēts informatīvajā izdevumā “Ozolnieku avīze” un 
Ozolnieku novada pašvaldības mājaslapā internetā.

Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām nav 
notikušas.              Saistošie noteikumi ir sagatavoti, ņemot vērā Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātos “Ieteikumus pašvaldībām saistošo 
noteikumu izstrādei sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas 
un lietošanas jomā.   
Saistošo noteikumu izstrādē ir piedalījušies SIA “Ozolnieku KSDU”  pārstāvji.
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Decembris ir gada brīnu-
mainākais laiks, kad ne-
iespējamais kļūst iespē-
jams. Sadodoties rokās, 
mums ir iespēja la-
bos darbus vairot un 
sniegt atbalstu tiem, 
kuriem tas nepiecie-
šams visvairāk. 
Jau pagājušajā gada 
nogalē, uzņēmuma SIA 
”Dinex Latvia” darbinie-
ki, bija sarūpējuši Ziemas-
svētku dāvanas, ko nodeva 
Ozolnieku novada pašval-
dībai, ar mērķi iepriecināt 
ģimenes, kurām ir nepie-
ciešams atbalsts. 
Arī šogad, turpinot labi ie-
sākto tradīciju, auto rezer-
ves daļu ražotājs SIA „Di-
nex Latvia”, uzņēmums, kas 
atrodas Ozolnieku novada 
„Raubēnos”, ķērās pie labi 
iesāktās tradīcijas turpinā-
šanas.
„Uzņēmuma darbinieki ne-
daudz iejutušies Rūķu lomā, 
vēlas iepriecināt Ziemas-
svētkos novada trūcīgās un 
maznodrošinātās ģimenes 
ar bērniem, jo labākais nāk 

Ziemassvētku gaidīšanas 
laiks Ozolnieku novada 
Salgales pagastā aizritējis, 
sagādājot patīkamus pār-
steigumus arī senioriem. 
Domas par līdzcilvēkiem 
- vecajiem ļaudīm, kuri reti 
iziet no mājām, vienoja 
izveidoto iniciatīvas gru-
pu jauka pasākuma orga-
nizēšanai. Šis pasākums 
Salgales baznīcā notiek 
tradicionāli jau trešo reizi, 
katru otro gadu mijoties ar 
„Laternu svētkiem”.
Salgales atbalsta biedrī-
ba šogad bija sarūpējusi 
krāsainas un smaržīgas 
sveces. Salgales pamat-
skola izveidoja īpašas sēr-
kociņu kastītes ar akcijas 
„Pasniedz roku- gaidīsim 
kopā” simboliku. Salgales 
jaunie keramikas studi-
jas audzēkņi pagatavoja 

Senioru balles novadā ir 
viens no gada gaidītākajiem 
pasākumiem, kur tradicio-
nāli ir klāti svētku galdi, kon-
certprogramma un dejas. 
Arī sogad, lai iepriecinātu 
novadniekus, tika organizēti 
divi svētku pasākumi vairāk 
nekā 130 senioriem. Ozolnie-
ku Tautas namā norisinājās 
Ziemassvētku balle kopā ar 
mūziķi Žoržu Siksnu un gru-
pu. Seniorus priecēja Tau-
tas nama amatiermākslas 
kolektīvu un Ozolnieku Mū-
zikas skolas audzēkņu Zie-
massvētku  sveicieni. Savu-
kārt  Ānes kultūras namā ar 
jaukām deju melodijām un 
dziesmām seniorus priecēja 
duets "Leišmales Jānīši".
Uzrunātie seniori priecājās: 
„Glītas telpas, klāti galdi, 

no sirds,” stāsta uzņēmuma 
personāla speciāliste Lauma 
Štube. 
Skaisti iesaiņotas 28 dāva-
nas ar sirsnīgiem novēlēju-
miem 13. decembrī tika no-
gādātas Ozolnieku novadā. 
Dāvanu sūtījums tika nodots 
novada Sociālā dienesta 
darbiniekiem, kuri ikdienā 
strādā ar iedzīvotājiem un ir 
apzinājuši ģimenes, kurām 
šāds atbalsts un iepriecinā-
jums svētkos būtu visvairāk 
nepieciešams.

Solvita Cukere

lieliska deju mūzika un mu-
zikālie priekšnesumi! Tikai 
pašiem vajag būt aktīviem 
un atsaucīgiem!” Ozolnieku 
novada seniori pateicas pa-
sākumu atbalstītajiem, kuri 
viņiem svētkos dāvāja tik 
jauku vakaru!

Paldies Ozolnieku novada 
deputātiem un uzņēmē-
jiem, kuri atbalstīja Zie-
massvētku pasākumus 
senioriem:
Ozolnieku novada deputāti-
Rasma Skruļa, Uldis Ainārs,
Jānis Kažotnieks, Ervīns Vē-
veris, kā arī Ozolnieku nova-
da uzņēmēji- Jānis Vīgants 
un Agris Klāviņš.

Solvita Cukere 

Seniorus

iepriecina

Ziemassvētku

ballēs

MARIJA

NAUMOVA

DĀVINA SENIORIEM 

ZIEMASSVĒTKU

SAJŪTAS

Vairojot svētku
sajūtas un sekojot savai 

sirdsbalsij, dziedātāja Marija Naumova 
izveidojusi jaunu Ziemassvētku

koncertprogrammu ar nosaukumu „Pa īstam”, 
kas izskanēs laikā no 1. – 26. decembrim

11 Latvijas dievnamos.

Ziemassvētku laiks vienmēr ir īpašs, kad mēs skaidrāk ieraugām 
un atceramies pamatvērtības - mīlestību, draudzību, nesavtīgu 

došanu un sirds siltumu. Līdz ar šo Marijas Ziemassvētku koncert-
programmā vēlas sniegt beznosacījuma mīlestību. 7. decembra 

vakarā koncertu Jelgavas Sv. Annas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā 
apmeklēja arī 10 seniori no SAC "Zemgale". Koncertā skanēja gan 
R. Paula, gan N. Matvejeva, I. Kalniņa, J. Lūsēna, U. Marhilēviča, 

I. Feldmaņa dziesmas, gan dziesmas no Marijas Naumovas 
pēdējā albuma „Uz ilūziju tilta", kā arī jaunas oriģinālas 

kompozīcijas. Seniori patiecas par iespēju apmeklēt 
koncertu Marijai Naumovai un NSUS labdarības 

biedrību!
SAC „Zemgale” komanda

ugunsdrošus māla palikt-
ņus svecītēm. Savukārt 
Raiens Okners, kurš pašlaik 
pilda savu Jelgavas Tehni-
kuma ražošanas praksi Sal-
gales Mūzikas un mākslas 
skolā Emburgā, lieliski tika 
galā ar dāvanu iesaiņoša-
nu. Ar sirds siltumu gata-
votais gaismas simbols aiz-
ceļoja uz katra pasākuma 
apmeklētāja mājām. Lab-
darības akcijas noslēguma 
koncerts „Pasniedz roku 
– gaidīsim kopā’’ noritēja 
Salgales evaņģēliski lute-
riskajā baznīcā. To vadīja 
draudzes mācītājs Rolands 
Radziņš. Mūziķis Kaspars 
Ezeriņš ar domubied-
riem dziedāja brīnišķīgas 
Ziemassvētku dziesmas. 
Draudzes kundzes bija sa-
rūpējušas svētku cienastu 
pasākuma dalībniekiem, 

kuri pateicās par iespēju 
ieklausīties Adventes laika 
pārdomās un muzikālajos 
priekšnesumos. 
Labdarības akcijas noslē-
gumā svinīgi tika iedegta 
Salales pagasta Ziemas-
svētku egle. Skaistā tradī-
cija – iedegt ne tikai sveces 
Adventa vainagā savās 
mājās, bet arī krāsainas 
lampiņas eglītē novada 
ciemu centros ienākusi arī 
Emburgā par prieku sanā-
kušajiem bērniem kopā ar 
vecākiem un galvenajiem 
pasākuma dalībniekiem 
– sirmajiem pagasta ļau-
dīm. Lai pasākumā dāvātā 
sirsnība un Ziemassvētku 
egles gaišums iepriecina 
ikviena sirdi!

Solvita Cukere sadarbībā
ar Edgaru Pauloviču

Salgalē Adventā iedegas 

gaismiņas eglē un sirdīs

Svētkos 

iepriecina 

novadnieku 

ģimenes ar 

bērniem


