
OZOLNIEKU av
īz

e

2019. GADA JANVĀRA NR. 01 (263)OzolniekuNovads       Ozolnieku-novads

Ozolnieku novada Dzimt-
sarakstu nodaļā 2018. gadā 
tika reģistrēti 119 jaundzimu-
šie, no kuriem 54 zēni un 65 
meitenes. Salīdzinājumā ar 
iepriekšējo gadu, Ozolnieku 
dzimtsarakstu nodaļā tie-
ši reģistrēto jaundzimušo 
skaits ir lielāks nekā 2017.
gadā. Proti, par 6 jaundzi-
mušajiem. Provizoriskie dati 
norāda, ka 2018.gadā Latvijā 
kopumā dzimstība ir samazi-
nājusies, tāpēc pozitīva ziņa, 
ka Ozolnieku  novadā jaun-
dzimušo skaits ir pieaudzis. 
Jānorāda, ka jaundzimušo 
skaits ir lielāks, jo 2018.gadā 
Ozolnieku novadā deklarēta 
dzīvesvieta 135 jaundzimu-
šajiem (dzimšana reģistrēta 
citās dzimtsarakstu nodaļās), 
tādēļ dzimstības pieaugums 
ir vēl lielāks. Pozitīva ir arī 

tendence, ka pēdējos gados 
arvien vairāk bērnu dzimst 
laulībā. Proti, ja pagājušajā 
gadā tikai puse no jaundzi-
mušajiem ir dzimuši laulībā, 

tad šogad no dzimtsaraks-
tu nodaļā reģistrētajiem 119 
jaundzimušajiem - 77 ir dzi-
muši laulībā. Arī šī ir pozitīva 

tendence tieši Ozolnieku no-
vadā, jo visā Latvijā kopumā, 
laulībā dzimušo bērnu skaits 
procentuāli ir mazāks. 
Arī mirstības dinamika ir sa-

mazinājusies, salīdzot ar ie-
priekšējiem gadiem. Proti, ja 
2017.gadā gadā reģistrēto mi-
rušo skaits bija 205 un 2017.

gadā dzimušo 113, kas ir tuvu 
divreiz vairāk. Tad 2018.gadā 
mirušo skaits ir 177, savukārt 
dzimušo 119, kas liecina, ka 
dinamika ir uzlabojusies. 
Ozolnieku novadā vēroja-
ma arī pozitīva tendence, ka 
ģimenes kļūst kuplākas un 
pieaug to ģimeņu īpatsvars, 
kuriem ir ceturtais, piektais, 
sestais, un septītais bērns. 
Ozolnieku novads var lepoties 
ar kuplām ģimenēm, jo otrie 
bērni dzimuši 46 māmiņām, 
trešie bērni dzimuši 25 mā-
miņām, ceturtie - 8, piektie 
- 4, sestie - 1, un pat 7 bērni 
trīs māmiņām. Populārākie 
bērnu vārdi Ozolnieku nova-
dā zēniem: Kristaps, Roberts, 
Olivers, divi vārdi doti četriem 
zēniem. Populārākie vārdi 
meitenēm: Annija, Anna un 
Emīlija, divi vārdi doti četrām 

Ozolnieku novada dzimtsarakstu nodaļā 2018. gadā paveiktais
meitenēm. 
2018. gadā Ozolnieku novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģis-
trētas 68 laulības. No tām 12 
laulības, kad abi jaunlaulātie 
deklarēti Ozolnieku novadā, 14 
laulības, kad viens no jaunlau-
lātajiem deklarēts Ozolnieku 
novadā, 42 laulības, kad abi 
jaunlaulātie deklarēti citās paš-
valdībās, kas liecina, ka Ozol-
nieku novada Dzimtsarakstu 
nodaļa ir pozitīvi novērtēta arī 
no citu pašvaldību iedzīvotāju 
puses. Noslēgto laulību skaits 
ir krietni mazāks kā pagājušajā 
gadā, tādējādi Ozolnieku nova-
da Dzimtsarakstu nodaļa īpaši 
aicina pārus, kuri dzīvo nere-
ģistrētā kopdzīvē, veikt laulību 
reģistrāciju! 

Laura Gasparoviča,
Dzimtsarakstu nodaļas

vadītāja

Profesionālās izglītības 
iestāžu audzēkņiem un 
viņu vecākiem
30 eiro apmērā mēnesī vi-
siem profesionālo izglītības 
iestāžu audzēkņiem, ar no-
sacījumu, ka vismaz viens 
no vecākiem ir deklarēts 
Ozolnieku novadā. Lai sa-
ņemtu kompensāciju, jāie-
sniedz:
- aizpildīta iesnieguma veid-
lapa (katra gada septembrī 
un janvārī)
- izziņa no izglītības iestā-
des, ja bērns mācās citas 
pašvaldības izglītības ies-
tādē
- izdevumus apliecinošus 
dokumentus par iepriekšējo 
mēnesi, norādot maršrutu 
un izmaksu summu par fak-
tiskajiem braucieniem
Iesniedzot abonemen-
ta biļeti, klāt OBLIGĀTI 
pievienojamas konkrētu 
braucienu biļetes

Politiski represētām 
personām

10 braucienus mēnesī 
Jelgavas pilsētas nozī-
mes autobusu maršru-
tos. 

Lai saņemtu kompensā-
ciju jāiesniedz:
- Politiski represētas per-
sonas apliecības kopija
- Braukšanas biļetes, kas 
apliecina faktiski veikto 
braucienu skaitu, par ie-
priekšējiem 3 mēnešiem
Iesniedzot abonemen-
ta biļeti, klāt OBLIGĀTI 
pievienojamas konkrē-
tu braucienu biļetes

PAR TRANSPORTA KOMPENSĀCIJĀM

Pieaug ģimeņu īpatsvars, kuriem pērn dzimis ceturtais, piektais, sestais un 
pat septītais bērniņš

Pagājušā gada nogalē tika 
nodoti ekspluatācijā Ru-
beņu un Akmeņu ceļu pār-
būves darbi Cenu pagasta 
Raubēnu ciemā, līdz ar to 
tika pabeigta  2017.gada pa-
vasarī uzsāktā projekta Nr. 
3.3.1.0/16/I/033 „Uzņēmēj-
darbībai nozīmīgas infra-
struktūras attīstīšana Ozol-
nieku novada Cenu pagastā” 
īstenošana. 
Projekta ietvaros tika veik-
ta Akmeņu un Rubeņu ceļa 
pārbūve – ielu seguma no-
maiņa, ielas apgaismojuma, 
gājēju ietvju, sabiedriskā 
autobusa pieturvietu, lie-
tusūdens kanalizācijas iz-
būve, jaunu ūdensapgādes 

un kanalizācijas tīklu izbūve 
šo abu ielu sarkano līniju 
robežās. Projekts tika īste-
nots divās kārtās. Būvdar-
bus abās kārtās veica SIA 
„VELVE”, autoruzraudzību 
–  būvprojektu autors SIA 
„3C”, būvuzraudzību – SIA 
„EKC” 1.kārtas un SIA „Būv-
rem” – 2.kārtas būvdarbiem. 
Projekta kopējās izmaksas 
ir 2,06 milj. EUR, no kurām 
Eiropas reģionālās attīstības 
fonda līdzfinansējums – 1,6 
milj. EUR, Valsts budžeta lī-
dzfinansējums – 45,5 tūkst. 
EUR, un 0,42 milj. EUR paš-
valdības finansējums. 
Sakārtota infrastruktūra ir 
svarīgs priekšnoteikums 

teritorijas ekonomiskās at-
tīstības nodrošināšanai un 
uzņēmējdarbības attīstībai. 
Pirms projekta iesniegšanas 
tika organizētas sanāksmes 
ar Raubēnu ciema uzņēmē-
jiem, kuri apliecināja nepie-
ciešamību veikt investīcijas 
šīs infrastruktūras sakārto-
šanā, no savas puses aplie-
cinot gatavību iesaistīties 
projekta nosacījumu izpildē 
– apņemoties radīt jaunas 
darba vietas un veikt inves-
tīcijas savas darbības papla-
šināšanā.

 Antra Pošeika, Attīstības un 
projektu daļas vadītāja vietniece ES 

projektu jautājumos

Veikta ielu seguma nomaiņa, ielas apgaismojuma ierīkošana, gājēju ietvju, sabiedriskā autobusa pieturvietu, kā 
arī lietusūdens kanalizācijas tīklu izbūve

Pabeigts Rubeņu un Akmeņu ceļu 
pārbūves projekts Raubēnu ciemā

PAŠVALDĪBAS POLICIJAS
IECIRKŅA TĀLRUŅA NR. 20029099

NO 2019.GADA 1. FEBRUĀRA 
PAŠVALDĪBAS KANCELEJA STRĀDĀS

BEZ PUSDIENAS PĀRTRAUKUMA.
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Evitas Lapsenbergas
tālrunis: 63048077 vai
29797970 un e-pasts:
evita.lapsenberga@ozolnieki.lv.

CENU PAGASTA 
PĀRVALDNIECES 
PIEŅEMŠANAS LAIKI 
NO 2019. GADA
4. FEBRUĀRA

ĀNĒ:
Otrdienās
no plkst. 14.00-17.00
Ceturtdienās
no plkst. 8.00-12.00 un
13.00-19.00
Ānes kultūras namā,
Celtnieku ielā 12b.

BRANKĀS: 
Pirmdienās
no plkst. 14.00-17.00
Branku pakalpojumu
centrā (4.kab.),
Parka ielā 4.

PASAULE MAINĀS ĻOTI STRAUJI UN MUMS JĀIET LĪDZI LAIKAM  
Intervija ar Teteles pamatskolas direktori Jeļenu Žoidi 
Cik sen Jūs jau strādājat Tete-
les pamatskolā?
1989.gadā atnācu uz Teteles 
pamatskolu strādāt pēc nosū-
tījuma, uzreiz pēc Daugavpils 
pedagoģiskā institūta Fizikas 
un matemātikas fakultātes 
beigšanas. Tetelē es sāku 
strādāt par matemātikas sko-
lotāju, jo mana specialitāte ir 
vidusskolas fizikas un mate-
mātikas skolotājs. Es izvēlējos 
šo darbavietu, jo tuvu ir Jelga-
va. Es atbraucu vienu dienu 
paskatīties, kas šī ir par skolu, 
aizgāju līdz parkam, ieraudzīju 
šo vietu un sapratu, ka man 
šeit patīk. 2002.gadā beidzu 
arī Latvijas Universitātes Da-
torikas fakultāti un esmu in-
formātikas skolotāja. Skolas 
parks man joprojām patīk, te 
ir skaisti visos gadalaikos. Es 
savu izvēli par labu šai skolai 
nekad neesmu nožēlojusi.
Kas ir būtiski mainījies laika 
gaitā?
Teteles pamatskolā aizvadī-
ti 30 darba gadi. No tiem 10 
gadus es strādāju par skolo-
tāju, 10 gadi aizvadīti direktora 
vietnieces darbā un 10 gadus 
esmu šīs skolas direktore. 
Es visu laiku cenšos attīstīt 
sevi un mēģinu labāk saprast 
bērnus. Šo 30 gadu laikā ļoti 
daudz kas ir mainījies. Latvija 
atguvusi neatkarību, mainī-
jusies visa izglītības sistēma. 
Manuprāt, tā ir mainījusies 
uz labāko pusi. Ir sācies cits 
gadsimts. Es to visu izjūtu ļoti 
personiski, jo šajā laika posmā 
ir izaudzis arī mans bērns, kurš 
beidzis šo skolu. 

Mainījusies ir arī pati izglītības 
sistēma, kas pavērsusies no 
teorētisko zināšanu ieguves 
uz bērnu izglītības procesa 
centrā, domājot kā iemācīt 
audzēkņiem pielietot savas 
zināšanas dzīvē un patstāvīgi 
domāt. Tas ir visgrūtākais un 
reizē vissvarīgākais pedagoga 
uzdevums.

Kas Jums sniedz lielāko ie-
dvesmu?
Man ir patiess prieks skatīties, 
ka pašlaik nāk manas pirmās 
izlaiduma klases skolēni gan-
drīz pilnā sastāvā un jau ved 
savus bērnus uz Teteles pa-
matskolu. Prieks redzēt paau-
džu pēctecību, ka vecāki ne-
kautrējas atnākt parunāties, 
uztic savus bērnus, nekaut-
rējas palūgt padomu vai pie-
dāvāt palīdzību. Izglītība nav 
ražošana, lielais sports vai 
augstā māksla, kas nes ātrus 
augļus, bet ilgstoši strādājot 
vienā vietā, mēs redzam po-
zitīvas pārmaiņas. Prieks re-
dzēt, ka bērni, kuri paši dzīvo-
ja grūtos apstākļos izaug par 
labiem vecākiem, kas sniedz 
saviem bērniem to, ko viņiem 

pašiem vecāki neiedeva. Tas 
mani iedvesmo visvairāk.
    Pirmajos gados, kad šeit 
strādāju, biju ļoti izbrīnī-
ta un bieži domāju, kāpēc 
bērni nesapņo par labām 
izglītības iespējām. Nebija 
tendence tiekties pēc aug-
stākiem mērķiem, jo viņi 
neticēja saviem spēkiem. 

Tagad savu absolventu vidū 
redzam daudzus inženie-
rus, arhitektus, valsts ierēd-
ņus, zinātniekus un ļoti la-
bus speciālistus, kuri strādā 
dažādās sfērās.
Vislabākais ir tas, ka viņi paši 
ir nodibinājuši ģimenes un ļoti 
rūpējas par savu bērnu attīstī-
bu un izglītību.
Bērnos ir pozitīva enerģija, 
kas skolotājiem palīdz ilgi 
justies jauniem. Mūsu sko-
las pedagoģiskais kolektīvs ir 
stabils, ar labām tradīcijām, 
nav lielas kadru mainības. Tas 
man ir liels atbalsts un iedves-
ma ikdienas darbā.
2018.gadā Ozolnieku novads 
saņēma īpašu nomināciju 
konkursā “Ģimenei draudzī-
gākā pašvaldība” - “Par iegul-

dījumu jauniešu izaugsmes 
veidošanā Teteles pamatsko-
lā”. Kas Jūsuprāt ir šāda žūrijas 
lēmuma pamatā?
Es uzskatu, ka pašvaldība 
pieņēma riskantu, bet pa-
reizu lēmumu, rādot konkursa 
vērtēšanas komisijai ne tikai 
skaisto izkārtni, bet patieso 
dzīves situāciju novadā. Lai 
izprastu reģiona, novada pa-
tieso garu, jāskatās tā sauca-
mā province – reālā dzīve uz 
vietas, parādot reālo darbu. 
Es konkursa komisijai pre-
zentēju mūsu novadā ikdienā 
veicamo darbu ar bērniem un 
ģimenēm. Pašvaldībā ir labi 
izveidota un uzturēta darba 
sistēma ar ģimenēm. Ir ievē-
roti pareizi principi, ka atbalsts 
ir jāsniedz visām ģimenēm, 
kurām tas ir nepieciešams, 
visiem bērniem, kam ir prob-
lēmas, vai mācīšanās trau-
cējumi. Arī talantīgajiem bēr-
niem ir iespēja attīstīties un 
pilnveidoties. Pēc vienotiem 
principiem strādā interešu 
izglītība, skolēniem ir nodro-
šināts transports. Tā ir stabila 
un darboties spējīga sistēma.
Katru gadu mēs kaut ko savā 
darbā pilnveidojam. Pakal-
pojumi ir visiem pieejami un 
vienādi kvalitatīvi. Ikdienas 
darbā svarīga ir sadarbība un 
pēctecība.
Novadā izglītības iestādes 
savstarpēji sadarbojas.
Mums Teteles pamatskolā ir 
apkopota visa statistika un 
sekojam līdzi mūsu skolas 
absolventu tālākajām dzīves 
gaitām. Mums visi bērni pē-

dējos gados pabeidz skolu 
un bieži ir patīkami saņemt 
pateicību no Jelgavas Tehni-
kuma, Valsts ģimnāzijas un 
Spīdolas ģimnāzijas par mūsu 
audzēkņiem. Daudzi skolēni 
no mazākumtautību plūsmas 
veiksmīgi startē nākamajā iz-
glītības posmā valsts valodā. 
Liela daļa absolventu izvēlas 
profesijas apguvi, bet daudzi 
turpina mācības vidusskolās 
un iegūst akadēmisko izglī-
tību. Prieks sastapt mūsu 
absolventus, kuri strādā Paš-
valdības policijā, kā stjuarti un 
pat valsts prezidenta apsar-
dzē.
Balvā saņēmām 3 000 EUR. 
Kā plānojat tos izlietot?
Mēs jau zinām, kur balvā sa-
ņemto naudiņu tērēsim. Vien-
mēr cenšamies domāt par 
bērnu drošību un skolas teri-
torijas labiekārtošanu, lai vide 
būtu pieejama skolēniem, 
apkārtējiem iedzīvotājiem un 
ģimenēm. Par šo naudu uz-
stādīsim papildus vingrošanas 
ierīces sporta laukumā, lai vie-
tējām ģimenēm ir kur sportot 
un atpūsties. Mēs cenšamies 
domāt par veselīgu dzīves-
veidu visa gada garumā. Ļoti 
svarīgi, lai bērni ir nodarbināti 
un ir līdzsvars starp garīgo, fi-
zisko, emocionālo un intelek-
tuālo attīstību. Nav taisnība, 
ka mazajās lauku skolās bērni 
ir sliktāk sagatavoti dzīvei, tie-
ši otrādi. 

Nelielā kolektīvā pedago-
gam ir vieglāk strādāt indi-
viduāli un nodrošināt katras 
personības izaugsmi. 

Turpinājums 8.lpp

Pats galvenais pedagoga uzdevums – pārliecināt bērnu un ļaut noticēt
savām spējām, uzskata J.Žoide

NO 1.JANVĀRA OZOLNIEKU NOVADA
KANCELEJA PIEŅEM IESNIEGUMUS VSAA

TUVINIEKA NĀVES
 GADĪJUMĀ
Pēc miršanas reģistrācijas 
tuvinieki vai persona, 
kura kārto bēres, raksta 
pašvaldībā iesniegumu 
apbedīšanas pabalsta 
saņemšanai.
No 2019. gada tuvinieki vai 
persona, kura organizē bēres, 
var uzrakstīt iesniegumu arī 
VSAA apbedīšanas pabalsta 
un pabalsta mirušā pensijas 
saņēmēja laulātajam 
saņemšanai, nebraucot uz 
VSAA filiāli Jelgavā vai Rīgā.
Kur un kādus dokumentus 
var iesniegt Ozolnieku 
novada  pašvaldībai

Ozolnieku novada 
pašvaldības Kancelejā 
var iesniegt iesniegumus 
Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūrai 
(turpmāk – VSAA).

Piemēri:
 BĒRNA PIEDZIMŠANA
Reģistrējot bērna 
dzimšanu un deklarējot 
bērnu Ozolniekos, 
vecāks pašvaldībā raksta 
iesniegumu:
 - pašvaldības pabalsta 

saņemšanai (par pirmo 
bērnu – 80 eiro, par otro 
bērnu – 160 eiro utt.),

 - pieteikumu bērna 

reģistrēšanai pirmsskolas 
izglītības iestādē.

No 2019. gada vecāki 
pašvaldībā uz vietas var 
rakstīt iesniegumu arī 
VSAA – bērna piedzimšanas 
pabalsta un ģimenes valsts 
pabalsta (lai gan tas tiek 
piešķirts vēlāk) saņemšanai, 
nebraucot uz VSAA filiāli 
Jelgavā vai Rīgā.

SLIMĪBAS GADĪJUMĀ
Uzrakstot iesniegumu, 
iesniegt slimības lapu 
papīra formātā (ja klientam 
nav iespējams to iesniegt 
elektroniski), nebraucot uz 
VSAA.

6305024
 Zita.Janitena@ozolnieki.lv

Pašvaldībā visās apmeklētāju 
pieņemšanas vietās (Domes 
Kancelejā, Salgales pagasta 
pārvaldē, Ānes un Branku 
pakalpojumu centros) var:
 - Samaksāt nekustamā 

īpašuma nodokli,
 - Deklarēt dzīvesvietu,
 - Iesniegt iesniegumu par 

nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumiem,

 - Iesniegt sūdzības, 
priekšlikumus un 
iesniegumus,

 - Iesniegt iesniegumu par 
deklarētās dzīvesvietas 
anulēšanu.
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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 “IBC Print Baltic” 
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!

Ar 2019.gada 1.janvāri ir mai-
nīta Nekustamā īpašuma no-
dokļa (NĪN) likme mājoklim, 
to piemēro dzīvokļa īpašuma 
sastāvā esošai ēkas daļai, kuras 
lietošanas veids ir dzīvošana, un 
šai daļai piekrītošajai koplietoša-
nas telpu platībai, viena dzīvokļa 
mājām, divu vai vairāku dzīvokļu 
mājām, kas nav sadalītas dzī-
vokļa īpašumos, kā arī telpu gru-
pām nedzīvojamās ēkās, kuru 
lietošanas veids ir dzīvošana, 
ja šie nekustamā īpašuma no-
dokļa objekti (turpmāk – objekti) 
netiek izmantoti saimnieciskās 
darbības veikšanai, izņemot 
valsts, pašvaldības un pašvaldī-
bas kapitālsabiedrību īpašumā 
vai valdījumā esošos objektus.
Fizisko personu īpašumā, 
tiesiskajā valdījumā vai lieto-
šanā esošajiem objektiem, ja 
objektā 2019. gada 1.janvārī 
plkst.0.00 dzīvesvieta ir dek-
larēta vismaz vienai perso-
nai – ar 2019.gada 1.janvāri 
nekustamā īpašuma nodoklis 
par mājokli ir 0.2% no objekta 
kadastrālās vērtības. 
Ja objektā 2019. gada 1.janvā-
rī plkst.0.00 dzīvesvieta nav 
deklarēta nevienai personai, 
nekustamā īpašuma nodokļa 
likmi piemēro 1,5% apmērā no 
objekta kadastrālās vērtības.
Nekustamā īpašuma nodokli 

Nodokļa atvieglojumu pie-
šķir uz nodokļa maksātāja 
motivēta iesnieguma pama-
ta, kas iesniegts Ozolnieku 
novada pašvaldībā līdz tak-
sācijas gada 1.jūnijam. No-
dokļa atvieglojumu saņēmēji 
ir Ozolnieku novadā deklarētas 
fiziskas personas un juridis-
kas personas, kuru īpašumā, 
valdījumā vai lietošanā ir ne-
kustamais īpašums Ozolnie-
ku novadā, un kas ir Nodokļa 
maksātāji. 
50% apmērā no taksācijas 
gadam aprēķinātā Nodokļa 
par attiecīgajām ēkām un bū-
vēm piešķirami Nodokļa mak-
sātājiem – Ozolnieku novada 
teritorijā esošas ēkas vai 
būves īpašniekiem, kuri to 
nodevuši ekspluatācijā - par 
nākamajiem 3 (trīs) taksācijas 
gadiem pēc akta par būves 
pieņemšanu ekspluatācijā pa-
rakstīšanas, 
50% apmērā par attiecīgo 
dzīvokļa īpašumu piešķirami 
Nodokļa maksātājiem – Ozol-
nieku novada teritorijā esoša 
dzīvokļa īpašniekiem, kuri 
noformējuši zemesgrāmatā 
savas īpašumtiesības uz dzī-
vokļa īpašumam funkcionāli 
piesaistītā zemes gabala at-
bilstošām domājamām daļām 

Par Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu 2019.gadā

Līdz 1.jūnijam pašvaldībā pieņems iesniegumus Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem

neaprēķina:
• fizisko personu īpašumā, tie-
siskajā valdījumā vai lietošanā 
esošām dārza mājām ar kopē-
jo platību līdz 25m2,
• ekspluatācijā nenodotām 
ēkām, kuru būvniecībā nav 
pārsniegts normatīvajos aktos 
noteiktais kopējais būvdarbu 
veikšanas ilgums.

Juridisko personu, individuālo 
komersantu, ārvalstu komer-
santu un to pārstāvniecību īpa-
šumā, tiesiskajā valdījumā vai 
lietošanā esošajiem objektiem, 
ja objekts ir izīrēts dzīvošanai, 
no nākamā mēneša pēc īres 
tiesību nostiprināšanas ze-
mesgrāmatā, un ja 2019. gada 
1.janvārī plkst.0.00 tajā dzī-
vesvieta ir deklarēta vismaz 
vienai personai, tad nodokļa 
likme par mājokli ir 0.2% no 
objekta kadastrālās vērtības.
Ja juridiskās personas objektā 

(mājoklī) 2019. gada 1.janvārī 
plkst.0.00 dzīvesvieta nav 
deklarēta nevienai personai, 
piemēro nekustamā īpašuma 
nodokļa likmi 1,5% apmērā no 
objekta kadastrālās vērtības.
Arī 2019.gadā ir spēkā Ozolnieku 
novada domes Saistošie no-
teikumi Nr.4/2015 „Nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumi 

Ozolnieku novadā”, kas nosaka 
nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojuma apmēru un kār-
tību, kādā atvieglojums tiek 
piešķirts. Ar Saistošajiem notei-
kumiem var iepazīties Ozolnieku 
novada pašvaldības mājas lapā 
www.ozolnieki.lv sadaļā Sais-
tošie noteikumi un „Ozolnieku 
Avīzē”.
Ozolnieku novada pašvaldībā 
2018.gadā nekustamā īpašuma 
nodoklis ir iekasēts 1 028 080.39 
EUR apmērā, bet ir arī 182 289.11 
EUR liels šī nodokļa parāds. NĪN 

parādu veido nodokļu maksā-
tāju 20 noslēgtās Vienošanās 
par NĪN parāda un nokavējuma 
naudas bezstrīda samaksu pēc 
Saistību raksta, gan ierosinātās 
Zvērinātu tiesu izpildītāju 76 
lietas par NĪN parāda piespiedu 
piedziņu, gan citi nekustamā 
īpašuma nodokļa parādnieki.
Pašvaldībā turpinās intensīvs 
darbs ar nekustamā īpašuma 
nodokļa parādniekiem, izsūtot 
brīdinājumus par parādiem, 
aicinot nomaksāt parādu vai 
slēgt Vienošanos ar pašvaldību 
par NĪN parāda nomaksu pa 
daļām, ja nav iespējams parādu 
nomaksāt uzreiz. Elektroniski 
brīdinājumi un atgādinājumi uz 
reģistrētajām e-pasta adresēm 
no datu bāzes tiek sūtīti auto-
mātiskajā režīmā. Aktivitāte no 
parādnieku puses 2018.gadā 
ir nedaudz uzlabojusies, taču 
joprojām ir zema, pašvaldība 
veic NĪN parāda piedziņu bez-
strīda kārtībā, piesaistot Zvēri-
nātus tiesu izpildītājus. Līdz ar 
to parādnieku izdevumi krietni 
palielinās un tāpēc vēršamies 
pie parādniekiem, lūdzu, negai-
diet Tiesu izpildītāja lēmumu 
par parāda piedziņu piespiedu 
kārtā, bet paši veiciet maksāju-
mus pašvaldībā. To var darīt pa 
daļām, slēdzot Vienošanos. Visa 
veida informāciju par NĪN un 

tā atvieglojumiem var saņemt 
Ānes, Branku, Garozas pakalpo-
jumu centros, Salgales pagasta 
pārvaldē „Vīgriezes” un Ozolnie-
ku novada pašvaldībā.
Ikviena fiziska un juridiska per-
sona var noskaidrot informāciju 
par saviem nekustamajiem īpa-
šumiem, to sastāvu, platībām, 
kadastrālajām vērtībām Valsts 
zemes dienesta datu bāzē 
www.kadastrs.lv, vai portālā 
www.epakalpojumi.lv sadaļā 
„Mani dati kadastrā”.
Aicinu nekustamā īpašuma no-
dokļa maksātājus, fiziskas un 
juridiskas personas sūtīt savu 
e-pastu uz lidija.zukovska@
ozolnieki.lv, lai maksāšanas 
paziņojumu saņemtu ātri, per-
sonīgi un samaksu veiktu li-
kumā noteiktajos termiņos 
līdz 31.martam, 15.maijam, 
15.augustam un 15.novem-
brim. Iedzīvotājiem, kuri nelieto 
e-pastu, lūgums pie sava īpa-
šuma uzstādīt pastkastīti, jo, 
tiem NĪN maksātājiem, kuriem 
pastkastītes nav vai ir bojāta, 
maksāšanas paziņojumus nav 
kur ielikt, tie tiek nesti atpakaļ uz 
pašvaldību. 
Neskaidrību gadījumos, lū-
dzu, zvaniet nodokļu adminis-
tratorei pa tālr. 63057762.

Lidija Žukovska,
Nodokļu administratore

- par nākamo taksācijas gadu 
pēc minēto īpašumtiesību no-
formēšanas zemesgrāmatā, 
50% apmērā maznodrošinā-
tām personām par to periodu, 
kurā Nodokļa maksātājs at-
bilst maznodrošinātas perso-
nas statusam par dzīvojamām 
mājām, to daļām, dzīvojamo 
māju palīgēkām un telpu gru-
pām, kuru veids ir saistīts ar 
dzīvošanu, ja tās netiek izman-
totas saimnieciskās darbības 
veikšanai, kā arī šiem Nodokļa 
objektiem piekritīgo zemi.
90% apmērā no taksācijas 
gadam aprēķinātās Nodok-
ļa summas piešķirami tiem 
Nodokļa maksātājiem, kas 
deklarēti citā pašvaldībā un 
iepriekš nav bijuši deklarēti 
Ozolnieku novadā, - par nā-
kamajiem 2 (diviem) taksācijas 
gadiem pēc pamata dzīves-
vietas deklarēšanas Ozolnie-
ku novadā vai līdz brīdim, kad 
persona maina deklarēto dzī-
vesvietu uz citas pašvaldības 
administratīvo teritoriju.
Nodokļa atvieglojumi par 
nekustamo īpašumu, kas ir 
Nodokļa maksātāja dekla-
rētā dzīves vieta, un kurā 
netiek veikta saimnieciskā 
darbība. 
25% - Fiziskās personas, ku-

rām uz taksācijas gada 1.jan-
vāri ir divi bērni vecumā līdz 
18 gadiem, kuri ir deklarēti No-
dokļa objektā.
50% - Pensionāri, kuriem nav 
I šķiras likumisko mantinieku 
un kura ienākumi mēnesī ne-
pārsniedz Ministru kabineta 
noteikto   minimālo darba algu, 
50% - Černobiļas AES avārijas 
seku likvidētāji, 
50% - Afganistānas kara da-
lībnieki,
50% -  nacionālās pretošanās 
kustības dalībnieki.
70% - Pirmās un otrās grupas 
invalīdi, kuriem nav I šķiras li-
kumisko mantinieku un kura 
ienākumi mēnesī nepārsniedz 
Ministru   kabineta noteikto 
minimālo darba algu.
90%- Fiziskās personas, kuras 
pašas, vai kopā ar laulāto, vai 
tās laulātais pilda aizbildņa vai 
audžuģimenes pienākumus.
Nodokļa atvieglojumi juri-
diskām personām par ne-
kustamo īpašumu – zemi un 
ēkām:
Komersanti, saimnieciskās 
darbības veicēji  un fiziskās 
personas, kuras divus gadus 
pirms taksācijas gada no sa-
viem finanšu līdzekļiem in-
vestējuši Ozolnieku novada 
pašvaldības infrastruktūras 

sakārtošanā, pirms tam noslē-
dzot attiecīgu līgumu ar paš-
valdību:
25% - ieguldījums no EUR 
1500 līdz EUR 4500, taksācijas 
gadā, 
50% - ieguldījums no EUR 
4501 līdz EUR 7000, taksācijas 
gadā,
70% - ieguldījums no EUR 
7001 līdz EUR 14000, taksā-
cijas gadā vai arī ieguldījums 
vairāk nekā EUR 14001, taksā-
cijas gadā un divos nākamajos 
taksācijas gados. 
50% - Komersanti un saim-
nieciskās darbības veicēji, kā 
arī viņu nomnieki – par nekus-
tamo īpašumu vai tā daļu, kas 
tiek izmantots vai iznomāts 
saimnieciskās darbības veik-
šanai - pakalpojumu snieg-
šanai  iedzīvotājiem sporta, 
kultūras, veselības aprūpes vai 
izglītības jomā.
Komersanti un saimniecis-
kās darbības veicēji, kuri savā 
īpašumā iepriekšējā taksācijas 
gadā radījuši jaunas darbavie-

tas, kurās ne mazāk kā 6 (sešus) 
mēnešus pastāvīgi nodarbināju-
ši Ozolnieku   novada teritorijā 
deklarētas personas:
25%, bet ne vairāk kā EUR   
1200,00, ja radītas ne mazāk kā 
5 jaunas darbavietas,
50%, bet ne vairāk kā EUR 
2400,00, ja radītas ne mazāk kā 
10 jaunas darbavietas,
90%, bet ne vairāk kā EUR   
4800,00, ja radītas ne mazāk kā 
20 jaunas darbavietas. 

Komersanti un saimnieciskās 
darbības veicēji, kuri savā īpašu-
mā iepriekšējā taksācijas gada 
vasaras sezonā ne mazāk kā di-
vas nedēļas nodarbinājuši izglī-
tojamos, kas deklarēti Ozolnieku 
novada teritorijā:
25%, bet ne vairāk kā EUR 
300,00, ja nodarbināti 3-5 izglī-
tojamie, 
50%, bet ne vairāk kā EUR 
500,00,  ja nodarbināti vairāk 
nekā 5 izglītojamie.

Lidijai Žukovska,
Nodokļu administratore

ĀNĒ:
Otrdienās
no plkst. 14.00-17.00
Ceturtdienās
no plkst. 8.00-12.00 un
13.00-19.00
Ānes kultūras namā,
Celtnieku ielā 12b.

BRANKĀS: 
Pirmdienās
no plkst. 14.00-17.00
Branku pakalpojumu
centrā (4.kab.),
Parka ielā 4.

Turpinājums 8.lpp
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Ir apstiprināts pašvaldības 
iesniegtais projekts Nr.18-
06-A00702-000109 „Ozol-
nieku novada Cenu pagasta 
ceļa „Ņurdas-Mucenieki” 
pārbūve”, kas tika iesniegts 
projektu konkursam Eiro-
pas lauksaimniecības fon-
da lauku attīstībai (ELFLA) 
finansētā pasākuma „Pa-
matpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” 
ietvaros. Pasākuma mērķis 
ir atbalstīt investīcijas pub-
liskās ceļu infrastruktūras 
kvalitātes uzlabošanai lauku 
teritorijās, lai veicinātu uz-
ņēmējdarbību un saglabātu 

Turpināsies pašvaldības 
lauku ceļu sakārtošana

BŪVNIECĪBAS DOKUMENTĀCIJA 
JĀIESNIEDZ ELEKTRONISKĀ FORMĀTĀ
2019.gadā visā valstī, 
līdz ar to arī Ozolnieku 
novadā, plānots pāriet 
uz būvniecības procesa 
elektronisku administrē-
šanu. Tas nozīmē to, ka 
apstiprinot būvniecības 
likuma grozījumus, visa 
ar būvniecību saistīta 
dokumentu aprite –ie-
sniegumi būvvaldēm, ie-
ceres, apliecinājumi, būv-
projekti, būs jāiesniedz 
elektroniski būvniecības 
informācijas sistēmā BIS 
(www.bis.gov.lv). 
Savukārt būvvaldes lēmu-
mi un akcepti arī attiecīgi 
būs pieejami tikai šajā sis-
tēmā. Tā  ir elektroniskā 
vide, kurā jau ir uzsākta un 
turpmāk tikai tajā tiks no-
drošināta visa būvniecības 

apdzīvotību. Šī pasākuma 
ietvaros 2017.gadā jau tika 
veikta Cenu pagasta ceļa 
"Lazdiņas-Baltpēteri" un  
Salgales pagasta ceļa "Pē-
tersoni-Līčupes” pārbūve. 
Veiktās iepirkumu procedū-
ras rezultātā līgums par ceļa 
Ņurdas-Mucenieki pārbūvi 
noslēgts ar SIA „Dreamway”. 
Kopējā līguma summa ir 
EUR 237 694,66, no kuras 
ELFLA līdzfinansējums – 
EUR 142 002,94, projektu 
paredzēts īstenot līdz šī 
gada 30.augustam.

Antra Pošeika,
Attīstības un projektu daļas

vietniece ES projektu jautājumos 

2018.gada decembrī 
noslēgusies pagājušā 
gada pavasarī apstipri-
nātā projekta Nr.18-06-
AL03-A019.2203- 000003 
„Apgaismojuma izbūve 
Ozolnieku Veselības takā” 
īstenošana – izbūvēts 
apgaismojums Veselības 
takā, tādējādi iedzīvotā-
jiem paplašinot iespējas 
droši izmantot šo teritoriju 
arī diennakts tumšajā lai-
kā. Apgaismojuma izbūves 

No 2018.gada 3.decembra 
autobusa pietura pie Ozol-
nieku vidusskolas aprīkota ar 
ceļa zīmi “Iebraukt aizliegts”. 
Šāds risinājums izvēlēts, 
konsultējoties ar VAS “Latvi-
jas Valsts ceļi”, par piemēro-
tāko risinājumu skolēnu un 
satiksmes autobusu kustības 
drošības uzlabošanai. Auto-
busa pieturā pie skolas nav 
iespējams vienlaikus apstā-

informācijas aprite starp 
būvniecības procesa dalīb-
niekiem.
Sistēmai šobrīd ir gan at-
balstītāji, gan pretinieki, 
par tās ieviešanu un dar-
bību ir notikušas daudzas 
diskusijas visdažādākos 
līmeņos, bet pāreja uz elek-
tronisko dokumentu apriti 
būvniecībā ir neizbēgama. 
Par izņēmumu joprojām 
kalpos tikai tie būvnie-
cības procesi, kuri jau ir 
iesākti papīra formātā 
– to norisi varēs pabeigt 
papīra veidā bez termi-
ņa ierobežojuma. Pēc BIS 
izstrādātāju vārdiem tās 
galvenās priekšrocības būs 
dokumentu ātra aprite bez 
tiešas attiecīgu iestāžu ap-
meklēšanas vai pasta sūtī-

ties diviem autobusiem un 
vieglajai automašīnai, nera-
dot sastrēgumu un draudus 
gan skolēnu, gan satiksmes 
drošībai.
Turpmāk skolēnus no auto-
mašīnām izlaist un pēc skolas 
sagaidīt atļauts tikai skolas 
autostāvvietās. 

Guntis Žeivots, Ozolnieku novada 
pašvaldības Inženierkomunikāciju 

piesaistes speciālists

jumu veikšanas. 
Kā galvenais trūkums pār-
ejai jāmin būvspeciālistu 
un iedzīvotāju sagatavotī-
bas līmenis sistēmas lieto-
šanai. Būvspeciālistiem ir 
notikuši daudzi apmācības 
semināri un kursi, bet iedzī-
votājiem elektroniskā pro-
cesa izmantošana varētu 
sagādāt raizes. Iespējams, 
ka labākais risinājums būtu 
iedzīvotājiem lūgt maksas 
pakalpojumus no būvspe-
ciālistiem. Ozolnieku no-
vada pašvaldība izvērtēs 
iespēju izveidot novada 
iedzīvotājiem atsevišķu 
pakalpojumu vienkāršotu 
iesniegumu iesniegšanai 
sistēmā.

Arvīds Račinskis,
Ozolnieku novada būvvaldes 

vadītājs

darbus par 15 972 EUR vei-
ca SIA „Elektromontāžas 
serviss”, no tiem Eiropas 
lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) 
līdzfinansējums – 9 000 
EUR. Paredzēts, ka 2019.
gadā turpināsies Veselības 
takas labiekārtošana.

 Antra Pošeika,
Attīstības un projektu daļas

vietniece ES projektu jautājumos

Jauna ceļa zīme pie Ozolnieku 
vidusskolas 

Pabeigta apgaismojuma izbūve 
Veselības takā

Sagaidot Jauno gadu, ir la-
biekārtota telpa Ozolnieku 
jauniešu centrā. Tagad pie 
mums ir skaisti un mājīgi, 
reizē moderni un intere-
santi! Ozolnieku jaunieši 
laipni aicināti Rīgas ielā 29, 
otrajā stāvā saturīgi pava-
dīt laiku pēc mācībām.

Šeit var spēlēt galda spēles 
un lietderīgi pavadīt savu 
brīvo laiku, stiprinot sadrau-
dzību ar citiem aktīviem jau-
niešiem.
 Jaunieši ir aicināti pievie-
noties arī Jauniešu TV ra-
došajai komandai, kur var 
apgūt fotografēšanas, video 

Pozitīvas pārmaiņas
Ozolnieku jauniešu centrā

OBJEKTIEM KATEGORIJĀ - PRIVĀTMĀJAS UN DAUDZDZĪVOKĻU MĀJAS -
SABIEDRĪBA AR SAVU BALSOJUMU IR IZVĒLĒJUSIES TRĪS

 VISGAIŠĀKOS OBJEKTUS 2018.GADĀ!

Paldies visiem, kuri atbalstīja ideju par konkursu,
rotājot objektus, informējot par tiem un balsojot!

1) Cenu pag., Āne,        
     Atpūtas 1-33

2) Cenu pag., Cena,
      "Vētras"

NOSLĒDZIES KONKURSS
"RADI GAISMU NOVADAM 2018" 

Sabiedrisko attiecību un informācijas daļa

3) Ozolnieki,
     Aveņu iela 12

filmēšanas un montēšanas 
prasmes. Aktīvie jaunieši var 
pievienoties Jauniešu domei, 
lai attīstītu Ozolnieku novada 
jauniešu dzīvi ar spožām ide-
jām un foršiem pasākumiem.

Milana Pivovara, Ozolnieku
novada pašvaldības Jaunatnes lietu 

nodaļas vadītāja
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NO 2019. GADA 1. JANVĀRA 
STĀJUŠĀS SPĒKĀ SEKOJO-
ŠAS IZMAIŅAS:
Tiesības uz valsts vecuma 
pensiju 2019. gadā būs per-
sonām, kuras sasniegušas 
63 gadu un 6 mēnešu vecu-
mu, ja apdrošināšanas stāžs 
nav mazāks par 15 gadiem. 
Personām, kuru apdrošinā-
šanas stāžs nav mazāks par 
30 gadiem būs tiesības pen-
sionēties priekšlaicīgi, t.i., 2 
gadus pirms vispārējā pensio-
nēšanās vecuma sasniegša-
nas. 2019. gadā pensionēties 
priekšlaicīgi varēs personas, 
kuras sasniegušas 61 gadu un 
6 mēnešu vecumu. (No 2014. 
gada pensionēšanās vecums 
pakāpeniski, palielinās, t.i., 
ik gadu par 3 mēnešiem līdz 
2025. gadā tiks sasniegts 65 
gadu vecums).
Gadījumos, kad pensijas sa-
ņēmēja nāve iestājusies pēc 
2019. gada 1. janvāra:
• pensijas saņēmēja nāves 

gadījumā pārdzīvojušajam 
laulātajam, kurš ir Latvi-
jas Republikas vecuma, 
invaliditātes, izdienas vai 
speciālās valsts pensijas 
saņēmējs, pamatojoties uz 
viņa pieprasījumu, piešķirs 
pabalstu 50 procentu ap-
mērā no mirušajam laulā-
tajam saskaņā ar šo likumu 
piešķirtās pensijas (ieskai-
tot piemaksu pie pensijas 
par apdrošināšanas stāžu, 
kas uzkrāts līdz 1995. gada 
31. decembrim). Tiesības uz 
pabalstu ir 12 mēnešus no 
pensijas saņēmēja nāves 
dienas, ja pieprasījums ie-
sniegts sešu mēnešu laikā 
no pensijas saņēmēja nā-
ves dienas. 

• pensijas saņēmēja nāves 
gadījumā viņa ģimenei vai 
personai, kas uzņēmusies 
apbedīšanu, apbedīšanas 
pabalsta apmērā iekļaus 
arī piemaksu pie pensijas 
par apdrošināšanas stāžu, 

kas uzkrāts līdz 1995. gada 
31. decembrim, ja šāda pie-
maksa bija piešķirta miru-
šajam pensijas saņēmējam.

Valsts sociālās apdroši-
nāšanas iemaksu objekta 
maksimālais apmērs laikā no 
2019. gada līdz 2021. gadam ir 
62800 eiro gadā.
Ārpusģimenes aprūpes 
atbalsta centri nodroši-
nās mācības potenciālajiem 
adoptētājiem, kā arī psiholo-
ga konsultācijas un atbalsta 
grupas adoptētājiem, aizbild-
ņiem, viesģimenēm. Līdz šim 
ārpusģimenes aprūpes atbal-
sta centri nodrošina atbalsta 
grupas, psihosociālo atbalstu 
un citus pakalpojumus tikai 
audžuģimenēm un speciali-
zētājām audžuģimenēm, kā 
arī mācības potenciālajām 
audžuģimenēm un speciali-
zētajām audžuģimenēm.
Palielinās uzturlīdzekļu ap-
mērs. Šogad pieaudzis no 
Uzturlīdzekļu garantiju fonda 
izmaksāto valsts garantēto 
minimālo uzturlīdzekļu jeb 
alimentu apmērs. Par katru 
bērnu no dzimšanas līdz sep-
tiņu gadu vecumam no Uztur-
līdzekļu garantijas fonda tiks 
izmaksāti uzturlīdzekļi 24 pro-
centu apmērā no minimālās 
mēnešalgas jeb 103,20 eiro, 
bet par bērniem vecumā
no 7 līdz 18 gadiem, kā arī 
par katru pilngadīgu personu 
vecumā no 18 līdz 21 gadam 
– 28,5 procenti no minimālās 
mēnešalgas -122,55 eiro.
Pieaug neapliekamais mi-
nimums.  No 2019. gada, 
pieaugot neapliekamajam 
minimumam no 200 līdz 230 
eiro, paaugstināsies arī li-
mits ienākumiem, kuriem tas 
netiks piemērots. Šogad ne-
apliekamo minimumu vairs 
nepiemēros ienākumiem virs 
1100 eiro mēnesī, savukārt 
2020. gadā – ienākumiem virs 
1200 eiro mēnesī.
Par apgādājamajiem lielāki 

Ir papildināti nosacījumi Eiro-
pas Savienības finansēto pār-
tikas, higiēnas, saimniecības 
preču un mācību piederumu 
saņemšanai, un no 2019.gada 
janvāra  to saņēmēju loks ir 
plašāks.18. decembrī, valdībā 
apstiprināja Ministru kabineta 
grozījumus noteikumos „Dar-
bības programmas ”Pārtikas 
un pamata materiālās palī-
dzības sniegšana vistrūcīgā-
kajām personām 2014.-2020. 
gada plānošanas periodā” 
īstenošanas noteikumi”.
Grozījumi paredz, ka no 
2019. gada janvāra Eiropas 
Atbalsta fonda atbalstu pa-
pildus var saņemt arī maz-
nodrošinātas personas vai 
ģimenes, kuru vidējie ienā-
kumi mēnesī nepārsniedz 
242 eiro, līdzšinējo 188 eiro 
vietā. 
Tāpat grozījumi nosaka 
iespēju turpmāk visām 
pilngadīgajām personām 
saņemt ne tikai Fonda lī-
dzfinansētās pārtikas, bet 
arī higiēnas un saimniecības 
preces, ko līdz šim varēja 
saņemt tikai bērni vecumā 
līdz 18 gadiem. Savukārt 
ģimenes ar bērniem līdz 12 

nodokļu atvieglojumi. Šogad 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
atvieglojums par katru apgā-
dājamo būs 230 eiro mēnesī 
līdzšinējo 200 eiro vietā.
No 2019. gada no pašrei-
zējiem 64 eiro līdz 94 eiro 
ir plānots palielināt valsts 
sociālā nodrošinājuma pa-
balstu un atbalstu trūcī-
gām personām. To paredz 
“Plāna minimālo ienākumu 
atbalsta sistēmas pilnvei-
došanai 2019.-2020. ga-
dam” projekts. Aprēķināts, 
ka pabalsta palielināšanas 
rezultātā ienākumi pieaugs 
aptuveni 80 tūkstošiem cil-
vēku. 
Iedzīvotāji aicināti interesē-
ties par iespējām saņemt 
atbilstošus sociālos pakal-
pojumus Ozolnieku Sociālajā 
dienestā (Parka iela 4, Bran-
kas, Cenu pagasts, Ozolnie-
ku novads, 26.kabinetā) pie 
dienesta vadītājas Sarmītes 
Strodes, iepriekš zvanot pa 
tālruni 26110405.

Raksts tapis sadarbībā ar
Zemgales plānošanas reģionu

Paplašināts ES pārtikas un materiālās
palīdzības atbalsta saņēmēju loks

mēnešu vecumam varēs iz-
vēlēties vienu no Fonda hi-
giēnas preču pakām, kurās 
ir autiņbiksītes no 5 līdz 9 
kilogramiem vai no 7 līdz 18 
kilogramiem.
Tāpat kā līdz šim, pamats 
Fonda atbalsta saņemšanai 
ir pašvaldības sociālā dienes-
ta izsniegta rakstiska izziņa. 
Līdztekus jau līdz šim nodro-
šinātajiem Fonda sociālās ie-
kļaušanas papildpasākumiem, 
turpmāk tiks nodrošināti arī 
socializēšanās pasākumi.

Raksts tapis sadarbībā ar Ozolnieku 
novada Sociālo dienestu

Pateicoties Edijam Piparam,  
Kristīnei Selgai un citiem 
"Palīdzēsim viens otram" 
kustības dalībniekiem ir 
iespēja atrast visā Latvijā 
daudzas sirsniņas, kuras 
gaida brīnumu un priecājas 
par palīdzību.
Kristīne Selga man uzticēja 6 

bērnu ģimeni Ozolnieku novada 
Salgales pagastā, kur mammīte 
viena pati rūpējas par bērniem 
Uzrunāju savu ģimeni un drau-
gus. Kopīgi mums visiem izde-
vās šajā mazajā lauku mājiņā 
uzburt skaistus svētkus.
Vēlos sirsnīgi pateikties visiem, 
kuri mani atbalstīja, lai labais 

Izmaiņas sociālajā jomā 2019. gadā

ES ATBALSTA PAKAS VAR 
SAŅEMT CELTNIEKU IELA 12, 
ĀNE, CENU PAG., OZOLNIEKU 

NOVADS: 

Otrdienās 9.00 – 15.00
Trešdienās 9.00 – 15.00
Sociālās darbinieces, pie 
kurām var vērsties pēc 

palīdzības:
Marika Sidorova
mob. 26385805,
Daina Ivulāne 

mob.25402922,
Maija Āriņa

mob.20001949.

Bezmaksas pārtikas pakas

LABAIS VAIRO LABO!
darbiņš izdotos: Sarmītei Čip-
pai, Janai Vinnikai, Sarmītei 
Šmitei, Santai Liepiņai, Iva-
ram Dreimanim, Andrejam 
Morozovam, Viktorijai Moro-
zovai, Jānim Upmalim, Gunitai 
Paeglei, Dagnijai Andersonei, 
Annai Prozumentai, Ivetai 
Sproģei.
Un labākajiem Latvijas uzņē-
mumiem: „Chiffon” kolektī-
vam, „Zemenītes sniegā” SIA, 
Multikino un īpaši silts svei-
ciens "Ozolnieku novada uz-
ņēmēju biedrībai", kuri novad-
nieku ģimenei sarūpēja jaunu 
televizoru. Labais vairo labo, un 
kopā mēs varam padarīt daudz 
laba! 

Linda Upmale,
labdarības projekta dalībniece
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Lai veicinātu aizbraukušo Lat-
vijas iedzīvotāju atgriešanos 
dzimtenē, Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības mi-
nistrija (VARAM) 2018.gadā 
realizēja projektu “Reģionālais 
koordinators reemigrācijas 
veicināšanai”. Projektu īsteno 
saskaņā ar 2016. gadā Valdī-
bas rīcības plānā noteikto uz-
devumu, kas paredz atbalstīt 
pasākumus ārzemēs dzīvo-
jošo latviešu politiskai un pil-
soniskai līdzdalībai, kā arī ie-
saistei Latvijas ekonomiskajā, 
kultūras un izglītības jomā. 
Jau no 2018. gada sākuma 
Latvijas plānošanas reģionu 
padomēs darbojas pieci re-
ģionālie reemigrācijas koordi-
natori, tostarp arī Ozolnieku 
novadā- Laila Šteinberga, 
kura ikdienā komunicē ar 
ārvalstīs esošajiem latvie-
šiem un izstrādā individuālus 
piedāvājumus, lai motivētu 
tautiešus atgriezties uz dzīvi 
Latvijā.
Zemgales plānošanas re-
ģiona reemigrācijas koordi-
nators, mūsu novadnieks, 
Edgars Paulovičs norāda: 
“Projekts faktiski sākās 2018. 
gada sākumā, līdz martam jau 
bija skaidrs, kuri darbinieki tiks 
iesaistīti no plānošanas reģio-
niem. Bet jau no marta esam 
ķērušies klāt savam tiešajam 
darbam – saziņai ar potenciā-

lajiem reemigrantiem.”
Lai izvērtētu nepilna gada lai-
kā paveikto, 2018. gada noga-
lē notika konference un disku-
sija “Aizbraukt vai atgriezties 
Latvijā - Zemgale”. Tajā notika 
2018. gadā īstenotā reemig-
rācijas pilotprojekta un tā ak-
tivitāšu Zemgalē izvērtēšana, 
kā arī diskusijas par Diasporas 
likumiem un piederību Latvijai 
un pieredzes stāstiem par at-
griešanos Latvijā.

Tautiešiem reemigrēt at-
pakaļ uz Latviju šogad būs 
vienkāršāk. 2019. gadā spē-
kā stājies jaunais Diasporas 
likums, kas valsts un paš-
valdību iestādēm kā obli-
gātu prasību noteiks pienā-
kumu palīdzēt no ārzemēm 
atbraukušajiem tautiešiem 

sākt dzīvi Latvijā. Tas pa-
redz izveidot jaunus atbalsta 
pasākumus diasporai – to-
starp dāvāt iespēju papildus 
dzīvesvietas adresei ārvalstīs 
norādīt arī vienu adresi Lat-
vijā. Tādējādi personas varēs 
savlaicīgi reģistrēties pirms-
skolas izglītības iestādē vai 
vispārizglītojošā skolā, kā arī 
kārtot citus jautājumus, pie-
mēram, pieteikties transport-
līdzekļa vadītāja kvalifikācijas 

eksāmenam vai pieteikt kapa 
vietu pašvaldībā. Tāpat likums 
nosaka, ka diasporas saiknes 
uzturēšanai un reemigrācijas 
atbalsta sniegšanai paredzēts 
valsts atbalsta finansējums 
un citi atbalsta pasākumi.
Reģionālie koordinatori nepil-
na gada laikā komunicējuši ar 

vairāk kā 1300 ārzemēs dzīvo-
jošām latviešu ģimenēm. 

Zemgales plānošanas reģio-
na reemigrācijas koordinators 
Edgars Paulovičs pastāstīja, 
ka 40% no kopējā cilvēku 
skaita, kas atgriezušies Zem-
galē, sastāda ģimenes ar bēr-
niem. Liela daļa reemigrantu 
Latvijā atgriežas ar mērķi 
uzsākt savu uzņēmējdarbību, 
tāpēc ir izstrādāta arī speciāla 

atbalsta programma, kurā 
piedaloties ar savu biznesa 
plānu, reemigrantiem ir iespē-
ja saņemt finansiālu atbalstu 
savas uzņēmējdarbības uz-
sākšanai.
Runājot par reģionālā koor-
dinatora lomu reemigrācijas 
procesa veicināšanā, Edgars 

VEICINA TAUTIEŠU ATGRIEŠANOS LATVIJĀ
Paulovičs uzsver: “Koordi-
natora loma ir komunikācijā, 
informatīvā materiāla saga-
tavošanā par pakalpojumiem, 
kas svarīgi cilvēkiem atgriežo-
ties. Tiek organizēta konkrētu 
vajadzību apzināšana. Mēs 
bijām sagatavojuši anketas, 
lai redzētu cilvēku vajadzības 
un pieredzi, gan arī to reģio-
nu, pilsētu vai pagastu, uz 
kuru cilvēks plāno atgriezties. 
Balstoties uz šo abpusējo in-
formāciju tiek veidoti perso-
nalizēti piedāvājumi, gatavo-
tas atbildes uz jautājumiem, 
kas svarīgi cilvēkiem.”
Ģimenes, kas plāno atgriez-
ties Latvijā, galvenokārt, in-
teresējas par izglītības iestā-
dēm, atbalsta pasākumiem 
un latviešu valodas apguves 
iespējām. Tomēr aktuālākais 
jautājums vienmēr ir par dzī-
vesvietas un darba iespējām. 
Lai palīdzētu reemigrantiem 
rast atbildes uz šiem jautāju-
miem, reģionālie reemigrāci-
jas koordinatori sadarbojas ar 
dažādām valsts un pašvaldī-
bu institūcijām.
Nepilna gada laikā Latvijā 
atgriezušās 124 ģimenes jeb 
330 cilvēki, pateicoties re-
ģionālo reemigrācijas koordi-
natoru darbam, jau tuvākajā 
laikā uz dzīvi Latvijā plāno at-
griezties vēl 353 cilvēki.

Raksts tapis sadarbībā ar ZRP

Zemgales reģiona reemigrācijas jautājumu koordinators Edgars Jānis Paulovičš.

Ozolnieku novada pašvaldība 
kompensē novada izglītoja-
majiem braukšanas izdevu-
mus, kas saistīti ar braucie-
niem mācību gada laikā no 
dzīvesvietas līdz izglītības 
iestādei un atpakaļ, ja brau-
cieniem tiek izmantots sa-
biedriskais transportlīdzeklis, 
kas pārvadā pasažierus pil-
sētas un reģionālās nozīmes 
maršrutos.

100% apmērā tiek kompensē-
ti izdevumi, ja:
• izglītojamais apmeklē Ozolnie-

ku novada vispārējās izglītī-
bas iestādes no 1.-12.klasei vai 
Ozolnieku novada profesionā-
lās ievirzes izglītības iestādes,

• izglītojamais apmeklē citu 
Latvijas novada vai republi-
kas pilsētas vispārējās izglī-
tības iestādes 1.-12.klasi, un 
izglītojamajam ar valsts vai 
pašvaldības pedagoģiski me-
dicīniskās komisijas atzinu-
mu nepieciešams vispārējo 
izglītību iegūt pēc speciālās 
izglītības programmas, kura 
Ozolnieku novada izglītības 
iestādēs netiek īstenota.

No 19. februāra plkst. 
18.00 līdz 21.00  Brankās, 
Parka ielā 4, 1. stāva zālē 
sāksies izglītojošs nodar-
bību cikls pusaudžu vecā-
kiem “Ceļvedis audzinot 
pusaudzi”. 

10 nodarbības 12-16 gadus 
vecu pusaudžu vecākiem 
notiks reizi nedēļā un no-
darbību cikls turpināsies 
līdz 23. aprīlim. Iepriekšēja 
pieteikšanās nodarbībām 
līdz 8.februārim.Vairāk in-
formācijas pie sociālās dar-
binieces Villijas Pakalnes 
zvanot pa tālr:26472022 vai 
63084715. 

Villija Pakalne,
Sociālā darbiniece darbam ar 

ģimenēm un bērniem

Izmaiņas sabiedriskā transporta kompensācijās novada izglītojamiem
Līdz EUR 30,00 mēnesī, ja:
• izglītojamais, apmeklē citu 

Latvijas novadu vai republikas 
pilsētu vispārējās izglītības 
iestādes, kuras īsteno mazā-
kumtautību izglītības prog-
rammas, no 10.-12.klasei*,

• izglītojamais apmeklē citu 
Latvijas novadu vai republi-
kas pilsētu profesionālās iz-
glītības iestādi, vismaz viens 
no izglītojamā vecākiem vai 
likumiskais pārstāvis ir dekla-
rēts Ozolnieku novadā.

Lai saņemtu izglītojamā trans-
porta kompensāciju, bērnu 
vecāki vai likumiskie aizbildņi, 
kuri ir deklarējušies Ozolnieku 
novadā, katra gada septembrī 
un janvārī iesniedz Ozolnieku 
domē aizpildītu iesnieguma 

veidlapu. Ja bērns mācās cita 
novada vai pilsētas izglītības 
iestādē, iesniegumam pievie-
nojama izziņa no attiecīgās iz-
glītības iestādes, kas apliecina 
bērna mācīšanos tajā.
Līdz katra mēneša 10.datumam 
domes kasē vai elektroniski uz 
e-pastu: ozolnieki@ozolnieki.lv 
jāiesniedz braukšanas izdevu-
mus apliecinošus dokumentus 
par iepriekšējo mēnesi, norādot 
izglītojamo, maršrutu un kopējo 
izmaksu summu par faktiska-

jiem braucieniem. 
Kompensācijas izmaksā līdz nā-
košā mēneša 10.datumam paš-
valdības kasē vai līdz 29.datu-
mam, pārskaitot uz iesniegumā 
norādīto norēķinu kontu.
*Ozolnieku novada Teteles pa-

matskola papildus pamatizglītības 
programmai realizē pamatizglītī-
bas mazākumtautību programmu 
krievu valodā, kā arī speciālās 
pamatizglītības programmu izglī-
tojamajiem ar mācīšanās traucē-
jumiem. No Ozolniekiem uz Teteles 
pamatskolu kursē pašvaldības 
skolēnu autobuss 2 reizes dienā, 
nodrošinot skolēnu ērtu nokļūša-
nu uz skolu un atpakaļ uz mājām. 
Ar autobusa maršrutu iespējams 
iepazīties: http://ozolnieki.lv/izgli-
tiba/skolas/teteles-pamatskola/
skolenu-autobuss 
**Ar Ozolnieku novada do-
mes saistošajiem noteikumiem 
Nr.10/2017 „Par braukšanas izde-
vumu kompensēšanu Ozolnieku 
novada izglītojamiem” un grozī-
jumiem, kas stājušies spēkā ar 
30.09.2018. iespējams iepazīties 
novada mājas lapā:
http://ozolnieki.lv/component/
content/article/2-uncategori-
sed/6507-10-2017-par-brauk-
sanas-izdevumu-kompensesa-
nu-profesionalas-un-vispare-
jas-izglitibas-iestazu-izglitojamiem 

Ozolnieku novada pašvaldības 
Izglītības nodaļa

Aicina uz
nodarbībām 

pusaudžu
vecākus
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Ozolniekos – 6. februārī
 Adreses: 
* Skolas iela 11; 
* Rīgas iela18; 
* Parka ielas iekšpagalmā; 
* Kastaņu iela (pie garāžām); 
* Aizupes rajons (Aizupes 4). 
Cenu pagastā, Brankās -
6. februārī
 Adreses: 
*Saules iela 7b
  (pie garāžām); 
*Spartaka iela
  (pretī ūdenstornim). 
Ānē un Tetelē – 20. februārī
 Adreses Ānē: 
* Celtnieku iela 2; 
* Pie Celtnieku ielas 14; 
* Jaunatnes iela 5; 
* Celtnieku iela 9
   (pie Sporta ielas). 
Adreses Tetelē: 
* Progresa ielā
   (pretī mājai Nr.2). 
Garozā: Iecavas iela 9 (pie 
mikrorajona) un 

Emburgā: 1. maija iela 
5 atkritumus izvedīs 
20.februārī.
Dalbē un Jaunpēterniekos 
- pēc nepieciešamības 
un informācijas no 
iedzīvotājiem, tiks iekļauts 
Ozolnieku maršrutā.

Atgādinājums 
iedzīvotājiem!
Lielgabarīta atkritumu 
savākšanas punktos drīkst 
izmest: 
• sadzīves tehniku; 
• mēbeles, matračus; 
• sīkus sadzīves priekšmetus. 
Nedrīkst izmest: 
• vecas riepas; 
• medikamentus; 
• svinu saturošus 
priekšmetus (baterijas, 
akumulatori); 
• krāsas un to izstrādājumus; 
• ražošanas atkritumus; 
• celtniecības atkritumus 

(nepieciešams atsevišķi 
pasūtīt izvešanas 
konteineru).
 
Uzņēmums “Ozolnieku 
KSDU” aicina ievērot 
nosacījumus, kas saistīti 
ar lielgabarīta atkritumu 
izmešanu! Bīstamos 
atkritumus, piemēram, 
automašīnu riepas, 
krāsas, eļļas, iedzīvotājiem 
ir jānogādā atkritumu 
savākšanas punktos pašu 
spēkiem.

Iedzīvotāji, sekojot līdz 
lielgabarīta atkritumu 
izvešanas grafikam, drīkst 
izvedamos lielgabarīta 
priekšmetus novietot pie 
sadzīves atkritumiem jau 
iepriekšējās brīvdienās, bet 
ne ātrāk kā nedēļu pirms 
plānotās izvešanas.

Privātmāju iedzīvotāji 
lielgabarīta atkritumu 
izvešanu var pieteikt SIA 
"Ozolnieku KSDU" darba 
dienās no plkst. 8.00 
līdz 17.00, zvanot pa tālr. 
25957171 vai rakstot uz 
e-pastu: info@oksdu.
lv un norādot ielu, mājas 
numuru, kā arī lielgabarīta 
atkritumu apjomu.

SIA „Ozolnieku KSDU”

• jebkurā Latvijas Pasta      
   filiālē

• pārtikas veikals
   Jaunatnes ielā 2, Āne

• pārtikas veikals     
  Meliorācijas ielā 2,
  Ozolnieki

• pārtikas veikals
   Progresa ielā 8, Tetele

BŪVNIECĪBAS ATKRITUMUS IR IESPĒJAMS NOGLABĀT 
ATKRITUMU POLIGONĀ “BRAKŠĶI”. 
Informējam, ka sadzīves atkritumu apglabāšanas 
pakalpojuma tarifs ar dabas resursu nodokli (bez PVN 21%) 
no 2019.gada 18.februāra tiek noteikts EUR 53.63 par 1t 
poligonā piegādāto sadzīves atkritumu.

DARBA LAIKS:
Pirmdien 9.00 – 18.00
Otrdien 9.00 – 18.00
Trešdien 9.00 – 18.00
Ceturtdien 9.00 – 18.00

Tālrunis: 26662607

Informējam iedzīvotājus, ka pie SIA “Ozolnieku 
KSDU” darbiniekiem personīgi var vērsties 
konsultatīvos jautājumos, taču jautājumos par 
aprēķiniem, tehniskiem risinājumiem, kurus risina 
SIA “Ozolnieku KSDU”, pieteikumi  jāsūta uz info@
oksdu.lv vai http://oksdu.lv/iesniegums.
Ārkārtas gadījumos, ja plīsis ūdensvads, telpās 
nedarbojas siltuma padeve vai pazudis ūdens, 
lūdzam zvanīt SIA “Ozolnieku KSDU” avārijas 
dienestam 26677751.

Lielgabarīta atkritumu savākšanas 
grafiks 2019. gada janvārī

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

INFORMĒJAM IEDZĪVOTĀJUS, KA ATKRITUMU 
KONTEINEROS AIZLIEGTS IZMEST BŪVGRUŽUS!

PAR PROBLĒMU PIETEIKŠANU
SIA "OZOLNIEKU KSDU"

Ik mēnesi SIA “Ozolnieku 
OKSDU” apsaimniekoto 
daudzdzīvokļu dzīvojamo 
ēku iedzīvotāji saņem rē-
ķinus par paveikto. Daļai 
dzīvokļu īpašnieku nav 
skaidrs jautājums, kas 
veido apsaimniekošanas 
rēķinus un kāpēc, piemē-
ram, atkritumu izvešanas 
izmaksas vienā Ozolnieku 
novada ciematā atšķiras 
no šāda paša pakalpoju-
ma izmaksām citā novada 
ciematā. 
Apsaimniekošanas rēķinu 
sastāda:

• dzīvojamā fonda ap-
saimniekošana, 

• ūdens apgāde un kana-
lizācija, 

• siltumapgāde, 
• atkritumu izvešana,
• koplietošanas elektrība. 

Ūdens apgāde un kanalizā-

Kas veido SIA “Ozolnieku KSDU” apsaimniekošanas maksu?
cija, kā arī siltumapgādes 
izmaksas rēķinā tiek iekļau-
tas pēc faktiskā patēriņa, 
ko nosaka pēc iedzīvotāju 
skaitītāju rādītājiem. Ja mā-
jai veidojas ūdens starpība 
starp mājas ievadā uzstā-
dītā ūdens skaitītāja uzrā-
dīto patēriņu un dzīvokļu 
īpašumos uzstādīto ūdens 
skaitītāju uzrādītā patē-
riņa kopsummu, starpība 
tiek sadalīta starp dzīvok-
ļu īpašniekiem saskaņā ar 
mājas noteikto metodiku.  
Atsevišķās mājās šī starpība 
tiek sadalīta proporcionāli 
katrā dzīvoklī patērētajam 
ūdenim, to atspoguļojot 
kā koeficientu pie ūdens 
patēriņa un kanalizācijas 
pakalpojuma. Mājām, ku-
rās nav ievada skaitītāja un 
nav skaitītāju dzīvokļos, tiek 
noteikta patēriņa norma uz 

cilvēku skaitu dzīvoklī.
Dzīvojamā fonda apsaim-
niekošana ietver ēkā plāno-
tos labiekārtošanas darbus, 
par kuriem iedzīvotāji vie-
nojas iedzīvotāju sapulcēs. 
Šī pozīcija tiek aprēķināta 
vienu reizi gadā un izdalīta 
uz mājas dzīvokļu skaitu 
pa mēnešiem. Gadījumā, ja 
iecerētie darbi netiek veikti, 
iedzīvotāju samaksātā nau-
da veido ēkas uzkrājumu, 
kas tiek novirzīts pēc nepie-
ciešamības konkrētās ēkas 
vajadzībām. Par naudas 
izlietojumu lemj iedzīvotāju 
sapulcēs.
Savukārt atkritumu izve-
šanas daļu rēķinā sastāda 
atkritumu apsaimniekotāja 
SIA “Clean-R” darbs (atkri-
tumu savākšana, pārvadā-
šana, pārkraušana, šķiro-
šana un citas normatīvajos 

aktos noteiktās darbības), 
ko veido faktiski izvestais 
atkritumu apjoms uz vienu 
iedzīvotāju un atkritumu uz-
glabāšanas poligonu tarifs, 
ko savukārt ietekmē dabas 
resursu nodokļa izmaiņas. 
Atkritumu izvešanas mak-
sas dažādos ciematos at-
šķiras, jo atšķiras iedzīvo-
tāju skaits, kā arī atkritumu 
konteineru tilpums un dau-
dzums. Aprēķinot atkritumu 
izvešanas izmaksas, būtiski 
zināt faktiski dzīvojošo cil-
vēku skaitu dzīvokļos. 
Aicinām iedzīvotājus lai-
kus informēt par iedzī-
votāju skaita izmaiņām 
dzīvokļos, arī par jaun-
dzimušajiem. OKSDU vērš 
klientu uzmanību uz faktu, 
ka nama pārvaldniekam ir 
jāuztur dzīvokļu īpašumu 
reģistrs, kurā norādīts dzī-

vojošo skaits katrā īpašu-
mā, tādēļ dzīvokļu īpašnie-
ku pienākums ir informēt 
nama pārvaldnieku par 
īpašumā reģistrētajām dzī-
vojošajām personām, kā arī 
aktualizēt informāciju des-
mit dienu laikā, kopš notiku-
šas izmaiņas. Lai izvairītos 
no pārpratumiem un iespē-
jamām domstarpībām, da-
tus par reģistrēto dzīvojošo 
skaitu mājsaimniecībā lū-
gums iesniegt rakstiski SIA 
“Ozolnieku KSDU”, aizpildot 
iesnieguma formu mājas 
lapā, rakstot uz e-pastu: 
info@oksdu.lv vai nogādā-
jot iesniegumu Ozolniekos, 
Kastaņu ielā 2.

Andris Zābelis
SIA “Ozolnieku KSDU”

izpilddirektors

• “Mego” veikals, Dobeles    
    šoseja 7, Jelgava

• “Mego” veikals, Pasta 51/6,  
    Jelgava

• SIA "Viada Baltija", DUS,     
   Rupniecības 20D, Jelgava

• SIA "Viada Baltija", DUS,   
    Lietuvas šoseja 72, Jelgava

SIA ,,Ozolnieku KSDU”

SIA "OZOLNIEKU KSDU" RĒĶINUS 
VAR APMAKSĀT SEKOJOŠĀS VIETĀS 
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Skolēnu ziemas brīvlaikā, 
27.decembrī novada skolēni 
no visām skolām kopā aizva-
dīja radošu un aktīvu dienu 
Ozolnieku Sporta skolā, kopā 
ar sporta darba organizato-
riem un radošo darbnīcu va-
dītājiem.

Daudzveidīgas aktivitātes 
un darbnīcas norisinājās gan 
Sporta skolas telpās, gan OZO 
ledus hallē skolēni varēja slidot.
Bērni un jaunieši kopā ar ve-
cākiem varēja darboties pi-
parkūku apgleznošanas, ap-
sveikuma kartiņu, grāmatzīmju 
un neparastu eglīšu rotājumu 
izgatavošanā. Teātra un ska-
tuves mākslas darbnīcā kopā 
ar Ziemassvētku rūķiem bērni 

Kas ir lielākās grūtības un iz-
aicinājumi, ar ko saskaraties 
savā darbā? 
Darbs divplūsmu skolā nav 
vienkāršs, bet strādāt ar cil-
vēkiem nekad nav vienkārši. 
Mūsu skolā abas plūsmas sa-
dzīvo draudzīgi. Lielākā prob-
lēma ir mācību motivācijas 
trūkums, neticība saviem spē-

kiem, arī daudzas ģimenes ir 
grūtās situācijās. Pašvaldība 
strādā ar visu ģimeni kopā. 
Bieži bērnu vecāki daudz un 
smagi strādā, lai finansiāli 
nodrošinātu savus bērnus. 
Skolā regulāri strādājam ar 
ģimenēm. Katru gadu cenša-
mies uzaicināt interesantus 
lektorus, izglītojam vecākus, 
kopā ar viņiem apmeklējam 
nodarbības, cenšamies iz-
zināt vecākus interesējošas 
tēmas, par ko viņi vēlas vairāk 
uzzināt, piemēram, pusaudžu 

audzināšana, atkarība no „ga-
džetiem” u.c. Vecāki labprāt 
nāk uz skolu un mācāmies 
visi kopā. Nāk mammas, tēti 
un aktīvas ir audzēkņu vec-
māmiņas. Migrācija ietekmē 
daudzās ģimenēs notiekošo, 
aizbrauc vecāki, bērni paliek 
pie vecvecākiem, tas ietek-
mē jauniešus. Bet pēdējo 2 

gadu laikā ir vērojama pozi-
tīva tendence, vairāk ģimeņu 
atgriežas, nekā aizbrauc. Ir 
problēmas ar tiem, kuri uzsā-
kuši izglītību citās valstīs, bet 
visas problēmas ir risināmas 
un beigās visi audzēkņi ie-
kļaujas mācību procesā. Bēr-
ni mainās, pozitīvi, ir brīvāki, 
drošāki, jaunā paaudze prot 
izvērtēt citu domas un argu-
mentēt savu viedokli. Mācām 
skolēnus domāt un pieņemt 
lēmumus, nevis sekot instruk-
cijām. Liels sistēmas izaicinā-

jums ir mainīties pašiem un 
sagatavoties jaunā mācību 
satura ieviešanai. Skolā mēs 
vēlētos sagaidīt vairāk jauno 
pedagogu. 
Kas Jūsuprāt ir lielākais sa-
sniegums Jūsu darbā?
Manā uztverē 1. septembrī sa-
ņemt bērna rociņu un priecīgi 
satikt absolventus tie ir skais-
tie brīži. Lieliski, ka skolēns 
pārspēj Tevi, tas arī ir tas labā-
kais. Vai, kad bijušais skolēns 
nodod Tev sveicienus. Man 
ir gandarījums, ka konkursa 
vērtēšanas komisija ieraudzīja 
un novērtēja mūsu ikdienas 
darbu, ka skolas Ozolnieku 
novadā ir stabila vērtība un ir 
sakārtota darba sistēma, ka 
ļoti daudz ir izdarīts pa šiem 
gadiem un kāds to novērtē 
un saprot, ka mums ikdienā ir 
jāstrādā katra bērna individu-
ālās izaugsmes veicināšanai.
Ko plānojat paveikt Teteles 
pamatskolā 2019.gadā?
Mūsu mērķis ir palīdzēt bēr-
niem augt un darīt visu viņu 
labā. Saviem audzēkņiem 
mēs sniedzam atbalstu, pār-
liecību un spārnus. Šobrīd 
mēs gatavojamies izglītības 
reformai, jaunā mācību satura 
ieviešanai, kas sāksies Latvi-
jā. Tuvākais pasākums būs 7. 
februāri, kad skolas projektu 
nedēļā pie mums viesosies 
topošie pirmklasnieki no PII 
„Saulīte”, kuri spēlējoties va-
rēs pamazām iejusties skolas 

vidē.
Kādas Jūsuprāt ir mūsdienu 
izglītības sistēmas pozitīvās 
puses un lielākie izaicinājumi? 
Mēs paši visu laiku mācāmies 
un pārdomājam, kā pagriezt 
savu darbu no teorijas uz 
praktisku iemaņu apguvi. Mēs 
aizejam no sistēmas, kur mēs 
viņu mācam, un palīdzam 
pašam mācīties. Tas ir grū-
tāk,nekā vienkārši mācīt, bet 

mūsu pašreizējā dzīves reali-
tātē tas ir vienīgais, kas atliek, 
jo šobrīd pasaule mainās ļoti 
strauji. Pašiem ir jāsaredz 
problēmas, jāmeklē risinājumi 
un jābūvē sava dzīve.
Kādi ir Jūsu hobiji ārpus dar-
ba?
Spēku dod ģimene. Ir arī ho-
biji - esmu aizrautīga grāma-
tu lasītāja un ceļotāja. Mani 
iedvesmo daba un mūzika. 
Ceļojumus bieži apvienoju ar 
personīgo izaugsmi un pašizglī-
tošanos, kvalifikācijas celšanu. 
Trīs reizes, iegūstot Eiropas 

Skolēnu brīvlaikā radošās darbnīcas un veselīga izkustēšanās
piedalījās rotaļās, mācoties at-
raktīvi izpaust savas emocijas.  
"Foto būda" pulcināja draugus 
uz kopējo bildi, kam paši varē-
ja piemērot tekstu un ierāmēt 
atbilstoši Ziemassvētku te-
matikai. Vienā no telpām zēni 
iepazina robotiku, paši veidoja 

vienkāršas shēmas mehānis-
mus un uzreiz tos aizrautīgi 
izmēģināja.
Pie liela galda darbojās kupls 
pulks jauno keramiķu, kuri 
Rūķa vadībā meistarīgi veido-
ja nākamā gada simbolu- cū-
ciņas, sniegavīrus, dažādus 
trauciņus un dekorus. Bērnus 
priecēja aizraujoši eksperi-
menti angļu valodā, mazā 
ķīmijas un fizikas brīnumu 

laboratorija, kur pulcējās sa-
jūsminātu bērnu rinda. Lielajā 
sporta zālē visi varēja izkustē-
ties jautrās stafetēs un sporta 
spēlēs. Aizraujošais ziemas 
brīvdienu pasākums noslē-
dzās ar masu slidošanu OZO 
ledus hallē.
Uzrunātie jaunieši ir priecīgi 
par skolēnu brīvlaikā piedā-
vāto iespēju:
Karīna no Emburgas (14.g.): 
„Es atbraucu kopā ar skolotāju 
Ilzi Šucu un palīdzu viņai kera-
mikas darbnīcā. Tā ir forša ide-
ja skolēnu brīvlaikā rīkot šādu 
kopīgu pasākumu jauniešiem. 
Man patīk darboties ar mālu.”
Estere no Salgales (11 g.): 
„Man ļoti patīk slidot. Tā ir laba 
doma, ka jaunieši sanāk kopā 
un aktīvi darbojas brīvlaikā. 
Man patika šodien darboties 
keramikas darbnīcā un veikt 
eksperimentus ar sauso ledu.”
Ance no Ozolniekiem (9.g.): 
„Es brīvlaikā vēlos atpūsties 
un šodien darbojos kopā ar 
draudzeni. Abas no māla vei-
dojām traukus un glazējām pi-

parkūkas, veidojām kopbildi un 
spēlējām galda spēles. Notiekti 
abas iesim arī slidot."
Mihails no Ānes (14.g.): 
„Man patika darboties ar mālu 
un apgleznot piparkūkas. Man 
patika gan slidot, gan piedalī-
ties radošajās darbnīcās."
Roberts no Brankām (13.g.): 
„Es vienmēr vēlos aktīvi pava-
dīt laiku. Es šodien ar draugu 
piedalījos badmintona spēlē 
un veidojām figūriņas no māla. 
Abi arī slidosim. Tā ir ideāla 
izdeja, ka jaunieši sanāk kopā 
sportot, darboties un sadrau-
dzēties."
Marats no Ānes (11.g.):
„Šodien atbraucu izklaidēties. 
Ļoti patika robotikas nodarbī-
ba un darbošanās keramikas 
pulciņā. Šodien kopā ar citiem 
puišiem spēlēju arī florbolu un 
badmintonu. Super ideja, ka 
visi varam darboties kopā!”
Laura no Ānes (11..g.):
„Es brīvlaikā vēlos interesanti 
izklaidēties. Mums Teteles pa-
matskolā pirms brīvlaika pie-
dāvāja šo iespēju, un šodien es 

uz pasākumu atbraucu kopā 
ar lielu skolas kolektīva daļu. 
Es šodien priecājos, ka varēju 
glazēt piparkūkas, no māla 
izveidoju trauciņu un cūciņu. 
Man patīk radoši darboties 
un kaut ko izveidot savām ro-
kām. Jauki, ka ziemas brīvlaikā 
mums ir iespēja arī slidot. Lab-
prāt šādos apsākumos piedalī-
šos arī turpmāk." 
Nora no Ozolniekiem (8.g.):
„Mani šajā pasākumā uzaici-
nāja piedalīties skolotāja. Es 
šodien no māla izveidoju zirgu 
un sirsniņu, kā arī svētku ap-
sveikumu no papīra un glazēju 
piparkūkas.” 
Anna no Ozolniekiem (8.g.): 
„Man patīk aktīvi izpausties. 
Abas ar draudzeni esam prie-
cīgas par Ozolnieku novada 
uzlīmēm, ko saņēmām par 
aktīvu sportošanu. Tā ir forša 
iespēja jauniešiem satikties 
brīvlaikā un aktīvi pavadīt laiku 
kopā un sadraudzēties.”

Solvita Cukere

grantu, esmu devusies izzināt 
izglītības sistēmu uz ārvalstīm. 
Vēlos uzzināt ko jaunu un sa-
līdzināt izglītības sistēmu citās 
valstīs ar mūsējo. Tikai, izejot 
no savas ierastās vides, vari 
no malas paskatīties uz to, kas 
notiek. Es varu salīdzināt un 
teikt, ka mums ir laba un sta-
bila izglītības sistēma, esam 
paveikuši ļoti daudz, mums ir 
labs pašvaldības atbalsts.

Ko Jūs novēlētu Ozolnieku no-
vada skolēniem un iedzīvotā-
jiem 2019.gadā?
Es vēlētos patiekties saviem 
kolēģiem, audzēkņu vecākiem 
un bērniem, kuru dēļ mēs strā-
dājam un, kuri iedvesmo mūs. 
Es gribētu novēlēt uzdrošinā-
ties, nebaidīties, meklēt sevī 
spēkus un motivāciju. Mums 
novadā ir daudz labu cilvēku, 
ticot paši sev varam izdarīt 
vairāk. Vajag uzdrošināties un 
mums tas lieliski sanāk. Mūsu 
cilvēkos ir liels spēks!

Solvita Cukere

Turpinājums no 2.lpp,

Uzņemot VARAM rīkotā konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018” komisiju

Teteles pamatskolā mācību rezultāti gadu no gada ir stabili labi

PASAULE MAINĀS ĻOTI STRAUJI UN MUMS JĀIET LĪDZI LAIKAM
Intervija ar Teteles pamatskolas direktori Jeļenu Žoidi 
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Šajā mācību gadā Ozolnieku 
vidusskolas 19. decembra 
Pedagoģiskās padomes sēdē 
tika nobalsots par “Dimanta, 
zelta un sudraba liecību pie-
šķiršanas kārtību”. “Īpašo” 
liecību piešķiršanas mērķis 
ir motivēt un paslavēt 4.-12. 
klašu skolēnus par augstiem 
sasniegumiem mācībās:
• „Dimanta” liecību iegūst 

skolēns, kuram semestra 
noslēguma vērtējumi ir 9 un 
10 balles;

Kā redzams 1. attēlā, 4.b klase 
ir līderi „sudraba” liecību iegu-
vēju vidū, savukārt 6.a klase 
izvirzās līderos ar „zelta” liecī-
bu īpašnieku skaitu. Jāmin, ka 

Pēc 2. attēla redzams, ka  7.- 12. 
klašu grupā tika piešķirta vie-
na „dimanta liecība” 7.b klases 
skolniecei -Elīzai Zeltiņai. Šajā 

Esi aktīvs, radošs un ieinteresēts filmēt, fotografēt, montēt vai radīt 
zilus brīnumus? Tad Jauniešu TV ir tev! Nāc, izmēģini savas prasmes 
audio vizuālās mākslas mediju nodarbībās, kopā ar mūsu profesionāli 
Edgaru Pogožeļski. Nodarbības ir bez maksas. Neuztraucies, ja tev nav 
kameras, jo līdzi jāņem tikai labas domas un vēlme darboties. Gaidām 
tevi Ozolnieku Jauniešu centrā, Rīgas 29, otrajā stāvā, pirmdienās 
no plkst. 16.00-18.30. 

Milana Pivovara, Ozolnieku Jauniešu centra vadītāja

Arī 2008./2019.gada mācību 
gada noslēgumā paredzēts 
rīkot skolēnu apbalvošanu, 
nodrošinot līdzfinansējumu 
dalībai nometnē, ekskursi-
jā, godināšanas pasākumā 
un piešķirot stipendiju tiem 
mūsu novada pašvaldības 
izglītības iestāžu izglītoja-
miem, kuri uzrādījuši augs-
tus mācību sasniegumus, 
demonstrē labu un teicamu 
uzvedību, pierāda savu līdz-
dalību un motivāciju pieda-
līties dažādās ārpusskolas 
aktivitātēs novada un pla-
šākā mērogā. Ar Ozolnieku 
novada domes 2018.gada 
15.novembra lēmumu ir ap-
stiprināti jauni noteikumi 
“Ozolnieku novada izglītoja-
mo apbalvošana.”
Noteikumos aprakstītā kārtība 
attiecas uz izglītojamiem, kuri 
mācās Ozolnieku novada vis-
pārējās vai profesionālās ievir-
zes izglītības iestādēs un, kuru 
pamata dzīvesvieta ir deklarē-
ta Ozolnieku novadā.
Jauno noteikumu mērķis – 
motivēt kvalitatīvam mācību 
procesam, veicināt izglītojamo 
piederības sajūtu novadam, 
un mērķtiecīgu izaugsmi, no-
vērtējot sasniegumus vispā-
rējā un profesionālās ievirzes 
izglītībā, akcentējot mācību un 
radošas darbības, līdzdalību, 
lojalitāti un līderību.
Jaunā apbalvošanas kārtība 
paredz, ka Ozolnieku novada 
pašvaldība piešķir:
• dalību izglītojošā ekskursijā 

ne vairāk kā 36 izglītojama-
jiem - pa vienam no katras 
klases Ozolnieku novada 
vispārējās izglītības iestāžu 
3.-6.klašu grupā, ar iespēju 
piešķirt kopā līdz 5 papildvie-
tām pēc Komisijas ieskatiem;

•  līdzfinansējumu līdz 300 
EUR dalībai izglītojamā iz-
vēlētā nometnē, kopā 20 iz-
glītojamajiem – 14 no visām 
Ozolnieku novada vispārē-
jās izglītības iestādēm 7.-12.
klašu grupā un 6 no visām 
Ozolnieku novada profesio-
nālās ievirzes izglītības ies-
tādēm;

• pašvaldības stipendiju uz 
vienu mācību gadu (no sep-
tembra līdz maijam): trim 
izglītojamajiem, kuri turpina 
mācības Ozolnieku vidus-
skolas 10.-12.klasē, 75 EUR/

mēnesī apmērā un vienam 
Ozolnieku vidusskolas ab-
solventam, kurš turpina stu-
dijas augstskolā, - 150 EUR/
mēnesī apmērā;

• dalību godināšanas pasāku-
mā visiem izglītības iestādes 
pieteiktajiem Izglītojama-
jiem.

Izglītības nodaļa aicina pie-
teikties apbalvojumam līdz 
1.aprīlim, konkretizējot balvu 
fondu:
• Izglītības nodaļas organizē-

tas izglītojošās ekskursijas 
norises plānu, laiku un mar-
šrutu, 

• Izglītības nodaļas organizēta 
godināšanas pasākuma no-
rises datumu un vietu, 

• Pašvaldības stipendijas ap-
mēru, kā arī līdzfinansējuma 
apjomu dalībai skolēna izvē-
lētā izglītojošā nometnē. 

Izglītības iestādes administrā-
cija izskata pieteikumus, pār-
bauda iesniegtās informācijas 
patiesumu, apstiprina tos un 
nodod Domes ēkas 16.kabine-
tā Izglītības nodaļas izveidotā 
izvērtēšanas komisijā. Izglī-
tības iestādes administrācija 
par piešķirto apbalvojumu pa-
ziņo izglītojamajiem 5 dienu 
laikā pēc Komisijas lēmuma 
pieņemšanas.
   Lai pretendētu uz apbalvoju-
mu – izglītojoša ekskursija, vis-
pārējo izglītības iestāžu 3.-6.
klašu izglītojamie līdz 1.mai-
jam ar klases audzinātāja vai 
vecāku palīdzību aizpilda pie-
teikumu, norādot gan savus 
sasniegumus mācībās, olimpi-
ādēs un konkursos, gan aplie-
cinot dalību skolas un novada 
mēroga pasākumos. 
   Lai pretendētu uz apbalvo-
jumu – līdzfinansējums dalībai 
pašu izvēlētā izglītojošā no-
metnē, vispārējo izglītības ies-
tāžu 7.-12.klašu Izglītojamie un 
profesionālās ievirzes izglītības 
iestāžu Izglītojamie raksta un 
līdz 30.maijam savas izglītī-
bas iestādes administrācijai 
iesniedz motivētu pieteikumu 
iesnieguma formā, kurā ap-
raksta sevis izvēlēto izglītojošo 
nometni un pamato savu snie-
gumu šādos kritērijos:
• mācību sasniegumi;
• uzvedība izglītības iestādē;
• panākumi olimpiādēs, kon-

kursos, sacensībās;
• līdzdalība un aktivitāte sko-

las, novada un valsts līmeņa 
pasākumos;

• līderība, vienaudžu ideju pār-
stāvniecība, iniciatīvu virzī-
šana, īstenošana;

• cita būtiska informācija, ko 
ņemt vērā, izvērtējot skolēna 
sasniegumus.

   Lai pretendētu uz apbalvo-
jumu – Pašvaldības stipendija, 
Ozolnieku vidusskolas 9.-12.
klašu Izglītojamie un citu Ozol-
nieku novada skolu 9.klašu Iz-
glītojamie, kas plāno turpināt 
mācības Ozolnieku vidusskolā, 
raksta un līdz 30.maijam savas 
izglītības iestādes administrā-
cijai iesniedz motivētu pietei-
kumu iesnieguma formā, no-
rādot savu atbilstību šādiem 
kritērijiem:
• augsti mācību sasniegumi;
• laba un teicama uzvedība;
• panākumi mācību priekš-

metu olimpiādēs, konkursos, 
sacensībās;

• līdzdalība un aktivitāte sko-
las, novada un valsts līmeņa 
pasākumos;

• līderība, vienaudžu ideju pār-
stāvniecība, iniciatīvu virzī-
šana, īstenošana;

• cita būtiska informācija, ko 
ņemt vērā, izvērtējot skolēna 
sasniegumus.

   Lai izglītojamie saņemtu ap-
balvojumu – dalība godināša-
nas pasākumā, katra izglītības 
iestāde Izglītības nodaļai kopā 
ar pieteikumiem uz izglītojošo 
ekskursiju, iesniedz sarakstu ar 
izglītojamajiem, kuri uzrādījuši 
sasniegumus mācību priekš-
metu olimpiādēs, konkursos, 
kā arī sporta sacensībās.
Izglītojamie, kas pieteikti da-
lībai godināšanas pasākumā, 
var saņemt arī vienu individu-
ālo apbalvojumu (dalība eks-
kursijā, Pašvaldības stipendija 
vai līdzfinansējums dalībai iz-
glītojošā nometnē).
Katrs 9.-12.klašu izglītojamais 
var pieteikties gan Pašvaldības 
stipendijai, gan līdzfinansēju-
mam dalībai nometnē, bet sa-
ņemt var tikai vienu no minē-
tajiem apbalvojuma veidiem.
Informāciju par izglītojama-
jiem, kuri saņēmuši apbal-
vojumus, ievietos Ozolnieku 
novada mājas lapā: www.ozol-
nieki.lv un publicēs Ozolnieku 
novada Facebook.com profila 
ziņu lentē.

Ance Jaka,
Izglītības nodaļas vadītāja

NOTEIKUMI OZOLNIEKU NOVADA UZCĪTĪGĀKO 
SKOLĒNU APBALVOŠANAI 2019. GADĀ

• „Zelta” liecību iegūst sko-
lēns ar semestra noslēguma 
vērtējumiem 8, 9, 10 balles;

• „Sudraba” liecību iegūst 
skolēns ar semestra noslē-
guma vērtējumiem 7, 8, 9 un 
10 balles.

21. decembra Svētku līnijā tika 
piešķirtas 115 “Īpašās” lie-
cības, no tām 4 – dimanta, 
33 – zelta un  78 – sudraba 
liecības.

Turpmākajā attēlā ir redzams, 
kāds ir liecību sadalījums starp 
4.-6. klašu grupām.

1.att. Dimanta, zelta un sudraba liecību skaits 4.-6. klasei

2.att. Dimanta, zelta un sudraba liecību skaits 7.-12. klasei

“ĪPAŠĀS” LIECĪBAS
2018./2019.M.G. I SEMESTRĪ

4.-6.klašu grupā tika piešķirtas 
3 „dimanta” liecības - Sofijai 
Štrausai (4.b), Sārai Boitmanei 
(5.d), Lotei Pāvilsonei (6.b).

klašu grupā, kā līderis ir 7. b 
klase, kura izvirzās vadībā ar 
“Īpašo” liecību saņēmēju skai-
tu, kopumā 9 skolēniem.

AICINA 
DARBOTIES 
JAUNIEŠU 

TELEVĪZIJĀ

KĀ JAUNIEŠIEM REALIZĒT
SAVAS IDEJAS?
Lielākie mākslas šedevri un 
pārdrošākās idejas bieži ro-
das no pēkšņiem domu uz-
plaiksnījumiem. Daudziem 
jauniešiem ir idejas, bet tikai 
nedaudzi veltī savu laiku un 
pūliņus, lai tās attīstītu. Esam 
izstrādājuši uzskatāmu pa-
raugu, ar ko sākt, lai piepešo 
iedvesmas mirkli nepalaistu 
garām un varētu savu ideju 
realizēt. Nebaidies, nekaut-
rējies un vērsies pie sava 
jauniešu vadītāja!

Rita Īve-Zaķe,
Ozolnieku vidusskolas direktores vietniece mācību darbā
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Atbilstoši Bāriņtiesu liku-
ma 5.panta ceturtajā daļā 
noteiktajam, bāriņtiesa ne 
retāk kā reizi gadā sniedz 
pārskata ziņojumu par savu 
darbību. Ozolnieku novada 
bāriņtiesas (turpmāk – bā-
riņtiesa) lietvedībā 2018. 
gadā atradās 440 lietas 
(bērnu skaits - 581), tai skai-
tā 90 aktīvas lietas (bērnu 
skaits - 92).
Bāriņtiesā 2018. gadā tika 
ierosinātas 31 administratī-
vās lietas (bērnu skaits - 38) 
un pieņēmusi 51 lēmumus: 
- Par bērnu mantas pārvaldī-

bu -9;
- Par pārtraukto aizgādības 

tiesību atņemšanu un at-
jaunošanu -11;

- Atzinumu sniegšana pēc tie-
sas pieprasījuma - 4;

- Adopcijas lietās -3;
- Aizbildnības lietās -10;
- Par bērnu ievietošanu vai 

aprūpes izbeigšanu ilgsto-
šas sociālās aprūpes un 
rehabilitācijas institūcijā -3;

- Par viesģimenes statusa 
piešķiršanu -1;

- Par audžuģimenes statusa 
piešķiršanu -1;

- Par bērnu ievietošanu

Pārskats par Ozolnieku novada bāriņtiesas darbu 2018.gadā
   audžuģimenē -1;
- Par aizgādņa iecelšanu piln-

gadīgai rīcībnespējīgai per-
sonai – 5.

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 
17.pantā noteikto bāriņtiesa 
sadarbojas ar citām bāriņ-
tiesām, ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabili-
tācijas institūcijām, veselības 
aprūpes un izglītības iestā-
dēm, sociālajiem dienestiem 
un policijas iestādēm, lai no-
drošinātu bērna vai aizgād-
nībā esošas personas tiesību 
un interešu aizstāvību un 
informē pašvaldības sociālo 
dienestu vai citu atbildīgo in-
stitūciju par ģimenēm, kurās 
netiek pietiekami nodrošināta 
bērna attīstība un audzināša-
na un kurām nepieciešama 
palīdzība. 
Bāriņtiesa informējusi Valsts 
Policiju par fizisku, emocionā-
lu vardarbību pret bērniem 13 
ģimenēs.
Bāriņtiesa informējusi pašval-
dības sociālo dienestu par 5 
ģimenēm.
Pārtrauktas aizgādības tie-
sības 7 personām par 8 bēr-
niem. 
Ar tiesas spriedumu aizgādī-

Turpmāk ārvalstu adoptē-
tājs nevarēs adoptēt bērnu 
no audžuģimenes, izņemot 
gadījumu, ja ārvalsts adop-
tētājs būs bērna radinieks. 
Tāpat precizēts, kāda veida 
dokumenti ārvalsts insti-
tūcijai jāiesniedz Labklā-
jības ministrijai adopcijas 
gadījumos.  
Ministru kabineta noteikumi 
“Adopcijas kārtība”, paredz, 
ka turpmāk adoptētājiem 
būs obligāti jāapgūst speciāla 
mācību programma, jo ir bi-
juši gadījumi, kad par adop-
tētāju kļūst personas, kuras 
emocionāli nav nobriedušas 
adopcijas faktam vai kuru 
mērķis nav sniegt atbalstu ār-
pusģimenes aprūpē esošam 
bērnam. Tāpat ir noteikti kon-
krēti termiņi, kādos veicamas 
atsevišķas adopcijas proce-
sā ietilpstošās darbības, tai 

bas tiesības atņemtas 3 per-
sonām par 4 bērniem.
Ārpusģimenes aprūpē uz 
2018.gada 31.decembri at-
radās 30 nepilngadīgi bērni, 
tai skaitā:

- aizbildnībā – 24;
- ilgstošas sociālās aprū-

pes un sociālās rehabili-
tācijas institūcijā – 5;

- audžuģimenē – 1.

2018.gadā iecelti 4 aizbildņi, 
kuru aizbildnībā nodoti 6 ne-
pilngadīgi bērni.
Bāriņtiesu likuma 50.pants 
paredz, ka bāriņtiesa pēc 
tiesas pieprasījuma sniedz 
atzinumus, kas nepiecieša-
mi šādos gadījumos:

1) lai noteiktu kārtību, kādā 

izmantojamas saskars-
mes tiesības un tiesības 
uzturēt personiskas attie-
cības un tiešus kontaktus 
ar bērnu;

2) viena vecāka atsevišķas 
aizgādības noteikšanai;

3) aizgādības tiesību atņem-
šanai un atjaunošanai;

4) paternitātes atzīšanai vai 
apstrīdēšanai;

5) citos Civilprocesa likumā 
paredzētajos gadījumos.

Bāriņtiesa piedalījusies 24 
Zemgales rajona tiesas un 
Daugavpils tiesas sēdēs atzi-
numa sniegšanai atsevišķās 
aizgādības noteikšanai, ikdie-
nas aizgādības noteikšanai, 
saskarsmes tiesību izmanto-

šanas kārtības noteikšanai, 
aizgādības tiesību atņemša-
nai, adopcijas apstiprināšanai, 
personas atzīšanai par rīcības 
nespējīgu un aizgādnības no-
dibināšanu.
Bāriņtiesa sagatavojusi un 
iesniegusi tiesā prasības 
pieteikumus par aizgādības 
tiesību atņemšanu vecā-
kiem, kuri nenodrošina savu 
bērnu aprūpi un uzraudzību.
Bāriņtiesā 2018.gadā sa-
ņemts un izskatīts 132 ie-
sniegums, saņemtas 349 
vēstules, nosūtītas 565 vēs-
tules.
Civillikumā paredzētajos ga-
dījumos Ozolnieku novada 
bāriņtiesa sniedz palīdzību 
mantojuma lietu kārtošanā, 
gādā par mantojuma ap-
sardzību, kā arī izdara ap-
liecinājumus un pilda citus 
Bāriņtiesu likumā noteiktos 
uzdevumu.
Bāriņtiesas izdarīto aplie-
cinājumu skaits 2018.gadā 
saskaņā ar apliecinājumu 
reģistrā izdarītajiem ierak-
stiem – 273; iekasētā valsts 
nodeva – EUR 2651.14.

 Ilze Mangusa,
Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Pilnveidots un aktualizēts 
adopcijas process

skaitā atbildes sniegšanai par 
bērna ņemšanu pirmsadop-
cijas aprūpē, pirmsadopcijas 
aprūpes nodrošināšanu un 
termiņš prasības pieteikuma 
iesniegšanai tiesā par adop-
cijas apstiprināšanu, savukārt 
ārvalstu adoptētājiem būs jā-
sniedz pēcadopcijas ziņojumi.

Jaunā adopcijas kārtība bā-
riņtiesām paredz konkrētus 
un precīzus adopcijas proce-
sa termiņus, jo līdz šim tādu 
nebija. Konkretizētas arī kat-
ras bāriņtiesas funkcijas un 
izpratne par veicamajiem uz-
devumiem attiecībā uz adop-
tējamo un adoptētāju.
Tāpat paplašināts bāriņtie-
sām iesniedzamais informā-
cijas apjoms par potenciālo 
adoptētāju.

Raksts tapis sadarbībā
Labklājības ministriju

63084705          soc.dienests@ozolnieki.lv           Parka iela 4, Brankas, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3042

63084714; 29288473; 28611570             barintiesa@ozolnieki.lv            13.kabinets, Stadiona ielā 10, Ozolnieku novads, LV-3018

OZOLNIEKU NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS

OZOLNIEKU NOVADA BĀRIŅTIESA

Pabalsti audžuģimenei tiek piešķirti ģimenei vai personai, kas ieguvusi audžuģimenes statusu un, ar 
kuru Ozolnieku novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē: pabalsta 
apmērs viena bērna uzturēšanai, kurš ar Ozolnieku novada bāriņtiesas lēmumu ir ievietots Ozolnieku 
novada teritorijā deklarētā audžuģimenē, ir 350,00 euro mēnesī; pabalsta apmērs viena bērna uzturēša-
nai, kurš ar Ozolnieku novada bāriņtiesas lēmumu ir ievietots citas pašvaldības teritorijā deklarētā 
audžuģimenē, ir 250,00  euro  mēnesī; pabalsta apmērs par audžuģimenes pienākumu pildīšanu ir 
atkarīgs no audžubērnu skaita ģimenē:-par vienu audžuģimenē ievietotu bērnu -171eiro mēnesī; -ja 
ģimenē ievietoti divi bērni- 222,3 eiro mēnesī; -ja trīs un vairāk bērni-273,60 eiro mēnesī; vienreizējs 
materiāls pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei, atbilstoši bērna vajadzībām, tiek 
izmaksāts 143,00  euro  apmērā katram bērnam; pabalsts var tikt aizstāts ar apaviem, apģērbu u.c. 
bērnam nepieciešamām lietām.

OZOLNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS 
ATBALSTS AUDŽUĢIMENEI

noslēdz līgumu 
par bērna 

ievietošanu
audžuģimenē;

informē, 
izglīto un 
konsultē;

pieņem lēmumu 
par pabalsta un 

atlīdzības 
piešķiršanu vai 

atteikumu;

veic sociālo darbu 
ar bērna bioloģisko 
ģimeni un sniedz 
atbalsta funkciju 
audžuģimenei.

veic atlīdzības 
un pabalstu 

izmaksu;

pieņem lēmumu par bērna 
ievietošanu un izņemšanu no 

audžuģimenes;

informē un konsultē; sniedz informāciju
audžuģimenei par tiesībām

un pienākumiem.
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Uzņēmējiem, biznesa uzsā-
cējiem un pašvaldību uzņē-
mējdarbības speciālistiem 
jau no 2016. gada pieejami 
Zemgales plānošanas reģio-
na Zemgales Uzņēmējdarbī-
bas centra (ZUC) pakalpoju-
mi. Centra pamatmērķis ir 
koordinēt uzņēmējdarbības 
atbalstu Zemgales reģio-
nā un palīdzēt uzņēmējiem 
orientēties uzņēmējdarbī-
bas atbalsta iestāžu snieg-
tajos pakalpojumos. 
Informācija par ZUC pakalpo-
jumiem un aktuālajiem pasā-
kumiem atrodama centra mā-
jaslapā https://zuc.zemgale.lv. 
Kā būtiskākos centra pakal-
pojumus var minēt:
1)  konsultāciju nodrošināša-

na par Eiropas Savienības 
fondu, kā arī citu atbal-
sta programmu, finanšu 
resursu un pakalpojumu 
pieejamību reģionā;

2) Semināru, motivācijas un 
apmācības pasākumu or-
ganizēšana topošajiem 
un esošajiem uzņēmējiem 
par atbalsta iespējām uz-
ņēmējdarbības uzsākša-
nai, attīstībai un dažādo-
šanai;

3) Zemgales uzņēmēju un 
pašvaldību koordinēšana 
dalībai nacionālas un re-
ģionālas nozīmes izstādēs 
un gadatirgos (Balttour, 
Uzņēmēju dienas reģio-
nos, u.c.);

2018. gada nogalē norisinā-
jās divi studiju noslēguma 
darbu stipendiju konkursi 
enerģētikas jomā: Latvijas 
Elektroenerģētiķu un Ener-
gobūvnieku asociācijas, 
Augstsprieguma tīkls, Sch-
neider Electric un AS „Draka 
Keila Cables” sadarbībā ar 
RTU Attīstības fondu orga-
nizētais konkurss un Lat-
venergo studiju noslēguma 
darbu konkurss. Abos starp 
laureātiem un balvu ieguvē-
jiem līdztekus citiem ir mūsu 
novadnieks LLU Tehniskās 
fakultātes students Jānis 
Bērziņš.
Maģistra darbu konkurencē 
abos konkursos stipendijas 
piešķirtas Jānim Bērziņam par 
maģistra darbu “Temperatū-
ras grafika aprēķina metodikas 
izstrāde centralizēto siltumap-
gādes sistēmu efektivitātes 
uzlabošanai”. Darba zinātnis-
kais vadītājs ir asociētais pro-
fesors Vitālijs Osadčuks, un 
maģistrants 2018. gada vasarā 
absolvēja LLU Tehniskās fakul-
tātes maģistra studiju prog-
rammu “Lauksaimniecības 
inženierzinātne”.
Jāņa Bērziņa maģistra darba 
mērķis ir izstrādāt aprēķina 
metodiku centralizēto sil-
tumapgādes sistēmu (CSS) 
temperatūras grafika un hid-
raulisko parametru pārrēķinam 

Zemgales uzņēmējdarbības centrs
esošajiem un topošajiem uzņēmējiem

4) konsultatīvs atbalsts pie-
mērotu investīciju objek-
tu atrašanā potenciāliem 
investoriem un uzņēmē-
jiem;

5) Tīklošanās pasākumu, pie-
redzes apmaiņas braucie-
nu un tirdzniecības misiju/
uzņēmēju grupu vizīšu 
organizēšana – uzņēmēju 
grupu vizītes uz citiem re-
ģioniem vai valstīm;

Liela nozīme Zemgales plā-
nošanas reģionam, tai skaitā 
ZUC ir pašvaldību un citu in-
stitūciju koordinēšanā dalībai 
dažādos projektos, kas ļauj 
stiprināt pašvaldību kapacitā-
ti un paplašināt uzņēmējiem 
pieejamo atbalstu. Šobrīd 
Zemgales plānošanas reģions 
realizē 19 dažādus pārrobe-
žas projektus (vairāk informā-
cijas: https://www.zemgale.lv/
projekti/aktualie). 
Kā nozīmīgākos šī brīža 
projektus uzņēmējiem var 
minēt:
1) projekts “Zemgales uzņē-

mējdarbības atbalsta sis-
tēmas izveide un pieeja-
mība Zemgalē, Kurzemē 
un Ziemeļlietuvā”, kura ie-
tvaros izveidots mentoru 
tīkls, informatīvie materiāli 
eksporta noteikumiem 10 
dažādās valstīs (http://
www.kurzemesregions.
lv/es/Eksporta_noteiku-
mu_apkopojums), notiek 
semināri, apmācības, kā 
arī dažādas eksporta vei-
cināšanas aktivitātes;

2) 2019. gadā tiks uzsākts 
projekts “Pleskavas un 
Zemgales pārrobežu uz-
ņēmējdarbības atbalsta 
vides attīstība un veici-

nāšana”, kura ietvaros 
plānots apzināt un sniegt 
konsultatīvu un informa-
tīvu atbalstu uzņēmējiem, 
kas veic vai plāno veikt uz-
ņēmējdarbību starp Latvi-
ju un Krieviju. Tiks izveidoti 
izdales materiāli un bukle-
ti par eksporta iespējām 
starp Latviju un Krieviju. 
Uzņēmējiem ir iespēja 
pieteikties un iesaistīties 
mārketinga aktivitātēs: iz-
stādēs, B2B tirdzniecības 
misijās, biznesa forumos.

3) Noteikti, pieminēšanas 
vērta ir Zemgales kul-
tūras programma, kas, 
lai arī nav projekts, bet 
ar „Latvijas Valsts meži” 
atbalstu ļauj veidot pro-
jektus uzņēmējiem, kas 
balsta savu darbību uz 
novadam tradicionālo 
kultūras vērtību sagla-
bāšanu, popularizēšanu, 
attīstību. Zemgales Kultū-
ras programmas projektu 
konkurss tiek izsludināts 
katru gadu, saskaņā ar 
piešķirto finansējumu no 
Valsts kultūrkapitāla fon-
da. Projektu konkursā var 
piedalīties jebkura fiziska 
vai juridiska persona un 
pretendēt līdz pat 100% 
finansējuma projekta rea-
lizācijai.

Kontakti:
Zemgales plānošanas 
reģiona Zemgales 
uzņēmējdarbības centra 
vadītājs Nauris Pauliņš, tālr. 
26308486, e-pasta adrese 
nauris.paulins@zpr.gov.lv

Lauku partnerība “Lielupe” izsludina konkursu uzņēmējdarbības projektu ieviešanai

siltumtrašu siltuma zudumu 
samazināšanai. “Ceļot un re-
konstruējot dzīvojamās mājas, 
kas pieslēgtas pie CSS, tiek iz-
mainīta kopējā lietotāju piepra-
sītā siltuma jauda, kā rezultātā 
rodas nepieciešamība pārrē-
ķināt tīklu siltumtehniskos un 
hidrauliskos parametrus, lai 
siltumtīklos tiktu nodots tieši 
tāds siltuma daudzums, kāds 
ir nepieciešams un tie netiktu 
pārkurināti.  Tā kā šāds aprē-
ķins ir piņķerīgs un laikietilpīgs, 
maģistra darbā izstrādāju 
aprēķina metodiku, ko šādās 
situācijās var pielietot praktiski 
jebkuras sistēmas aprēķinam. 
Veicot teorētisku eksperimen-
tu, secināju, ka pārrēķinot SIA 
“Ozolnieku KSDU” sistēmas 
darbības parametrus atbilstoši 
izstrādātajai metodikai un ie-
viešot tos ekspluatācijā, siltu-
ma zudumi tiktu samazināti no 
19,7% līdz 15,2%, kā rezultātā 
siltumenerģijas pārdošanas 
tarifs samazinātos no 61,18 uz 
58,42 EUR/MWh,” skaidro J. 
Bērziņš.
LLU Tehniskās fakultātes stu-
diju programmas “Lietišķā 
enerģētika” studējošo darbus 
nozares pārstāvji atzinīgi vērtē 
ik gadu, tiem kļūstot par da-
žādu konkursu laureātiem un 
uzvarētājiem.

Solvita Cukere
sadarbībā ar LLU

Biedrība Lauku partnerība 
„Lielupe” izsludina atklāta 
konkursa projektu iesniegu-
mu pieņemšanas 6. kārtu 
Sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģijas Jelga-
vas un Ozolnieku novados 
ieviešanai. Kārta tiek izsludi-
nāta Eiropas lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
finansējuma saņemšanai rīcī-
bā: “Atbalsts nelauksaimnie-
ciskās uzņēmējdarbības, t.sk. 
lauksaimniecības produktu 
pārstrādes, lauku tūrisma un 
amatniecības attīstībai”.
Projektu iesniegumus varēs 
iesniegt no 2019. gada 28. 
janvāra līdz 2019. gada 28. 
februārim Lauku atbalsta 
dienesta Elektroniskās pie-

teikšanās sistēmā https://eps.
lad.gov.lv/login. Kopā ar pro-
jekta iesniegumu iesniedzams 
arī atbalsta pretendenta 
pašnovērtējums par projekta 
atbilstību vietējās attīstības 
stratēģijā attiecīgajai rīcībai 
noteiktajiem projektu vēr-
tēšanas kritērijiem, norādot 
katram kritērijam atbilstošo 
punktu skaitu un pamatojot 
punktu skaita atbilstību.
Atbalstam var pieteikties 
ikviens, juridiska persona, 
privātpersona, zemnieku 
saimniecība, individuālais ko-
mersants, biedrības un nodi-
binājumi, vietējā pašvaldība, 
kas vēlas uzsākt vai attīstīt uz-
ņēmējdarbību Ozolnieku no-
vadā. Nevar pieteikties esoši 

Mūsu novadnieka Jāņa Bērziņa darbs 
enerģētikā – viens no labākajiem Latvijā!

uzņēmumi, ja iepriekšējā gada 
apgrozījums pārsniedz 70 000 
EUR. 
ELFLA finansējuma atbalstu 
līdz 70% no projekta izmak-
sām var saņemt pamatlīdzek-
ļu iegādei, būvdarbiem, kā arī 
produkta vai pakalpojuma at-
pazīstamības veicināšanai. 

Raksts tapis sadarbībā ar Lauku 
partnerību "Lielupe"

Plašāka informācija ir pieeja-
ma partnerības mājas lapā 
www.partnerībalielupe.lv, 
sadaļā Leader 2014-2020. 
Papildus informācija un 
konsultācijas Lauku part-
nerībā “Lielupe”, Lielā iela 
5/7 (6. stāvs), Jelgava, tālr. 
26399946, e-pasts lielupe@
partneribalielupe.lv. 



12

Lai nodrošinātu bibliotekā-
ro pakalpojumu sniegšanu 
iedzīvotājiem, Ozolnieku 
novada dome nolēma no 
2018.gada 1.decembra at-
vērt Ozolnieku novada Cen-
trālās bibliotēkas Emburgas 
ārējās apkalpošanas punktu 
“Vīgriezes” Emburgā, Salga-
les pagastā.

Pirms tam Ozolnieku novada 
Cenu pagasta Jaunpēternie-
ku bibliotēka bija mazākā no 
novada piecām bibliotēkām, 
un no 2018.gada aprīļa tā dar-
bojās kā Ozolnieku novada 
Centrālās bibliotēkas struktūr-
vienība - ārējās apkalpošanas 
punkts, sniedzot bibliotekāros 
pakalpojumus Jaunpēternieku 
un Dalbes iedzīvotājiem trīs 
reizes nedēļā. 
Ar Ozolnieku novada domes 
2018.gada 23.augusta lēmu-
mu Nr.14 tika nolemts no 2018.
gada 1.septembra slēgt Ozol-
nieku novada Centrālās bib-
liotēkas ārējās apkalpošanas 
punktu Jaunpēterniekos līdz tā 
pārvietošanai uz piemērotām 
telpām, saglabājot iespieddar-
bu piegādi tiem apkalpošanas 
punkta klientiem, kuriem tas 
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Darbu uzsācis Ozolnieku novada 
Centrālās bibliotēkas ārējās 
apkalpošanas punkts Emburgā

nepieciešams veselības vai 
transporta problēmu dēļ.
Šobrīd Centrālās bibliotēkas 
ārējās apkalpošanas punktam 
ir rastas atbilstošas telpas 
pašvaldības īpašumā “Vīgrie-
zes” Emburgā, Salgales pa-
gastā, līdz ar to bija jāmaina 
ārējās apkalpošanas punkta 
nosaukums.
Ozolnieku novada Emburgā 
darbu ir uzsācis Ozolnieku 
novada Centrālās bibliotē-
kas ārējais apkalpošanas 
punkts. Aicinām Emburgas 
iedzīvotājus izmantot biblio-
tekāros pakalpojumus Em-
burgas apkalpošanas pun-
ktā pagasta pārvaldes ēkas 
cokola stāvā 2 reizes nedēļā 
pirmdienās no plkst. 9.00 
– 16.00, pusdienas pārtrau-
kums no plkst.12.00 - 13.00 
un ceturtdienās no plkst. 
12.00 - 18.00
Apkalpošanas punktā pieeja-
mas grāmatas, periodiskie 
izdevumi, datori, internets. 
Bibliotēkā pieejamas arī da-
tubāzes Letonika un Lursoft 
laikrakstu bibliotēka News – 
bez maksas. Ja lasītājiem ne-
pieciešamās grāmatas nav uz 
vietas, tās iespējams pasūtīt 
citās Ozolnieku novada bib-
liotēkās. Apkalpošanas centra 
darbiniece Daina lasītāju pulkā 
gaidīs ikvienu!

Evita Poča, Izglītības, kultūras 
un sporta daļas Kultūras nodaļas 

vadītāja

12. janvārī Ānes kultūras namā 
notika krāšņs ikgadējais aus-
trumu deju kluba "Oriental La-
dies" eksotisko deju koncerts 
"Ziemas pieskāriens". Sieviš-
ķīgajos deju svētkos piedalījās 
eksotisko deju centru ”Sanara” 
no Dobeles, ”Al Bahira” no Jel-
gavas, ”Oriental Ladies” no Jel-
gavas mākslinieces un viesi no 
deju klubiem ”Aīda” no Jelga-
vas, ”Allegria” no Rīgas, „Inda” 
no Jēkabpils, „Santa Flamenco” 
no Rīgas un ”Karkade” no Val-

2019.gads jauktajam korim 
“Līga” iesācies ar dalību XIII 
Starptautiskajā Daugavpils 
garīgās mūzikas festivālā 
“Sudraba Zvani”, kas jau 
13.reizi notika Daugavpilī, 
šogad no 10. līdz 13. janvā-
rim. 
Koris „Līga” ,diriģenta Jāņa 
Liepiņa vadībā, piedalījās 
konkursa programmā apakš-
grupā “Jaunā garīgā mūzika”, 
kur jāizpilda skaņdarbi, kas 
sarakstīti ne agrāk par 1970.
gadu. Desmit minūšu garajā 
programmā koris izpildīja trīs 
skaņdarbus: šī festivāla māks-
linieciskā vadītāja un projekta 
autora Jevgēnija Ustinskova 
“Stabat Mater”; Knuta Nīsteda 
(Knut Nystedt) “Gloria” un Olas 
Gjeilo (Ola Gjeilo) “Ave Gene-
rosa”. Noskaņas ziņā visi trīs 
skaņdarbi raksturojami kā sav-
starpēji atšķirīgi. Tas ļāva korim 
muzikālajā ziņā parādīt daudz-

Salgales pagasta Garozas Pa-
kalpojumu centrā “ Eži” ir ap-
skatāma gleznojumu un zīmē-
jumu izstāde “ Balts un Melns”.

Skaistas un sievišķīgas eksotiskās 
dejas Ānes kultūras namā

mieras.
Iespaidīgajā un emocionāli 
spilgtajā koncertā uz skatu-
ves kāpa kopumā vairāk kā 
50 graciozās dejotājas, mai-
not krāšņus tērpus katrā no 
uzstāšanās reizēm. Koncertā 
skatītāji ar skaļiem aplausiem 
uzgavilēja indiešu dejām, vē-
derdejotājām, flamenko rit-
miem, austrumu fantāzijām, 
kā arī arābu, spāņu un čigānu 
tautību nacionālajām dejām.

Solvita Cukere

MELNBALTAIS ŠARMS NOVADNIEKU ZĪMĒJUMOS

veidīgu sniegumu, no dziļa 
dramatisma pilna dziedājuma 
skaņdarbā “Stabat Mater” līdz 
prieka pilnai slavēšanai skaņ-
darbā “Gloria”. Koris konkursā 
ieguva augstu novērtējumu - 1. 
pakāpes diplomu, koru sacen-
sībā iegūstot 87 punktus no 
100 iespējamiem. 
Kora “Līga” diriģentam un 
koristiem pēc rezultātu pazi-
ņošanas bija patiess ganda-
rījums par sasniegto, jo kora 
sniegumu konkursā vērtēja 
starptautiska žūrija: Milan Ko-
lena (Slovākija), Ilona Bagele 
(Latvija), Rolandas Daugela 
(Lietuva), Rima Daugeliene 
(Lietuva), Lauris Goss (Latvija), 
Irina Pekarskaya (Baltkrievija), 
Inna Shorokhova (Krievija) un 
Edgars Znutiņš (Latvija). 
Koris garīgās mūzikas festivālā 
“Sudraba Zvani” piedalās jau 
trešo reizi, tomēr līdz šim tik 
augsts punktu skaits konkur-

Korim „Līga” 1.pakāpes diploms festivālā “SUDRABA ZVANI"

sa programmas vērtējumā vel 
nebija saņemts. 
Korim “Līga” no 2018.gada 
septembra ir jauns, entuzias-
ma pilns diriģents Jānis Liepiņš 
un arī katrs kora dalībnieks 
konkursā vēlējās parādīt la-
bāko sniegumu. Jāpiebilst, ka 
jauktais koris “Līga” ir atvērts 
jauniem dziedātājiem un jeb-
kurā brīdī ir iespēja pievieno-
ties kolektīvam. Īpaši tiek gai-
dīti dziedoši vīrieši. 
Par iespēju piedalīties konkur-
sā, pateicamies mūsu atbals-
tītājiem, vispirms, ģimenēm 
un tuviniekiem, kuriem nācās 
samierināties ar intensīvo kora 
mēģinājumu grafiku, un paš-
valdībai, kuras finansiālais at-
balsts ļāva piedalīties konkur-
sā, parādot sevi gan muzikālā, 
gan vizuālā kvalitātē. 

Līga Menģele,
„Līga” koriste

Tā ieved skatītāju telpā starp 
melno un balto, kur ir tūkstoš 
pelēkā nokrāsu. Izstādītie 
darbi atklāj, ka starp balto un 
melno attiecības ir dziļas un 
daudzslāņainas. Skatītājus 
izstādē ieinteresē arī autoru 
sastāvs.
Šoreiz  izstādīti Garozas glez-
nošanas studijas dalībnieku, 
kā arī viņu bērnu un maz-
bērnu, kuri izskoloti Mākslas 

skolās un augstskolās, radošie 
darbi. Izstādi kuplina arī Ga-
rozas pamatskolas skolotāju 
darbi, kas pārsteidz ar līniju 
smalko virtuozitāti.

Izstāde Garzozas pakalpoju-
mu centrā „Eži” ir apskatā-
ma līdz 4. februārim.

Anna Kaltigina, Garozas
gleznošanas studijas vadītāja 

Jaundzimušo novada
mazulīšu sveikšana.

30.
martā

Baltā galdauta
svētku svinības.

4.
MAIJĀ

Lieldienu lustes
pie Ozolnieku Tautas
nama.

22.
APRĪLĪ

Muzeju vakars
Ozolnieku novadā.

18.
MAIJĀ

Ozolnieku Novada
svētki.  

20.
JŪLIJĀ

Līgo pasākumi Salgalē,
Ānē un Jāņu pļavā
Ozolniekos.

23.
JŪNIJĀ

Kultūras sezonas
atklāšanas pasākums.

5.
oktobrī

Ziemassvētku
pasākumi novadā.

dec-
embrī

Valsts svētku
svinības.

18.
novembrī

Jaunumiem Ozolnieku novada kultūras dzīvē aicinām sekot www.ozolnieki.lv/kultura kā arī 
Ozolnieku novada un Ozolnieku Tautas nama jaunākajām ziņām sociālajā tīklā Facebook. 

Ozolnieku novada kultūras nodaļa aicina 
novadniekus, mājražotājus un tirgotājus aktīvi 
iesaistīties 2019. gada plānotajos lielākajos 
kultūras pasākumos!

Novada iedzīvotāji, uzņēmēji un tirgotāji ar saviem ierosinājumiem un sadarbības piedāvājumiem aicināti griezties

rakstot uz e-pastu:
Evita.Poca@ozolnieki.lv

vai zvanot pa tālruni
63050144.

Evita Poča,
Ozolnieku novada Kultūras nodaļas vadītāja
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Pēc 2018. gada 17. maija ap-
stiprinātajiem Noteikumiem 
par pašvaldības atbalstu 
sporta veicināšanai Ozolnie-
ku novadā tika saņemti vairāk 
nekā trīsdesmit iesniegumu 
no fiziskajām personām - in-
dividuālajiem sportistiem un 
sporta komandām, kā arī no 
sporta pasākumu organiza-
toriem ar lūgumu finansiāli un 
materiāli atbalstīt Ozolnieku 
novada sportistus. 

Ar noteikumiem var iepazī-
ties pašvaldības mājas lapā: 
www.ozolnieki.lv/sports/
sporta-nodala. 

Pašvaldības atbalsta sniegša-
nu organizē pašvaldības Ve-
selīga dzīvesveida un sporta 
nodaļa. 

Pašvaldība sniedz atbalstu sporta 
veicināšanai Ozolnieku novadā

PAŠVALDĪBAS SPORTISTIEM 
SNIEGTIE ATBALSTA VEIDI IR:
- pašvaldības finansējums, 
- pašvaldības materiālais at-
balsts (kustamas mantas un 
sporta bāzes),

-pašvaldības finansējums 
sporta pasākumu organizē-
šanai,

-pašvaldības informatīvais at-
balsts.

Visi sportisti, kuri bija pie-
teikušies šim vienreizējam 
atbalstam, tika veiksmīgi 
atbalstīti. Apkopojot esošos 
iesniegumus, varam pamatoti 
lepoties, ka Ozolnieku novadā 
ir vairāki sportisti, kuri ņem 
aktīvu dalību arī Pasaules un 
Eiropas čempionātos, kā arī ir 
vairāki Latvijas čempioni. 

Kārlis Trankalis, Veselīga
dzīvesveida un sporta daļas vadītājs

16. februārī Ozolnieki- Tau-
tas namā notiks pašval-
dības organizēts novada 
labāko sportistu godinā-
šanas pasākums „Ozolnie-
ku sporta laureāts 2018”, 
saskaņā ar 2018. gada 17. 
maija domes sēdē apstipri-
nātajiem Noteikumiem par 
pašvaldības atbalstu spor-
tista veicināšanai Ozolnieku 
novadā. Tajā tiks nosaukti 
un apbalvoti pagājušā gada 
Ozolnieku novada labākie 
sportisti un treneri, sporta 
skolotāji, komanda, kā arī 
pasniegtas balvas.

Svinīgajā pasākumā par 
sasniegtajiem panākumiem 
sportā vai sporta nozares 

attīstībā tiks godinātas:
• fiziskās personas – indivi-

duālie sportisti un sporta 
komandu dalībnieki, 

• sporta komandas, 
• citas personas, kuras at-

balstījušas vai veicināju-
šas sporta nozares attīs-
tību Ozolnieku novadā.

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

goda rakstu vai pateicības 
simbolu,

• izmaksājot naudas balvu.
Ierašanās uz pasākumu ar ie-
lūgumiem.

Kārlis Trankalis,
Veselīga dzīvesveida un sporta 

nodaļas vadītājs

5. janvārī Jūrmalas viesnīcā 
“Lielupe” otro reizi godinā-
ja 2018.gada Latvijas cīņas 
sporta veidu laureātus. Starp 
laureātiem, kuri pārstāvēja vis-
dažādākos cīņas sporta veidus 
dažādās vecuma grupās bija 

Pēc 2018. gada 17. maija apstiprinātajiem Notei-
kumiem par pašvaldības atbalstu sporta veicinā-
šanai Ozolnieku novadā tika saņemti vairāk nekā 
trīsdesmit iesniegumu no fiziskajām personām 
- individuālajiem sportistiem un sporta koman-
dām, kā arī no sporta pasākumu organizatoriem 
ar lūgumu finansiāli un materiāli atbalstīt Ozol-
nieku novada sportistus. 
Ar noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas 
lapā: www.ozolnieki.lv/sports/sporta-nodala. 

Markuss Tenčs – labākais Latvijas bokseris junioru grupā!
arī mūsu novada jaunais, spē-
cīgais bokseris no Ānes -Mar-
kuss Tenčs. Markuss junioru 
grupā U-17 tika atzīts par la-
bāko Latvijas bokseri. Markuss 
tika nominēts par augstiem 
sasniegumiem sportā. Viņš 
ir ieguvis 2018.gada Latvijas 
čempiona titulu un zelta me-
daļu savā svara kategorijā līdz 
60 kg. Vēl Markuss pērn izcīnī-
jis 9. vietu Eiropas čempionātā 
Anapā, Krievijā. Markuss tika 
apbalvots arī nominācijā –
„Perspektīvākais sportists”.
„Tā ir ļoti laba sajūta, būt kopā 
ar citiem sportistiem un cīnī-
ties gan par savu, gan Ozol-
nieku novada godu. Uz mani 

4. janvārī Šauļos norisinājās 
starptautiskās sacensības 
vieglatlētikā skolu jauniešiem 
vecuma grupā, kas dzimuši lai-
ka posmā no 2002. līdz 2003.
gadam. Sacensības norisinājās 

ikgadējās treniņu nometnes 
ietvaros, kur jaunie vieglatlēti 
tikās skolēnu brīvdienās no 
2.līdz 6. janvārim.
Mūsu novadniece no Salga-
les pagasta- Alise Kārkliņa 
(16.g.) sprinta distancē- 60 
m skrējienā U-16 vecuma 
grupā ar uzstādīto rezultā-
tu 8,51 sekundes, izcīnīja 1. 
vietu šajā distancē un mājās 
uz Ozolnieku novadu no Lie-

Novadniece Alise Kārkliņa izcīna kausu 
starptautiskās vieglatlētikas sacensībās

tuvas pārveda uzvarētājas 
kausu.
Alise Kārkliņas trenere Santa 
Lorence lepojas ar savas au-
dzēknes sasniegumiem:
” Priecājos par savu audzēkņu 

talantu daudzpusību, uzcītību 
un neatlaidību pretim sport-
iskajiem sasniegumiem. Ali-
se sacensību priekšskrējienā 
uzrādīja vēl labāku rezultātu 
- 8.45 sekundes. Alises uzvara 
ir nopelnīta sīvā konkurences 
cīņā, kur uzvarētājus vienu 
no otra šķīra vien sekundes 
simtdaļas. Esmu novērojusi, 
ka jaunajiem vieglatlētiem iz-
braukuma sacensībās un tre-

niņnometnēs ir pavisam cits 
sportiskais azarts.”
Alise ir priecīga par veiksmīgo 
startu, iesākot Jauno gadu ar 
uzvaru: ”Sāku trenēties pirms 
trim gadiem, sākumā bija ļoti 
grūti, jo mācījos arī Salgales 
mūzikas skolā. Visa nedēļa bija 
aizpildīta ar 2 treniņiem nedē-
ļā un sacensībām, un 3 die-
nām mūzikas skolā. Pagājušo 
gadu pabeidzu 8 gadu ilgas 
mācības mūzikas skolā, kas 
deva iespēju šogad nopietnāk 
trenēties un pievērsties spor-
tam. Tas, protams, ir attaisno-
jies. Arī 2018. gada 4. janvāri 
Šauļos ieguvu pirmo vietu 60 
metros, kas nesa lielu ganda-
rījumu. Sajūta bija lieliska, lai 
gan atrados sporta nometnē, 
kur trenējāmies trīs reizes die-
nā. Arī šogad, 2019. gadā, sevi 
pārsteidzu ar to pašu 1. vietu 
60 m distancē. Tas bija liels 
pārsteigums jau otro gadu pēc 
kārtas. Tas lika man noticēt, 
ka smags darbs, lai cik ļoti to 
reizēm negribas, tomēr attais-
nojas un piepilda sen gaidītus 
sapņus. Esmu ļoti pateicīga 
savai trenerei par iespēju tre-
nēties vieglatlētikā un piedalī-
ties sacensībās, jo kas gan var 
būt labāks par labu treneri un 
lielisku komandu!”

Solvita Cukere

liktās trenera, manu vecāku un 
novadnieku cerības vienmēr 
cenšos attaisnot,” sarunā uz-
sver novada izcilākais bokseris 
Markuss Tenčs.
Markusa treneris Aleksandrs 
Knohs uzskata: „Katras sacen-
sības veicina bokseru meis-
tarības izaugsmi, kā arī palīdz 
noskaidrot spēcīgākos jaunos 
bokserus junioru un čempio-
nātu izlases kandidātus dalī-
bai Eiropas un pasaules čem-
pionātos. 2019. gada Eiropas 
čempionāts šogad tiek plānots 
rudenī, Serbijā. Šobrīd notiek 
aktīva gatavošanās šī gada 
sacensībām.”

 Solvita Cukere 

Pašvaldības atbalsta sniegšanu organizē pašvaldības 
Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļa. 
Pašvaldības sportistiem sniegtie atbalsta veidi ir:
- pašvaldības finansējums, 
- pašvaldības materiālais atbalsts (kustamas mantas 
un sporta bāzes),
- pašvaldības finansējums sporta pasākumu organi-
zēšanai,
- pašvaldības informatīvais atbalsts.

Visi sportisti, kuri bija pieteikušies šim vienreizējam 
atbalstam, tika veiksmīgi atbalstīti. Apkopojot esošos 
iesniegumus, varam pamatoti lepoties, ka Ozolnieku 
novadā ir vairāki sportisti, kuri ņem aktīvu dalību arī 
Pasaules un Eiropas čempionātos, kā arī ir vairāki Lat-
vijas čempioni. 

Kārlis Trankalis
Veselīga dzīvesveida un sporta daļas vadītājs

Pašvaldība sniedz atbalstu sporta veicināšanai Ozolnieku novadā

OZOLNIEKU

SPORTA
LAUREATS

-

2018

Sveiks Ozolnieku 
novada labākos 

sportistus, komandas 
un trenerus
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5.un 6. janvārī mūsu novad-
nieks, motosportists Andris 
Grīnfelds startēja junioru pa-
saules čempionāta superen-
duro 2. posmā, kas norisi-
nājās Rīzā, Vācijā. Sportists 
kopvērtējumā izcīnīja 10. vie-
tu 28 dalībnieku konkurencē.
 „Šis ir pēdējais gads, kad 
varu startēt junioru čempio-
nātā, tāpēc katrs čempionāta 
posms man ir ļoti svarīgs. Lai 
iekļūtu finālā, man bija jāaiz-
vada kvalifikācijas brauciens. 
Kvalifikācijā es uzrādīju astoto 
ātrāko apļa laiku 28 dalībnieku 
konkurencē, kas man sniedza 
iespēju startēt finālā. Finālā 
iekļuva pavisam 14 sportisti,” 
sarunā uzsver Andris Grīnfelds.
Vieta kopvērtējumā tika no-
teikta, summējot motobrau-
cēja rezultātus trīs sacensību 

Andris Grīnfelds veiksmīgi startē
Pasaules čempionātā superenduro

fināla braucienos. Pirmajā no 
tiem Andris Grīnfelds finišēja 
devītais, otrajā – divpadsmi-
tais, trešajā – astotais, posma 
kopvērtējumā nodrošinot aug-
sto -10. vietu Pasaules čem-
pionātā.
Mūsu novadnieks A.Grīnfelds 
ar savu startu Vācijas posmā 
ir apmierināts un aizvadīta-
jiem diviem posmiem Pasau-
les čempionāta kopvērtējumā 
Andris Grīnfelds ieņem 15. vie-
tu. Junioru pasaules čempio-
nātam superenduro pavisam 
ir pieci sacensību posmi. Nā-
kamais posms norisināsies jau 
pavisam drīz- 26. janvārī Spā-
nijas galvaspilsētā Madridē. 
Novēlam mūsu novadniekam 
veiksmi nākamajos sacensību 
posmos!

Solvita Cukere

Pasaulslavenā boksera Maira 
Brieža treneris Sandis Kleins 
„Veču vakarā” janvārī vieso-
jās Ozolnieku Tautas namā un 
sniedza interviju „Ozolnieku 
Avīzei”.
Kas ir nozīmīgākais sportā - 
cilvēks vai sasniegumi?
Gan tas, gan tas. Sportiskajā 
izaugsmē abi ir svarīgi, ja būs 
tikai sasniegumi un ar cilvēku 
nebūs attiecības, tad nebūs arī 
rezultātu.
Vai ir kāds sportists, ko ir 
nācies trenēt un par kuru Tu 
vari apgalvot, ka viņa attiek-
sme ir piemērs citiem?
Bokserim Mairim Briedim bija 
laba attieksme pret sportu un, 
noteikti to var uzskatīt par pie-
mēru citiem. Šobrīd strādāju 
ar sportistiem un bokseriem 
no Ingušijas Republikas, kas ir 
viena no Krievijas Federācijas 
republikām Ziemeļkaukāzā. 
Viņiem ir jaudīgs ķermenis, viņi 

Sandis Kleins: ”Esmu vienkāršs čalis.”
dzīvo kalnu vidē un viņu reliģija, 
un ticība dzen viņus uz priekšu 
pretim sportiskajiem sasniegu-
miem. Protams, viņiem ir arī lie-
la atbildība  pret savu tautu un 
spēcīgs patriotisma gars. 

Kas ir tas, kas Tevi motivē? Tā 
ir iekšēja motivācija vai tas ir 
kaut kas no ārējās vides?
Varētu teikt, ka mani motivē 
sportistu ieguldītais darbs un 
viņu rezultāti. Pašam man pa-
tīk sagatavot cilvēkus sacen-
sībām, nevis vienkārši trenēt. 
Noteikti motivē lielas priekšā 

stāvošas sacensības.
Kas Tevi var “izsist no slie-
dēm”?
Ja viss neiet pēc mana plāna, 
ja ir sastādīts treniņu plāns 
un  līdz sacensību dienai pēk-

šņi notiek kādi starpgadījumi, 
kurus nav manos spēkos ie-
tekmēt. Vai ja nometnes laikā 
ir gadījusies kāda trauma, kas 
nav manā pārraudzībā, bet vēl 
kāds cits komandā ir kļūdījies. 
Sports ir Tava sirds lieta vai 
darbs?  
Es teiktu, ka sports ir sirdslieta, 

kas pārtapusi par darbu.
Ar ko Tu nodarbotos, ja tā ne-
būtu sporta joma?
Nevaru sevi iedomāties citā 
jomā. Man tiešām grūti iedo-
māties. 
Kas Tevi iedvesmo sportā?
Mani iedvesmo lieli panākumi 
un lieli notikumi, kas var būt 
gaidāmi priekšā.  Latvijas vēs-
tures pārrakstīšana, kad ir liela 
atbildība arī valsts un tautas 
priekšā. 
Kas ir trīs atslēgas, lai at-
slēgtu durvis uz augstiem 
sasniegumiem sportā?
Tās neviens neatklāj. 
 Kāda loma ir ģimenei profe-
sionālajā sportā? 
Ģimenei ir ļoti liela nozīme. 
Svarīgi, lai ģimene ir ar Tevi uz 
viena viļņa, jo ģimene var gan 
palīdzēt, gan nogremdēt. Ļoti 
svarīgas ir sportista un ģime-
nes attiecības.  Es cienu un 
nejaucos sportistu attiecībās 

ģimenēs, jo tā ir katra privātā 
lieta. 
Kam Tu esi pateicīgs par sa-
viem sasniegumiem?
Pateikties es varu tikai Dievam, 
jo viņš visu saliek kā vajag. Tas 
ir komandas darbs un, jāsakrīt 
arī pareizajam zvaigžņu stā-
voklim. 
Ko Tu novēlētu saviem preti-
niekiem ringā?
Nekad neko nenovēlu, bet sva-
rīgi, lai ir skaista cīņa!
Tavs elks?
Man tāda nav.
Bokseris zaudē cīņu vairāk 
emocionāli vai fiziski?
Emocionāli.
Tava 2019.gada vēlēšanās?
Sagatavot un iegūt ar bokseri-
em citās svara kategorijās pa-
saules čempionātā godalgotus 
titulus. 

Elīza Juste, Izglītības, kultūras un 
sporta daļas vadītāja

Ozolnieku Sporta skolas ai-
rētāji izcīnījuši trīs 1. vietas 
Vispārējās fiziskās sagata-
votības sacensībās Liepājā, 
kas norisinājās no 12. līdz 13. 
janvārim. 
Divu dienu garumā peldējām, 
skrējām garo izturības atspoli, 
īso atspoli, izpildījām flamingo 
testu, karāšanos pie stieņa, 
vingrinājām vēdera presi, vei-
cām lokanības vingrinājumus, 
tāllēkšanu no vietas un reakci-
jas ātruma uzdevumus.

OZOLNIEKU SPORTA SKOLAS 
AIRĒTĀJIEM GODALGAS SACENSĪBĀS

Ozolnieku Sporta skolas au-
dzēkņu sasniegumi:
U-10 grupā 1. vieta Jasmīnei 
Petrai Puriņai, 
U-10 grupā 1. vieta Matīsam 
Bērziņam,
 U-12 grupā1. vieta. - Leonar-
dam Pāvilsonam,
U-12 grupā Linards Laidiņš un 
Jānis Līcītis ieņēma 4. un 5. 
vietu.

Raksts tapis sadarbībā ar
Mārci Laidiņu, Ozolnieku

airēšanas klubs

Ar 2019. gada 1. janvārī ir 
stājies spēkā Ozolnieku 
novada domes sēdē 2018.
gada 15. novembrī pieņem-
tais lēmums reorganizēt 
Ozolnieku novada Sporta 
centru, to pievienojot Ozol-
nieku Sporta skolai.
Ozolnieku novada domes 
2006.gada 13.jūlijā apstip-
rinātajos Ozolnieku novada 
Sporta centra nolikumā ir 
noteikts, ka Ozolnieku no-
vada sporta centra mērķis 
ir veselīga un fiziski aktīva 
dzīvesveida popularizēšana, 
tā uzdevumi ir nodrošināt 
iespējas sporta meistarības 
pilnveidei un fizisko īpašību 
un spēju attīstībai, veselības 
uzlabošanai un nostiprinā-

Ozolnieku Sporta skolai pievienots Ozolnieku sporta centrs
šanai, interešu, spēju un ta-
lantu izkopšanai, lietderīgai 
brīvā laika un atpūtas orga-
nizācijai, kā arī organizēt un 
vadīt sporta pasākumus no-
vadā. 
Ar Ozolnieku novada domes 
2017.gada 11.jūlija lēmumu 
Nr.11 tika izveidota pašval-
dības administrācijas struk-
tūrvienība Izglītības, kultūras 
un sporta daļa, kuras uzde-
vumus veselīga dzīvesveida 
un sporta jomā īsteno Ve-
selīga dzīvesveida un sporta 
nodaļa.
Savukārt 2018.gada 15.maijā 
Latvijas Republikas Izglītī-
bas un zinātnes ministrijā 
Izglītības iestāžu reģistrā ir 
reģistrēta Ozolnieku novada 

domes dibināta profesionā-
lās ievirzes izglītības iestāde 
“Ozolnieku Sporta skola”, ku-
ras darbības pamatvirzieni ir 
izglītojošā, sporta un audzi-
noša darbība. 
Līdz ar to Ozolnieku novada 
Sporta centra funkcijas īste-
no Ozolnieku novada pašval-
dības administrācijas struk-
tūrvienība un jaundibinātā 
izglītības iestāde, bet Sporta 
centrs ir kļuvis tikai par to 
materiāltehnisko bāzi. Lai 
nepārklātos minēto iestāžu 
un struktūrvienību funkcijas, 
tika pieņemts lēmums reor-
ganizēt Ozolnieku novada 
sporta centru, pievienojot to 
Ozolnieku sporta skolai.

Solvita Cukere

Sportiskā un azartiskā gaisotnē 
ir aizvadīts janvāris, novadnieki 
priecājas par sniegu un salu, 
steidzot izbaudīt izgaismoto 
slēpošanas trasi un ziemas 
priekus Ozolnieku kalnā. Ce-
ram, ka mūsu novadā aug 
jaunā maiņa kamaniņu braucē-
jiem, skeletonistiem un bobsle-
jistiem!
Kamēr vieni bauda ziemas prie-
kus, tikmēr azartiskākie novada 
iedzīvotāji 20. janvārī sacen-
tās "Ozolnieku sporta spēļu 
2019" pirmajā posmā kur tika 
noskaidrota labākā komanda 
zolītē, kā arī tika noteikti no-
skaidroti labākie individuālie 
spēlētāji. Pasākums norisinājās 
Garozas pamatskolā. 
Prieks, ka sacensību dalībnie-
ki, neraugoties uz darāmajiem 
darbiem, brīvdienā steidzās 
izspēlēt kārtējo zolītes partiju. 
Turnīrā piedalījās vairāk nekā 

Baudām ziemu un uzsākam „Ozolnieku sporta spēles”! 
divdesmit dalībnieki, no kuriem 
tika noskaidroti labākie. Turnīrā 
tika izspēlētas piecas kārtas, 
kur izkristalizējās labākie zolītes 
spēlētāji:
VĪRIEŠU GRUPĀ:
1. vieta Ilmāram Apsītim “Ezar-
malas”,
2. vieta Imantam Leimanim 
“Emburga”, 
3. vieta Ervīns Dimperāns 
“Ozolkalns”.

SIEVIEŠU GRUPĀ:
1. vieta Velgai Lejniecei “Embur-
ga”,
2. vieta Danai Liepai “Embur-
ga”,
 3. vieta Dinai Štelmaherei “Zī-
ļuks”. 
Komandu kopvērtējumā pēc 
punktiem pārliecinoši 1. vietu 
ieņem komanda “Emburga” (152 
p.), 2. vietā “Ezarmalas” (94 p.), 
un 3. vietā ar nelielu punktu 

pārsvaru pār tuvākajiem seko-
tājiem ieņem komanda “Zīļuks” 
(69 p.), 4. vietā “Ozolkalns” (63 
p.), kā arī godpilno 5. vietu ie-
ņem komanda “Āne” (9. P.)

Aicinām sarosīties novada ak-
tīvākos iedzīvotājus un pieteikt 
savu dalību šajās sporta spēlēs, 
jo sacensības norisināsies visa 
gada garumā. Sacensības no-
risināsies katru mēnesi kādā 
no sporta spēļu Nolikumā 
minētajiem sporta veidiem. 
Ar Nolikumu var iepazīties 
pašvaldības mājaslapā www.
ozolnieki.lv (http://ozolnieki.
lv/sports/ozolnieku-spor-
ta-centrs/sporta-speles), kā 
arī var visu sīkāk noskaidrot pie 
sporta dzīves organizatoriem 
Ozolnieku novadā. 

Kārlis Trankalis, Veselīga
dzīvesveida un sporta nodaļas 

vadītājs
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KONSTATĒTIE PĀRKĀPUMI:
• par būves patvaļīgu būvniecību (LAPK 152.panta otrā daļa);
• par būves izmantošanu pirms tās nodošanas ekspluatācijā 

(LAPK 152. panta trešā daļa);
• par uzbūvēto konstrukciju konservācijas vai norobežošanas ne-

veikšanu, ja rezultātā tiek samazināta būves konstrukciju drošī-
ba, nestspēja vai noturība (LAPK 152.panta piektā daļa);

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes 
2018.gada 20.decembra lēmumu Nr.3 (protokols Nr.13)

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi 
Nr.24/2018

“Grozījumi Ozolnieku novada domes 
2009.gada 13.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.27/2009 „Ozolnieku novada pašvaldības 
nolikums” ”

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

Izdarīt Ozolnieku novada domes 2009.gada 13.oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.27/2009 „Ozolnieku novada pašvaldības nolikums”  
(turpmāk - Nolikums) šādus grozījumus: 

1. Svītrot 7.1.15., 8.3. un 9.punktus.

2. Izteikt 7.1.17.punktu sekojošā redakcijā:
 “7.1.17. Ozolnieku novada Centrālā, Vainu, Ānes un Garozas bib-

liotēkas;”

3. Izteikt 7.3.2.punktu sekojošā redakcijā:
 “7.3.2. SIA “Zemgales Veselības centrs.”

4. Papildināt 11.punktu ar 11.17.apakšpunktu sekojošā redakcijā:
 “11.17. Medību koordinācijas komisija.”

5. Aizstāt 24.punkta ievaddaļā vārdus “ar Vainu, Ānes, Jaunpēter-
nieku un Garozas filiālēm” ar vārdiem “un Vainu, Ānes un Garo-
zas bibliotēkas”, kā arī svītrot vārdus “Ozolnieku sporta centrs;”.

6. Izteikt 37.punktu sekojošā redakcijā:
 “37. Komitejas darba kārtību, lēmumu projektus, atzinumus par 

tiem, izziņas materiālus, deputātu iesniegumus, priekšlikumus 
un jautājumus domes sekretāre deputātiem nosūta elektroniski 
ne vēlāk kā trīs dienas pirms kārtējās un ne vēlāk kā trīs stundas 
pirms ārkārtas sēdes.”

7. Izteikt 48.punktu sekojošā redakcijā:
 “48. Domes sēdes darba kārtību, lēmumu projektus, atzinumus 

par tiem, izziņas materiālus, deputātu iesniegumus, priekš-
likumus un jautājumus domes sekretāre deputātiem nosūta 
elektroniski ne vēlāk kā trīs dienas pirms domes kārtējās un ne 
vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes.”

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs       Dainis Liepiņš

   Sadaļas nosaukums 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

2. Īss projekta satura izklāsts

3.Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

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

5.Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 

Sadaļas paskaidrojums 

No Medību likuma 29.panta piektās un sestās 
daļas izriet pašvaldības pienākums izveidot 
medību koordinācijas komisiju. Ar Ozolnieku 
novada domes 2018.gada 15.novembra 
domes lēmumiem ir nolemts veikt Ozolnieku 
sporta centra reorganizāciju, pievienojot to 
Ozolnieku sporta skolai, kā arī neatbalstīt 
turpmāku Ozolnieku pašvaldības dalību 
biedrībā “Zemgales reģionālā enerģētikas 
aģentūra”. Savukārt 2018.gada 28.augustā ir 
beidzies ar SIA “Āne EP” noslēgtā koncesijas 
līguma termiņš. 

Ar saistošajiem noteikumiem tiek aktualizēts 
Ozolnieku novada pašvaldības nolikums, 
papildinot nolikuma 11.punktu ar Medību 
koordinācijas komisiju; svītrojot punktus par 
Ozolnieku sporta centru, dalību biedrībā 
“Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra” 
un koncesijas līgumu ar SIA “Āne EP”, kā arī 
aktualizējot punktus par domes pastāvīgo 
komiteju un domes sēdes materiālu 
nosūtīšanu deputātiem. 

Nav attiecināms

Nav attiecināms 

Nav attiecināms 

Nav attiecināms 

Valentīna Braže    1929
Edgars Viziņš         1947
Vija Puiškina       1932

AIZSAULĒ 
AIZGĀJUŠI

Rolands Čakāns          1972
Arvīds Maķēns             1938
Kleopatra Kolosova   1944

Saistošo noteikumu Nr.24/2018 
„Grozījumi Ozolnieku novada domes

2009.gada 13.oktobra saistošajos  noteikumos 
Nr.27/2009 „Ozolnieku novada pašvaldības

nolikums” paskaidrojuma raksts 

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                 Dainis Liepiņš

• par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos 
pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā (LAPK 
75.panta otrā daļa);

• par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāša-
nas prasību pārkāpšanu (LAPK 106.panta pirmā daļa);

• par sabiedriskā miera traucēšanu (sīkais huligānisms) (LAPK 167.
pants).

Jana Vilciņa, Administratīvās komisijas priekšsēdētāja 

Ozolnieku novada domes Administratīvajā komisijā decembrī izskatīti desmit administratīvo pārkāpumu 
lietas, pārkāpējiem piemērojot brīdinājumus un naudas sodus. Par administratīvo pārkāpumu protokolos 
fiksētajiem pārkāpumiem ir piemēroti naudas sodi par kopējo summu 590.00 EUR.

Anatolijs Maslovs       1931
Dzidra Čapkovska      1932



PĒC 28 GADIEM BARIKĀŽU LAIKS TURPINA 
DZĪVOT TAUTAS ATMIŅĀ
No 17. Līdz 20.janvārim, pieminot pirms 28 gadiem bojāgājušos un, atceroties trauksmainos Latvijas vēstures pavēr-
sienus, uz atceres pasākumiem, atmiņu stāstiem un dokumentālās filmas „Barikādēm 25" noskatīšanos, piemiņas 
brīžos Ozolnieku novada skolās un kuplā skaitā arī piemiņas skvērā Brankās, pulcējās trīs novadnieku paaudzes.
Atceres pasākumos starp paaudzēm raisījās interesantas sarunas, kur uzrunātie barikāžu dalībnieki aicināja mūs ikdienā 
vispirms nojaukt „barikādes” sevī, kas traucē atgriezties pie tām garīgajām vērtībām un vienotības sajūtas, kas mums bija 
1991. gada janvārī.
Atmodas laika notikumu aktīvists no Salgales pagasta Edgars Buls dalījās personīgajā redzējumā par 1991. gada norisēm 
toreiz un šodien- pēc 28 gadiem: „1991. gada barikāžu notikumos es personīgi biju klāt visu laiku- no 13. līdz 27. janvārim. 
Barikādes tika celtas dienu pēc tam, kad padomju armijas daļas un speciālās nozīmes vienības uzbruka Viļņas televīzijai, 
nogalinot 13 cilvēkus. Latvijā tā bija nevardarbīgās pretošanās izpausme, masveidīga gatavība aizsargāties bez ieročiem. 
Mani toreiz pārsteidza Latvijas cilvēku mobilizācijas gatavība, cilvēku vēlme aizstāvēt savu Dzimteni, līdz šim nepieredzēta 
tautas vienotības sajūta un gara spēks. Neviens netika spiests doties uz barikādēm. Tā bija katra cilvēka brīva izvēle. Mani 
pārsteidza, ka arī daudzas krievu tautības sievietes nesa pārtiku barikāžu aizstāvjiem. Janvāru barikāžu laiks bija brīdis, kad 
nācijas vairākums izšķīrās par brīvību.”
Diskutējot ar novada jauniešiem novada barikāžu dalībnieki izteica cerību, ka kāds no viņiem, iespējams, būs nākamais Latvi-
jas politiskais līderis, aicinot jauniešus būt zinošiem, darbīgiem un, aktīvi iesaistīties sava novada un valsts dzīvē. 
Uzrunātie jaunieši atzīst, ka dzirdēt novada cilvēku atmiņas par barikāžu laiku ir interesantāk nekā lasīt par to vēstures grā-
matās, uzzinot kaut ko jaunu par tā laika notikumiem un tajā iesaistīto cilvēku likteņiem. Jauno novadnieku klātbūtne atceres 
pasākumos apliecina, ka viņiem šī Latvijas vēstures lappuse nav vienaldzīga.
Jau pagājuši 28 gadi kopš barikāžu laika, kad Latvijas iedzīvotāji apliecināja uzticību neatkarīgai Latvijas valstij. 1991.gada jan-
vārī arī cilvēki no Ozolnieku ciema uzņēmumiem dežurēja pie Augstākās Padomes un Televīzijas centra Zaķusalā. Šī vēstures 
notikuma sakarā atceramies arī Ozolnieku melioratorus, jo viņi ar uzņēmuma vadības atbalstu organizēti piedalījās objektu 
sardzē. Uzņēmuma rīcībā bija lielā lauksaimniecības tehnika, ko izmantoja objektu aizsardzībā visu barikāžu laiku. Uzņēmuma 
vēstures dokumentos parādās 164 barikāžu dalībnieki. Aktīvi barikāžu notikumu dalībnieki bija arī LLA (tagad LLU) Mācību un 
pētījumu mežsaimniecība 15 darbinieki. Nozīmīgs ieguldījums no mežsaimnieku puses bija malkas piegādes barikāžu uguns-
kuriem. Laikā, kad informācija mainījās nemitīgi un brīžos, kad bija nepieciešama palīdzība vai iejaukšanās, tauta apbrīnojami 
spēja koordinēties un saliedēties.
Edgars Buls atceras: „1991.g. janvāra notikumos arī mūsu mājinieki atbalstīja novadniekus, kuri bija uz barikādēm, cepa un 
veda uz Rīgu pīrādziņus, tēju, maizītes. Kad 20. janvāra vakarā sākās uzbrukums Iekšlietu ministrijas ēkai un bojā gāja pieci 
cilvēki, bijām ļoti uztraukušies un pa īstam apjautu situācijas nopietnību. Žēl to cilvēku, kuri tajās dienās zaudēja dzīvību. At-
ceros, kā ar satrauktu sirdi gaidījām katru jaunu ziņu no radio, jo televīziju bija ieņēmuši omonieši. Tas patriotisms, kas valdīja 
tajās dienās, ir neaizmirstams.”
Māris Ainārs, barikāžu notikumu dalībnieks, atklāj izjūtas pirms 28 gadiem: „Ir gandarījums par to, ko mēs sasniedzām, stāvot 
uz barikādēm. Atskatoties uz to dienu notikumiem saprotam, ka riska cena bija ļoti augsta, tāpēc brīvība, kuru ieguvām ir 
tikpat vērta. Atcerēsimies, ka tā laika vienotība ir ne mazāk svarīga arī šodien.”
Irēna Pauloviča Salgales pamatskolas direktore: „Tas bija lielu pārmaiņu un arī lielu iespēju laiks, par ko pastāvīgi ir jāatgā-
dina tiem, kas šīs atmiņas nesīs tālāk. Liels paldies visiem, kuri toreiz iestājās par Latvijas valsts brīvību!” Katrs tēvs un māte, 
vectēvs un vecmāmiņa saviem bērniem un mazbērniem spēj pastāstīt savas- ļoti personīgas barikāžu laika atmiņas. Lai šīs 
mūsu tautai neaizmirstamās dienas un atmiņu ugunskuri vienmēr atgādina, ko nozīmē cilvēku spēja sanākt kopā un paveikt 
šķietami neiespējamo! 

Solvita Cukere

Mūžībā aizgājis
Ozolnieku novada patriots,
barikāžu dalībnieks Gunārs Sproģis
Vēl 11.oktobrī skvēra „Brīvības gaisma” atklāšanas pasākumā Gunārs Sproģis dalījās savās atmiņās par barikāžu laikiem. Šo vietu viņš 
jau tūliņ pēc barikādēm iecerēja veltīt šiem vēsturiskajiem notikumiem. Pēc viņa iniciatīvas tur tika iestādīti ozoliņi un tagad izveidots 
skvērs. Gunārs savā būtībā bija patriots jau tad, kad kopā ar vietējiem vīriem strādāja saimniecībā „Lielupe” par zooinženieri. Viņš 
ieklausījās vecāko vīru stāstos, interesējās par vēsturi, iesaistījās Tautas frontē, brauca uz barikādēm. Kā pagasta vecākais kopā ar 
Gunti Rozīti centās latviskot agrāko Lielupes ciematu (tagad Brankas). Gunārs pazina savu pagastu un tā ļaudis, zināja nostāstus 
par šo vietu. Arī mūža nogalē viņš nebija vienaldzīgs, bet atrada iespējas kā, sadarbībā ar vietējo uzņēmumu SIA „UPPE”, pabeigt 
izveidot sen loloto ideju par barikāžu piemiņas vietu Brankās mūsu tautas vēsturei. Mazais, rudenī stādītais ozoliņš, piemiņas vietā 
glabās stāstu par notikumiem un cilvēkiem ar degsmi un pārliecību sirdī. Arī par Gunāru Sproģi. Viņš tagad to visu vēros no mākoņa 
maliņas. Izsakām visdziļāko līdzjūtību Gunāra Sproģa tuviniekiem, viņu mūžībā pavadot. Glabāsim sirdīs gaišā piemiņā mūsu novada 
un Latvijas patriotu.

Ingrīda Krieķe,
Ozolnieku novada centrālās bibliotēkas vadītāja

Novada ļaudis dalās barikāžu laika atmiņās

Barikāžu atceres piemiņas vieta Brankās

Barikāžu dalībnieku atmiņas ir emocionāli spilgtas

Pasākumā uzstājās grupa "Urbix"


