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Kāzas ir svarīgākais un 
atbildīgākais notikums 
jaunlaulāto dzīvē. Šis ir 
pirmais jaunās ģimenes 
kopīgais notikums, kas 
apveltīts ar spilgtiem un 
atmiņās paliekošiem 
mirkļiem un emocijām. 
Šogad Ozolnieku novads var 
lepoties ar 107 salaulātiem 
pāriem!
Desmit pāri savu laulību 
izvēlējās reģistrēt ārpus 
dzimtsarakstu nodaļas 
telpām – ”Ānes muižā”, 
„Aučos”, Sociālās aprūpes 
centrā ”Zemgale”, kā arī savā 
privātīpašumā. 
Septiņpadsmit pāri laulību 
reģistru parakstīja 
Ozolnieku Dzimtsarakstu 
nodaļas kabinetā.
Laulības ir vienkāršākais 
solis kā juridiski sakārtot 
kopdzīves attiecības, kā arī 
vienīgais veids, kā pašas 
personas var sniegt drošību 
ģimenes locekļiem, kuri nav 
asinsradinieki.
Visbiežāk kopdzīves 
attiecību riski rodas smagās 

Ozolnieku novads - “Ģimenei
draudzīgākā pašvaldība” Latvijā

un sarežģītās dzīves 
situācijās, kad kāds no 
partneriem iet bojā, ir 
nopietnas veselības 
problēmas, attiecības 
izbeigušās, situācijās, kas 
rodas uzturlīdzekļu vai 
kopīga īpašuma sadalē. 
Starp terminiem “laulību 
reģistrācija” un “kāzas” nav 
liekama vienlīdzības zīme, jo 
pastāv daudzas iespējas, kā 
laulību reģistrācijas dienu 
padarīt īpašu un 
neaizmirstamu, arī 
neieguldot lielus līdzekļus 
kāzu organizēšanā. 
 Tu esi droša, un es esmu drošs,
Pārējais viss ir aizejošs.
Pārējais viss no dzīves šīs
Tā kā mākonis izdzisīs.
Tu esi. Es esmu. Pārējais viss
Tā kā lapas no kokiem ris.
Pārējais – tas ir pārejošs.
Tikai tu esi droša, un es esmu 
drošs. /I.Ziedonis/
Drošu un pārliecinošu 
Jauno 2018.gadu!

Diāna Pavlovska,
Ozolnieku novada Dzimtsarakstu 

nodaļas vadītāja

2017. gadā Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija 
(VARAM) pirmo reizi 
organizēja konkursu 
“Ģimenei draudzīga 
pašvaldība”. 14. decembrī 
tika sveiktas konkursa 
uzvarētājas trīs 
pašvaldību grupās un 
nosaukta gada ģimenei 
draudzīgākā 
pašvaldība Latvijā- 
Ozolnieku novads, kā 
arī pasniegtas balvas 
īpašās nominācijās. 
Apbalvošanas 
ceremonija 
pasākums notika 
Rīgas Motormuzejā.
Pasākumā piedalījās 
pašvaldību – konkursa 
dalībnieku pārstāvji, 
kuri tika iepazīstināti ar 
valsts plānotajiem 
pasākumiem pašvaldībām 
ģimeniskas vides 
veicināšanai 2018. gadā. 
Konkursā piedalījās 55 
pašvaldības, kas tika 
vērtētas trīs pašvaldību 
grupās – republikas nozīmes 
pilsētu pašvaldības, 
reģionālas nozīmes 
attīstības centru novadu 
pašvaldības un pārējo 89 
novadu pašvaldības. 
Informāciju par sniegtajiem 
pakalpojumiem pašvaldības 
iesniedza vasaras sākumā, 
oktobrī norisinājās 
iedzīvotāju balsojums, bet 
novembra otrajā pusē un 

decembra sākumā konkursa 
žūrija apmeklēja deviņas 
pašvaldības – konkursa 
�nālistes, kas tika izvēlētas, 
pamatojoties gan uz 
iesniegtajiem datiem, gan 
iedzīvotāju balsojumu. 
Konkursa uzvarētājas tika 
noteiktas, pamatojoties uz 
konkursa komisijas vērtējumu 
pēc vizītēm pašvaldībās.

Par ģimenēm 
visdraudzīgāko tika atzīts 
Ozolnieku novads, iegūstot 
augstāko konkursa 
komisijas vidējo vērtējumu 
otrajā kārtā no visām 
pašvaldību grupām. 
Republikas nozīmes pilsētu 
pašvaldību grupā uzvarēja 
Daugavpils pilsētas 
pašvaldība. Reģionālas 
nozīmes attīstības centru 
novadu pašvaldību grupā – 
Siguldas novada pašvaldība. 
Savukārt pārējo 89 novadu 
pašvaldību grupā pirmo 
vietu izcīnīja Olaines novada 
pašvaldība. 
"Ozolnieku novada 

iedzīvotāju skaits ik gadu 
pieaug, un tas visspilgtāk 
apliecina, ka Ozolnieku 
novads ir lieliska mājvieta 
ģimenēm ar bērniem,” atzīst 
Ozolnieku novada domes 
priekšsēdētājs Dainis Liepiņš. 
“Pie mums ir svaigs gaiss, 
plaša dažādu sportisko 
aktivitāšu pieejamība, ērti 
gājēju celiņi pastaigām, 

daudzveidīgi 
bezmaksas pasākumi 
un daudz jaunu 
cilvēku apkārt.”
Konkursa uzvarētāja 
- Ozolnieku novada 
pašvaldība no 
VARAM balvā 
saņēma 20 000 eiro 
ģimenēm noderīgu 
pasākumu 
veicināšanai 2018. 
gadā. 

Konkursa �nālistes un 
uzvarētājas dažādās 
nominācijās saņēma dažādas 
balvas no konkursa 
atbalstītājiem. Ir neizsakāms 
prieks par ieguldīto darbu, par 
iedzīvotāju atbalstu un 
novērtējumu!
Esam lepni par Ozolnieku 
novadu un mūsu ģimenēm! 
Šis tituls mums būs kā papildu 
motivācija - darīt aizvien 
labāk!

Raksts tapis sadarbībā ar Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministriju.

Ozolnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļā šogad
laulība reģistrēta 107 pāriem!

Ziemassvētki un Gadumija ir laiks, kad apstājamies ikdienas steigā, pavadām 
laiku ar mīļajiem, vēlam viens otram labu un pasniedzam sarūpētās 

dāvanas. Laikā, kad mums pietrūkst sniega, lai balto un tīro radām paši ar 
savām domām, vārdiem, smaidu, attieksmi un darbiem! Ozolnieku novads 
gadu desmitiem ir bijis slavens ar sportiskiem panākumiem un draudzīgs 

ģimenēm ar bērniem. Novēlu, lai arī nākotnē mūsu novads ir vieta, kur kuplo 
un bērnus audzina stipras ģimenes!

Lai Jaunajā gadā mūsu novads top sakārtotāks, jo vēlamies šeit pavadīt 
skaistākos savas dzīves mirkļus! Novadnieku ģimenēs, lai valda sirdsmiers, 

sapratne, savstarpēja mīlestība un atbalsts!

Lai miers un mílestíba ir júsu mãjãs,
Lai veseli ir júsu bérni,�

Lai galdã netrúkst maizes rieciena,
Lai domãs ir labestíba, bet rokãs dãsnums!

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs
Dainis Liepiņš



«Ozolnieku Avīze»
Metiens – 3500 eks. Iznāk reizi mēnesī.
Reģistrācijas Nr. 00702098
Izdevējs: Ozolnieku novada dome, adrese: Stadiona iela 10,
Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018
Redaktore: Solvita Cukere
Tālr. 29448482, e-pasts: avize@ozolnieki.lv
Iespiests: SIA «Jelgavas tipogrāfijā» 
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Ozolnieku Avīzi» obligāta. 
Par rakstos minētajiem faktiem atbild autors. 

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

N
O

VA
DA

 A
TT

ĪS
TĪ

BA
d
e
c
e
m
b
r
i
s
 2
01
7 2

valsts iestāžu pakalpoju-
mus:
• Valsts sociālās 

apdrošināšanas aģentūra- 
slimības, bērna 
piedzimšanas, bērna 
kopšanas pabalsti u.c.

• Valsts ieņēmumu dienests – 
algas nodokļu grāmatiņu 
iesniegšana, izņemšana, 
gada ienākumu deklarāciju 
iesniegšana u.c. 

• Lauksaimniecības datu 
centrs – mājas (istabas) 

Jau iepriekš aizsāktais 
darbs pie gājēju celiņa no 
Ozolnieku dzelzceļa stacijas 
līdz Brankām projekta ir no 
jauna aktualizēts. Esošajā 
projektā celiņa izbūve bija 
sadalīta trīs kārtās. ”Šobrīd 
Ozolnieku novada Būvvalde 
strādā pie projekta 
izmaiņām, lai par 150 
tūkstošiem EUR plānotie 
darbi iekļautu ne tikai 
nelielu ceļa posmu līdz 
„Dižozoliem ”, bet divreiz 
garāku posmu - līdz valsts 
nozīmes ceļam A8 Rīga - 
Šauļi. Mēs vēlamies 
pārtaisīt projektu tā, lai 
ekonomējot pašvaldības 
līdzekļus, darbi tiktu veikti 
par aptuveni to pašu 
summu divas reizes garākā 
ceļa posmā. Plānojam 
esošajā projektā pārcelt ietvi 
ceļam otrā pusē - kreisajā 
pusē virzienā uz Brankām, 
tā ievērojami ekonomējot 
līdzekļus ceļa līkuma 
izbūvei. Iegūsim ne tikai 
īsāku izbūvējamo ceļa 
posmu, bet atsacīsimies arī 
no gājēju celiņa pacelšanas. 
Gājēju un arī braucēju 
drošībai celiņš no braucamā 
daļas būs norobežots ar 
aizsargbortu. Projekta 
risinājumos, paredzēts 
neaizbērt grāvjus, bet 
braucamās daļas platumu 
sašaurināt par 1m. Valsts 
nozīmes A8 ceļa īpašnieka – 
Latvijas Valsts ceļu (LVC) 
ziņā paliks jautājums, kā 
gājējiem tikt pāri A8 šosejai, 
kas iespējams tiks sakārtots, 

izbūvējot rotācijas apli A8 
un Branku ceļa krustojumā 
V- 1068, par ko ar LVC ir 
panākts kopējs konceptuāls 
viedoklis”, informē 
Ozolnieku novada 
Būvvaldes vadītājs Arvīds 
Račinskis.
Uz šo brīdi jau ir sagatavots 
jauns projektēšanas 
uzdevums projekta 
izmaiņām un ir pieprasīti 
jauni tehniskie noteikumi 
no LVC. Līdz ar to tuvākajā 
laikā atsāksies 
projektēšanas darbi. Jau 
nākamā gada pavasarī varēs 
noritēt iepirkums izbūves 
darbiem un gājēju celiņam 
no Ozolnieku dzelzceļa 
stacijas līdz A8. Gājēju 
celiņam nākamgad ir jābūt 
izbūvētam. Vienlaikus 
projekta ietvaros tiks 
atrisināta arī droša iespēja 
gājējiem šķērsot dzelzceļu 
ar nokļūšanu līdz peronam, 
ko iepriekšējais projekts 
neparedzēja.
Iekļaujot projektā arī 
dzelzceļa šķērsošanu, gājēju 
celiņa 1. kārtas izbūves 
darbi tiks veikti 1,2 km ceļa 
posma kopgarumā. Šobrīd 
top arī skiču risinājumi 
Ozolnieku stacijas 
autostāvvietas apjoma 
palielināšanai par 22 
automašīnu vietām un 
dzelzceļa otrā pusē- 
iepretim mežam- paredzot 
vēl plašāku stāvvietu 
iedzīvotāju ērtībām.

Solvita Cukere

2018. gadā turpināsies novada
infrastruktūras attīstība 

Turpinās darbs pie gājēju
celiņa Ozolnieku dzelzceļa
stacija – Brankas projekta

Gadumijā par šogad 
aizsāktajiem projektiem un 
plāniem nākamgad stāsta 
Ozolnieku novada domes 
priekšsēdētājs Dainis Liepiņš.
Aizvadītajā gadā pašvaldībā tika 
apkopota un izvērtēta iepriekš 
uzsākto projektu lietderība un 
secināts, ka bijušu izstrādāti 
vairāki projekti, kuru izmaksas ir 
palielinātas un pastāv iespēja 
meklēt ekonomiskākus 
risinājumus to realizācijā. Līdz ar 
to ir veikta lielāko projektu 
revīzija un šie projekti ir 
pārstrādāti, piemēram, tiltam 
pār Iecavas upi Garozā un gājēju 
celiņa Ozolnieku stacija- 
Brankas izbūvei. Garozas tilta 
projekta iepirkuma konkurss ir 
noslēdzies, bija trīs pretendenti, 
no kuriem līguma slēgšanas 
tiesības piešķirtas 
pretendentam SIA " Katleri", 
reģistrācijas Nr. 40103073727. 
Līgums tiks slēgts par kopējo 
summu EUR 88 683, 83 bez 
PVN. Saskaņā ar iepirkuma 
nolikuma nosacījumiem tilts ir 
jāizbūvē ne vēlāk kā līdz 
2018.gada 1.jūlijam. 
Par galveno veicamo uzdevumu 

nākamgad tiek izvirzīta 
nepieciešamās infrastruktūras 
izbūve, izvērtējot lietderīgāko 
līdzekļu izmantošanas veidu, lai 
sasniegtu līdzvērtīgu rezultātu 
ar citiem risinājumiem.
 Nākamgad plānojam attīstīt arī 
jauna veikala būvniecību 
Ozolniekos. 15. decembrī, tika 
atvērti izsolei par apbūves 
tiesībām uz zemes gabalu 
"Krogzemji" iesniegtie 
piedāvājumi no diviem 
pretendentiem SIA “Maxima 
Latvija” un SIA “Mārksmens”. 
Ekspertu vadībā tiks izvērtētas 
saņemto pieteikumu 
vizualizācijas skices, lai komisija 
varētu pieņemt noslēdzošo 
lēmumu. 
Plānveidīgi sakārtosim objektus 
novada ciemos - nojauksim 
veco katlu māju Emburgā, 
pilnveidosim sporta laukumu pie 
Salgales pamatskolas Emburgā, 
no jauna veidosim un 
apspriedīsim ar dzīvotājiem 
projektu par jaunas kapličas 
būvniecību Tetelē.
Šobrīd esam mainījuši arī 
attieksmi pret uzņēmēju vēlmi 
investīcijām Ozolnieku novadā, 

Valsts un pašvaldību vienotā 
klientu apkalpošanas centra 
(VPVKAC) Salgales pagastā 
mērķis ir sniegt informāciju 
iedzīvotājiem par pašvaldības  
pakalpojumiem, konsultēt un 
sniegt valsts iestāžu pakalpo-
jumus, kā arī sniegt palīdzību  
e-pakalpojumu lietošanā. 
2017.gadā iedzīvotāji  klientu 
apkalpošanas centrā Salgalē 
visaktīvāk izmantojuši Valsts 
un sociālās apdrošināšanas 
aģentūras pakalpojumus- 

pieprasījuši dažāda veida 
pabalstus. No Valsts ieņēmu-
ma dienesta pakalpojumiem 
populārākais pakalpojums ir 
konsultācijas par gada 
ienākumu deklarāciju 
iesniegšanu elektroniski, 
savukārt no Lauku atbalsta 
dienesta pakalpojumiem 
lielākā interese ir par platību 
maksājumu pieteikšanu 
elektroniski.
Atgādinām, ka VPVKAC 
klātienē var pieteikt šādu 

to atbalstot un veicinot. 
Informēsim par iespējām 
investēt Ozolnieku novadā ne 
tikai vietējos uzņēmējus, bet arī 
potenciālos investorus no citām 
vietām un ārzemēm.
Nākamgad turpināsim 
koncentrēties uz izglītības 
kvalitātes līmeņa uzlabošanu 
novadā. Lai gan vietas novada 
pirmsskolas izglītības iestādēs 
vēl aizvien pietrūkst, lai visiem 
jaundzimušajiem bērniem 
nodrošinātu vietas, tad skolu 
līmenī jāatrisina pieejamība, gan 
mērķtiecīga darbība, lai 
popularizētu iespējas, ko sniedz 
Ozolnieku novada izglītības 
iestādes un Ozolnieku 
vidusskola.
Nākamajā gadā turpināsim 
risināt jautājumus saistībā ar 
sabiedrisko transportu novada 
ietvaros, lai atrastu maršrutus 
un pareizos transporta 
kursēšanas laikus, lai 
nodrošinātu iedzīvotājiem ērtu 
pārvietošanos.
Darbs ir uzsākts un ceram, ka šo 
problēmu risinājums savus 
pirmos augļus nesīs 2018. gadā.

Solvita Cukere

Balstoties uz Ānes iedzīvotāju sapulcē izskanējušo aicinājumu, katru mēnesi kāds no 
pašvaldības vadības pārstāvjiem dosies uz pieņemšanas laikiem Ānē, no plkst. 16:30 – 
19:00, Ānes pakalpojumu centrā.
2018. gada 25. janvārī tikšanās Ānē: plkst. 16:30 – 19:00, kur pašvaldību 
pārstāvēs izpilddirektors Andulis Židkovs.

Iedzīvotāji arvien vairāk izmanto Valsts un pašvaldību vienotā
klientu apkalpošanas centra sniegtos pakalpojumus

dzīvnieku reģistrēšana 
vienotajā mājdzīvnieku 
reģistrā.

VPVKAC tiek sniegta 
informācija par vairāku 
valsts iestāžu e-pakalpo-
jumiem un palīdzība to 
lietošanā:
• Lauku atbalsta dienests;
• Nodarbinātības valsts   
   aģentūra;
• Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvalde;
• Uzņēmumu reģistrs;

• Valsts darba inspekcija;
• Valsts zemes dienests.

Informāciju un konsultāciju 
var saņemt klātienē VPVKAC 
”Vīgriezēs” Emburgā Salgales 
pagastā, zvanot t: 63085741 
vai sūtot elektroniski uz 
e-pastu: ozolnieki@pakalpo-
jumucentri.lv

Andra Vecmane,
Klientu apkalpošanas speciāliste 
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Kvalitatīva ielu infrastruk-
tūra nodrošina labvēlīgus 
priekšnoteikumus uzņēmēj-
darbības attīstībai, investīci-
ju piesaistei un jaunu 
darbavietu radīšanai.
Novada pašvaldībā 2017. gadā 
tika īstenoti divi ielu infrastruk-
tūras uzlabošanas projekti – 
pa vienam Cenu un Ozolnieku 
pagastos, kuru mērķis ir 
sekmēt uzņēmējdarbības vides 
attīstību Ozolnieku novadā. 
Projekti īstenoti ar Eiropas 
reģionālā attīstības fonda 
(ERAF) līdz�nansējumu.
Projekts Nr. 3.3.1.0/17/I/002 
„Uzņēmējdarbībai nozīmīgas 
infrastruktūras attīstīšana 
Ozolnieku novada Ozolnieku 
pagastā” tika uzsākts 2016. 
gadā, kad SIA „Ceļu būvniecī-
bas sabiedrība „Igate”” veica 
Kopielas pārbūvi - seguma 
atjaunošanas, lietusūdens 
kanalizācijas, gājēju ietves un 
ielas apgaismojuma izbūves 
darbus. Projekta otrā kārta 
turpinājās 2017. gadā, un 

decembrī ekspluatācijā nodoti 
pārbūves darbi Saules ielā – 
šos būvdarbus veica SIA 
„Būvenergo A”. Ozolnieku 
ciema Kopiela un Saules iela ir 
ekonomiski aktīvas teritorijas 
Ozolnieku pagastā, kas sāka 
veidoties 1960-tajos gados kā 
meliorācijas uzņēmuma 
Jelgavas PMK-13 saimniecis-
kais centrs. Pašlaik šeit 
darbojas vairāk nekā 10 

dažādu nozaru uzņēmumi, 
piemēram, SIA "ROTORS" SIA 
"ELK Plus", SIA "Politempo", 
SIA "Poliur", SIA "Mārupes 
Metālmeistars" un citi.
Rūpnieciskā zona Cenu 
pagasta Raubēnu ciemā 
veidojusies pagājušā gadsimta 
80-tajos gados, kad šeit tika 
izbūvēti inženiertīkli un 
pievedceļi, tai skaitā Rubeņu 

SIA ”UPPE” ir stikla 
konstrukciju projektēšanas, 
ražošanas un montāžas 
uzņēmums, kas atrodas 
Ozolnieku novada Cenu 
pagasta Branku ciemā. 
Uzņēmums veic visu veidu 
stikloto būvkonstrukciju 
projektēšanu, ražošanu, 
piegādi, montāžu un apkopi 
ne tikai Latvijā, bet tālu aiz 
mūsu valsts robežām - 
Vācijā, Norvēģijā, Zviedrijā, 
Anglijā, Krievijā, Francijā, 
Grieķijā un Islandē, 
sniedzot darba iespējas arī 
jaunajiem speciālistiem, 
kuriem ir vēlme sevi 
pārbaudīt šajā nozarē.
Uzņēmums dibināts 2009. 
gadā, laikā, kad valstī bija 
iestājusies ekonomiskā 
krīze. Tā īpašnieki ir četri 
gados jauni Ozolnieku 
novada iedzīvotāji, kas 
uzdrošinājās īstenot savas 
ieceres un dažu gadu laikā 
uzņēmums apsteidzis 
pieticīgās prognozes par 
izaugsmi. Uzņēmums 
attīstās, radot jaunas 
darbavietas – no sākotnēji 4 
līdz 40 darbiniekiem šobrīd, 
kā arī sakārtojot apkārtējo 
vidi.  
Uzņēmums šajos gados 
vienmēr ir bijis atvērts 
dažāda veida sadarbībai. 
SIA ”UPPE” savā teritorijā 
bez maksas ir atvēlējusi 

telpas biedrībai “TUVU”, 
kas nodarbojas ar labdarību 
un sociālās palīdzības 
sniegšanu mazno-
drošinātām ģimenēm, kā arī 
iesaistās biedrības projektos 

un sniedz dažāda veida 
praktisku atbalstu.
Uzņēmums savās telpās ir 
izveidojis “Tēvu un dēlu 

Ielu infrastruktūras sakārtošanas projekti –
uzņēmējdarbības atbalstam

SIA “UPPE” saņem apbalvojumu „Gada uzņēmējs Zemgalē 2017”

un Akmeņu ceļš. Šobrīd šajā 
teritorijā izvietojušies vairāk 
nekā 20 dažādu nozaru 
uzņēmumi – tādi kā SIA 
„Rešetilovs”, SIA „Paplāte 
Nr.1”, SIA „Bac Metal”, SIA 
„Auto Kada AJ” un citi. Līdz šim, 
kopš ielu izbūves, bija veikti 
tikai seguma uzturēšanas 
darbi, kritiskā stāvoklī bija arī 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīkli (ŪKT). Plānojot šo ielu 

pārbūvi un ŪKT izbūvi, 
pašvaldība iesniedza projektu 
„Uzņēmējdarbībai nozīmīgas 
infrastruktūras attīstīšana 
Ozolnieku novada Cenu 
pagastā”, Nr. 3.3.1.0/16/I/033 
ERAF �nansējuma saņemša-
nai, kas tika apstiprināts. 
Būvdarbi paredzēti divās 
kārtās, to kopējās izmaksas 
plānotas 2 042 373 EUR, t.sk. 

ERAF līdz�nansējums – 1 592 
155 EUR, būvdarbu veicējs – 
SIA „VELVE”. 2017. gadā veikti 
projekta pirmās kārtas darbi 
Rubeņu ceļā – izbūvēti ŪKT, 
ielas apgaismojums, 
sabiedriskā transporta 
pieturvietas, lietusūdens 
kanalizācija, uzstādītas ceļa 
zīmes, sakārtotas nobrauk-
tuves, ieklāta asfalta pamat-
kārta, virsējās asfalta kārtas 
izbūvi atliekot uz pavasari, kad 
būs iestājušies kvalitatīvai 
ieklāšanai piemēroti laika 
apstākļi. Otrās kārtas būvdarbi 
tiks uzsākti 2018. gada 
pavasarī, tos paredzēts 
pabeigt līdz 1.novembrim.
Decembrī Ozolnieku novada 
Būvvalde pieņēma eksplu-
atācijā izbūvētos ŪKT Rubeņu 
ceļā, kas tālāk tiks nodoti 
apsaimniekošanai SIA 
„Ozolnieku KSDU”. Tas nozīmē, 
ka jau 2018.gada janvārī būs 
iespējama pieslēgšanās šiem 
tīkliem. Interesentus aicinām 
sazināties ar SIA "Ozolnieku 
KSDU" izpilddirektoru Andri 
Zābeli, pa tālr.: 25957171 vai 
e-pastu: andris.zabelis@oks-
du.lv.

Antra Pošeika,
Attīstības plānošanas daļas vadītāja

darbnīcu”, kur Branku 
ciema iedzīvotāji nedēļas 
nogalēs var doties un 
praktiski darboties, kopīgi 
remontējot gan tehniku, 
gan citas mājsaimniecības 

lietas.
SIA „UPPE” sadarbojas ar 
LLU Vides un būvzinātnes 
fakultāti, kā arī RTU 

Arhitektūras fakultāti, 
uzņemot pie sevis studentus 
mācību ekskursijās, lai tos 
iepazīstinātu un radītu 
izpratni par iespējām stikla 
konstrukciju izmantošanā 
un to ražošanas procesu. 
Uzņēmums piedāvā arī 
prakses vietas vasarās 
novada skolēniem.
”SIA “UPPE” darbības 
atslēgas vārdi un 
pamatvērtības ir 
profesionalitāte, 
komanda, attiecības, 
darbs, kvalitāte, 
godīgums, atbildība un 
idejas. Uzņēmuma 
vadītājs Aldis 
Cimermanis ir nofor-
mulējis moto: „Darbīgs 
kurmis ir vairāk vērts 
nekā slinks eņģelis”. 
Pēc šiem pamatprincip-
iem vadāmies savā 
darba ikdienā un 
ceram, ka to sajūt un 
novērtē arī mūsu 
darbinieki,” uzsver 
viens no uzņēmuma 
dibinātājiem Sandis 
Mileiko.
SIA „UPPE” apbalvoša-
nai izvirzīja Ozolnieku 
novada domes Attīstī-
bas un plānošanas daļa. 
Svinīgais apbalvošanas 
pasākums „Gada 
Uzņēmējs Zemgalē 
2017” norisinājās 1. 

decembrī Rundāles pils 
Baltajā zālē. 
 
Pasākuma dienā nominēto 
uzņēmumu pārstāvji tika 
aicināti arī uz diskusiju, kur 
apsprieda, kādas ir 
turpmākās iespējas un 
stiprās puses Zemgales 
reģiona uzņēmējiem attīstīt 
sadarbības modeļus, kādi 
risinājumi un atbalsts ir 
nepieciešams uzņēmējiem, 
lai veicinātu konkurētspēju 
un biznesa attīstību.
 Uzņēmējus ar sirsnīgiem 
pateicības vārdiem sveica 
pašvaldības, bet Zemgales 
Plānošanas reģions 
pasniedza Atzinības rakstu, 
stikla balvu un naudas 
balvas. Atzinības rakstu SIA 
”UPPE” pārstāvjiem 
Sandim Mileiko un Evijai 
Mileiko pasniedza – Aivars 
Okmanis, ZPR Attīstības 
padomes priekšsēdētājs, bet 
Stikla balvu, naudas plāksni 
un ziedus  -  Ozolnieku 
novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks 
Guntars Akmentiņš.  
Novads lepojas ar Alda 
Cimermaņa vadīto uzņēmu-
mu un apsveicam SIA 
"UPPE" ar augsto darba 
novērtējumu!
 Solvita Cukere

Balso un paud savu 
viedokli par to, kurš no 
konkursa “Ozolnieku 
novada Gada cilvēks 
2017” nominantiem ir 
pelnījis iegūt 
“Sabiedrības simpātiju” 
balvu

No 2018. gada 10. līdz 24. 
janvārim dodies uz tuvāko 
Ozolnieku novada 
pašvaldības pakalpojumu 
centru, lasi aprakstus par 
2017. gada konkursa 
pretendentiem un paud 
savu vērtējumu, aizpildot 
balsojuma anketu.

Tiem, kuriem ērtāk izteikt 
balsojumu internetā, būs 
pieejama balsošana 
pašvaldības kontos 
facebook.com un 
twitter.com

Saskaitot sociālajos tīklos 
saņemtos balsojumu un 
aizpildītās balsojuma 
anketas, tiks noskaidrots 
viens sabiedrības simpātiju 
balvas ieguvējs katrā 
nominācijā!

Konkursa nominantu 
sveikšana un uzvarētāju 
paziņošana notiks 2018. 
gada 26. janvārī, plkst. 
18:00, Ozolnieku Tautas 
namā.
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SABIEDRĪBAS
LĪDZDALĪBĀ
IR SPĒKS!

Sakarā ar dramatisko 
situāciju sadzīves 
notekūdeņu 
apsaimniekošanā privātajā 
sektorā Ministru kabinets 
šogad ir pieņēmis jaunus 
noteikumus, kuri nosaka 
decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu apsaimniekošanas 
kārtību.
Iepazīstoties ar noteikumu 
prasībām, kļūst skaidrs, ka 
pat bioloģisko attīrīšanas 
iekārtu apsaimniekošana 
īpašniekiem sagādās 
papildus rūpes, nerunājot 
par vecajām, normatīviem 
neatbilstošajām krājakām 
un septiķiem.
Ozolnieku novada ciemos, 
īpaši Ozolniekos, kur tiek 
izbūvēti jauni centralizētās 
kanalizācijas tīkli un pievadi 
līdz īpašumu robežām, 
vērojama situācija, kurā 
īpašnieki nemaz nesteidzas 
tiem pieslēgties un joprojām 
izmanto savas vecās 
nosēdakas. Šajos gadījumos 
ir raksturīgi, ka šādām 
akām ir slikta hidroizolācija 
vai tās vispār nav, akas ir 
sadrupušas, tās nav 
noslēgtas no lietus ūdens 
tiešas ieplūšanas, tām ir 
ierīkotas pārplūdes 
caurules, līdz ar to neattīrīti 
sadzīves notekūdeņi nonāk 
koplietošanas grāvjos, 
respektīvi – apkārtējā vidē. 
Ar šādu sistēmu 
apsaimniekošanu īpašnieki 
var sagaidīt tikai un vienīgi 
nepatikšanas, tāpēc pašiem 
vien būtu jādara viss, lai 
šādas situācijas novērstu.
Ozolnieku novada 
pašvaldības 

Vērsīsies pret neattīrītu
sadzīves notekūdeņu
novadīšanu apkārtējā vidē

administrācija ir 
izveidojusi sadzīves 
notekūdeņu 
apsaimniekošanas 
komisiju, kuras 
uzdevumi ir normatīvo 
aktu prasību kontrole 
attiecībā uz 
kanalizācijas sistēmu 
apsaimniekošanu. Līdz 
ar to, ir uzsākts aktīvs 
darbs pārkāpumu 
konstatēšanā, 
īpašnieku pienākumu 
un atbildības 
skaidrošanā, rupju 
pārkāpumu gadījumā 
tiek piemēroti 
administratīvie sodi.
Lūdzam īpašniekus izvērtēt 
savu kanalizācijas sistēmu 
atbilstību normatīvajām 
prasībām, to izmantošanas 
un uzturēšanas lietderību, 
īpaši, ja īpašuma tuvumā ir 
jau izbūvēti centralizētie 
tīkli un iespējas tiem 
pieslēgties.
Jāpiemin, ka novada 
administrācija katru gadu 
plāno jaunu centralizēto 
tīklu izbūvi un 
paplašināšanu. Nav šaubu, 
ka netīros ūdeņus 
apsaimniekojot kopīgi, 
esam drošāki par to, ka 
mūsu grāvji, upes, ūdeņi un 
daba kopumā kļūst tīrāka.
Uz iedzīvotāju jautājumiem 
par pieslēgšanos jaunajiem 
centralizētās kanalizācijas 
tīkliem, atbildēs Ozolnieku 
novada Būvvaldes un SIA 
“Ozolnieku KSDU” 
speciālisti.

Arvīds Račinskis,
Ozolnieku novada Būvvaldes 

vadītājs

Ozolnieku novada 
Pašvaldības policijas 
darbinieki ir apzinājuši un 
veikuši nepļauto un 
nesakopto privāto teritoriju 
apsekošanu Ānē un 
Brankās, kur lielās platībās 
izveidojusies kūla. 
Atkārtoti atgādinām 
īpašniekiem, ka viņiem 
līdz pavasarim ir 
jāsakopj privātās 
teritorijas.
Konstatējot nekoptas 
teritorijas, pavasarī 

Īpašniekiem ir pienākums
sakārtot savus zemes
gabalus

SIA “Ozolnieku KSDU” un 
AS “SEB Banka” ir 
vienojušies par uzņēmuma 
siltumsaimniecībai 
piešķirto aizdevumu 
termiņu pagarināšanu un 
procentu likmes 
samazināšanu, kā rezultātā 
ir pārrēķināts 
siltumenerģijas apgādes 
tarifa projekts, kas ir 
iesniegts Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas 
komisijā.
Piedāvātais tarifs pēc 
pārrēķina un 
administrācijas 
izmaksu pārskatīšanas 
ir samazināts no 67,07 
EUR par 
megavatstundu  līdz 
62,14 EUR par 
megavatstundu.
Papildus informējam, ka 

Paldies Branku iedzīvotājam, 
kurš rīkojās atbildīgi un 
informēja par iespējamo 
nelegālo atkritumu radītāju 
Brankās.
Pamatojoties uz saņemtajām 
ziņām, Ozolnieku novada 
Pašvaldības policija atrada 
vainīgo personu, kura bija 
izmetusi būvgružus tam 
neparedzētā vietā pie 
atkritumu konteineriem 
Saules iela 7b, Brankās! 
Norādītā persona atzina savu 
vainu un personīgi parūpējās 
par būvgružu savākšanu un 
likvidēšanu, uzrādot maksāju-
mu apliecinošu dokumentu 
par atkritumu izvešanu uz 
tiem paredzēto vietu. 
Vēlreiz atgādinām, ka 
būvgružus un auto riepas ir 
aizliegts izmest sadzīves 
atkritumu konteineros. Ja 
pamani, ka kāds pārkāpj 
noteikumus un piesārņo 
Ozolnieku novada teritoriju, 
esi atbildīgs – raksti: 
policija@ozolnieki.lv

Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa

Valsts policijas 99. gadadienā
apbalvo labākos policistus
Decembra sākumā aizvadīta 
Valsts policijas 99. gadadiena, 
kur Zemgales reģiona 
pārvaldes Jelgavas iecirknis 
saviem darbiniekiem pateicās 
un godināja par profesionālu 
darbu sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanā un noziedzī-
bas apkarošanā.
Sanāksmi vadīja VP ZRP 
Jelgavas iecirkņa priekšniece 
Tatjana Flandere, kura 
kolēģiem novēlēja, lai 
nākamais gads būtu sliktāks, 
nevis policistiem, bet 
noziedzniekiem.
Uz svinīgo sanāksmi bija 
ieradušies arī Valsts policijas 
Zemgales reģiona pārvaldes 
Kārtības policijas biroja 

priekšnieks Kaspars Rekscs 
un reģiona pašvaldību 
vadītāji. Svinīgajā pasākumā 
tika svinīgi apbalvoti Valsts 
policijas Zemgales reģiona 
pārvaldes Jelgavas iecirkņa 
darbinieki.
Par godprātīgu dienesta 
pienākumu pildīšanu, 
sasniegtajiem darba 
rezultātiem un sakarā ar 
Valsts policijas 99. gadadi-
enu Zemgales reģiona 
pārvaldes Pateicība izteikta 
arī Ozolnieku novada 
pašvaldības policijas 
inspektoram Raivim 
Indriksonam.

Solvita Cukere

Par 7.35% ir izdevies samazināt
SIA “Ozolnieku KSDU”
siltumapgādes tarifu 

precizētajā tarifa projektā 
nav iekļauti centralizētai 
apkures sistēmai 
nepieslēgtie objekti 
(Brankās un Ozolniekos), 
kam līdz ar jaunā tarifa 
stāšanos spēka tiks 
aprēķināts un piedāvāts 
individuāls siltumenerģijas 
tarifs.

Ozolnieku KSDU

Pašvaldības policija 
īpašniekiem piemēros 
sodus, saskaņā ar 
Administratīvā pārkāpuma 
kodeksa 52. pantu.
Lai novērstu ugunsbīstamas 
situācijas veidošanos 
nepļautajās platībās, 
aicinām īpašniekus 
izturēties atbildīgi un veikt 
nepieciešamos pasākumus 
savu īpašumu sakopšanai.

Pašvaldības policija
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No 2018. gada 1. janvāra 
pieaugs maksa par 
uzturēšanos sociālās aprūpes 
centrā (SAC) "Zemgale" 
Ozolniekos, lēmusi Ozolnieku 
novada dome.
Uzturēšanās maksa dienā 
pieaugs no 17 līdz 20 eiro, 
savukārt maksa personām, 
kuru dzīvesvieta vismaz gadu 
pirms nonākšanas SAC bija 
deklarēta Ozolnieku novadā, 

paliks nemainīga – 14 eiro 
dienā. Uzturēšanās maksa 
vienvietīgā istabā, kā arī 
maksa par sociālo gultu tiks 
palielināta no 18 līdz 21 eiro 
dienā.
Maksas pieaugums ir saistīts 
ar personāla atalgojuma 
palielināšanos un pasākumi-
em pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošanai. Tāpat līdzekļi 
nepieciešami iestādes 

Uz aptieku dosimies bez receptes!
Šobrīd līgumus par 
E-veselības sistēmas 
lietošanu ir noslēgušas arī 
Ozolnieku novada teritorijā 
esošās aptiekas, un to jau 
aktīvi lieto. Aptiekas atzīst, 
ka vēlētos, lai novadā 
praktizējošie ārsti papīra 
recepšu vietā aktīvāk 
izrakstītu e-receptes, tā 
atvieglojot ne vien pacientu, 
bet arī farmaceitu ikdienu. 
E-recepšu priekšrocība ir tā 
ka tās nevar pazaudēt vai 
aizmirst mājās, kā arī ārsta 
izrakstīto medikamentu var 
atprečot jebkurā aptiekā.
  
Sarunās ar novada aptieku 
farmaceitiem esam 
saņēmuši apstiprinājumu, ka 
darbinieki ir apmācīti un 
gatavi darbam ar 

E-veselības sistēmu. 
Skaidrojot jauno 
medikamentu saņemšanas 
kārtību aptiekās farmaceiti 
atgādina, ka dodoties uz 
aptieku pēc e-recepšu 
zālēm ir jāuzrāda personu 
apliecinošs dokuments. Ja 
pēc zālēm ieradīsies smagi 
slima vai guļoša pacienta 
tuvinieks vai pilnvarota 
persona, arī tai, saņemot 
zāles, ir jāuzrāda personu 
apliecinošs dokuments. 
Bet ārsts ļaujot zāles 
saņemt tuviniekiem, tiem 
dara zināmu e-receptes 
identi�kācijas numuru, vai 
norāda personas, kuras 
drīkst saņemt 
medikamentus pacienta 
vietā. 
E-recepte ir redzama 

Ozolnieku novada 
pašvaldība izsludinājusi 
konkursu uz sociālās 
aprūpes centra “Zemgale” 
vadītāja amatu, jo Astrīda 
Kroģere, kura šo iestādi 
vadīja divdesmit gadu 
nākamgad plāno doties 
pelnītā atpūtā. 
Atsaucoties pašvaldības 
aicinājumam, konkursā uz 
sociālās aprūpes centra 
"Zemgale" vadītāja amatu ir 

Sludinās atkārtotu konkursu uz Ozolnieku
vidusskolas direktora amatu

Ozolnieku novada 
pašvaldība lēmusi 2018. 
gadā sludināt atkārtotu 
konkursu Ozolnieku 
vidusskolas direktora 
amatam, jo vienošanās par 

SAC "Zemgale" nākamgad
gaidāma vadītāja maiņa

pieteikušies 12 kandidāti.
Plānots, ka decembrī 
vērtēšanas komisija: D. 
Liepiņš, G. Akmentiņš, A. 
Židkovs, I. Grundmane, J. 
Kažotnieks, E. Vēveris un I. 
Orlovs  izvērtēs, kurus 
kandidātus aicināt uz 
pārrunām klātienē.

Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa

E-veselības sistēmā uzreiz 
pēc tās izrakstīšanas un 
pacienti pēc ārsta 
apmeklējuma uzreiz var 
doties pēc zālēm. Lai 
iedzīvotāji varētu viegli 
atpazīt ārstniecības iestādes 
un aptiekas, kurās jau lieto 
E-veselību, tajās ir izvietotas 
apaļas uzlīmes – “šeit lieto 
E-veselību”. 
 
Jautājumu gadījumā par 
E-veselības lietošanu 
iedzīvotāji ir aicināti 
zvanīt E-veselības 
lietotāju atbalsta 
dienestam pa tālruni 
67803300 katru dienu no 
plkst. 8.00 līdz 20.00.

Solvita Cukere

SAC ”Zemgale” turpinās attīstība
materiāli tehniskās bāzes 
uzlabošanai ikdienas darbam.
SAC uzņem pensijas vecumu 
sasniegušas personas, kā arī 
pirmās un otrās grupas 
invalīdus, kuriem nepiecieša-
ma diennakts sociālā aprūpe 
un sociālā rehabilitācija.

Zane Izkalna,
Direktores vietniece

21. novembrī noslēdzās 
Ozolnieku novada Sociālā 
dienesta organizētās 
bezmaksas nodarbības 
vecākiem, kur 3 mēnešu 
garumā ik nedēļas grupu 
nodarbībās kopīgi tika 
izanalizēti daudzveidīgi 
aspekti „Bērna 
emocionālajā audzināšanā”.
 Sociālā dienesta 
darbinieces izsniedza 
apliecības deviņiem 
vecākiem, kuri uzcītīgi 
apmeklēja 10 nodarbību 
ciklu, savstarpēji daloties 
bērnu audzināšanas 
pieredzē, mācoties labāk 
izprast un atbalstīt savus 
mazuļus attīstības procesā. 
Pēdējā tikšanās reizē 
vecāki dalījās ar 
nodarbībās gūtajām 
atziņām:
• nodarbību tēmas lika 

aizdomāties par lietām, 
kurām ikdienā 
paskrienam garām,

• sapratu savas pieļautās 
kļūdas bērnu 
audzināšanā,

• izrādās, ka uz problēmām 
var paraudzīties arī no 
pozitīvās puses,

• nodarbību tēmas lika 

vairāk iedziļināties sevī,
• nodarbībās bija ļoti jauka 

sabiedrība, ar kopīga 
mērķa sajūtu,

• mājas darbi motivēja 
pārlasīt nodarbību tēmu 
izdales materiālus arī 
mājās,

• jauki, ka šeit bija iespēja 
izteikties un vecākiem 
apmainīties ar pieredzi,

• patīkami, ka lekcijas 
netika pasniegtas kā 
pamācības

• noteikti vairāk laika veltīšu 
bērniem, jo darbi var 
pagaidīt,

• katra nodarbība bija kā ik 
nedēļas rituāls ar 
sirsnīgām sarunām.

Ozolnieku novada Sociālais 
dienests un nodarbību 
dalībnieki patiecas biedrībai 
“TUVU”, kas viesmīlīgi 
atvēlēja savas telpas 
Brankās grupas 
nodarbībām. 
Novada sociālā dienesta 
darbinieki plāno organizēt 
izglītojošas nodarbības 
bērnu vecākiem arī 
nākamgad.

Villija Pakalne,
sociālā darbiniece

Sociālais dienests
turpinās izglītot bērnu
vecākus

labāko kandidātu nav 
panākta. Pirmajā konkursā 
uz izglītības iestādes 
vadītāja amatu kopā bija 
pieteikušies seši kandidāti. 
Jautājums par vidusskolas 
direktora amatu tika 
pārrunāts Ozolnieku 
novada domes sēdē, bet, 
ņemot vērā konkursa norisi 
un vērtēšanas komisijas 
locekļu atšķirīgo viedokli 
par iespējamajiem 

kandidātiem, tika pieņemts 
lēmums sludināt atkārtotu 
konkursu. Pašlaik 
Ozolnieku vidusskolas 
direktores pienākumu 
izpildītāja ir Everita 
Borisova, kura līdz šim 
pildījusi direktores 
vietnieces pienākumus 
izglītības jomā.

Sabiedrisko attiecību un 
informācijas daļa
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Izmaiņas sociālajā jomā
No 2018. gada 1. janvāra:

• Minimālā mēneša darba 
alga normāla darba laika 
ietvaros būs 430 eiro. 

• 2018. gadā pārrēķinās 
pensijas (vecuma un 
apgādnieka zaudējuma 
pensijas, kā arī saskaņā ar 
Nolikumu „Par izdienas 
pensijām” piešķirtās 
izdienas pensijas), kuras 
piešķirtas vai pārrēķinātas 
2012., 2013., 2014. un 2015. 
gadā. Pensiju pārrēķins 
notiks automātiski, un 
senioriem papildus nekas 
nav jādara.

• Tiesības uz slimības 
pabalstu būs cilvēkiem, 
kuriem būs noteikts 
kvali�kācijas periods, t.i., 
sociālās apdrošināšanas 
iemaksas veiktas ne mazāk 
kā 3 mēnešus pēdējo 6 
mēnešu periodā vai 6 
mēnešus pēdējos 24 
mēnešos. 

• Ja darbnespēja būs 
iestājusies nodarbinātības 
periodā, slimības pabalstu 
izmaksās 30 kalendārās 

dienas pēc tam, kad cilvēks 
zaudējis darba ņēmēja vai 
pašnodarbinātā statusu. 
• Vecāku pabalsta 
saņēmējiem, kuriem 
kalendārajā mēnesī ir 
ienākumi kā darba ņēmējam 
vai pašnodarbinātajam, 
pabalstu par visu šo 
kalendāro mēnesi izmaksās 
30 procentu apmērā no 
piešķirtā pabalsta apmēra.

• Tiek palielināta valsts 
sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu likme, 
tādejādi darba ņēmēji tiks 
pakļauti arī veselības 
apdrošināšanai, kas nozīmē, 
ka šiem darba ņēmējiem 
būs tiesības saņemt no 
valsts budžeta līdzekļiem 
apmaksājamus veselības 
aprūpes pakalpojumus.

• Pašnodarbinātajiem, kuru 
ienākums mēnesī 
nesasniedz minimālās algas 
apmēru, no ienākumiem būs 
jāveic VSAOI 5% pensiju 
apdrošināšanai.

•  pašnodarbinātajiem, kuri 
gūst ienākumu no 
lauksaimnieciskās 

ražošanas un, kuru 
ienākums mēnesī sasniedz 
vai pārsniedz minimālās 
algas apmēru, VSAOI (2018. 
gadā VSAOI likme vispārējā 
gadījumā 
pašnodarbinātajam 32,15%) 
būs jāveic no brīvi izraudzīta 
objekta, kas nav mazāks par 
minimālās algas apmēru. 
• Autoratlīdzības 
izmaksātājam no saviem 
līdzekļiem no 
autoratlīdzības (bruto) 5% 
apmērā būs jāveic VSAOI 
pensiju apdrošināšanai par 
autoratlīdzības saņēmēju. 
• No valsts budžeta uzsāks 
�nansēt psihosociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu 
paliatīvā aprūpē esošiem 
bērniem un viņu ģimenes 
locekļiem un psihosociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu 
personām ar onkoloģisku 
slimību un to ģimenes 
locekļiem.

No 2018. gada 1. marta:

• Tiks nodrošināta lielāka 
�nansiālā atbalsta 
sniegšanu ģimenēm, kurās 
ir ne mazāk, kā divi bērni, 
un papildus esošajai 
ģimenes valsts pabalsta 

sistēmai darbosies jauns 
atbalsta mehānisms – 
piemaksa. Piemaksas pie 
ģimenes valsts pabalsta par 
divu un vairāk bērnu no 
viena līdz 20 gadu 
vecumam audzināšanu 
apmērs par diviem bērniem 
būs 10 eiro mēnesī, par trīs 
bērniem - 66 eiro mēnesī. 
Par katru nākamo bērnu 
piemaksas apmērs būs par 
50 eiro mēnesī lielāks nekā 
par iepriekšējo kopējo 
audzināmo bērnu skaitu 
ģimenē. 
•  No 2018. gada 1. aprīļa 
stāsies spēkā Sociālā 
uzņēmuma likums, kura 
mērķis ir veicināt 
sabiedrības dzīves 
kvalitātes uzlabošanu un 
sekmēt sociālās 
atstumtības riskam 
pakļauto iedzīvotāju grupu 
nodarbinātību, radot 
sociālajiem uzņēmumiem 
labvēlīgu saimnieciskās 
darbības vidi.

No 2018. gada 1. jūlija:

•  Paaugstinās piemaksas 
apmēru par vienu 
apdrošināšanas stāža gadu, 

kas uzkrāts līdz 1995. gada 
31. decembrim. 

•  Tiks ieviestas 
specializētās audžuģimenes 
un reģionālie atbalsta centri 
ārpusģimenes aprūpes 
pakalpojuma sniedzējiem.

No 2018. gada 1. oktobra:

vecuma pensijām ar lielu 
apdrošināšanas stāžu 
pensiju indeksācijā 
piemēros lielāku daļu no 
apdrošināšanas iemaksu 
algu summas reālā 
pieauguma procentiem.
 
Novada iedzīvotājiem, lai 
uzzinātu detalizētāku 
kārtību sociālās palīdzības 
saņemšanai, lūgums 
vērsties pašvaldības 
Sociālajā dienestā: 
pirmdienās no plkst. 8.00 
līdz 17.00 un ceturtdienās 
no plkst. 8.00 līdz 19.00 
pie jebkura sociālā 
darbinieka vai zvanīt 
26110405 vadītājai 
Sarmītei Strodei.

Raksts tapis savdabībā ar 
Labklājības ministrijas 
Komunikācijas nodaļu
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Gada nogalē arvien esam 
aicināti dāvāt prieku 
līdzcilvēkiem, piedaloties 
dažādās labdarības akcijās, lai 
piepildītu novada bērnu, 
jauniešu, ģimeņu un senioru 
sapņus par gaišuma, siltuma 
un mīļuma pilniem svētkiem. 
Ikviens vēlas sagaidīt īstu 
Ziemassvētku brīnumu, un mēs 
varam viņiem palīdzēt to 
piedzīvot! Līdzcilvēku 
vajadzībām atvērta sirds 
daudziem mūsu novadniekiem 
ir pašsaprotama dzīves vērtība, 
kas nes svētību apkārtējiem.
Esam tilts starp cilvēkiem un 
sabiedrību
Aizvadītajā 2017. gadā 
Ozolnieku novada biedrības 
“Tuvu” palīdzības saņemšanas 
centrā ir pulcējušās vairāk nekā 
500 ģimeņu, lai saņemtu 
apģērbu, apavus, traukus, 
mēbeles, pārtiku un citas lietas, 
kas ir būtisks atbalsts viņu 
ikdienas trūcīgo apstākļu 
uzlabošanai. Biedrība “Tuvu” 
strādā ne vien, lai atbalstītu 
cilvēkus grūtās ikdienas 
situācijās, bet arī mudina uz 
personisku izaugsmi, 
izstrādājot mērķtiecīgu 
individuālo plānu – turpinot 
mācības vai kā citādi veicinot 
un atrisinot ilglaicīgu problēmu. 
Tā šogad vairākas jaunās 
māmiņas ir atsākušas 

pamatskolas gaitas vai 
uzsākušas mācības vidusskolā.  
Lāsma Cimermane, biedrības 
vadītāja, uzskata: ”Biedrība 
“Tuvu” ir kā tilts starp cilvēkiem 
trūkumā un sabiedrību, jo visa 
gada garumā palīdzēts arī ar 
lielākām pirmās 
nepieciešamības precēm un 
pakalpojumiem – veļas 
mašīnām, gāzes plītīm, 
ledusskapjiem, mēbelēm, 
malku un �nansēm 
ķirurģiskajām operācijām. Šo 
palīdzību caur biedrību “Tuvu” 
trūcīgajiem sniedza iedzīvotāji 
un uzņēmēji. Esam ļoti priecīgi, 
ja varam teikt un redzēt, ka 
esam palīdzējuši ne vien 
īslaicīgi cilvēku �ziskajās 
vajadzībās – pēc ēdiena un 
apģērba, bet vēl vairāk – 

Atvērt savu sirdi līdzcilvēkiem
ilgtermiņā – ja redzam, ka 
pārmaiņas skārušas viņu 
ģimenes ikdienu, mainot 
domāšanu - no ņēmēja kļūstot 
par devēju, nodrošinot sevi un 
radot kaut ko pašam.”
 „2018. gadā tiks pabeigts 
darbs pie jaunā 
Daudzfunkcionālā sociālās 
palīdzības centra izveides, kas 
top, pateicoties “ELFLA” 
projekta un A/S “Latvijas valsts 
meži” atbalstam. Centrs pildīs 
pilnu sociālās palīdzības cikla 
funkciju, veicinot ne vien 
īslaicīgu krīzes situāciju 
atrisināšanu, bet arī novērsīs 
šādu situāciju veidošanos un 
tālāku attīstību. Centrā 
darbosies ne vien minētais 
palīdzības izsniegšanas punkts, 
bet arī caur radošajām 
nodarbībām vecāki varēs apgūt 
jaunas iemaņas un prasmes. 
Tikmēr mazuļiem būs iespēja 
darboties rotaļu zonā un gūt 
jaunu pieredzi, piedaloties 
dažādos bērniem paredzētos 
pasākumos. Mērķtiecīgi tiek 
attīstīts arī darbs ar sadarbības 
partneriem, kuri biedrības 
“Tuvu” izsniegto humāno 
palīdzību, kas saņemta no 
Vācijas un Latvijas ziedotājiem, 
dala vairāk nekā 30 izdales 
punktos visā Latvijā. Lai 
īstenotu mērķus, biedrība 
“Tuvu” ne vien sadarbojas ar 

uzņēmējiem un sadarbības 
partneriem, bet arī attīsta 
labdarības veikalus Jelgavā un 
Tukumā, visu veikalu peļņu 
ieguldot labdarības projektos,” 
nākotnes plānus ieskicē Zane 
Rautmane. 
“Tuvu” kā biedrība un 
labdarības veikali gan caur 
materiālajiem, gan 
�nansiālajiem resursiem 
atbalsta dažādas savu 
sadarbības partneru iniciatīvas 
– skolas somu izdales 
pasākumus, trūcīgo māmiņu 
skaistumkopšanas dienas 
“Tuvu” labdarības veikalos, 
sporta pasākumus daudzbērnu 
un trūcīgajām ģimenēm, 
Latvijas sakopšanas talkas, 
akciju “Zvaigzne austrumos” un 
dienas centru izveidi. 

Biedrības “Tuvu” lielākie 
pasākumi 2017. gadā
Katru gadu biedrības “Tuvu” 
atbalstītājs GAiN Germany rīko 
intensīvas apmācības 
reaģēšanai krīzes situācijās. 
DART nozīmē "Katastrofu 
palīdzības un reaģēšanas 
vienība" (Disaster Assistance 
and Response Team). Tā savu 
darbu sāk pēc postošām 
katastrofām kā komanda no 
starptautiskās organizācijas 

GAiN (Global Aid Network). 
Atkarībā no katastrofas 
mēroga, GAiN šajās apmācībās 
veido starptautisku darbinieku 
un brīvprātīgo palīgu komandu, 
kurā katram ir dažādas 
prasmes. 2017. gadā 
apmācības notika Latvijā, un 
“Tuvu” bija apmācību vienīgais 
pārstāvis un sadarbības 
partneris Latvijā.
2017. gada pavasarī “Tuvu” 
kopā ar GAiN Germany un 
“Uppe” īstenoja vēl nebijušu 
projektu – mājas izveidi jūras 
konteinerā. Nepieciešamība 
pēc šāda projekta bija kādai 4 
bērnu ģimenei pēc mājas 
zaudēšanas ugunsgrēkā 2016. 
gada novembrī. Tas ir 
ilgtermiņa projekts, kurā var 
dzīvot gan vasarā, gan ziemā, 
mājā ir siltinājums, kas ziemā 
pasargā no aukstuma, bet 
vasarā – pārkaršanas, un 
šobrīd ir absolūti pilnvērtīga 
dzīvojamā vieta. Projekts tika 
realizēts divu dienu laikā, 
komandā vienlaicīgi strādājot 
25 cilvēkiem pēc iepriekš rūpīgi 
izstrādāta plāna.
Ikgadējs un gaidīts notikums arī 
2017. gadā bija nometne “Tuvu” 
jauniešiem, kuras mērķis bija 
ne vien radīt atpūtas un 
izklaides platformu piecu dienu 
garumā, bet arī cauri visam 
mācīt jauniešiem vērtības un 
atziņas, kas viņiem noderēs 
visu atlikušo dzīvi. 
Tradicionāli katra gada augusta 
beigās biedrība “Tuvu” 
sadarbībā ar Vācijas labdarības 
organizāciju “GAiN Germany” 
un tās brīvprātīgo komandu 3 
dienu laikā atjauno mājas kādai 
trūcīgai daudzbērnu ģimenei. 
2017. gadā projekts norisinājās 
Tērvetē, kur četru bērnu 

ģimenei tika atjaunota virtuve 
un istaba, kā arī no jauna 
izveidota bērnistaba, vecāku 
guļamistaba un vannas istaba. 
Nu ģimenei arī ūdens nav jāved 
mucās no attālajiem 
kaimiņiem, bet pieejams caur 
pilsētas ūdens pieslēgumu. 
Ziemassvētku laikā 
sagatavojām pārsteigumu 
trūcīgajām ģimenēm, 
sagādājot dāvanas bērniem un 
pārtiku svētku galdam. 

„Dinex Latvia” kolektīvs 
sagādā svētku pārsteigumu 
trūcīgajām novadnieku 
ģimenēm
Auto rezerves daļu ražotājs SIA 
„Dinex Latvia” ir uzņēmums, 
kas atrodas novada teritorijā, 
„Raubēnos”, Rubeņu ceļā. 
Uzņēmuma vadība katru gadu 
rīko svētkus un cenšas sagādāt 
pārsteigumu saviem 
darbiniekiem, bet šogad 
kolektīva iekšienē izlēmuši 
uzrunāt strādājošos, lai kopīgi 
iepriecinātu novada mazturīgās 
ģimenes ar bērniem, stāsta 
uzņēmuma personāla 
speciāliste Lauma Štube. 30 
skaisti iesaiņotas dāvanas ar 
kolektīva fotogrā�ju un laba 
vēlējumiem 11. decembrī tika 
nogādātas Ozolnieku novada 
domē, lai nodotu novada 
Sociālā dienesta darbiniekiem, 
kuri ikdienā strādā ar 
iedzīvotājiem un ir apzinājuši 
ģimenes, kurām šāds atbalsts 
būtu visvairāk nepieciešams. 
Patiecamies „Dinex Latvia” 
kolektīvam par sirds siltumu un 
rūpēm, sagādājot svētku prieku 
novada mazturīgajiem un 
ģimenēm.
TDA „Lielupe” dejotāji dāvā 
prieku novadniekiem
Otrajā Adventē, tiekoties ar 
Ozolnieku novada iedzīvotāju 
un skolotāju Dinu Medjānovu, 
raisās saruna par prieka 
dāvāšanu līdzcilvēkiem 
Ziemassvētkos. Kolektīva 
dejotāji katra gada nogalē 
kopīgi svin svētkus un domā, 
kā iepriecināt līdzcilvēkus, kam 
šobrīd klājas visgrūtāk. Šogad 
izvēle bijusi par labu Ozolnieku 
novada iedzīvotājiem. Dejotāji 
sazinājušies ar novada Sociālo 
dienestu un sākuši rīkoties. 

Otrajā Adventē novada 
Sociālajā dienestā nogādātas 
pārtikas, saldumu, augļu, 
riekstu, piparkūku un 
pašdarinātu gardumu pakas, 
tējas, ar ko iepriecināt 
novadniekus, klājot svētku 
galdu. Veltes novadniekiem 
sagādājuši četru grupu dejotāji 
vecumā no 14 līdz 60 gadiem, 
pie sūtījuma klāt pieliekot arī 
mīļas- pašu rokām darinātas 
apsveikuma kartiņas.
”Sagādājot svētku sajūtu, mēs 
arī uzņemamies daļu atbildības 
par saviem līdzcilvēkiem,” 
saiņojot dāvanas smaida Dina 
Medjānova.
Zīmīgi, ka labdari vēlas palikt 
aizkadrā un nevēlas 
fotografēties, jo nedara to, lai 
pašapliecinātos vai pievērstu 
uzmanību sev, dāvājot sirds 
siltumu citiem, piedzimst 
patiesais Ziemassvētku prieks.
Ozolnieku vidusskolas 
skolēni piedalās labdarības
akcijā „Zvaigzne austrumos”
Jau otro gadu mūsu skolas 
skolēniem novembra beigas un 
decembra sākums ir īpašs
dāvināšanas laiks-jāsarūpē 
dāvanas labdarības akcijai 
„Zvaigzne austrumos.”
Akcija notika visā Latvijā un tās 
mērķis bija līdz 4.decembrim 
sagatavot 6000 dāvanas
karadarbībā cietušajiem 
bērniem pasaules karstākajos 
punktos- Sīrijā, Irākā, Sudānā 
un Gruzijā. Šī akcija valstī 
notika jau ceturto gadu un to 
atbalstīja arī Ekoskolas.
Šogad īpašs prieks par skolēnu 
un vecāku aktivitāti, jo tika 
sagatavotas 54 dāvanu
kastes, kas ir daudz vairāk nekā 
pagājušajā gadā. Dāvanas bija 
pārdomāti un rūpīgi
gatavotas, lai bērniem būtu 
īpašs prieks. Dāvanu kastēs 
tika ievietoti saldumi, 
rotaļlietas, higiēnas un 
kancelejas preces, priekšmeti 
brīvā laika pavadīšanai un 
daudz citas noderīgas lietas. 
Sagatavotās dāvanas tika 
nogādātas biedrībā „Tuvu,” kas 
ir reģionālais dāvanu 
savākšanas centrs. Tālāk 
dāvanas tika nogādātas Rīgā. 
Plānots, ka Zvaigznes
dienā tās sasniegs savu 
galamērķi.
Atbalstot un piedaloties 
labdarībā mēs visi kopā varam 
skolēniem mācīt, ka jāprot
dalīties ar tiem, kam tajā brīdī 
nepieciešama mūsu palīdzība.

Milzīgs paldies skolēnu 
vecākiem, kas atbalstīja 
akciju un palīdzēja sarūpēt 
dāvanas!

Solvita Cukere
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Sveicam 
janvāra
jubilārus!

 

 
Guntim Kažotniekam 85 gadi
Egonam Urštem 85 gadi
Ilgai Burbei   85 gadi
Vijai Ansonskai 85 gadi
Tatjanai Ivanovai 85 gadi
Ērikam Vanagam 80 gadi
Francim Skrindam 80 gadi
Rasmai Kņazevai 80 gadi
Imantam Reiniekam 85 gadi
Jānim Jansonam 80 gadi
Vitoldam Veipam 75 gadi
Zigrīdai Tretjakovai 75 gadi
Vitālijam Stahovskim 75 gadi
Jānim Siņavskim 75 gadi
Brigitai Eidukai 75 gadi
Ņinai Černovai 75 gadi
Nikolajam Cvetkovam 75 gadi

Ir gadi krāšņākā rota,
kā dārgakmeņi slīpēti.
Un dzīves pavedienā vērti
tie zaigo un laistās.

Baudīsim daudzkrāsainu kultūras dzīvi!
2017. gadā Ozolnieku 
novada iedzīvotāji un viesi 
varēja baudīt dažādus 
kultūras pasākumus un 
svētkus jaunās krāsās. 
Pirmo silto pavasara saules 
staru apmirdzēts novadā 
aizvadīts 4. maijs jeb Baltā 
galdauta svētki, kas saņēma 
iedzīvotāju atsaucību, 
pierādot šīs dienas 
nozīmību Latvijas 
neatkarības iegūšanā un 
iedzīvotāju vēlmei svinēt 
svētkus kopā. 
Novada svētki “Ar saknēm 
novadā” uzmirdzēja pie 
Ozolnieku ezera, 
iedvesmojot daudzus 
svētku apmeklētājus ar 
ūdens svaigumu un uguns 
valdzinājumu degošo uguns 
skulptūru šovā uz ūdens 
virsmas. Ezera vide un 
svētku programma savijās 
vienotā un dzīvespriecīgā 
atpūtā ikvienam. 
Aizvadītajā gadā pirmo reizi 
Valsts svētki norisinājās 
brīvā dabā pie Ozolnieku 
Tautas nama, padarot šos 
svētkus pieejamākus un 
atraktīvākus, aicinot 
iedzīvotājus apvienoties 
lāpu gājienā, kopā dziedāt, 
sildīties pie ugunskuriem 
un godāt valsti, kurā 
dzīvojam.
2017. gadā kultūras dzīvē 
varējām piedzīvot kultūras 
un radošuma daudzveidīgas 
izpausmes, iepriecinot 

pasākuma apmeklētājus ar 
brīvdabas pasākumiem, 
koncertiem, izrādēm, 
ballēm un amatiermākslas 
kolektīvu sarīkojumiem. 
Nākamais- 2018. gads 
kultūras dzīvē ir īpašs, 
jo sagaidīsim Latvijas 
simtgadi. Ozolnieku 
novadā un visā Latvijā 
ir gaidāmi lieli un 
nozīmīgi kultūras 
pasākumi. Viss 
gads aizritēs 
Latvijas 
simtgades 
jubilejas 
zīmē, kad 
arī mēs sava 
novada 
pasākumus 
plānosim tā, 
lai tie 
harmoniski 
saistītos ar 
valsts lielajiem 
svētku 
pasākumiem, izceļot 
galvenās vērtības – 
ģimeni, valsti, 
tradīcijas, darbu un 
pašu cilvēku. 
Ja jau mums ir dota šī 
unikālā iespēja piedzīvot 
savas valsts 100 gadus, 
mums ir jāpaveic vismaz 99 
labi darbi, lai šie svētki 
izdotos īpaši un mēs 
nākamajām paaudzēm 
varētu atstāt mantojumā 
gan materiālās, gan 
nemateriālās Latvijas 

kultūras vērtības. Nākamo 
vasaru mūs sagaida vēl 
viens nozīmīgs notikums - 
XXVI Vispārējie latviešu 
Dziesmu un XVI Deju 
svētki, kur piedalīsies 
lielāka daļa mūsu novada 
pašdarbības kolektīvu, gan 
dejotāji, gan dziedātāji, gan 

orķestris un folkloras kopa.
Nākamgad tāpat svinēsim 
Baltā galdauta svētkus, kur 
būs iespēja sanākt visām 
paaudzēm kopā pie balti 
klātiem galdiem novada 
centros. Turpināsim arī 
tradīciju sveikt 
jaundzimušos novadniekus 
un godināt cilvēkus, kuri ir 
nesuši novada vārdu Latvijā 
un citviet pasaulē. 
Novada iedzīvotāju 

saliedēšanai un, svinot 
mūsu novada 15 
pastāvēšanas gadus, 
rīkosim ikgadējos Novada 
svētkus ar visām iedzīvotāju 
grupām interesantu 
programmu. Jau zināms, ka 
11. augustā visā Latvijā 
dejos zaļumballes un arī 
mēs savā novadā dejosim. 
Nākamajā gadā esam 
plānojuši iedzīvotājiem 

dāvināt vides objektu, kas 
simbolizētu Ozolnieku 

novadu. Viens no 
galvenajiem Kultūras 
nodaļas 
uzdevumiem ir 
veidot novada 
kultūras dzīvi tā, lai 
visiem 
iedzīvotājiem būtu 

interesanti apmeklēt 
organizētos 

pasākumus visā novada 
teritorijā, vienlaikus 

akcentējot tās vērtības un 
objektus, kas mums ir, 
galveno uzsvaru liekot uz 
darbu ar bērniem un 
jauniešiem, sadarbojoties ar 
Ozolnieku novada jauniešu 
centriem.
Padarīsim daudzveidīgu 
novada kultūras centru 
darbību. Ānes kultūras 
nama repertuārā 
piedāvāsim pasākumus ar 
saturu, kas būtu interesants 
vietējiem iedzīvotājiem. 
Savukārt Ozolnieku tautas 
namā organizēsim 

meistarklases un sarunu 
vakarus, kur lektori ar 
mums dalīsies zināšanās un 
pieredzē kā dzīvot 
pilnasinīgāk. Salgales 
pagastā plānojam turpināt 
sadarbību ar novada 
muzejiem. Arī novada 
bilbliotēkas un muzeji 
piedalās iedzīvotāju 
izglītošanā un plāno savus 
pasākumus. Iedzīvotāju 
interešu dažādošanai tiks 
piedāvāti jauni pulciņi un 
atbalstītas jau esošās 
radošās nodarbes, kuru 
programmas tiks izrādītas 
un iekļautas novada 
pasākumos.
Aicinām iedzīvotājus 
būt aktīviem un 
līdzdarboties 
Ozolnieku novada  
kultūras dzīves 
notikumos, jo mums 
būs tāda kultūra un  
sabiedrība, kādu paši to 
veidosim. Apzinot 
vēlmes un iespējas, mēs 
varam padarīt savu 
novadu intersantu un 
pievilcīgu ne tikai 
kaimiņiem, bet arī 
tālākiem viesiem. 
Būsim ar saknēm 
novadā un tad arī 
baudīsim tās “zelta 
zīles”, ko mums 
piedāvā šī vieta un 
laiks!

Evita Poča,
Kultūras nodaļas vadītāja

8. decembrī skaistu 
pirmizrādi Ānes 
kultūras namā 
piedzīvoja jauniešu 
amatierteātra 
jauniestudējums 
“Kāpēc es?”. 11 novada 
jaunieši no Ānes un 
Garozas izrādes gaitā 
veiksmīgi izspēlēja 
ikvienam pusaudzim un 
viņu vecākiem 
pazīstamas ikdienas 
skolas gaitu ainas, 

Izrādē „Kāpēc es?” citāds skatījums
uz jauniešu problēmām 

spilgti atklājot galveno 
varoņu uzspēlēto 
bravūrību, 
egocentrismu un 
nespēju atzīt savu 
vājumu, lai grieztos pēc 
palīdzības.
Izrāde ļoti dzīvi uzrunāja 
ikvienu skatītāju ar spilgto, 
emocionālo jauniešu 
tēlojumu un spēju uz 
mūsdienu jauniešu 
problēmām paraudzīties no 
malas, atklājot citus ceļus 

sasāpējušu jautājumu 
risināšanai.
Izrādes režisore Mārīte 
Vasele pēc pirmizrādes ir 
priecīgi satraukta un neslēpj 
lepnumu par jauniešu 
veikumu: ”Darba procesā 
kopīgi piedzīvojām dažādus 
brīžus un emocijas, bet 
šodien pirmizrādē, redzot 
ieguldītā darba gala 
rezultātu, es esmu 
gandarīta. Priecājos, ka 
izrādes tapšanas procesā 
esam sadraudzējušies un 
viens pret otru izturamies 
atbalstoši. Manuprāt, teātra 
spēles apguve sevī ietver 
tādu zināšanu kopumu, kas 
pilnveido jauniešu 
komunikācijas prasmes, 
attīsta spontanitāti, 
radošumu un spēju reaģēt 
dažādās nestandarta dzīves 
situācijās. Darbošanās teātrī 
uzlabo publiskās uzstāšanās 
un runas prasmes, kas 
vienmēr būs noderīgas 
dzīvē un turpmākajā 
izaugsmes procesā.”

Paši jaunieši uzskata, ka 
darbs pie jauniestudējuma 
stiprinājis pašapziņu un 
saliedējis komandu, mācot 
vispirms apzināties 
problēmu pašam, tad 
pieņemt lēmumu un beigās 
spert izšķirošo soli – lūgt 
palīdzību pieaugušajiem.
Jauniešu amatierteātris Ānē 
darbojas jau trešo sezonu 
un režisore ir pateicīga 
kultūras nama direktoram 
Raivim Zigmundam, kā arī 
jauniešu vecākiem par 
radošo un praktisko 
atbalstu mūsdienīgā 
iestudējuma tapšanā.
 Aktieru sastāvs no 
pirmsākumiem ir nedaudz 
mainījies. Šo sezonu teātrī 
aktīvi darbojas jaunieši, kuri 
pirmos slavas laurus plūca 
izrādē ”Uz laimīgo zemi”. 
Izrādes pirmizrādei sekos 
arī nākamās uzstāšanās, 
priecējot novadniekus ar 
jauniestudējumu.

Solvita Cukere
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Projekta ietvaros skolēni
piedalās mākslas festivālā
ES Erasmus+ programmas 
starpskolu stratēģiskās 
partnerības
projekts Nr. 
2017-1-PL01-KA219-038319_
6 “Promoting Art”

Salgales pamatskolas skolēni 
Elizabete Oknere, Kristīne Bula 
un Elīza Krūmiņa no 19. līdz 25. 
novembrim piedalījās 
programmas ”Erasmus+” 
projekta “Promoting Art” 
mākslas festivālā Polijā. Skolēni 
varēja pārbaudīt un likt lietā 
savas angļu valodas prasmes, 
komunicējot ar jauniešiem no 
Polijas, Igaunijas, Bulgārijas, 
Portugāles un Slovākijas.
Festivāls norisinājās Polijas 
pilsētā  Elblongā, kurai ir sena 
vēsture. Kopīgi iepazinām 
vairākus kultūrvēsturiskos 
pieminekļus -  Svētā Nikolasa 
katedrāli un Mākslas galeriju EL, 
kur senā arhitektūra apvienota 

ar mūsdienīgiem 
arhitektoniskiem risinājumiem. 
Viesojāmies Elblongas 
Plastiskās mākslas licejā.  Šī 
skola lepojas ar modernu klašu 
aprīkojumu, kas paredzēts 
datorgra�kas, dažādu gra�kas 
tehniku un  fotografēšanas 
prasmju  apgūšanai.  Katras 
dalībvalsts jaunieši prezentēja 
pārstāvētās skolas un savas 
valsts pārtikas ražotāju 
produkciju. 
Mākslas festivāla ietvaros tika 
iepazīta scenogrā�ja, par ko 
detalizēti izklāstīja Aleksandra 
Sewruka vārdā nosauktā teātra  
scenogrāfe Izabella Toronievica. 
Skolēni iepazina scenogrāfa 
profesiju, teātra aizkulises, 
tehnoloģiju izmantošanu 
specefektu panākšanai izrādes 
idejas un noskaņas atklāšanai, 
rekvizītu dažādību un to 
tapšanas procesu. Savukārt 
literārajā nodarbībā projekta 

dalībnieki iepazina poēmas 
rakstīšanas īpatnības, kā arī 
pašiem vajadzēja sacerēt savus 
darbus. Iepazinām ne tikai 
teātra mākslu, bet arī jaunā poļu 
režisora Georga Stuczena 
darbus. Vērtīgi un iedvesmojoša 
bija viņa pieredze, kas 
demonstrēja, kā ar minimāliem 
līdzekļiem var radīt vērtīgas un 
pamanāmas lietas. Apmeklējām 
arī Sopotu un Gdaņsku, pilsētas, 
kuras pārsteidz ar savu 
arhitektūru un vēsturi. 
Esam pateicīgi un lepni par 
iespēju piedalīties un pārstāvēt 
Ozolnieku novadu un savu 
skolu šajā projektā.  Tā ir vērtīga 
pieredze, jauni draugi un 
iedvesma jaunu mērķu 
izvirzīšanai un sasniegšanai 
ikdienas darbā.

 Ilze Šuca,
Salgales pamatskolas skolotāja

Izglītības darba prioritātes 
2017./2018. mācību gadā:
1) sagatavošanās jaunā 

izglītības satura un pieejas 
ieviešanai no 
2018./2019.mācību gada;

2) izglītības kā procesa 
kvalitātes monitorings, 
sniedzot izglītības iestādēm 
nepieciešamo atbalstu 
kvalitātes nodrošināšanā;

3) pozitīvs akreditācijas 
rezultāts Salgales Mūzikas 
un mākslas skolā, Ozolnieku 
vidusskolā, Garozas 
pamatskolā.

Izglītības nodaļas mērķi 
2018. gadā:
1) Piedāvāt pedagogiem 

konkurētspējīgu atalgojumu 
par darba kvalitāti:
• izvirzīt skaidrus un 

Ozolnieku novadā vienotus 
pedagogu kvalitātes 
novērtēšanas kritērijus;

• piedalīties darba kvalitātes 
novērtēšanas procesā;

• atbalstīt izglītības iestādes 
konkurētspējīga 
atalgojuma nodrošināšanā 
kvalitātes pakāpi 
ieguvušajiem pedagogiem.

2) Izveidot ciešu sadarbību ar 
un starp novada izglītības 
iestādēm;
• organizēt seminārus, 

pieredzes apmaiņas, 
pasākumus;

• aicināt izglītības iestāžu 
vadītājus dalīties pieredzē 
un veiksmes stāstos par 
kvalitatīvas izglītības 
nodrošināšanas procesā 
gūtajām atziņām.

3) Uzsākt novada izglītības 
sistēmas reorganizāciju:

• veikt �nanšu aprēķinus par 
iepriekšējo periodu 
izmaksām;

• apzināt gan iedzīvotāju 
viedokli, gan skolu 
komandu redzējumu par 
iespējamām izmaiņām;

• līdz jūnijam piedāvāt 
vismaz 2 stratēģijas skolu 
tīkla reorganizācijai 
Ozolnieku novadā.

Tā kā Izglītības un zinātnes 
ministrija 6-gadnieku apmācību 
1. klasē pārcēluši vienu gadu uz 
priekšu, līdz 2018.gada 
septembrim lielākais 
izaicinājums būs sagatavot 
jaunajam mācību saturam un 
pieejai tieši pirmsskolas 
izglītības iestādes. Pozitīvi ir 
tas, ka mūsu novadā ir viena 
projekta pilotskola – PII 
“Saulīte”, kas jau šobrīd aktīvi 
dalās pieredzē ar citiem mūsu 
un blakus novada 
bērnudārziem.
Tiks organizēta konference 
vecākiem, lai informētu par to, 
kas mūs visus sagaida līdz ar 
jauno mācību saturu, skolu tīkla 
reformām, mācīšanās pieejas 
maiņu. Noteikti diskutēsim par 
to, kāda ir visefektīvākā 
iespējamā vecāku iesaiste savu 
bērnu izglītošanās procesā.
Novada domes administrācija 
plāno iesaistīties un atbalstīt 
skolotājus un skolēnus projektu 
nedēļās, kā arī būs aicināti 
piedalīties zinātniski 
pētniecisko darbu vērtēšanā, 
skolēnu mācību uzņēmumu 
darbības veicināšanā.

Ance Jaks,
Izglītības, kultūras un sporta daļas 

Izglītības nodaļas vadītājas vietniece

Jaunieši nākamgad plāno 
daudzveidīgas aktivitātes
Lai arī nupat esam 
attapušies no Ziemassvētku 
svinēšanas un ir pienācis 
laiks, kad ar godu jāatvadās 
no vecā gada, arī mums, 
jaunatnes darbiniekiem, tas 
ir laiks, kad atskatāmies uz 
paveikto, piedzīvoto un 
izbaudīto, tas ir laiks, kad 
kaļam jaunus plānus un 
esam gatavi spert soli pretī 
jaunām iniciatīvām, kas 
palīdzētu turpināt iesākto un 
pavērt jaunas iespējas 
ikviena jaunieša 
potenciālam.
Arī 2018. gadā darbs ar 
jaunatni Ozolnieku novadā 
būs plānotu pasākumu 
kopums, kas nodrošinās 

29. novembrī Ozolnieku bērnu 
un jauniešu iniciatīvu centrā 
atkārtoti notika Ozolnieku 
novada Jauniešu domes 
vēlēšanas. Tika izvirzīti 6 amati, 
kam pieteicās 8 kandidāti. Uz 
vēlēšanu dienu kandidāti bija 
sagatavojušies un apņēmības 
pilni realizēt jauniešiem 
interesējošus pasākumus un 
veicināt sadarbību ar Ozolnieku 
novada iestādēm un citām 
Jauniešu domēm.
Jaunievēlētās domes sastāvs:
• Jauniešu domes 
priekšsēdētāja: Laura Jureviča
• Jauniešu domes 
priekšsēdētāja vietniece: 
Megija Krūzberga
• Izglītības un kultūras lietu 

Advents ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Arī PII “Bitīte” gan mazi, 
gan lieli gaida Ziemassvētkus. Līdzās rosīgajai dāvanu 
izgatavošanai, telpu dekorēšanai un piparkūku cepšanai, katras 
grupas bērni kopā ar savām skolotājām iestudē kādu pasaku. 
Katru Adventa svecīti iededzot, kāda no grupām demonstrēja 
savu iestudēju pārējiem izglītojamajiem un uzburot 
Ziemassvētku smaržu un garšu.

koordinatore: Nikola Virbale
• Attīstības un sadarbības 
jautājumu koordinatores: 
Rūta Balode un Samanta 
Grinevica
• Sporta un veselības lietu 
koordinatore: Karīna 
Jermolajeva
• Brīvprātīgā darba 
koordinatore: Kristīne 
Jermolajeva
Ozolnieku novada Jauniešu 
domes mērķis ir veicināt 
jauniešu personīgo izaugsmi un 
līdzdalību sociālajās, kultūras un 
politiskajās norisēs vietējā, 
valsts un starptautiskā mērogā.

Sintija Ciša,
Ozolnieku Bērnu un jauniešu 

iniciatīvu centra vadītāja

Adventa pasaku rīti

Notikušas Ozolnieku novada
Jauniešu domes vēlēšanas

jauniešu dzīves kvalitātes 
uzlabošanos. Tāpat kā citus 
gadus centīsimies 
nodrošināt jauniešiem 
daudzveidīgas iespējas iegūt 
un nostiprināt dzīvei 
nepieciešamās prasmes, 
zināšanas un kompetences 
neformālās izglītības ceļā, 
tādējādi nodrošinot 
Ozolnieku novada jauniešiem 
iespēju lietderīgi izmantot 
savu brīvo laiku.
Nākotnē vēlamies veicināt 
vēl ciešāku sadarbību starp 
dažādām pašvaldībā esošām 
institūcijām, nevalstiskām 
organizācijām un 
uzņēmējiem, radot efektīvu 
pasākumu plānu, kas šajā 
straujajā, izaicinājumu un 
pārmaiņu piesātinātājā laikā 

Ozolnieku novada Izglītības
nodaļas darbs 2018.gadā

palīdzētu mūsu jauniešiem 
vēl veiksmīgāk sevi pieteikt 
plašākā sabiedrībā.
Vēlamies turpināt jau 
iepriekš veiksmīgi iesāktās 
aktivitātes, piemēram, 
„Aktīvā zīle”, kad godināsim 
un pateiksimies visiem 
pagājušā gada aktīvajiem 
jauniešiem. Tāpat kā citus 
gadus augustā organizēsim 
Jauniešu dienu, „Baskāju 
skrējienu” un novembrī 
erudītu konkursu. Noteikti 
neizpaliks arī jauniešiem jau 
zināmais „Bumbu BUMS” un 
Popiela „Izklausies redzēts”. 
Savukārt absolūts jaunums 
Suņa gada aktivitāšu plānā 
būs starptautiskā ĢIMENES 
diena maijā, ko vēlamies 
organizēt kopā ar Ozolnieku 
novada daudzbērnu ģimeņu 
biedrību. Nākamgad mūs 
sagaida daudzveidīgas 
aktivitātes!
Seko līdzi mūsu jaunumiem gan 
novada avīzē, gan pašvaldības 
mājas lapā un Facebook - NĀC un 
PIEVIENOJIES –!

Santa Tuherma,
Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja

Vējš logos sniegpārslu mežģīnes kar,
Uz galda vāzē līkst egles zars,

Un klusiem soļiem, rāms un gaidīts,
Pār slieksni kāpj Svētvakars.

Mierpilnus un gaišus Ziemassvētkus visiem novēl PII “Bitīte” kolektīvs.

Jaunieši nākamgad plāno daudzveidīgas aktivitātes
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Šobrīd esam 2017.gada 
finiša taisnē, un tajā 
pašā laikā arī šī finiša 
taisne mums ir starta 
pozīcija nākamajam 
gadam, par kuru 
ikviens domājam, ka 
tam noteikti jābūt 
labākam, nekā bijis 
iepriekšējais. Ir 
palikuši nepiepildīti 
sapņi un nesasniegti 
mērķi. Un tas ir 
dzinulis, kas mums 
visiem un ikvienam liek 
pārdomāt, vai tiešām 
esam izdarījuši visu, lai 
sasniegtu savus 
izvirzītos mērķus, 
labotu kādu sportisko 
sasniegumu vai 
vienkārši mainītu savas 
dzīves paradumus un 
sāktu sportot. Ja šāds 
plāns nebija šogad, tad 
2018.gadā vadmotīvs 
varētu būt “Sports - 
dzīves kvalitātei!”

Atskatoties uz aizvadīto 
gadu, Ozolnieku novadā 
sportisko aktivitāšu bijis 
daudz, un ikviens varēja sev 
izvēlēties piemērotāko, 
sportojot grupās vai 
individuāli. Iespējas bija un 
varēja tās izmantot. Kā 
ierasts, līdzjutēju atbalstītas 
bija VK „Ozolnieki” spēles 
Sporta centrā, skaisti 
aizvadīta Ozolnieku novada 

Nākamgad novada sporta dzīvē ienāks jaunas vēsmas

Arī Ozolniekos atzīmēs Pasaules Sniega dienu

8. spartakiāde, tradicionālā 
velotūre, skriešanas 
sacensības, varējām slidot 
Ozo hallē. Viena no 
iecienītākajām sportiskajām 
aktivitātēm bija nūjošana, 
kas tika organizēta projekta 
„Slimību profilakses un 
veselības veicināšanas 
pasākumi Ozolnieku 
novadā” ietvaros, tika 
uzlabota novada 
infrastruktūra – izveidotas 
veselības, aktīvās atpūtas 
takas un atpūtas zonas. 

Ikvienam no mums ir, ar ko 
lepoties un sajust 
gandarījumu par paveikto. 
Tāpat noteikti varam 
lepoties ar volejbola kā 
sporta veida panākumiem, 
kurš šogad atzīmēja 
50.gadskārtu, un, 
neapstājoties pie sasniegtā, 
tas novadā joprojām ir 
viens no populārākajiem 
sporta veidiem. Gadu mijā 
pateicamies cilvēkiem, kuri 
ne tikai ar savu darbu ir 
veicinājuši un sekmējuši 
sportiskās aktivitātes 

novadā, bet ir atbalstījuši 
augstu sasniegumu sportu, 
lai Ozolnieku novada vārds 
tiktu popularizēts Latvijā un 
pasaulē!

Pašvaldības mērķis ir 
palielināt to novada 
iedzīvotāju īpatsvaru, kas 
vismaz 1- 2 reizes nedēļā 
nodarbojas ar fiziskām vai 
sportiskajām aktivitātēm. 
Problēma ne vienmēr ir 
finansējumā, bet mūsos 
pašos, jo ne vienmēr esam 

pietiekami fiziski aktīvi, 
trūkst izpratnes par fizisko 
aktivitāšu nozīmi veselības 
saglabāšanā un 
nostiprināšanā. Mainīsim 
domāšanu, pieeju, un tikai 
kopīgā darbā būs rezultāts! 
Plānojot sportisko un 
fizisko aktivitāšu ilgtspējas 
attīstību, noris darbs pie 
sporta skolas izveidošanas 
Ozolnieku novadā, kas 
veidos to piramīdu, uz ko 
mēs tiecamies, t.i. uz 
veselīgu dzīvesveidu un 
veselības saglabāšanu, jo 

2018. gada 21. janvārī 
Ozolnieku novada jaunieši 
ir iecerējuši atzīmēt 
Pasaules Sniega dienu.
Sniega diena būs kā 
ikgadējs aktivitāšu ar sniegu 
pasākums bērniem,
jauniešiem un viņu 

Ja Tu zini
Ozolnieku novada
iedzīvotājus, kuriem
ir augsti sasniegumi
sportā un kultūrā,
varbūt Tu pats esi
viens no viņiem,
sūti informāciju
uz e-pastu:
evita.kairisa@ozolnieki.lv

novada spēks taču ir 
iedzīvotājos! Ne visi būs 
olimpiskie čempioni, 
augstas klases sportisti un 
medaļnieki, bet būs lielākas 
iespējas fiziski attīstīties 
sportojot, aktīvi piedaloties 
dažāda mēroga pasākumos 
un sacensībās. Īstenojot šos 
izvirzītos mērķus un 
plānojot aktivitātes 
2018.gadam, varam teikt, 
ka “viss jaunais ir labi 
aizmirsts vecais”! Tāpēc, kā 
ierasts, visi līdzjutēji tiek 

gaidīti uz volejbola spēlēm, 
organizēsim Ozolnieku 
velotūri, būs skriešanas un 
nūjošanas pasākumi, 
dažāda veida lekcijas, 
semināri, domu apmaiņa 
un diskusijas, citādākā 
formātā būs Ozolnieku 
spartakiādes pasākumi, būs 
slēpošanas maratons un 
citas ziemas aktivitātes, 
kuru norise ir atkarīga arī 
no laika apstākļiem. Tāpēc 
gaidām ziemu un ceram, ka 
plānotais “Spicākais 
brauciens” būs. Cerams, ka 

ieintriģējām?
Un tad, kad visu gadu 
būsim aktīvi sportojuši 
visdažādākajos līmeņos un 
mēroga sacensībās, kopīgi 
atzīmēsim savus sportiskos 
sasniegumus “Sportistu 
gada ballē”. Tā patiešām 
būs balle, kuras formātu 
mēs veidosim paši un 
kopīgi, lai ar lepnumu sirdī 
teiktu - “Ar saknēm un 
sportisko garu novadā”!

Bet visam savs laiks un 
vajag nedaudz pacietības, 
lai plānotās aktivitātes 
2018.gadā varētu sākties. 
Informācija par 
pasākumiem un aktivitātēm 
būs pieejama ”Ozolnieku 
avīzē”, bukletos, novada 
mājas lapā un sociālajos 
tīklos.

Sagaidot Jauno 
2018.gadu novēlam būt 
sportiski aktīviem, 
azartiskiem un 
mērķtiecīgiem, 
pacietīgiem un 
neatlaidīgiem, 
veiksmīgiem un 
uzcītīgiem, jo mūs 
sagaida interesantais 
Suņa gads, kur būs 
daudz prieka, 
veiksmes, uzvaras, 
draudzības, uzticības, 
mīlestības, sapņu un 
cerību.
Sportiski aktīvu un 
veselīgu Jauno gadu 
novēl Sporta un 
veselīga dzīvesveida 
nodaļa, un tiekamies 
sporta arēnās!

Svetlana Krūmiņa,
Veselīga dzīvesveida un sporta 

nodaļas vadītāja

ģimenēm, kas vienlaicīgi 
notiek arī citviet pasaulē.  
Pasākuma
mērķis ir dot bērniem, 
jauniešiem un viņu 
vecākiem iespēju iepazīt un 
arī izmēģināt
daudzveidīgas aktivitātes, 

pavadīt laiku un sportot 
kopā. Tā ir iespēja izbaudīt 
prieku
un radīt patīkamas atmiņas, 
kā arī dot iespēju 
pārliecināties, ka aktivitātes 
uz sniega
var kļūt par viņu ikdienu, 
kas sniedz pozitīvas 
emocijas un nodrošina 
veselīgu
dzīvesveidu. Pasaules 
Sniega dienas 
starptautiskais moto: 
“Explore, Enjoy,
Experience”.

Uz tikšanos Sniega dienā!
Sintija Ciša,

Ozolnieku Bērnu un jauniešu 
iniciatīvu centra vadītāja



11

n
o
v
e
m
b
r
i
s
 2
01
7

d
e
c
e
m
b
r
i
s
 2
01
7

SP
O

RT
S

Treneres Evitas Krievānes 
audzēkņi, mūsu 
novadnieki Reinis Bērziņš 
(16 gadi) un Tomass 
Bakēvics (20 gadi), šogad 
iekļuvuši Latvijas 
šorttreka izlasē un 
piedalījās Olimpisko spēļu 
kvali�kācijas sacensībās, 
startējot četros pasaules 
kausa izcīņas posmos, kur 
Latvijas šorttrekistu 
izlase centās kvali�cēties 
2018. gada Ziemas 
Olimpiskajām spēlēm. 

Trenere Evita Krievāne 
sarunā uzsver, ka paveikts 
ir ļoti liels darbs, kas jau nes 
pirmos augļus: „Latvijas 
komanda salīdzinoši ir ļoti 
jauna – vidēji tā ir par 
diviem gadiem jaunāka par 

Novada jaunie sportisti startē
ar sapni par Olimpiskajām spēlēm

jebkuru citu pasaules valsts 
izlasi. Šobrīd aizvadīts 
trešais Pasaules kausa 
posms – no 9. līdz 12. 
novembrim Ķīnas pilsētā 
Šanhajā, un ceturtais 
Pasaules kausa posms no 
16. līdz 19. novembrim – 
Dienvidkorejas 
galvaspilsētā Seulā. Latvijas 
izlases komandas dalībnieki 
trenējas pēc britu 
speciālista Stjuarta 
Horspūla izstrādātas 
programmas. Pozitīvi ir tas, 
ka mūsu stafetes komanda 
šorttrekā debitēs Eiropā. 
Komanda ir kvali�cējusies 
Eiropas čempionātam, kas 
notiks 2018.gada janvārī. Uz 
to tika Eiropas 12 labākās 
TOP komandas, un Latvijas 
komanda ir starp tām. Esmu 

Prieks par jaunās 
sportistes, novadnieces 
Kristas Uzares 
panākumiem Pasaules 
čempionātā ūdens 
motocikliem trešā posma 
sacensībās Dubaijā. Un 
šoreiz prieks ir dubultā. Gan 
par augsto trešo vietu, kas 
līdz šim ir labākais Latvijas 
sniegums UIM Pasaules 
čempionātā, gan par labo 
sniegumu. Un tieši 
sniegums sagādāja 
vislielāko prieku. Kristas 
labā �ziskā sagatavotība, 
braukšanas iemaņas un 
taktikas izvēle ļāva katrā no 
braucieniem uzlabot savu 

9. decembrī novadniekam 
Andrim Grīnfeldam jaunā 
2017./2018. gada 
SUPERENDURO sezona ir 
sākusies ar teicamiem 
panākumiem, kur pirmo 
reizi sportiskās karjeras 
laikā viņš startēja "FIM 
Europe" Eiropas kausā, 
izcīnot otro vietu. 
Sacensības norisinājās 
Polijas pilsētā Krakovā, 
Tauron arēnā, vairāk nekā 
12 000 skatītāju priekšā.
Andris savu karjeru 
motosportā uzsācis jau 4 
gadu vecumā moto triālā, 
un pašreiz ir Baltijā 
spēcīgākais braucējs. Tas arī 
ir galvenais iemesls 
uzsāktajam ceļam 
Superenduro virzienā, jo 
pašreiz pasaulē spēcīgākie 
braucēji ir karjeru uzsākuši 
tieši triālā, un tas ir kā 
galvenais pamats ceļā uz 
augstiem rezultātiem šajā 

apmierināta ar sportistu 
sasniegto rezultātu. 
Augstākais sasniegums 
stafetes komandai bija 10. 
vieta vienā no Pasaules 
kausa posmiem. Eiropas 
kausā visstabilāk startēja 
Ozolnieku vidusskolas 
absolvents Roberts 
Zvejnieks, katru reizi spējot 
�nišēt starp labākajiem un 
izcīnot iespēju Latviju 
pārstāvēt Olimpiskajās 
spēlēs Dienvidkorejā, 
Phjončhanas Ziemas
Olimpiskās spēlēs no 9. līdz 
25. februārim, startējot 
visās trīs distancēs – 500 
metros,1000 metros un 
1500 metros.” 
Pērn uzsāktās sešu gadu 
šorttreka programmas 
mērķis ir sportistu 
sagatavošana 2022. gada 
Pekinas Ziemas 
Olimpiskajām spēlēm, tāpēc 
iespēja piedalīties 2018. 
gada Latvijas Ziemas 
olimpiādē un Eiropas 
čempionātā sportistiem ir 
liels sasniegums, kas tuvina 
katru no viņiem sapnim nest 
Latvijas vārdu Olimpiskajās 
spēlēs, kas ar uzcītīgu un 
neatlaidīgu treniņu darbu 
mūsu novada jaunajiem 
sportistiem ir kļuvis 
aizsniedzams.

pozīciju. Pirmajā un otrā 
braucienā startā no septītās 
vietas Krista pakāpās 
attiecīgi pa braucieniem uz 
piekto un trešo vietu. 
Trešais brauciena starts 
izdevās vēl sliktāks, jo jūrā 
bija kārtīgi iešūpota un vējš 
no jūras vēla viļņus ap 1,5 m 
augstumā. Brauciena laikā 
Krista apdzina 7 sportistes, 
tai skaitā pagājušā gada 
čempioni zviedrieti Emmu 
Neliju Ortendāli un �nišēja 
kā otrā! Apsveicam Jāni un 
Kristu Uzarus un novēlam 
panākumus arī turpmākajās 
sporta gaitās!

Andris Grīnfelds izcīna „sudrabu”
Eiropas kausā SUPERENDURO

disciplīnā.
Galvenais mērķis, dodoties 
uz šīm sacensībām, bija tieši 
pieredzes gūšana. 
Neskatoties uz to, ka aktīvi 
treniņi ar enduro motociklu 
tika uzsākti tikai divas 
nedēļas pirms sacensībām, 
Andris sīvā 11 valstu 
konkurencē jau 
kvalifikācijas braucienos 
uzrādīja trešo labāko laiku.
Andrim Grīnfeldam 
šobrīd ir augstākais 
rezultāts, kāds jebkad 
sasniegts kādam no 
Latvijas braucējiem 
šajā disciplīnā. "FIM 
Europe" kauss ir starta 
posms, lai tālāk cīnītos 
par Pasaules čempiona 
titulu, kas ir kļuvis par 
sasniedzamu nākotnes 
mērķi!

Solvita Cukere
rakstu autore

9.decembrī Bauskā aizvadīts ikgadējais 
Latvijas atklātais čempionāts 
veterāniem brīvajā cīņā un 
grieķu-romiešu cīņā, kur augstākās 
godalgas un čempionu titulu abos cīņas 
sporta veidos, neraugoties uz cienījamo 
vecumu, mājās pārveduši novada 
sporta veterāni Jānis Sviķis 
(dzimis 1939.gadā) un Jānis Izaks 
(dzimis 1956.gadā) 76 un 70 
kilogramu svara kategorijā.

Lai arī turpmāk mūsu sporta 
veterāni priecē ar saviem sportiskajiem 
panākumiem!

Izvērtējot ievērojamos jaunā boksera 
Artūra Ivanova sasniegumus 2017. 
gadā, novadnieks iekļauts Latvijas 
Olimpiskajā vienībā.
Apsveicam un novēlam panākumus arī 
turpmākajās cīņās boksa ringā!

2. decembrī Limbažos pie Olimpiskā 
centra notika Latvijas kanoe 
federācijas sacensības krosā. Savā 
vecuma grupā (2007.g. un jaunāki), 
vairāk nekā 40 dalībnieku vidū, 2 
km visātrāk veica Ozolnieku 
airēšanas kluba pārstāvis Linards 
Laidiņš. Dāmām pieaugušo grupā 
4km distancē trešā vieta 
novadniecei Daigai Dābolai.

Apsveicam ar sasniegtajiem 
augstajiem rezultātiem un veiksmi 
turpmākajos startos!

Novada seniori triumfē
čempionātā veterāniem
brīvajā cīņā un grieķu-
romiešu cīņā!

Jaunais bokseris Artūrs Ivanovs
iekļauts Latvijas Olimpiskajā
vienībā 

Apsveicam Ozolnieku
airēšanas klubu ar
panākumiem
LKF krosā!

Sveicam Viktoriju Gedroviču ar 
izcīnīto zelta medaļu 25 m brasa 
peldējumā un viņas mammu Ingu 
Gedroviču ar izcīnīto zelta medaļu 
50 m brīvajā stilā un sudraba medaļu 
25 un 50 m brasā.

Apsveicam mūsu novadnieces
no Ānes – peldētājas ar izcīnīto
„zeltu” Pasaules kausa
1. posmā ziemas peldēšanā!

Krista Uzare Pasaules čempionātā
ūdens motocikliem izcīna 3.vietu
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PAR SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU 

OZOLNIEKU NOVADĀ

APSTIPRINĀTS
ar Ozolnieku novada domes
2013.gada 09.jūlija lēmumu (prot. Nr.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas
14.punkta "e" apakšpunktu un 16.punktu, 43.panta trešo daļu,
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka atkritumu apsaimniekošanas kārtību 

Ozolnieku novada (turpmāk – novads) administratīvajā teritorijā, lai aizsargātu vidi, cilvēku 
dzīvību un veselību, nodrošinātu atkritumu dalītu savākšanu un reģenerāciju, kā arī veicinātu 
dabas resursu efektīvu izmantošanu un apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu, tajā 
skaitā:

1.1. novada administratīvās teritorijas atkritumu apsaimniekošanas zonu, atkritumu 
apsaimniekošanas organizēšanas kārtību;

1.2. atkritumu radītāja tiesības un pienākumus;
1.3. atkritumu apsaimniekotāja tiesības un pienākumus;
1.4. aizliegumus un prasības atkritumu savākšanai, tajā skaitā prasības sadzīvē radušos bīstamo 

atkritumu apsaimniekošanai, atkritumu dalītai savākšanai un šķirošanai, kā arī prasības 
minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam;

1.5. kārtību, kādā veicami maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu;
1.6. administratīvo atbildību par noteikumu pārkāpšanu.
2. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana novadā tiek veikta atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas 

valsts plānam un normatīvo aktu prasībām.
3. Noteikumos tiek lietoti termini atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1.pantam, kā arī:
3.1. pašvaldība – šo saistošo noteikumu izpratnē Ozolnieku novada pašvaldība;
3.2. sadzīvē radušies bīstamie atkritumi – atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas 

padara tos bīstamus, piemēram, sadzīves ķīmija un iepakojums, dzīvsudraba termometri, 
dienas gaismas lampas, dzīvsudraba spuldzes, nolietotās baterijas un akumulatori, 
mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, transportlīdzekļu apkopes 
atkritumi – atstrādāta motoreļļa, eļļas filtri, kā arī nederīgie medikamenti, laku, krāsu, organisko 
šķīdinātāju, augu aizsardzības līdzekļu, fotoķimikāliju atkritumi un citi;

3.3. bioloģiskie atkritumi – bioloģiski noārdāmi dārzu vai parku atkritumi, mājsaimniecību, 
restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības, pārtikas un virtuves 
atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas ražošanas atkritumi;

3.4. konteiners – savākto atkritumu novietošanai piemērots kustams priekšmets, kura minimālais 
tilpums ir 140 litri;

3.5. atkritumu urna – atkritumu novietošanai piemērots ar nekustamā īpašuma daļu (ēkas, būves 
vai zemes daļu) savienots priekšmets;

3.6. lielgabarīta atkritumi – atkritumi, kurus to izmēru dēļ nevar un nedrīkst ievietot konteineros, 
tai skaitā mēbeles, būvgruži utml.;

3.7. decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumi – mājsaimniecībā, tirdzniecībā, pakalpojumu 
sniegšanas procesā vai citur radušies atkritumi, kas ir šķidrā agregātstāvoklī, tajā skaitā 
decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumi un notekūdeņi, izņemot bīstamos atkritumus.

3.8. decentralizēta kanalizācijas sistēma – speciāli izbūvēta, videi droša jebkāda veida tvertne, 
baseins vai cits mākslīgi izveidots rezervuārs, kas nodrošina, ka nekustamajā īpašumā radītie 
decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumi tiek savākti, pārstrādāti un uzkrāti 
decentralizētā kanalizācijas sistēmā.

 3.9. individuālā māja – ģimenes dzīvojamā māja vai savrupmāja, kuras izmantošana ietver 
ģimenes dzīvošanu (mājsaimniecību), vai viensēta (zemnieku sēta);

3.10. pavasara un vasaras sezona – laika periods no 1.maija līdz 15.oktobrim;
3.11. pasākuma organizators – fiziska vai juridiska persona vai arī valsts vai pašvaldības iestāde, kas 

plāno un organizē publisku pasākumu publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības;
3.12. vasarnieks – vasarnīcas, dārza mājas vai citas īslaicīgas apmešanās dzīvojamās ēkas īpašnieks, 

valdītājs, lietotājs (tajā skaitā īrnieks) vai viņa pilnvarotā persona, kas ir atkritumu radītājs 
pavasara/vasaras sezonā;

3.13. atkritumu apsaimniekotājs – komersants, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju atkritumu 
apsaimniekošanai Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktajā  kārtībā un ar kuru 
Ozolnieku novada dome ir noslēgusi līgumu, kas paredz atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumu sniegšanu Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā;

3.14. atkritumu apsaimniekošanas zona – novada administratīvā teritorija, kurā atbilstoši līgumam 
ar pašvaldību, atkritumu apsaimniekotājs veic līgumā paredzētās darbības;

3.15. sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkts – speciāli aprīkota vieta dažādu veidu atkritumu 
dalītai savākšanai un īslaicīgai uzglabāšanai konteineros ne ilgāk kā 1 (vienu) nedēļu bioloģiski 
noārdāmiem atkritumiem un 6 (sešas) nedēļas – pārējiem sadzīves atkritumiem pirms to 
pārvadāšanas. Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktā nodrošina vismaz trīs veidu 
atkritumu dalītu savākšanu.

4. Atkritumu apsaimniekošana novada administratīvajā teritorijā nedrīkst negatīvi ietekmēt 
novada vidi un iedzīvotājus, tajā skaitā:

4.1. radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī augiem un dzīvniekiem;
4.2. radīt traucējošus trokšņus vai smakas;
4.3. nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas;
4.4. piesārņot un piegružot vidi.
5. Noteikumi attiecas uz visiem atkritumu radītājiem, kas pastāvīgi dzīvo vai īslaicīgi uzturas savā, 

valdījumā vai lietojumā esošajā nekustamajā īpašumā un/vai strādā, tajā skaitā nodarbojas ar 
komercdarbību novada administratīvajā teritorijā. Noteikumus nepiemēro, ja citos 
normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanai atsevišķā nozarē vai jomā ir noteikta cita 
kārtība.

II. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS ORGANIZĒŠANA
6. Visa novada administratīvā teritorija veido vienu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonu 

(turpmāk – atkritumu apsaimniekošanas zona).
7. Atkritumu apsaimniekošanas zonā pašvaldība organizē pasākumu kopumu, kas nodrošina 

apsaimniekojamo sadzīves atkritumu daudzuma samazināšanu, tajā skaitā:
7.1. novērš atkritumu izmešanu mežos, grāvjos un tamlīdzīgi;
7.2. attīsta atkritumu dalītu savākšanu, uzlabo atkritumu radītāju prettiesisko darbību novēršanas 

mehānismu;
7.3. ietver bioloģiski noārdāmu sadzīves atkritumu kompostēšanas popularizēšanu atkritumu 

radītājiem;
7.4. iesaista sabiedrību un veic tās izglītošanu jautājumos, kas saistīti ar atkritumu šķirošanu.

8. Atkritumu apsaimniekošanas zonā sadzīves atkritumus apsaimnieko 1 (viens) atkritumu 
apsaimniekotājs.

9. Atkritumu savākšanai novada administratīvajā teritorijā tiek izmantoti atkritumu konteineri.
10. Atkritumu savākšanas sistēmu novada administratīvajā teritorijā veido:
10.1. Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noslēgtais līgums ar atkritumu 

apsaimniekotāju novada administratīvajā teritorijā;
10.2. atkritumu radītāja noslēgtais līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves un/vai dalīto 

atkritumu savākšanu;
10.3. sadzīves atkritumu savākšana (tajā skaitā arī atkritumu dalītā savākšana), atkritumu 

nogādāšana speciāli izveidotajos dalīto atkritumu savākšanas punktos vai laukumos, sadzīves 
atkritumu pārvadāšana, pārkraušana, uzglabāšana un savākto sadzīves atkritumu apglabāšana 
atkritumu poligonā;

10.4. citu ar atkritumu apsaimniekošanu saistītu funkciju izpilde atbilstoši noteikumiem un 
atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

11. Novada atkritumu dalītās savākšanas sistēmas izveide ietver:
11.1. koplietošanas sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu ierīkošanu saskaņā ar Pielikumu 

Nr.1;
11.2. atkritumu frakciju savākšanu: papīrs/kartons, PET pudeles, plastmasas; stikls; 
11.3. novada sabiedrības izglītošanu un aktīvu iesaistīšanu atkritumu dalītā savākšanā.
12. Atkritumu savākšana, pārkraušana, šķirošana, uzglabāšana, reģenerācija vai apglabāšana ir 

atļauta tikai tam paredzētajās vietās.
13. Pašvaldība organizē un kontrolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu novada administratīvajā 

teritorijā saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un normatīvajiem aktiem, tajā 
skaitā:

13.1. publisko iepirkumu reglamentējošos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas atkritumu 
apsaimniekotāju, kas veiks sadzīves atkritumu apsaimniekošanu novada administratīvajā 
teritorijā, un slēdz iepirkuma līgumu ar to par attiecīgajiem pakalpojumiem;

13.2. organizē dažādu atkritumu grupu atsevišķas savākšanas plūsmu. 
III. ATKRITUMU RADĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

14. Atkritumu radītāju pienākumi ir:
14.1. piedalīties un iekļauties pašvaldības noteiktajā atkritumu savākšanas sistēmā atbilstoši 

noteikumu prasībām, atkritumu apsaimniekošanas zonā atbildot par atkritumu savākšanu vai 
atkritumu dalītu savākšanu no īpašumā vai valdījumā vai lietojumā esošā nekustamā īpašuma, 
un nogādāt tos nekustamā īpašuma īpašnieka vai atkritumu apsaimniekotāja noteiktajā vietā 
atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem;

14.2. slēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu savākšanu ne retāk kā 
vienu reizi mēnesī, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu;

14.3. samaksāt noteikumos paredzētos ar atkritumu apsaimniekošanu saistītos maksājumus;
14.4. izmantot atkritumu savākšanai un uzglabāšanai tikai noteiktajam atkritumu veidam 

paredzētās iekārtas un konteinerus;
14.5. nodrošināt atsevišķu atkritumu veidu (piemēram, lielgabarīta atkritumu) nogādāšanu 

pārstrādes vai apglabāšanas vietās – ar savu transportu, izmantojot atkritumu apsaimniekotāja 
pakalpojumus vai pašvaldības pakalpojumus;

14.6. nodrošināt konteinera novietošanu to aizvešanai ar atkritumu apsaimniekotāju saskaņotā 
vietā, kā arī nodrošināt specializētā transportlīdzekļa brīvu piekļuvi konteinerim. Ja to nevar 
ievērot, tad atkritumu apsaimniekotājs, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu, līgumā ar sadzīves atkritumu radītāju nosaka citus atkritumu 
savākšanas paņēmienus.

15. Papildus noteikumu 14.punktā minētajiem pienākumiem:
15.1. individuālās mājas īpašnieks, valdītājs, lietotājs (tajā skaitā īrnieks) vai viņa pilnvarota persona 

kā sadzīves atkritumu radītājs:
15.1.1. sadzīves atkritumu savākšanai izmanto konteineru;
15.1.2. līgumā ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, atbilstoši konkrētajiem atkritumu 

apsaimniekošanas apstākļiem, situācijai un sadzīves atkritumu daudzumam, nosaka sadzīves 
atkritumu savākšanai nepieciešamo konteineru skaitu un tilpumu, konteineru iztukšošanas 
biežumu, to saskaņošanas kārtību;

15.1.3. pieprasa atkritumu apsaimniekotājam atkritumu savākšanai nepieciešamo konteineru 
atbilstoši faktiski radīto atkritumu daudzumam;

15.1.4. būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus savāc atsevišķi no citiem sadzīves 
atkritumiem teritorijā, kurā notiek būvdarbi;

15.1.5. piedalās pašvaldības veidotajā atkritumu dalītās savākšanas sistēmā, dalīti savācot norādīto 
atkritumu veidus un novietojot tos sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktos vai šķiroto 
atkritumu savākšanas laukumos;

15.1.6. kompostē bioloģiskos atkritumus sava īpašuma, valdījuma vai lietojuma teritorijā, ja tas 
nerada kaitējumu cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai;

15.1.7. nodrošina, ka katru konteineru tā iztukšošanas dienās no nekustamā īpašuma privātā 
pagalma pārvieto specializētajam transportlīdzeklim pieejamā vietā, kur tas netraucē gājēju un 
citu transportlīdzekļu kustību, un ka pēc atkritumu izvešanas katru konteineru novieto atpakaļ 
to pastāvīgajā atrašanās vietā;

15.1.8. uztur nekustamajā īpašumā katru esošo konteineru tīru un lietošanai derīgā kārtībā;
15.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldītājs (ar kuru dzīvokļu īpašnieku kopība noslēgusi 

attiecīgu līgumu) kā sadzīves atkritumu radītājs:
15.2.1. ierāda katras daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotājiem attiecīgu atkritumu savākšanas 

vietu;
15.2.2. nosaka sadzīves atkritumu savākšanai nepieciešamo konteineru skaitu un tilpumu, to 

saskaņošanas kārtību, ņemot vērā sadzīves atkritumu daudzumu, konteineru iztukšošanas 
biežumu un atkritumu izvešanas laika grafiku līgumā ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, 
atbilstoši konkrētajiem atkritumu apsaimniekošanas apstākļiem un situācijai;

15.3. nekustamā īpašuma īpašnieks nodrošina, ka pie iestāžu, biroju, viesnīcu un tām līdzīga 
pielietojuma ēku, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēku ieejām vai to tuvumā, 
tirdzniecības vietās, parkos un skvēros, autobusu pieturās un citās sabiedriskās vietās un pie 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ieejām vai to tuvumā ierīko atkritumu urnas un uztur tās 
kārtībā. Atkritumu urnas iztukšo pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 2 (divas) reizes nedēļā;

15.4. pasākumu organizators, saskaņojot ar pašvaldību, aprīko pasākuma vietu ar atkritumu 
konteineriem vai atkritumu urnām pasākuma laikā, kā arī nodrošina attiecīgās teritorijas 
sakopšanu 5 (piecu) stundu laikā pēc pasākuma noslēguma. Vietās, kur notiek intensīva gājēju 
un satiksmes kustība, pasākuma organizators nodrošina attiecīgās novada teritorijas sakopšanu 
1 (vienas) stundas laikā no pasākuma noslēguma (nakts laikā attiecīgās novada teritorijas 
sakopšanu nodrošina līdz nākamās dienas plkst. 08.00);

15.5. kapu apkopšanas rezultātā radušos neorganiskos atkritumus ievietot attiecīgajā kapu zonā 
izvietotajos pašvaldības konteineros.

16. Īpašnieks, kura īpašumā novietoti bīstamie atkritumi, nodod atkritumus atkritumu 
apsaimniekotājam, kurš ir saņēmis atļauju attiecīgo bīstamo atkritumu apsaimniekošanai un ar 
kuru zemes īpašnieks ir noslēdzis līgumu, kā arī sedz bīstamo atkritumu apsaimniekošanas 
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izmaksas.
      17. Vasarniekiem kā atkritumu radītājiem papildus noteikumu 14.punktā minētajiem 

pienākumiem ir jāievēro arī noteikumu 15.1.punktā noteiktie pienākumi, ciktāl tie nerunā pretī 
šajā punktā noteiktajam. Slēdzot līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu 
apsaimniekotāju, tajā nosaka pavasara/vasaras sezonai atbilstošu līguma termiņu. 

18. Persona, kuras īpašumā ir nekustamais īpašums, var neslēgt noteikumos paredzēto līgumu ar 
atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ja nekustamā īpašuma 
sastāvā ir tikai zeme, uz kuras nav ēku, īslaicīgas uzturēšanās būvju vai pārvietojamu 
konstrukciju.

IV. ATKRITUMU APSAIMNIEKOTĀJS, TĀ TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
19. Pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks 

sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas zonā, organizējot attiecīgo publiskā iepirkuma procedūru tādā termiņā, lai 
nodrošinātu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību.

20. Pašvaldība slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš izraudzīts publisko iepirkumu 
regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un veiks sadzīves atkritumu savākšanu, tajā 
skaitā atkritumu dalīto savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas zonā pēc iepriekšējā līguma darbības termiņa beigām.

21. Noteikumu iepriekšējā punktā minēto līgumu pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs slēdz 
uz laiku, kas nav īsāks par 3 (trim) gadiem un nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.

22. Pašvaldība informē novada administratīvās teritorijas atkritumu radītājus par teritorijas 
dalījumu vienā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā un par atkritumu apsaimniekotāju, 
ar kuru noslēgts līgums par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu 
atkritumu apsaimniekošanas zonā, 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas ar 
attiecīgu paziņojumu novada domes informatīvajā izdevumā Ozolnieku avīze un pašvaldības 
mājas lapā.

23. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi ir:
23.1. pirms darbības uzsākšanas novada administratīvajā teritorijā noslēgt līgumu ar pašvaldību 

par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
23.2. saņemt normatīvajos aktos noteikto atļauju atkritumu apsaimniekošanai;
23.3. slēgt līgumus ar atkritumu radītājiem pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas zonā;
23.4. sadzīves atkritumu apsaimniekošanā izmantot konteinerus, specializētus transportlīdzekļus, 

iekārtas un ierīces, kas nerada kaitējumu cilvēka dzīvībai un veselībai, videi;
23.5. nodrošināt atkritumu radītājus ar konteineriem pietiekamā daudzumā;
23.6. atbilstoši saskaņotiem grafikiem, nodrošināt kārtīgu un rūpīgu:
23.6.1. konteineru iztukšošanu un izvešanu;
23.6.2. atkritumu izvešanu no konteineru laukumiem;
23.6.4. sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanas regularitāti visiem novada atkritumu 

radītājiem, tai skaitā atkritumu dalīto savākšanu un izvešanu;
23.8. remontēt vai nomainīt bojātus konteinerus, ja tie nav citas personas īpašums;
23.9. pēc pašvaldības pieprasījuma organizēt atkritumu savākšanu un izvešanu no pašvaldības 

konteineriem, kas izvietoti pašvaldības teritorijā;
23.10. nogādāt savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus atkritumu apglabāšanas poligonā atbilstoši 

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013.-2020.gadam prasībām, ar šim nolūkam 
paredzētajiem specializētajiem transportlīdzekļiem;

23.11. ierīkot koplietošanas sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktus atkritumu savākšanai 
no novada atkritumu radītājiem saskaņā ar Pielikumu Nr.1;

23.12. nodrošināt konteineru laukumu sakopšanu pēc sadzīves atkritumu savākšanas, ja 
piesārņojums radies konteineru iztukšošanas laikā;

24. Sadzīves atkritumi pēc to nodošanas atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas komersantiem 
pāriet attiecīgo komersantu īpašumā.

V. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS AIZLIEGUMI
25. Novada administratīvajā teritorijā aizliegts:
25.1. realizēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu bez konteineriem, kā arī nav pieļaujams, ka 

atkritumus izliek citu īpašnieku teritorijā izvietotajās atkritumu savākšanas konteineros;
25.2. novietot sadzīves atkritumus vietās, kur to savākšana vai apglabāšana nav atļauta;
25.3. novietot (pastāvīgi) konteinerus uz gājēju ietves vai braucamās daļas (izņemot, ielas, kur 

konteineri netraucē satiksmi vai gājēju plūsmu, kā arī vietās, kur tas ir vienīgais iespējamais 
risinājums);

25.4. ievietot atkritumu urnās un konteineros degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus 
priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas slimības izraisošus atkritumus, lielgabarīta 
atkritumus, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus, ielu smiltis un sadzīvē radušos 
bīstamos atkritumus vai kā citādi bojāt vai iznīcināt atkritumu urnas un konteinerus;

25.5. cieši sablīvēt, iesaldēt vai sadedzināt atkritumus atkritumu urnās un konteineros;
25.6. ievietot nešķirotus atkritumus dalītās savākšanas konteineros;
25.7. novietot būvniecības atkritumus ārpus teritorijas, kur notiek būvdarbi;
25.8. jebkādā veidā bojāt vai iznīcināt atkritumu konteinerus un atkritumu urnas;
25.9. veikt citas darbības, kas rada vides piesārņošanu vai ir pretrunā ar normatīvajos aktos ietverto 

regulējumu.
26. Atkritumu apsaimniekotājam, veicot atkritumu savākšanu, aizliegts bojāt ēkas (būves) 

labiekārtojumu, apstādījumus un apstādījuma elementus. Ja ir pārkāpts minētais aizliegums, 
tad atkritumu apsaimniekotājam ir jāatlīdzina trešajām personām nodarītie zaudējumi.

VI. ATKRITUMU DALĪTĀ SAVĀKŠANA UN ŠĶIROŠANA
27. Novada pašvaldības teritorijā, kur notiek atkritumu dalītā savākšana, atkritumu radītāji šķiro 

sadzīves atkritumus un novieto tos speciāli tam iekārtotos sadzīves atkritumu dalītās savākšanas 
punktos vai šķiroto atkritumu savākšanas laukumos.

28. Dalīti tiek savākti rašanās vietā sašķirotie, otrreiz izmantojamie un pārstrādājamie sadzīves 
atkritumi (piemēram, papīrs, plastmasa un stikls) atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

29. Atkritumu apsaimniekotāji:
29.1. laikus informē atkritumu radītājus un pašvaldību par jauna šķiroto atkritumu savākšanas 

veida ieviešanu un attiecīgo tvertņu krāsojumu vai apzīmējumu ar attiecīgu paziņojumu novada 
domes informatīvajā izdevumā Ozolnieku avīze un pašvaldības mājas lapā;

29.2. pēc atkritumu izvešanas nodrošina šķiroto atkritumu savākšanas vietu sakopšanu, ja 
piesārņojums radies atkritumu izvešanas laikā;

29.3. sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktā nodrošina vismaz četru veidu (papīru, stiklu, 
plastmasu, metālu saturošu) atkritumu dalītu savākšanu.

VII. PRASĪBAS SADZĪVĒ RADUŠOS BĪSTAMO ATKRITUMU 
APSAIMNIEKOŠANAI

30. Ir aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem.
31. Bīstamo atkritumu radītājs:
31.1. atdala bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem;
31.2. uzglabā bīstamos atkritumus tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī 

personu mantu;

31.3. nogādā bīstamos atkritumus speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas vietās vai slēdz 
līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar personu, kura veic bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanu un ir saņēmusi atļauju veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu;

31.4. atlīdzina bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.
32. Maksu par bīstamo atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, 

reģenerāciju nosaka, bīstamo atkritumu radītājam vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, 
kas veic attiecīgas darbības. Maksu par bīstamo atkritumu apglabāšanu nosaka Ministru 
kabineta noteikumu noteiktajā kārtībā.

VIII. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumu apsaimniekošana
33. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka pienākumi:
33.1. noslēgt līgumu vai vienoties ar licencētu decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumu 

apsaimniekotāju par decentralizētās kanalizācijas atkritumu savākšanu;
33.2. no licencētā decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumu apsaimniekotāja pieprasīt un 

saņemt dokumentu, kurā bez pakalpojuma sniedzēja rekvizītiem ir uzrādīti dati par savākto 
decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumu apjomu, to nogādāšanas (notekūdeņu 
pieņemšanas) vietu, pakalpojuma sniegšanas datumu; minēto dokumentu uzglabāt 2 (divus) 
gadus no saņemšanas dienas un pēc pieprasījuma uzrādīt normatīvajos aktos  noteiktajām valsts 
un/vai pašvaldības amatpersonām;

33.3. uzturēt kārtībā decentralizēto kanalizācijas sistēmu un pievadceļus, nodrošinot 
specializētajiem transportlīdzekļiem iespēju piekļūt decentralizētās kanalizācijas atkritumu 
uzglabāšanas tvertnēm (rezervuāriem);

33.4. nepieļaut neattīrītu decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumu novadīšanu vidē vai to 
noplūšanu, iztecēšanu, iesūkšanos grunts slāņos;

33.5. segt decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas izmaksas;
33.6. segt decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumu apsaimniekotāja papildu izmaksas 

gadījumos, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumu sastāvā tiek konstatēti bīstamie 
atkritumi, kuru savākšanai normatīvajos aktos ir noteikta īpaša kārtība un prasības vai tie satur 
mehāniskus piemaisījumus lielākus par 50 mm (kapitālā tīrīšana);

33.7. nepieļaut decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumu sajaukšanu ar citām vielām, kas 
var sekmēt to sastāva kvalitatīvās izmaiņas. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumus 
aizliegts izmantot augsnes mēslošanai.

34. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumu apsaimniekotāja pienākumi:
34.1. slēgt līgumus ar decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumu īpašniekiem vai valdītājiem 

par decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumu savākšanu;
34.2. slēgt līgumu ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaimniekotāju par decentralizētās 

kanalizācijas sistēmas atkritumu pieņem;
34.3. savākt decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumus un pārvadāt ar šim nolūkam 

paredzētiem specializētiem transportlīdzekļiem;
34.4.   decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumus nogādāt notekūdeņu attīrīšanas iekārtās;
34.5. decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumu savākšanas dienā izsniegt atkritumu 

radītājam dokumentu, kurā bez pakalpojuma sniedzēja rekvizītiem ir uzrādīti dati par savākto 
decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumu apjomu, to nogādāšanas (notekūdeņu 
pieņemšanas) vietu, pakalpojuma sniegšanas datumu;

34.6. saņemt normatīvajos aktos paredzēto atļauju decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas un pārvadāšanas) darbībām;

34.7. maksu par decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumu savākšanu un pārvadāšanu 
nosaka, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam vienojoties ar 
atkritumu apsaimniekotāju, kurš veic attiecīgo atkritumu savākšanu un pārvadāšanu.

35. Aizliegts novadīt decentralizētās kanalizācijas sistēmas atkritumus, tai skaitā sadzīves 
notekūdeņus, gruntī, meliorācijas grāvjos, lietus kanalizācijas tīklā un sadzīves kanalizācijas 
tīklā.

IX. MAKSA PAR SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU
36. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido:
36.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, atkritumu 

dalītās savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši 
līgumam, kas noslēgts starp pašvaldību un publisko iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju, kurš veic sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu atkritumu apsaimniekošanas zonā;

36.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu 
reģionālajā sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonā, ko nosaka likumā "Par 
sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" paredzētajā kārtībā;

36.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
37. Atkritumu apsaimniekotājs, ko atbilstoši publiskā iepirkuma procedūrai izvēlējusies 

pašvaldība, nodrošina sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un 
uzglabāšanu, atkritumu dalītās savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu 
uzturēšanu par vienādu maksu visiem atkritumu radītājiem atkritumu apsaimniekošanas zonā, 
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noslēgtajam līgumam ar pašvaldību.

38. Pašvaldība 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš informē atkritumu radītājus par maksas 
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un tarifa izmaiņām, ievietojot attiecīgu paziņojumu 
novada domes informatīvajā izdevumā Ozolnieku avīze un pašvaldības mājas lapā.

X. ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU PĀRKĀPŠANU
39. Par noteikumu pārkāpumiem fiziskas un juridiskas personas atbild Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā.
40. Noteikumu izpildi kontrolē institūcijas (amatpersonas), kas Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā pilnvarotas izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par 
noteikumu neievērošanu novadā.

41. Administratīvais sods vainīgo personu neatbrīvo no pienākuma atlīdzināt noteikumu 
pārkāpuma rezultātā nodarītos zaudējumus.

XI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
42. Noteikumu piemērošanai noteikts pārejas periods - 3 (trīs) mēneši no dienas, kad pašvaldība 

likumā noteiktajā kārtībā ir noslēgusi līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju:
42.1. atkritumu radītājiem pašvaldības teritorijā jāizbeidz iepriekš noslēgtie līgumi par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu. Pamatojoties uz publisko un privāto partnerību  regulējošajos 
normatīvajos aktos noteikto kārtību, pašvaldība izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks 
sadzīves  atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības teritorijā;

42.2. atkritumu apsaimniekotājam jānodrošina noteikumu 1.Pielikumā noteikto sadzīves 
atkritumu dalītās savākšanas punktu ierīkošana (ņemot vērā arī  jau izveidotos sadzīves 
atkritumu dalītās savākšanas punktus). 

43. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā 
izdevumā Ozolnieku avīze.

Ozolnieku Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                             Pēteris Veļeckis



Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes 
2017.gada 14.decembra sēdes lēmumu Nr.19 (protokols Nr.13)

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.10/2017 
„Par braukšanas izdevumu kompensēšanu 

profesionālās un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem” 

Izdoti saskaņā ar 
likuma ,,Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 

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

1. Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Ozolnieku novada pašvaldība 
(turpmāk – pašvaldība) kompensē braukšanas izdevumus izglītojamiem, kuru deklarētā 
dzīvesvieta ir Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – izglītojamie).

2. Pašvaldība kompresē izglītojamajiem braukšanas izdevumus, kas saistīti ar braucieniem mācību 
gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, ja braucieniem tiek izmantots 
sabiedriskais transportlīdzeklis, kas pārvadā pasažierus pilsētas un reģionālās nozīmes 
maršrutos.

3. Izglītojamajiem ir tiesības saņemt braukšanas izdevumu kompensāciju sekojošā apmērā:
3.1. 100% apmērā – ja izglītojamais, izmantojot sabiedrisko transportu, apmeklē Ozolnieku 

novada vispārējās izglītības iestādes 1.-12.klasi; 
3.2. 100% apmērā – ja izglītojamais,  izmantojot sabiedrisko transportu, apmeklē Jelgavas 

pilsētas vispārējās izglītības iestādes, kuras īsteno mazākumtautību izglītības 
programmas, 1.-12.klasi;

3.3. 100% apmērā – ja izglītojamais, izmantojot sabiedrisko transportu, apmeklē citu 
Latvijas novadu vai republikas pilsētu vispārējās izglītības iestādes 1.-12.klasi, un 
izglītojamajam ar valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu 
nepieciešams vispārējo izglītību iegūt pēc speciālās izglītības programmas, kura 
Ozolnieku novada izglītības iestādēs netiek īstenota;

3.4. līdz EUR 20,00 mēnesī – ja izglītojamais, izmantojot sabiedrisko transportu, apmeklē 
citu Latvijas novadu vai republikas pilsētu profesionālās izglītības iestādi, izglītojamā 
ģimenei ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, un vismaz viens no 
izglītojamā vecākiem vai likumiskais  pārstāvis ir deklarēts Ozolnieku novadā.

4. Izglītojamo vecāki vai likumiskie pārstāvji, kuri vēlas saņemt kompensāciju par izglītojamā 
braukšanas izdevumiem, katra gada septembrī un janvārī Ozolnieku novada domē iesniedz 
aizpildītu iesnieguma veidlapu (pielikums). Ja izglītojamais mācās cita Latvijas novada vai 
republikas pilsētas izglītības iestādē, iesniegumam pievieno izglītības iestādes izziņu, kas 
apliecina izglītojamā mācīšanos attiecīgajā izglītības iestādē. 

5. Izglītojamo braukšanas izdevumu kompensācijas saņemšanai izglītojamo vecāki vai likumiskie 
pārstāvji līdz katra mēneša 10. datumam Ozolnieku novada domē iesniedz izdevumus 
apliecinošus dokumentus par iepriekšējo mēnesi,  norādot izglītojamo, maršrutu un kopējo 
izmaksu summu.

6. Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem (Noteikumu 4. un 5.punkts), kompensācijas par 
braukšanas izdevumiem kārtējā mēnesī izmaksā pašvaldības kasē līdz nākošā mēneša 10. 
datumam, vai līdz 29.datumam, pārskaitot uz iesniegumā norādīto norēķinu kontu. 

7. Izglītojamo vecāki vai likumiskie pārstāvji ir atbildīgi par patiesas un pilnīgas informācijas 
norādīšanu iesniegumā (Noteikumu 4.punkts) un tiem ir pienākums Ozolnieku novada 
pašvaldībai atgriezt izmaksāto braukšanas izdevumu kompensāciju, ja tā izmaksāta neatbilstoši 
Noteikumu nosacījumiem.

8. Noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.
9. Ar Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2014.gada 9.septembra Ozolnieku novada domes 

saistošie noteikumi Nr.7/2014 „Par braukšanas izdevumu segšanu profesionālās un vispārējās 
izglītības iestāžu izglītojamiem”.

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                                                 Dainis Liepiņš

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.8/2017 

Grozījumi Ozolnieku novada domes 
2013.gada 09.jūlija saistošajos noteikumos Nr.6/2013 

“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ozolnieku novadā”

APSTIPRINĀTS
ar Ozolnieku novada domes

2017.gada 14.septembra lēmumu Nr.7 (prot. Nr.10)

Izdoti saskaņā ar 
likuma "Par pašvaldībām"

15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas
14.punkta "e" apakšpunktu un 16.punktu, 43.panta trešo daļu,

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu

Izdarīt Ozolnieku novada domes 2013.gada 09.jūlija saistošajos noteikumos Nr.6/2013 „Par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ozolnieku novadā”  (turpmāk -noteikumi) šādus 
grozījumus: 
1. Izteikt noteikumu 3.15. punktu sekojošā redakcijā: 
   „3.15. sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkts – speciāli aprīkota vieta dažādu veidu 

atkritumu dalītai savākšanai un īslaicīgai uzglabāšanai konteineros pirms to pārvadāšanas. 
Sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktā nodrošina vismaz papīra un kartona, plastmasas, 
stikla un metāla (tajā skaitā izlietotā iepakojuma) dalītu savākšanu.” 

2. Aizstāt noteikumu 11.1. punktā vārdus “saskaņā ar pielikumu Nr.1” ar vārdiem “atbilstoši 
normatīvajiem aktiem par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām un dalītās atkritumu 
savākšanas pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem”.  

3. Izteikt noteikumu 11.2. punktu sekojošā redakcijā: 
    „11.2. papīra un kartona, plastmasas, stikla un metāla dalītu savākšanu”.  
4. Papildināt  noteikumu 17. punktu aiz vārda “vasarniekiem” ar vārdiem “un personām, kuras 

pašvaldībā ir saņēmušas ielu tirdzniecības atļauju sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu 
sniegšanai pavasara-vasaras sezonā”. 

5. Aizstāt noteikumu 23.11. punktā vārdus “saskaņā ar pielikumu Nr.1” ar vārdiem “atbilstoši 
normatīvajiem aktiem par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām un dalītās atkritumu 
savākšanas pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem”.  

6. Papildināt noteikumu ar 25.6. punktu ar vārdiem “vai novietot tos blakus atkritumu 
konteineriem”.

7. Izteikt noteikumu ar 28.punktu sekojošā redakcijā:
  „28. Informācija par novadā ierīkotajiem sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktiem un 

šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem, kā arī par tajos savācamo dalīto sadzīves atkritumu 
veidiem tiek ievietota Ozolnieku novada mājas lapā www.ozolnieki.lv.”

8. Papildināt noteikumus ar 29.4. un 29.5. punktiem sekojošā redakcijā:
   „29.4. nodrošināt sadzīves atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu ierīkošanu un uzturēšanu 

Ozolnieku novadā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu savākšanas un šķirošanas 
vietām un dalītās atkritumu savākšanas pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem;

    29.5. nodrošināt izveidoto sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktu pārvietošanu vai 
likvidāciju, ja ir pieņemts pamatots pašvaldības izpilddirektora lēmums.” 

9. Svītrot noteikumu 42.punktu.

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                                                     Dainis Liepiņš

Saistošo noteikumu Nr.8/2017
„Grozījumi 2013.gada 09.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.6/2013 
“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ozolnieku novadā”

Paskaidrojuma raksts
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 
Ar Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumiem 
Nr.788 “Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas 
vietām” un 2017.gada 13.jūnija noteikumiem Nr.328 
“Kritēriji un kārtība, kādā novērtē atkritumu dalītās 
savākšanas pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem” ir 
noteiktas jaunas prasības  atkritumu savākšanas un 
šķirošanas vietu izveidošanai un apsaimniekošanai, kā arī 
dalītās atkritumu savākšanas pakalpojuma pieejamībai 
iedzīvotājiem. Līdz ar to precizējami attiecīgi punkti 
saistošajos noteikumos “Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Ozolnieku novadā”.
Ar saistošo noteikumu grozījumiem precizēts noteikumos 
lietotais termins “sadzīves atkritumu dalītās savākšanas 
punkts”, izslēgts noteikumu pielikums, kurā tika norādīti 
koplietošanas sadzīves atkritumu dalītās savākšanās punkti 
Ozolnieku novadā, tā vietā norādot, ka informācija par 
novadā ierīkotajām sadzīves atkritumu dalītās savākšanas 
vietām un tajos savācamo dalīto sadzīves atkritumu veidiem 
tiek ievietota Ozolnieku novada mājas lapā.
Nav prognozēta saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā 
ietekme uz pašvaldības budžetu.
Nav attiecināms 

Saistošo noteikumu ievērošanu kontrolēs Ozolnieku novada 
pašvaldības policijas amatpersonas. 
Nav organizētas.
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Ozolnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu
"Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ozolnieku novadā"

paskaidrojuma raksts

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 
pašvaldību teritorijā

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošie noteikumi izdoti, ņemot vērā 28.10.2010. "Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma" prasības.

Saistošie noteikumi nosaka:
1. sadzīves atkritumu (turpmāk - atkritumu), tai skaitā sadzīvē 
radušos bīstamo atkritumu,   apsaimniekošanas organizēšanu 
Ozolnieku novada pašvaldības teritorijā;
2. teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā;
3. prasības atkritumu savākšanai, tai skaitā arī minimālo sadzīves 
atkritumu savākšanas biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai un 
uzglabāšanai;
4. atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtību;
5. atbildību par šo noteikumu neievērošanu.
Atkritumu radītājs (tajā skaitā pašvaldība) ar saviem ikmēneša 
maksājumiem vai pildot līgumā noteiktos maksājumus, sedz visas 
izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto sadzīves atkritumu, tai skaitā 
sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu. Saistošo 
noteikumu īstenošanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības 
institūcijas, darba vietas un paplašināt esošo institūciju kompetenci.
Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām 
personām, kuras ir atkritumu radītāji Ozolnieku novada  
administratīvajā teritorijā. Saistošo noteikumu īstenošanai netiek 
prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā.
Atkritumu radītājs slēdz līgumu par katrā nekustamajā īpašumā 
radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar Atkritumu 
apsaimniekotāju, nodrošinot regulāru atkritumu izvešanu, ņemot 
vērā īpašumā radīto atkritumu daudzumu (apjomu).
Saistošo noteikumu projekts apspriests domes Attīstības komitejā. 
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas, jo atkritumu 
apsaimniekošanas regulējumu nosaka normatīvie akti.

Paskaidrojuma raksta
sadaļas Norādāmā informācija

Ozolnieku Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                             Pēteris Veļeckis

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                      Dainis Liepiņš



Saistošo noteikumu Nr.10/2017 
„Par braukšanas izdevumu kompensēšanu profesionālās un 

vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem”

Pielikums 
 Ozolnieku novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.10/2017 

„Par braukšanas izdevumu kompensēšanu profesionālās un vispārējās izglītības iestāžu 
izglītojamiem”

Ozolnieku novada pašvaldībai 
............................................................................................................... 

(izglītojamā vecāka/likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods) 
............................................................................................................... 

(deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis, e- pasts)

IESNIEGUMS
sabiedriskā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai

Lūdzu kompensēt transporta izdevumus par mana dēla/meitas
 .......................................................................................................................................... 
                                        (vārds, uzvārds, personas kods) 

braucieniem no deklarētās dzīvesvietas............................................................................................
     (adrese)

uz............................................................................................................. un atpakaļ. 
                           (izglītības iestādes nosaukums) 

Pamatojums (atzīmēt trešajā ailē ar X attiecīgo kompensācijas veidu):

Sabiedriskā transporta maršruts:.......................................................................................
Transporta izdevumu kompensācijas saņēmējs:

......................................................................................................................................
                                        (vārds, uzvārds, personas kods ) 
Transporta izdevumu kompensāciju lūdzu izmaksāt (nevajadzīgo svītrot): 

skaidrā naudā Ozolnieku novada pašvaldības kasē; 
pārskaitīt uz bankas kontu...................................................................................
(bankas konta Nr.) 

Pielikumā: (norāda pievienotos dokumentus, ja tādi ir) 

Esmu iepazinies/-usies ar Ozolnieku novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.10/2017 „Par 
braukšanas izdevumu kompensēšanu profesionālās un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem”

______________________________ 
(paraksts un atšifrējums) 

______________________________ 
(datums)

100%

100%

100%

līdz EUR 
20,00
mēnesī

izglītojamais, izmantojot sabiedrisko transportu, apmeklē Ozolnieku novada 
vispārējās izglītības iestādes 1.-12.klasi
izglītojamais, izmantojot sabiedrisko transportu, apmeklē Jelgavas pilsētas vispārējās 
izglītības iestādes, kuras īsteno mazākumtautību izglītības programmas, 1.-12.klasi
izglītojamais, izmantojot sabiedrisko transportu, apmeklē citu Latvijas novadu vai 
republikas pilsētu vispārējās izglītības iestādes 1.-12.klasi, un izglītojamajam ar valsts 
vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu nepieciešams vispārējo 
izglītību iegūt pēc speciālās izglītības programmas, kura Ozolnieku novada izglītības 
iestādēs netiek īstenota
izglītojamais, izmantojot sabiedrisko transportu, apmeklē citu Latvijas novadu vai 
republikas pilsētu profesionālās izglītības iestādi, izglītojamā ģimenei ir piešķirts 
trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, un vismaz viens no izglītojamā 
vecākiem vai likumiskais  pārstāvis ir deklarēts Ozolnieku novadā.

paskaidrojuma raksts 
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 paskaidrojum
Saistošo noteikumu pamatotība izriet no 2017.gada 27.jūnija 
MK noteikumu Nr.371 ”Braukšanas maksas atvieglojumu 
noteikumi” 13.punkta, kā arī no likuma “Par pašvaldībām” 
12.panta.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek kompensēti braukšanas 
izdevumi profesionālās un vispārējās izglītības iestāžu 
izglītojamiem, kuri deklarēti Ozolnieku novadā. 
Saistošo noteikumu īstenošanai nav nepieciešamības veidot 
jaunas institūcijas vai darba vietas. Pašvaldības budžeta 
līdzekļi būs nepieciešami mazāk kā iepriekšējos gados, kad 
braukšanas izdevumi izglītojamiem tika kompensēti saskaņā 
ar Ozolnieku novada domes 2014.gada 9.septembra 
saistošajiem noteikumiem Nr.7/2014 „Par braukšanas 
izdevumu segšanu profesionālās un vispārējās izglītības 
iestāžu izglītojamiem”.
Noteikumiem nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.

Saistošie noteikumi tiks publicēti Ozolnieku novada 
bezmaksas informatīvajā izdevumā „Ozolnieku avīze” un 
Ozolnieku pašvaldības interneta vietnē www.ozolnieki.lv. 
Par saistošo noteikumu piemērošanu privātpersonas var 
griezties Ozolnieku novada pašvaldībā.
Noteikumu sabiedriskā apspriešana nav veikta. 
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Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                                                                 Dainis Liepiņš

AKTIVITĀTES OZOLNIEKU NOVADA
BIBLIOTĒKĀS JANVĀRĪ

OZOLNIEKU NOVADA CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA
02.01. - 15.01
Literatūras izstāde “Rakstnieks ar siltu, jūtīgu sirdi”
R.Blaumanim 155 (1863-1908)
15.01. -30.01.
Literatūras izstāde "Barikāžu laiks": dzīvas un patiesas cilvēku emocijas 
un tautas vienotība

ĀNES BIBLIOTĒKA
22.01.-31.01.
Ānes iedzīvotāju rokdarbu izstāde “Mūsdienīgi rokdarbi”
Katru otrdienu
senioriem un visiem interesentiem – Darbs ar datoru: „Excel”

GAROZAS BIBLIOTĒKA
Izstādes:
2.01. – 15.01.
Tematiskā izstāde R. Blaumanim 155
2.01 – 31.01.
Izstāde “Grāmata toreiz un tagad” apskatāmas pirms kara izdotās 
grāmatas.
VAINU BIBLIOTĒKA 
2.01.
Literatūras izstāde: „Latviešu literatūras klasiķim Rūdolfam Blaumanim 155” 
17.01.
Literatūras izstāde: „Latviešu rakstniecei Ilzei Kalnārei -100” 

JAUNPĒTERNIEKU BIBLIOTĒKA
04.01. – 30.01.
„Sniegavīru mēnesis” - būs iespēja noklausīties leģendas par 
sniegavīriem, iepazīties ar sniegavīru atribūtiku un tās nozīmi, kā arī 
uzzināt, kā sniegavīri vēsturiski kļuvuši par neatņemamu ziemas 
sastāvdaļu.
Visu mēnesi bibliotēkas darba laikā bērniem darbosies radošā studija, 
kurā tiks zīmēti un veidoti sniegavīri no aplikāciju papīra un kartona.
 04.01. – 30.01.
Apmeklētāji varēs iepazīties ar Kultūras informācijas sistēmu centra 
īstenotā projekta „Latvijas audiovizuālo materiālu pieejamības 
nodrošināšana e-vidē”, portāla diva.lv sniegtajām iespējām.
20.01. 
1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena.

12.01. plkst. 20.00
VK "Ozolnieki" spēle ar VK "Cēsis", Ozolnieku Sporta centrā
13.01. plkst. 16.00
VK “Ozolnieki” spēle ar SK “Lokomotīve/DT”, Ozolnieku Sporta centrā
14.01. plkst. 10.00
7. bērnu karatē čempionāts „OZOLNIEKI 2018”, Ozolnieku Sporta centrā
20.01. plkst. 13.00,
VK “Ozolnieki” spēle ar VK “Ventspils”, sporta hallē “Pārventa”
21.01.
Pasaules Sniega diena - 2018 Ozolniekos. Šajā dienā novada bērniem 
un vecākiem būs iespēju iepazīt un arī izmēģināt visdažādākās 
aktivitātes uz sniega. Pasākuma organizators Veselīga dzīvesveida un 
sporta nodaļa un Jaunatnes lietu nodaļa. 
27.01. plkst. 18.00
VK “Ozolnieki” spēle ar VK “Aizpute”, Aizputes NSC
28.01.
Slēpošanas maratons – 2018 Ozolnieku slēpošanas trasē, pie Garozas 
pamatskolas, pie Salgales pamatskolas un Ānē.
Ņemot vērā mainīgos laika apstākļus, aktivitātes tiks pielāgotas izvēlētajai 
dienai, atkarībā no sniega daudzuma! Gaidām ziemu un precīzākas ziņas! Ja 
sportot ārā nebūs iespējams, tad plānotie pasākumi notiks telpās Ozolnieku 
Sporta centrā, Garozas pamatskolā un Salgales pamatskolā.

SPORTS

Informācija novada jauniešiem vecumā no 8 gadiem un vecākiem. Ņemot 
vērā to, ka 2018. gadā Ozolnieku novadā ir plānots dibināt Sporta skolu, ar 
pamata sporta veidu - volejbolu, kā tas ir vēsturiski Ozolnieku novadā 
izveidojies, tad no 2018. janvāra Ozolnieku Sporta centrā – pirmdienās, 
trešdienās un piektdienās no plkst.14.30 – 16.00 un Salgales pamatskolā 
otrdienās un ceturtdienās no plkst. 15.00 – 17.00 notiks volejbola 
nodarbības serti�cēta trenera vadībā. 
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AIZSAULĒ AIZGĀJUŠI

Auseklis Liepa            1946
Pāvels Jančenko            1937
Tālis Elksnītis            1955
Eugenija Genovaite Maciulyte  1926
Voldemārs Kalējs           1940
Ausma Vasiļjeva            1930
Tatjana Maksimoviča           1956
Anna Kozlova                                 1927

KATRU PIEKTDIENU
AICINĀM OZOLNIEKU 
NOVADA IEDZĪVOTĀJUS 
IZKUSTĒTIES
UZ LEDUS!

Publiskā slidošana:
OZO LEDUS HALLĒ
no plkst. 20:30 - 22:00

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

suņa audzināšana. Brīvā laika pavadīšana, sportojot kopā ar suni. 
Paraugdemonstrējumi.
Sākot no 10.01. katru janvāra trešdienu plkst:18.00 - 21.00 
deju vakari. Deju kopa “Garroze” aicina - “Esi aktīvs, nāc un dejo 
kopā ar mums”. Bez vecuma ierobežojuma.
11.01. plkst:17.00
lekcija “Personības garīgā izaugsme”. Lektors Modris Trompets.
Ieeja par ziedojumiem.
25.01. plkst: 17.00
lekcija “Akmeņu dziednieciskās īpašības”. Lektors Modris 
Trompets. Ieeja par ziedojumiem
30.01. - 2.02. no plkst:16.00 - 18.00
sveču liešanas darbnīcas. Līdzi ņemam sveču galiņus.

Tālrunis informācijai: 29109265.
ĀNES KULTŪRAS NAMĀ
13.01. plkst: 16.00
Austrumu deju klubs "Oriental Ladies" aicina uz eksotisko deju 
koncertu "Ziemas pieskāriens". Piedalās - Oriental Ladies, Sanara, 
Al Bahira un viesi. Ieeja bez maksas.
20.01. plkst: 18.00
Teātra klubs "Austrumu robeža" piedāvā dokumentālu kabarē 
divās daļās - "Ļubova Orlova. Dīva. PSRS." Ar savu laikabiedri, 
līdzinieci un sāncensi - pasaules dīvu Marlēnu Dītrihu Ļubova 
Orlova satiksies ne Krievijā, ne Amerikā, bet tepat Rīgā, jo, kā 
izrādās, slavenā krievu aktrise, Staļina favorīte, reiz bija 
precējusies ar latvieti.  Lomās: Karina Lučiņina, Raimonda 
Vazdika, Jānis Jarāns. Ieejas maksa: 4,00 EUR.

Tālrunis informācijai: 26121516 vai Ānes kultūras namā

„Ar grāmatām ir kā ar uguni mūsu pavardā: mēs šo uguni 
nesam no saviem kaimiņiem, mēs saglabājam to savā mājā

un dalāmies tajā ar citiem. Un tā pieder mums visiem.”
/ Voltērs/

Lai Jaunajā- 2018.  gadā ikvienam 
lasītājam izdodas atrast savu īpašo 
grāmatu, kas iedvesmo, bagātina, 

aicina izzināt! Informācija, zināšanas 
un garīgās vērtības sniedz iekšējo 

brīvību, dvēseles mieru un harmoniju.
To novēlu ikvienam!

Ozolnieku novada dome informē,
ka ikgadējais jaundzimušo bērniņu

un viņu vecāku sveikšanas pasākums
šogad norisināsies nevis janvārī,

bet ir pārcelts uz 2018. gada martu.

Pirms pasākuma jaundzimušo ģimenes saņems
ielūgumus uz pasākumu Ozolnieku Tautas namā.

OZOLNIEKU TAUTAS NAMĀ
11.01. plkst: 18.00
animācijas �lma bērniem un vecākiem "Ledus karaliene 3 – 
Uguns un ledus". Ieejas maksa: 2,50 EUR. 
18.01. plkst: 18.00
�lma “Astoņas zvaigznes” - vēsturiski hronoloģisks pētījums, 
kas aptver laiku no strēlnieku bataljonu organizēšanās un 
pirmajām kaujām. Ieeja bez maksas!
19.01. plkst: 19.00
Pirmizrāde! Ozolnieku novada amatierteātra iestudēta Robēra 
Tomā luga “8 sievietes”. Izrādē darbojas dažāda vecuma 
sievietes, katra ar savu dzīves pieredzi un kaut ko slēpjamu 
apkārtējai pasaulei. Lomās - Inese Bunce, Agnese Čīka, Ineta 
Freimane, Villija Pakalne, Evelīna Šulca, Kristīne Vanaga, 
Mārīte un Laura Vaseles. Režisore Dace Vilne. Ozolnieku TN 
kamerzālē. Vietu skaits ierobežots. Ieejas maksa: 4,00 EUR. 
20.01. plkst: 16.00
Ozolnieku novada amatierteātra iestudēta Robēra Tomā luga 
“8 sievietes”. Ieejas maksa: 4,00 EUR. 
23.01. plkst: 19.00
foto studijas dalībnieku darbu izstāde “Mans mirklis” atklāšana.
29.01. plkst: 19.00
vakara saruna kopā ar Pavasara studijas radītāju, daudzu 
grāmatu autori un “laimes terapeiti” Inesi Prisjolkovu lekcijā 
“Es esmu savas dzīves autors”.  Pieteikties līdz 26.01. 
tautasnams@ozolnieki.lv. Ieejas maksa: 5,00 EUR. 

Tālrunis informācijai: 28810322 vai Tautas namā
PAKALPOJUMU CENTRĀ “EŽI”
06.01. plkst: 13.00
Tikšanās ar Suņu audzētavas Korland Rein kinologiem. Pareiza 

Ozolnieku novadã janvãrí

Ingrīda Krieķe,
Ozolnieku novada centrālās
bibliotēkas vadītāja 


