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Patriotisma mēnesis novembris – šogad Latvijas simtgades zīmē – Ozolnieku novadā gaidāms skaistiem 
pasākumiem un daudzkrāsainām emocijām piepildīts. Ir svarīgi būt kopā ar saviem bērniem, skolēniem mums 
nozīmīgās dienās, jo patriotismu varam nodot tikai caur ko personisku - stāstiem, atmiņām, dziesmām un, kopā 
apmeklējot pasākumus! Paldies visiem novadniekiem, kuri atbalsta tradīciju kopšanu, pieminot mūsu varoņus 
un godājot Latvijas valsti!

LATVIJAS VALSTS 100. GADADIENAI
VELTĪTIE PASĀKUMI OZOLNIEKU NOVADĀ

7.11. un 8.11 / plkst.: 16.00                          Garozas pakalpojumu centrs “Eži”  

Patriotisko piespraužu gatavošanas meistarklase. Dalība bez maksas.

6.11. - 5.12.                                       Jāņa Čakstes māja “Auči”, Salgales pagasts

Garozas gleznošanas studijas dalībnieku darbu izstāde Jāņa Čakstes 
mājā “Aučos” “Izstaigāju tēvu zemi pa stūrīšu stūrīšiem”. 

7.11. un 8.11 / plkst.: 10.00                                                         Ozolnieku novads 

„Izzinām novadu, kopjot vēstures liecības”. Brauciens uz Skuju skolas 
Brīvības cīņu pieminekli, lai to iepazītu un sakoptu apkārtni. Līdzi  ņemsim 
grābekļus. Pasākumā sadarbosies Vainu bibliotēka, novada Vēstures 
ekspozīcija, PII ”Bitīte” un PII ”Zīlīte” vecākās grupas. Interesentus, kuri 
vēlētos piedalīties, aicinām pieteikties pa tālruni: 63050184 (Ozolnieku 
bibliotēka). 

9.11. / plkst.: 10.00                                                                        Ozolnieku novads 

Lāčplēša ordeņa kavalieru un Ozolnieku novada patriotu atdusas vietu 
apmeklējums Mušķu, Dalbes, Cenu kapsētās, sadarbībā ar Ozolnieku 
centrālo bibliotēku. Interesentus aicinām pieteikties pa tālruni 
29132901(Novada Vēstures ekspozīcija).

9.11. / plkst.: 16.00                                                                                             Garoza 

Lāčplēša dienai veltīts pasākums pie Vareļu pieminekļa.. Plkst. 16.00 
no Garozas centra dosies lāpu gājiens uz Vareļu pieminekli. Plkst.16.30 
svinīgais piemiņas pasākums pie Vareļu pieminekļa, ar Jelgavas 
novada, Platones pagasta Zemessardzes 52. kājnieku bataljona vokālā 
ansambļa “Junda” piedalīšanos.

11.11. / plkst.: 10.00                                                           Ozolnieku Sporta centrs

“Lāčplēša spēka diena”.  Dažādas sportiskas spēka disciplīnas vīriešiem 
un sievietēm (spiešana guļus, pietupieni ar svarcelšanas elementiem, 
pievilkšanās, svara bumbu celšana). Dalībniekiem pieteikties pa tālruni: 
20084087.

11.11. / plkst.: 16.00                                                           Ozolnieku Tautas nams 

„Trīs Latvijas tenori” koncertā “Manu sirdi mirdzošu dari” (Guntars 
Runģis, Nauris Puntulis, Miervaldis Jenčs, pianists Māris Žagars, 
akordeons -Inita Āboliņa). Ieejas maksa: 8.00, 5.00 eur. Biļetes TN kasē 
un Biļešu paradīzē.

11.11.                                                                                                Ozolnieki un Garoza

Aicinām iedzīvotājus apmeklēt piemiņas vietas un iedegt svecītes, 
pieminot kritušos karavīrus pie Skuju skolas pārbrauktuves un Vareļu 
pieminekļa Garozā.

12.11. / plkst.: 18.00                                                  Ozolnieku Tautas nams

Ozolnieku Mūzikas skolas audzēkņu, skolotāju un absolventu Valsts 
svētku koncerts ar īpašo viesu- koklētāju ansambļa “Skandīne” un vokālās 
grupas “Taka” piedalīšanos.

15.11. / plkst.: 17.00                                                  Ozolnieku Tautas nams

Animācijas filma bērniem “Zelta Zirgs”. Ieeja bez maksas. 

15.11. / plkst.: 19.00                                                  Ozolnieku Tautas nams

Ģimenes spēlfilma “Bille”. Ieejas maksa 2.50 EUR .

16.11. / plkst.: 16.00                                     Ānes Jauniešu iniciatīvu centrs

,,Latvijai 100’’ – jauniešu pasākums par godu Latvijas valsts 100. 
gadadienai.

16.11. / plkst.: 18.30                                                   Ozolnieku Tautas nams

Svētku koncertā „Daudz baltu dieniņu, Latvija!” par godu Latvijas 
valsts 100.gadadienai uzstāsies Ozolnieku vidusskolas audzēkņi. 

16.11. / plkst.: 19.30                                                       Garozas pamatskola

Latvijas valsts 100. gadadienai veltīts svētku koncerts un balle 
Garozas pamatskolā. Piedalās LNO solists Juris Jope, koncertmeistare 
Laila Holberga un jauktais koris “Svīri”. Ballē spēlē grupa “ Klaidoņi”. Ieeja 
bez maksas.

18.11. / plkst.: 9.30 un 11.00                                              Salgales baznīca

Plkst. 9.30 Svētku dievkalpojums.
Plkst. 11.00 Svētku koncerts. Uzstājas tenors Juris Vizbulis.

18.11. / plkst.: 17.30                                                   Ozolnieku Tautas nams

Plkst. 17.30 pulcēšanās un lāpu gājiens no Domes ēkas uz Ozolnieku 
Tautas namu bungu orķestra pavadījumā
Plkst. 18.00 stāvlaukumā pie Ozolnieku Tautas nama svētku koncerts ar 
grupu “Credo” un salūts. Cienāsimies ar lielo svētku kliņģeri un siltu tēju.

18.11. / plkst.: 17.30                                                        Ānes Kultūras nams

Latvijas jubilejai veltīts svētku koncerts. Spēlē grupa “Liepavots”. Ieeja 
bez maksas

05.11 - 30.11.                                                                      Ozolnieku Tautas nams

Artas Jomas foto izstāde “Ar saknēm novadā..”
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Ozolnieku novada pašvaldība oktobra beigās un no-
vembra sākumā organizēs sapulces Salgales pagasta 
Emburgas un Garozas, Cenu pagasta Ānes un Branku, 
kā arī Ozolnieku iedzīvotājiem, ikvienam piedāvājot 
iespēju klātienē saņemt informāciju un pārrunāt ak-
tuālos jautājumus ar Ozolnieku novada pašvaldības 
vadību un atbildīgajiem speciālistiem. 
Šī gada sapulcēs informēsim par SIA „Ozolnieku 
KSDU” darbu, būs iespēja uzdot jautājumus pašvaldī-
bas izpilddirektoram un pārrunāt aktuālos jautājumus 
saistībā ar Ozolnieku novada teritorijas plānojumu.
Sapulču sākuma laiks plkst. 18:00.
Iedzīvotāju sapulču norises laiks un vieta: 
29.10. (pirmdiena) – Ānē, Ānes kultūras namā, 
adrese: Celtnieku iela 12b, Cenu pagasts; 
31.10. (trešdiena) – Garozā, Garozas pakalpojumu 
centrā, adrese: „Eži”, Garoza, Salgales pagasts;
5.11. (pirmdiena) - Emburgā, Salgales pagasta pār-
valdē, adrese: „Vīgriezes”, Emburga, Salgales pagasts; 
7.11. (trešdiena) - Brankās, Branku pakalpojumu 
centrā, adrese: Parka iela 4, Cenu pagasts; 
8.11. (ceturtdiena) – Ozolniekos, Tautas namā, 
Adrese: Rīgas iela 23, Ozolnieku pagasts.
Interesējošos jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pastu: 
inese.baumane@ozolnieki.lv

Atsaucoties pašvaldības 
izsludinātajam konkur-
sam uz Ozolnieku nova-
da domes Sabiedrisko 
attiecību un informācijas 
daļas vadītāja amatu, 
pieteicās 12 kandidā-
ti, no kuriem vērtēšanas 

Daudzu gadu garumā Sal-
gales pagasta Emburgas 
iedzīvotāji bija spiesti pārvi-
etoties pa šauru un neapga-
ismotu Valsts autoceļu P-94 
“Blukas-Code”, kas ved caur 

Atsaucoties pašvaldības 
aicinājumam, konkursā 
uz Cenu pagasta pārvaldnie-
ka amatu bija pieteikušies 
18 kandidāti, no kuriem 
vērtēšanas komisija: D. 
Liepiņš, A. Židkovs un I. 
Grundmane, izvērtējot 
saņemtos pieteikumus, 
kā piemērotāko amatam 
izraudzījās Evitas Lapsen-
bergas kandidatūru. Jaunā 
Cenu pagasta pārvaldniece 
darbu uzsāka 9.oktobrī.

Pirms gada Ozolnieku 
novada pašvaldība Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas rīko-
tajā konkursā “Ģimenei 
draudzīga pašvaldība” iegu-
va galveno titulu “Ģimenei 
draudzīgākā pašvaldība Lat-
vijā 2017”!
Par konkursā iegūto nau-
das balvu - 20 000 eiro - 

Darbu uzsākusi jauna Sabiedrisko attiecību       
un informācijas daļas vadītāja

komisija: D. Liepiņš, A. 
Židkovs un I. Grundmane 
par piemērotāko izraudzī-
jās Agneses Kļavas kandi-
datūru. Jaunā Sabiedrisko 
attiecību un informāci-
jas daļas vadītāja darbu 
uzsāka 15.oktobrī.
Agnese studējusi sabie-
driskās attiecības biznesa 
augstskolā “Turība”, iegūs-
tot sabiedrisko attiecību 
vadītāja kvalifikāciju un 
maģistra diplomu. Viņai 
ir ilggadēja pieredze sa-
biedrisko attiecību jomā 

PIEŅEMŠANAS LAIKI GAROZAS
PAKALPOJUMU CENTRĀ: 
pirmdienās no plkst. 8:00-12:00 – Salgales pagasta 
pārvaldes vadītāja Eva Segliņa, 
ceturtdienās no plkst. 8:00-12:00 – klientu 
apkalpošanas speciāliste Andra Vecmane. 
Pārējā laikā nepieciešamības gadījumā sazināties ar 
Salgales pagasta pārvaldes vadītāju Evu Segliņu pa 
tālr. 29166492.

Salgales pagasta Emburgā izbūvēts 
apgaismojums

Par konkursā iegūto balvu pilnveido 
aprīkojumu bērnu aktīvai atpūtai

ciemu. Uz ceļa tā šaurības un 
sliktās pārredzamības dēļ šo 
gadu laikā bija izveidojušās 
daudzas bīstamas situācijas, 
kā arī notikuši vairāki negadī-
jumi. 

pašvaldība papildināja bērnu 
rotaļlaukumus Ānē un Ozol-
niekos (Aizupēs), uzstādīja 
ielu vingrošanas rīkus Ānē, 
Dalbē un Jaunpēterniekos, 
kā arī atjaunoja skeitparka 
aprīkojumu Ozolnieku Sporta 
centra stadionā.

Sabiedrisko attiecību un 
informācijas daļa

Par Cenu pagasta pārvald-
nieka amata pienākumiem 
un darba uzdevumiem 
Ozolnieku novada domes 
deputāti nobalsoja domes 
sēdē par grozījumiem 
pašvaldības 2018. gada 
štatu sarakstā, paredzot no 
1. jūnija likvidēt klientu ap-
kalpošanas speciālista vietu 
Ānes pakalpojumu centrā 
un izveidot Cenu pagasta 
pārvaldnieka amata vietu.
Jaunajai pārvaldniecei ir 
atbilstoša izglītība- augstākā 
izglītība iegūta Latvijas 
Lauksaimniecības universi-
tātes Ekonomikas un sabie-
drības attīstības fakultātē, 
tiesību zinātnēs. Evita 
Lapsenberga dzimusi un dzī-
vo Jelgavā. E. Lapsenbergai 
ir darba pieredze Jelgavas 
tiesā un Valsts policijā. 

Sarunā Evita uzsver, ka viņai 
patīk strādāt ar cilvēkiem 
un cilvēku labā, risināt 
iedzīvotāju vajadzības 
saskaņā ar pašvaldības 
iespējām un budžetu. Darbā 
ar iedzīvotājiem Evita cer 
uz atsaucību un kopējo 
sadarbību.
Klientu maksājumus 
pieņem Ānes kultūras 
namā, Celtnieku ielā 12b, 
Ānē, pieņemšanas laikos 
ceturtdienās no plkst. 
8.00-12.00 un 12.45-19.00. 
Drīzumā iedzīvotāji varēs 
iesniegt arī deklarācijas.
Ar Evitu Lapsenbergu 
var sazināties pa tālruni: 
63048077 vai 29797970 
un uzdot jautājumus, sūtot 
e-pastu: evita.lapsenber-
ga@ozolnieki.lv.

Solvita Cukere

Darbu uzsākusi Cenu pagasta pārvaldniece 
Evita Lapsenberga

gan privātajā sektorā, gan 
pašvaldību iestādēs.
Agnese uzsver, ka 
darbs Ozolnieku novada 
pašvaldībā viņai ir jauns 
izaicinājums un iespēja dz-
iļāk iepazīt novadu, kā arī 
veltīt savas zināšanas, pras-
mes un enerģiju pašvaldī-
bas attīstībai. Vienlaikus tā 
ir arī izaugsmes iespēja un 
savu prasmju nemitīga piln-
veidošana, jo darbs ir gana 
saspringts un daudzveidīgs.

Solvita Cukere

Uzklausot iedzīvotāju priekš-
likumus un izvērtējot situāci-
ju, pašvaldībā tika lemts par 
ceļa posma Emburgas cie-
ma robežās apgaismošanu. 
Oktobrī visi ieplānotie darbi 
ir pabeigti. Ielas apgaismo-
jumu izbūvēja SIA “AC/DC”. 
Kopējās projekta izmaksas 
ir 59126.22 EUR (ar PVN). 
Uzstādītās laternas spoži 
izgaismo ceļu diennakts 
tumšajā laikā un padara pār-
vietošanos pa to drošu un 
ērtu.

Eva Segliņa,
Salgales pagasta

pārvaldes vadītāja

Aicinām apmeklēt 
iedzīvotāju sapulces! 
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Lai veicinātu Ozolnieku 
novada iedzīvotāju labklā-
jību, pašvaldība ir uzsākusi 
vairāku apjomīgu infrastruk-
tūras izbūves būvprojektu 
izstrādi.
8. oktobrī, noslēdzoties iepir-
kuma konkursam, Ozolnieku 
novada pašvaldība ir noslē-
gusi līgumu par būvpro-
jekta “Ūdenssaimniecības 
attīstība Ozolnieku pagastā, 
Ozolnieku novadā” izstrā-
di. Būvprojektu līdz 2019.
gada 19.aprīlim izstrādās SIA 
“BM-projekts” par kopējo 
līguma summu 84  668.54 
EUR (ar PVN). 
Projektā paredzēta cen-
tralizēto ūdensapgādes 
un sadzīves notekūdeņu 
novadīšanas tīklu izbūve, kā 
arī ielu segumu atjaunošana 
Ozolnieku pagasta Zvaigžņu, 
Liepu, Plēsuma, Rubeņu, 
Vītolu, Nākotnes, Bērzu, Pav-
asara, Sporta, Meža, Avotu, 
Puķu, Iecavas, Pļavu, Eg-
laines, Lapu, Oktobra, Aveņu 
un Jelgavas ielās. Iedzīvotāji 
tiks informēti par individuā-
lo komunikāciju pieslēgumu 
saskaņošanu.
9. oktobrī, noslēdzoties iepir-
kuma konkursam, Ozolnieku 

Šī gada pavasarī Lauku 
atbalsta dienestā, 
LEADER programmā, tika 
apstiprināts un piešķirts 
finansējums pašvaldības 
iesniegtajam projektam 
„Apgaismojuma izbūve 
Ozolnieku Veselības 
takā”. Uzsākot projekta 
īstenošanu, tika izstrādāts 
tehniskais projekts un 
veikta cenu aptauja 
apgaismojuma izbūvei. 
Projekta ietvaros 
Veselības takas teritorijā 
paredzēts uzstādīt 11 
LED tipa gaismekļus. 
Saskaņā ar cenu 
aptaujas rezultātiem, par 
atbilstošāko tika atzīts SIA 
„Elektromontāžas serviss” 
iesniegtais piedāvājums, 
kas, saskaņā ar noslēgto 

Pamatojoties uz Ozolnieku novada Būvvaldes Atzinumu par būves 
pārbaudi Nr.BIS-BV-19.9-2018-4655 un saskaņā ar Valsts Vides dienesta 
Jelgavas reģionālās vides pārvaldes atzinumiem Nr.JE18AZ0136 un 
Nr.JE18AZ0135, Ozolnieku novada dome 2018. gada 23. augustā 
nolēma uzsākt Ānes dīķa, Ānes ciemā, un Džammu dīķa, Branku 
ciemā, teritorijas labiekārtošanas darbus, kas paredz: 
 
1. vidi degradējošo, nelikumīgi būvēto bezsaimnieka būvju demontāžu; 
2. teritoriju planēšanu; 
3. teritoriju rekultivāciju, labiekārtojot tās ar aktīvās atpūtas 
infrastruktūru.
 
Atgādinām iedzīvotājiem, ka līdz 2019.gada aprīlim jāatbrīvo 
degradētās teritorijas no sev piederošām lietām, lai pašvaldība 
var veikt teritoriju labiekārtošanas projekta īstenošanu.

Inese Baumane,
Attīstības un projektu daļas vadītāja

Tiks uzsākta apgaismojuma 
izbūve Veselības takāIegādāts autobuss Garozas 

pamatskolas vajadzībām

Uzsākta vairāku iedzīvotājiem 
būtisku projektu izstrāde

Informācija par teritoriju pie Ānes 
un Džammu dīķiem sakopšanu

novada pašvaldība ir noslē-
gusi līgumu par būvprojekta 
“Ūdensapgādes un kanal-
izācijas sistēmas attīstība 
Garozas ciemā, Salgales 
pagastā, Ozolnieku novadā” 
izstrādi. Būvprojektu līdz 
2019.gada 5.martam iz-
strādās SIA “BM-projekts” 
par kopējo līguma summu 
30453.28 EUR (ar PVN). Pro-
jektā paredzēta centralizēto 
ūdensapgādes un sadzīves 
notekūdeņu novadīšanas tīk-
lu izbūve, kā arī ielu segumu 
atjaunošana Krasta, Iecavas 
un Pļavu ielās, Garozas 
ciemā. 
18. oktobrī, noslēdzoties iepir-
kuma konkursam, Ozolnieku 
novada pašvaldība ir noslē-
gusi līgumu par būvprojekta 
“Jaunatnes ielas pārbūve un 
Atpūtas ielas posma izbūve” 
Ānes ciemā, Cenu pagastā, 
Ozolnieku novadā” izstrādi. 
Būvprojektu līdz 2019.gada 
28.februārim izstrādās SIA 
“Delta Engineers” par kopē-
jo līguma summu 31 944 
EUR (ar PVN). Būvprojekta 
uzdevums ir projektēt Atpū-
tas ielas posma jaunbūvi, vei-
dojot divvirziena kustību, vir-
zienā pa esošo Atpūtas ielu 

no Ānes ciema uz Progresa 
ielu Tetelē, nodrošinot Ānes 
ciema tuvāko savienojumu ar 
Teteles pamatskolu. Ar pro-
jekta risinājumiem paredzē-
ta atbilstoša ielas profila, 
apgaismojuma, satiksmes 
ātruma samazināšanas ris-
inājumi, nodrošinot projek-
tētās ielas posmā gājējiem 
un velosipēdistiem drošu 
pārvietošanos un ūdens aiz-
vadīšanu no ielas klātnes. 
Paredzēta nepieciešamo 
inženiertīklu izbūve šajā 
posmā, un tiek projektēta 
Jaunatnes ielas pārbūve, 
veidojot vienvirziena kustī-
bu virzienā no autoceļa 
A8 uz Celtnieku ielu Ānē, 
paredzot izbūvēt apgais-
mojumu, celiņu gājējiem un 
velo transportam. Ar projek-
ta risinājumiem tiks samaz-
ināta satiksmes intensitāte, 
atrisināta droša gājēju pār-
vietošanās projektētajā pos-
mā un ūdens aizvadīšana no 
ielas un celiņa klātnēm.

Inese Baumane,
Attīstības un projektu daļas 

vadītāja

Ar mērķi veicināt Ozolnieku 
novada teritorijā esošo da-
bas resursu saglabāšanu un 
ilgtspējīgu to apsaimniekoša-
nu un izmantošanu, šī gada 
sākumā tika iesniegts un ap-
stiprināts projekts „Lielupes 
krasta posmu attīrīšana 
Ozolnieku novada teritorijā” 
Latvijas vides aizsardzības 
fonda izsludinātajā konkursā. 
Cenu aptaujā paredzēto 
darbu veikšanai, par at-
bilstošāko tika atzīts SIA 
„Kamatrans” piedāvājums, 
un septembrī tika uzsākti 
plānotie darbi, kas pabeigti 
oktobra sākumā. Projekta 
īstenošanas rezultātā attīrīti 
5 Lielupes krasta posmi ~30 
m platā joslā – veikta dūņu 

līgumu, paredzētos 
darbus veiks par kopējo 
summu 15 972 EUR, 
no kura 9 000 EUR ir 
Eiropas lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai 
piešķirtais finansējums. 
Darbu izpildes termiņš ir 
šī gada 10.decembris. Līdz 
ar projekta īstenošanu, 
iedzīvotāji jau šoziem 
varēs novērtēt šos 
teritorijas uzlabojumus. 
Paredzēts, ka takas 
teritorijas labiekārtošana 
turpināsies nākamajā 
gadā.

Antra Pošeika, Attīstības 
un projektu daļas vietniece ES 

projektu jautājumos 

Noslēdzoties atklātam konkursam Nr. OND 
2018/31 “Autobusa piegāde”, Ozolnieku novada 
pašvaldība iegādājās lietotu autobusu “Volvo” 
Garozas pamatskolas vajadzībām. 16. oktobrī 
skolēnu autobuss izbrauca pirmajā reisā.

Sabiedrisko attiecību un informācijas daļa

Pabeigta Lielupes krasta 
posmu attīrīšana 

un niedru norakšana un uz-
bērts smilts slānis, tādējādi 
izveidojot publiski pieejamas 
atpūtas vietas gan vietējiem 
iedzīvotājiem, gan viesiem 
un upes tūristiem. 2019.
gadā sadarbības projekta 
ietvaros ar Bauskas rajona 
lauku partnerību un Pierīgas 
lauku partnerību šajās vietās 
paredzēts uzstādīt pontona 
laipas un informācijas sten-
dus. 
Antra Pošeika, Attīstības un 
projektu daļas vadītājas viet-
niece ES projektu jautājumos

 

Raksts sagatavots ar Latvijas 
vides aizsardzības fonda 

finansiālo atbalstu

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

Ja Tu saņem izdevumu “Ozolnieku Avīze” savā pastkastītē vēlāk par kārtējā mēneša 10. datumu, 
ziņo, rakstot uz e-pastu: avize@ozolnieki.lv, lai mēs varam pārrunāt konkrēto gadījumu ar 
izdevuma piegādātāju!
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NĪN izmaiņas no
2019. gada 1. janvāra

Atgādinām – no 
2019.gada 1.janvāra 
augstāks nekustamā 
īpašuma nodoklis 
(turpmāk NĪN) 
īpašumiem, kuros 
nav deklarēts 
neviens iedzīvotājs. 
Ja līdz 2018.gada 
31.decembra pusnaktij 
nekustamajā īpašumā, 
kas paredzēts 
dzīvošanai, nebūs 
deklarēts neviens 
iedzīvotājs, 2019.
gadā īpašumam tiks 
piemērots NĪN 1,5% 

Labklājības ministrija 
informē, ka politiski 
represētas personas un 
nacionālās pretošanās 
kustības dalībnieki par 
godu Latvijas valsts 
simtajai gadadienai saņems 
vienreizēju atbalstu 100 
EUR apmērā.
Atbalsts tiks piešķirts tām 
politiski represētajām 
personām un nacionālās 
pretošanās kustības 
dalībniekiem, kuriem statuss 
ir piešķirts un Iedzīvotāju 
reģistrā ir aktīvs līdz 2018. 
gada 30. septembrim un 
kuru dzīves vietas adrese ir 
deklarēta vai reģistrēta Latvijā. 
Plānots, ka atbalstu piešķirs 
un izmaksās Valsts sociālās 

apmērā no īpašuma 
kadastrālās vērtības. 
Ja līdz 2018.gada 
31.decembra pusnaktij 
nekustamajā īpašumā, 
kas paredzēts dzīvošanai, 
būs deklarēts vismaz 
viens iedzīvotājs, 
2019.gadā tiks piemērots 
NĪN 0,2% apmērā no 
īpašuma kadastrālās 
vērtības. 
Izmaiņas neattiecas 
uz dārza mājām un 
dzīvojamām platībām 
līdz 25 m2. 
Iedzīvotāju 

Lai veicinātu aizbraukušo 
cilvēku atgriešanos 
atpakaļ Latvijā, Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministri-
jā ir uzsākts projekts 
“Reģionālais koordinators 
reemigrācijas veicināša-
nai”. Pilotprojekta ietvaros 
katrā reģionā darbu veic 
reģionālie koordinatori, 
kuru galvenais uzdevums 
ir sazināties ar šobrīd 
ārvalstīs dzīvojošajiem 
cilvēkiem, lai noskaidro-
tu viņu vajadzības un 
problēmas, kas kavē 
pārcelšanos atpakaļ uz 
Latviju. 

Projekta ietvaros Zemgalē, 
Ozolnieku, Rundāles, 
Dobeles un Vecumnieku 
pašvaldībām, ir pieejams 
līdzfinansējums 7500 
eiro apmērā katrai, lai 
tās varētu nodrošināt 
savu koordinatoru 
darbu, kuri sadarbībā ar 
koordinatoru Zemgales 
plānošanas reģiona līmenī 
nodrošinās informatīvu 
atbalstu potenciālajiem 
reemigrantiem. 
2018. gada 15. augustā 
stājušies spēkā Ministru 
kabineta noteikumi par 
“Remigrācijas atbalsta 
pasākuma īstenošanas, 
novērtēšanas un 
finansēšanas kārtība”, 
kas nosaka kārtību, kādā 
īsteno, novērtē un finansē 
valsts reģionālās attīstības 
atbalsta pasākumu – 
reemigrācijas atbalstu. 
Vides aizsardzības un 

 Uzsākts projekts aizbraukušo cilvēku atgriešanai Latvijā
reģionālās attīstības 
ministrijas parlamentārais 
sekretārs Jānis Eglīts 
uzsver: “Šāds finansiāls 
atbalsts ir nepieciešams, 
lai veicinātu reemigrantu 
saimnieciskās darbības 
aktivitāti. Par šāda īpaša 

atbalsta nepieciešamību 
liecina vairāki veiktie 
pētījumi - emigrantu un 
reemigrantu aptaujas.” 
Viena projekta ietvaros 
maksimālais finansējuma 
apmērs, ko varēs saņemt, 
būs 9000 eiro. Katrā 
plānošanas reģionā tiks 
atbalstīti vismaz četri 
projekti. 
Līdzīgi kā atsevišķos 
Eiropas Savienības fondu 
finansētos projektos, 
arī šajā aktivitātē liela 
nozīme ir reemigranta 
personiskajam 
ieguldījumam 
saimnieciskās darbības 
īstenošanā vai uzsākšanā. 
Būs nepieciešamas arī 

piesaistītās investīcijas, 
un trīs gadu periodā pēc 
projekta jāveic iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa un valsts 
sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu 
maksājumi.
Svarīgs dalības nosacījums 

par finansējuma 
piešķiršanu projektam ir, 
ka reemigrants pēc vairāk 
nekā 3 gadu prombūtnes 
ir atgriezies vai plāno 
atgriezties Latvijā. 
Prombūtne ir pierādāma 
ar paziņošanas faktu par 
uzturēšanās adresi ārvalstī. 
Paziņošanas faktam ir jābūt 
reģistrētam Iedzīvotāju 
reģistrā. Latvijas pilsonim, 
Latvijas nepilsonim un 
personai, kura Latvijā 
saņēmusi pastāvīgās 
uzturēšanās apliecību, ir 
pienākums 30 dienu laikā 
pēc Iedzīvotāju reģistrā 
iekļauto ziņu maiņas vai 
pēc tam, kad attiecīgās 
ziņas ir kļuvušas zināmas, 

paziņot Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldei 
par savu, savu nepilngadīgo 
bērnu un personu, kuras 
atrodas tās aizgādnībā vai 
aizbildnībā, dzīvesvietas 
adresi ārvalstīs. 
Informācija par 

nosacījumiem un 
pieteikšanos finansējuma 
saņemšanai tiks publicēta 
Plānošanas reģionu 
mājaslapās, kā arī 
mājaslapā www.paps.
lv – sadaļā “Atbalsts 
uzņēmējdarbībai”.
Ikvienam interesentam ir 
iespēja saņemt reģionālā 
koordinatora konsultāciju 
par sev aktuāliem 
jautājumiem, kas saistīti 
ar atgriešanos kādā 
no Latvijas reģioniem. 
Koordinators vienlaikus 
ir atbalsta persona, kas 
palīdz ārvalstīs esošajiem 
tautiešiem attālināti 
izvērtēt priekšrocības 
pārdomātam lēmumam, 

kā arī sagatavoties, lai 
veiksmīgi atgrieztos 
Latvijā. 
Pirmo piecu darbības 
mēnešu laikā uzrunātas 
un pēc atbalsta griezušās 
ir vairāk nekā 700 
ģimenes, no kurām 64 
ģimenes (149 cilvēki) jau ir 
atgriezušās, un tuvākajā 
laikā plāno uz dzīvi 
Latvijā atgriezties vēl 55 
ģimenes.
Reemigrācijas 
koordinators Ozolnieku 
novadā, pie kuras var 
griezties pēc informācijas, 
ir Laila Šteinberga (laila.
steinberga@ozolnieki.lv, 
tālr. 63084718).
Aicinām iedzīvotājus 
iesaistīties, aizpildot 
aptaujas anketu, kas 
neaizņems daudz laika. 
Aptaujas mērķis ir 
noskaidrot Ozolnieku 
novada iespējamo 
reemigrantu un 
iedzīvotāju izpratni 
par jautājumiem, ar 
kuriem, iespējams, 
varētu saskarties 
cilvēki atgriežoties, un, 
lai iegūtu priekšstatu 
par vajadzībām, kā arī 
identificētu tālākās 
sadarbības modeli.
Aptaujas anketu līdz 
21. decembrim var 
aizpildīt -> https://goo.gl/
forms/0FnXfc38VYUTCbEv1
 

Raksts tapis sadarbībā 
ar Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības 
ministriju

Par pabalstu politiski represētām 
personām un nacionālās pretošanās 
kustības dalībniekiem

apdrošināšanas aģentūra 
(VSAA) novembra mēnesī, bet 
ne vēlāk kā līdz 2018. gada 
31. decembrim vienlaicīgi 
ar vecuma vai invaliditātes 
pensiju, savukārt personām, 
kuras nesaņem invaliditātes 
vai vecuma pensiju, VSAA līdz 
2018. gada 15. oktobrim nosūtīs 
uz šīs personas deklarēto 
vai reģistrēto dzīves vietas 
adresi Latvijā paziņojumu par 
atbalsta piešķiršanas kārtību.
Svarīgi, ka atbalsts netiek 
ietverts gada apliekamajā 
ienākumā un netiek aplikts ar 
iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Raksts tapis sadarbībā ar 
Ministru kabinetu

piedeklarēšana 
dzīvojamās platībās 
jāveic savlaicīgi 
– deklarējot 
iedzīvotāju 2019.
gada 1.janvārī, 
samazinātais 
nodoklis tiks 
piemērots no 2020.
gada.
Informāciju par 
NĪN maksājumiem 
var noskaidrot, 
zvanot nodokļa 
administratorei 
Lidijai Žukovskai, 
tālr. 63057762. 
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18Sveicam šī gada pirmajā pusē dzimušo mazuļu ģimenes!

Ozolniekos 
būvēs jaunu 
pirmsskolas 
izglītības 
iestādi
250 bērniem

  Pašvaldība nodrošina audzēkņu ēdināšanu            
   novada izglītības iestādēs

29. septembrī Ozolnieku 
Tautas namā norisinājās 
sirsnīgs novada jaundzimušo 
bērniņu un viņu vecāku 
sumināšanas pasākums. 
Ozolnieku novada domes 
priekšsēdētājs Dainis 
Liepiņš kopā ar kundzi Daci 
sveica jaundzimušos, kuri 
pasaulē nākuši 2018. gada 
pirmajos sešos mēnešos – 
no janvāra līdz jūlijam. Uz 
svinīgo sudraba karotīšu 
pasniegšanas pasākumu 
septembra nogalē – 
Miķeļdienā bija aicināti 76 
jaundzimušie un viņu vecāki, 
kuri ir Ozolnieku novadā 
deklarētie iedzīvotāji. No 
tiem 2 jaundzimušie ir 
dzimuši 2017.gada nogalē. 
2018.gada pirmajā pusgadā 
līdz jūlija beigām ir dzimušas 
36 meitenes un 38 zēni.
2018.gada pirmajā pusgadā 
Ozolnieku pagastā dzimuši 
- 28, Cenu pagastā – 36 un 

Ozolnieku novada pašvaldī-
ba no 2015. gada finansē 
ēdināšanu pirmsskolas un 
pamatskolas audzēkņiem 
Ozolnieku novadā. Brīvpus-
dienas paredzētas Ozolnieku 
novada pirmsskolas izglītības 
iestādēs Ozolnieku nova-
da pašvaldības teritorijā 
deklarētiem audzēkņiem un 
Ozolnieku novada izglītības 
iestādēs Ozolnieku novada 
pašvaldībā deklarētiem 4. līdz 
9.klases skolēniem. Saistībā 
ar valsts piešķirto finansē-
jumu 1.-3. klases skolēnu 
pusdienas finansē valsts, bet 
jau 4. klases skolēnu pusdie- 
nas apmaksā pašvaldība. 
Uzsākot jauno 2018./2019. 
mācību gadu, novada izglītī-
bas iestādēs ir mainījušies 
ēdināšanas uzņēmumi, ar 
kuriem pašvaldība ir noslēgu-
si līgumus.
Šogad noslēgti līgumi par 
audzēkņu ēdināšanu ar 
sekojošiem uzņēmumiem:
• Ozolnieku vidusskolā un 

PII „Zīlīte” filiālē bērnus 
ēdina SIA Firma „Kon-
stants”,

• PII „Pūcīte”, PII „Zīlīte”, 

Salgales pagastā 10 bērni. 
Šajā pusgadā vairāk bērnu 
dzimuši aprīlī un maijā, 
katrā mēnesī 15 bērni. 

Pirmais bērniņš sagaidīts 
24 novadnieku ģimenēs. 
Otrais bērns - brālītis 
vai māsiņa, piedzimis 25 

ģimenēs. Sagaidot trešo 
bērnu, 17 novadnieku 
ģimenes ir piepulcējušās 
novada daudzbērnu ģimeņu 

kuplajam pulkam. Vislielākais 
prieks par novada kuplākajām 
ģimenēm – ceturtais bērns 
sagaidīts 5 ģimenēs, piektais 

bērns – 3 ģimenēs, sestais 
bērns – 1 ģimenē un septītais 
bērns – 1 ģimenē. 
Tradicionālajā jaundzimušo 

sveikšanā, kas novadā 
notiek divas reizes gadā, 
pasniedzot sudraba karotīti 
ar Ozolnieku novada 

simboliku, novada domes 
priekšsēdētājs vecākiem 
un mazuļiem novēlēja labu 
veselību, audzināt   mazos 
novadniekus ar mīlestību, 
pacietību un atbildību, lai 
bērni izaugot justu piederību 
dzimtajai vietai un lepnumu 
par savu novadu. Pasākumu 
emocionāli piepildīja 
„Nianses” mazo dziedātāju 
skanīgās dziesmas 
pedagoģes Ingūnas 
Pētersones vadībā.
Lai mazuļi izaug, attīstās un 
pilnveidojas lieli un stipri kā 
ozoli, kas ir mūsu novada 
simbols, par prieku un 
lepnumu sev, savai ģimenei, 
dzimtai un tautai! 
Ģimenes, kas bija aicinātas, 
bet netika uz jaundzimušo 
sveikšanas pasākumu, 
ir gaidītas Ozolnieku novada 
domē, kur varēs saņemt 
piemiņas karotītes.

Solvita Cukere

PII Bitīte” un PII „Saulīte” 
audzēkņus ēdina uzņē-
mumi IK „Kanto” un SIA 
„LIA C”,

• izglītības iestādēs Sal-
gales pagastā – Garozas 
pamatskolā un pirms-

• skolas izglītības grupās, 
Salgales pamatskolā un 
pirmsskolas izglītības 
grupās, kā arī Teteles 
pamatskolā ēdināšanu 
nodrošina SIA „Aniva”.

Pedagogi un skolēnu vecāki 
ir pateicīgi par iespēju ikdienā 
baudīt pilnvērtīgu uzturu, 
jo skolās un pirmsskolas 
iestādēs mācās bērni no 
ģimenēm ar dažādiem ienā-
kumiem, un ieekonomētie 
līdzekļi gada griezumā ir 
ievērojams papildinājums 
ģimenes budžetam, ko vecāki 
var ieguldīt bērnu attīstībā. 
Pedagogi novērojuši, ka 
lielākā daļa bērnu labprāt 
ēd kompleksās pusdienas. 
Bērni ikdienā saņem zupu ar 
pamatēdienu un dzērienu, vai 
pamatēdienu, saldo ēdienu 
un dzērienu. Novērots, ka 
vislabāk bērniem garšo 
pankūkas, makaroni ar sieru, 

salāti un biešu zupa.
Novada izglītības iestādēs 
katru gadu caur dažādām ak-
tivitātēm tiek popularizēti arī 
veselīgie produkti, skaidrota 
pilnvērtīga uztura nozīme un 
audzēkņi piedalās program-
mā „Skolas auglis”.
Arī uzrunātie skolēni atzīst, ka 
novada skolās ēdina labi un 
sātīgi, ir pietiekama ēdienu 
izvēle. Skolēni pauda savu 
viedokli, izvērtējot pusdienu 
piedāvājumu un ēdiena 
kvalitāti. Viņus priecē, ka 
ēdināšanas uzņēmumi ņem 
vērā ierosinājumus ēdien-
kartes dažādošanā.
Ēdinātāji uzslavē skolotā-
jus par sadarbību, aicinot 
bērnus pagaršot jaunus 
ēdienus, mudinot padzerties. 
Audzināšanas darbs notiek 
gan ģimenē, gan izglītības 
iestādēs, pamazām mainot 
bērnu ēšanas paradumus 
un rosinot apzināti izvēlēties 
veselīgu uzturu.
Veidojot 2018. gada budžetu, 
par vienu no svarīgākajām 
prioritātēm tika izvirzīts 
bērnu izglītības un sociālā 
atbalsta jautājums. Šajā 
gadā izglītojamo ēdināšanai 
Ozolnieku novada budžetā 
atvēlēti 499 680 EUR.
Tā ir ievērojama summa, 
kas nepieciešama mūsu 
nākotnes sabiedrības garīga-
jai un fiziskajai veselībai. Šo 
naudiņu vecāki var izmantot 
bērnu interešu izglītībai, 
kultūras un sporta pasākumu 
apmeklēšanai. 

Solvita Cukere

Ozolnieku novada pašvaldība ir izsludinājusi 
iepirkumu Nr. OND 2018/45 “Būvprojekta “Pirmskolas 
izglītības iestādes jaunbūve” izstrādei.
Pieaugot iedzīvotāju skaitam Ozolnieku novadā, 
pieaug pieprasījums pēc pirmsskolas izglītības 
iestādes. Pašvaldībai jānodrošina pirmsskolas 
izglītības pakalpojuma pieejamība tuvāk bērnu 
dzīvesvietai, tādēļ projektējamajā iestādē jāparedz 
vietas 250 bērniem vecumā no 1,5 līdz 6 gadu 
vecumam.

Jaunais bērnudārzs tiks būvēts blakus Ozolnieku 
vidusskolai, tādējādi veidojot vienotu izglītības 
kvartālu, kuru perspektīvā plānots papildināt ar 
vidusskolas piebūvi – aktu zāli ar 400 skatītāju 
vietām – un pārbūvēt sporta infrastruktūru – sporta 
zāli un stadionu, atbilstoši vieglatlētikas standartiem.

Sabiedrisko attiecību un informācijas daļa
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Ja Ānes un Teteles iedzīvotājiem ir nepieciešams skaidrojums par rēķiniem, 
lūdzam zvanīt SIA „OKSDU” klientu apkalpošanai pa tālr: 63050111, pēc valodas 
izvēles taustiņš #2, vai rakstīt uz e-pastu:info@oksdu.lv. 
Informējam, ka Ozolnieku novada Saistošie noteikumi nosaka, ka mājsaimniecībām, 
kurām nav uzstādīti ūdens skaitītāji, tiek piestādīts rēķins, par pamatu ņemot 
deklarēto iedzīvotāju skaitu. Deklarēto iedzīvotāju skaitu iespējams apskatīties www.
Latvija.lv, sadaļa Manā īpašumā deklarētās personas.
KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS TARIFI (BEZ PVN):
Ūdensapgāde – 0.81 EUR/m3;
Kanalizācija – 1.49 EUR/m3;
Siltums - 47,62 EUR/MWh.

Ozolniekos – 28. novembrī
 Adreses: 
* Skolas iela 11; 
* Rīgas iela18; 
* Parka ielas iekšpagalmā; 
* Kastaņu iela (pie garāžām); 
* Aizupes rajons (Aizupes 4). 
Cenu pagastā, Brankās - 
28. novembrī
 Adreses: 
*Saules iela 7b (pie 
garāžām); 
*Spartaka iela (pretī 
ūdenstornim). 
Ānē un Tetelē – 14. 
novembrī
 Adreses Ānē: 
* Celtnieku iela 2; 
* Pie Celtnieku ielas 14; 
* Jaunatnes iela 5; 
* Celtnieku iela 9 (pie Sporta 
ielas). 
Adreses Tetelē: 
* Skolas iela 11; 
* Bērzu iela 5.   
Garozā: Iecavas iela 9 (pie 
mikrorajona) un 
Emburgā: 1. maija iela 
5 atkritumus izvedīs 
5.decembrī.
Dalbē un Jaunpēterniekos 
- pēc nepieciešamības 
un informācijas no 
iedzīvotājiem, tiks iekļauts 
maršrutā.

Lielgabarīta atkritumu savākšanas grafiks novembrī

Atgādinājums 
iedzīvotājiem!
Lielgabarīta atkritumu 
savākšanas punktos drīkst 
izmest: 
• sadzīves tehniku; 
• mēbeles, matračus; 
• sīkus sadzīves 
priekšmetus. 
Nedrīkst izmest: 
• vecas riepas; 
• medikamentus; 
• svinu saturošus 
priekšmetus (baterijas, 
akumulatori); 
• krāsas un to izstrādājumus; 
• ražošanas atkritumus; 
• celtniecības atkritumus 
(nepieciešams atsevišķi 
pasūtīt izvešanas 
konteineru). 
Uzņēmums “Ozolnieku 
KSDU” aicina ievērot 
nosacījumus, kas saistīti 
ar lielgabarīta atkritumu 
izmešanu! Bīstamos 
atkritumus, piemēram, 
automašīnu riepas, 
krāsas, eļļas, iedzīvotājiem 
ir jānogādā atkritumu 
savākšanas punktos pašu 
spēkiem.
Iedzīvotāji, sekojot līdz 
lielgabarīta atkritumu 
izvešanas grafikam, drīkst 

izvedamos lielgabarīta 
priekšmetus novietot pie 
sadzīves atkritumiem jau 
iepriekšējās brīvdienās, 
bet ne ātrāk kā nedēļu 
pirms plānotās izvešanas.

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

SIA „Ozolnieku KSDU”

Rūpējoties par Ozolnieku 
novada iedzīvotāju īpašumu 
drošību, Pašvaldības policijas 
vecākais inspektors Pāvels 
Mozaļevs sniedz noderīgus 
ieteikumus un ir pārliecināts, 
ka drošības jautājumi lielā 
mērā ir pašu rokās.
Policijas darbinieki 
iedzīvotājiem sniedz 
padomus, kā pasargāt savu 
īpašumu pret zagļiem:
• Publiski neapspriediet 

savu īpašumu un 
finansiālo stāvokli.

• Nesniedziet nevienam 
informāciju par savā 
īpašumā ierīkotajiem 
drošības līdzekļiem.

• Parūpējieties par sava 
mājokļa drošību pat, ja 
pametat to uz pavisam 
neilgu laiku. 

• Būtiski ir kārtīgi aizvērti 
logi, izturīgas durvis 
ar kvalitatīvu slēdzeni, 
elementāras signalizācijas 
sistēmas un kaimiņu 
vērība.

• Ikvienam ir jābūt vērīgam 
pret apkārt notiekošo, 
jo pirms zādzības 
zagļi var censties iegūt 
informāciju par īpašumu 
gan no mājokļa saimnieku 
paziņām un kaimiņiem, 
gan, novērojot saimniekus, 
tostarp ielūkojoties 

Aicinām iedzīvotājus rūpēties 
par savu īpašumu drošību!

Ūdens patēriņa rādījumus aicina iesniegt elektroniski

dzīvoklī – uzdodoties 
par piegādātājiem, 
pakalpojumu sniedzējiem 
vai tirgotājiem. 
Arī komunicējot 
interneta vidē, ir jābūt 
uzmanīgiem, jo dažkārt 
dzīvokļu aplaupītāji 
izmanto informāciju, 
kuru iegūst internetā, 
iepazīstoties ar mājokļa 
saimniekiem vai viņu 
paziņām.

• Novērtējiet suni 
kā mājokļa sargu. 
Zagļi suņus atzīst 
par lielāko traucēkli 
zādzības paveikšanai, 
jo tie pievērš apkārtējo 
uzmanību un nevēlas 
riskēt ar stāšanos pretī 
lielākam sunim.

• Būsim modri, pārrunāsim 
savās ģimenēs, kā arī 
solidarizēsimies ar 
tuvākajiem cilvēkiem, 
kopīgi rūpējoties 
par drošību! Ilgākas 
prombūtnes laikā ļoti 
svarīgi informēt kaimiņus 
un palūgt pieskatīt savu 
mājokli.

• Izšķiroši ir tas, ka 
apkārtējie, pamanot 
ko aizdomīgu, 
rīkojas atbildīgi un 
nekavējoties ziņo par 
notiekošo saimniekam 
un Ozolnieku 
novada Pašvaldības 
policijai pa tālruņa 
numuru 20029099 
vai diennakts 
operatīvajiem 
tālruņiem 112 vai 110.

• 
Solvita Cukere

Ozolnieku novadā līdz šim 
bija izveidojusies kārtība, ka 
vienīgais veids, kā iesniegt 
ūdens patēriņa skaitītāju 
rādījumus, bija rakstiska 
forma. Rādījumu nodošanas 
veids, rakstiski aizpildot 
tam speciāli paredzēto 
veidlapu, ir novecojis, 
tādējādi bieži vien radot 
klientiem neērtības rādījumu 
iesniegšanas kārtībā, kā 
arī nepilnības vai kļūdas 
rādījumu pierakstīšanas 
procesā. Proti, aizpildītās 
veidlapās bieži vien bija 
novērojamas rakstiskas 
kļūdas skaitļos, kā arī tika 
saņemtas veidlapas, kas 
aizpildītas nesalasāmā 
rokrakstā un tamlīdzīgi.
Lai optimizētu un uzlabotu 
ūdens patēriņa skaitītāju 

rādījumu iesniegšanas 
kārtību, SIA “Ozolnieku 
KSDU” (OKSDU) aicina 
savus klientus ūdens 
patēriņa skaitītāju rādījumu 
iesniegšanai galvenokārt 
izmantot elektronisko 
rādījumu iesniegšanas veidu.  
Atgādinām, ka OKSDU 
klientiem nodrošina iespēju 
precīzi un pārredzami ievadīt 
rādījumus elektroniski. 
Rezultātā elektroniski 
ievadītie rādījumi ir precīzāki, 
kā arī jau sākotnēji, saņemot 
datus digitālā formā, ir 
iespējams nodrošināt to 
ātrāku apstrādi uzskaites 
sistēmā, samazinot kļūdaini 
iesniegtu rādījumu risku.
Elektroniska rādījumu 
iesniegšanas kārtība 
veicina datu reģistrēšanu 

paredzētajā termiņā - no 
tekošā kalendārā mēneša 
25.datuma līdz mēneša 
pēdējai dienai. 

Tas izslēdz iespēju rādījumus 
iesniegt ārpus noteiktā 
termiņa, kā rezultātā mājas 
iedzīvotāju nodotie rādījumi 
tiek iesniegti vienlaicīgi, 
samazinot varbūtējās ūdens 
patēriņa starpības apjomu.

ŪDENS PATĒRIŅA 
SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMUS 
ELEKTRONISKI AICINĀM 
IESNIEGT: OKSDU MĀJAS 
LAPĀ  https://radijumi.
oksdu.lv/.

Andris Zābelis,
„Ozolnieku KSDU”

izpilddirektors

SIA “Ozolnieku KSDU” informē, ka katru mēnesi, sākot no 25. datuma līdz mēneša  
    pēdējam datumam Ānes un Teteles iedzīvotājiem jānolasa visi ūdens uzskaites     
   mēraparātu rādījumi un notekūdeņu uzskaites ierīču (ja tādas ir uzstādītas)

rādījumi, un jāpaziņo SIA “Ozolnieku KSDU”: 
  uz e-pastu info@oksdu.lv; 
 OKSDU mājas lapā https://radijumi.oksdu.lv/; 
 Ānes Tautas nama foajē OKSDU pasta kastīte; 
 Iesniedzot rakstiski OKSDU, Kastaņu ielā 2, Ozolniekos.

                                                                                                                                                 SIA “Ozolnieku KSDU”      

SIA „OZOLNIEKU KSDU” 
INFORMĀCIJA

ĀNES UN TETELES IEDZĪVOTĀJIEM
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18Noslēdzies sociālās palīdzības centra Brankās ierīkošanas otrais etaps

„Aučos” pārrunā sadarbības iespējas

Biedrība “TUVU” ir 
īstenojusi Lauku atbals-
ta dienesta (LAD) ap-
stiprināto projektu Nr.  
17-06-AL03-A019.2203-000006 
“Radošo un praktisko ie-
maņu darbnīcu telpas 
ierīkošana sociālās palīdzī-
bas centrā “TUVU”, (daudz-
funkcionālā sociālās palīdzī-
bas centra ierīkošanas 
2.etaps), kas tika iesniegts 
saskaņā ar Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku 
attīstībai Latvijas Lauku at-
tīstības programmas 2014.-
2020. gadam apakšpasā-
kumu “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju”. 
Projekta ietvaros ir veikta 
vienas no trim noliktavu 
telpām pilnīga atjaunoša-
na un pārveide par radošo 
darbnīcu telpu. Radošo un 
praktisko iemaņu darbnīca 
sociālās palīdzības centrā 
“TUVU” dos iespēju saņemt 

ne tikai materiāla veida, bet 
arī emocionāla, psiholoģis-
ka un praktiska rakstura 
palīdzību trūcīgām un maz-

nodrošinātām personām, 
pensijas un pirmspen-
sijas vecuma personām, 
daudzbērnu un nepilnām 
ģimenēm, bērniem, per-
sonām ar īpašām va-
jadzībām, bezdarbniekiem, 

no ieslodzījuma vietām 
atbrīvotām personām, per-
sonām ar nepietiekošām, 
zemām vai darba tirgum 

neatbilstošām zināšanām 
un prasmēm, kā arī jau-
niešiem. 
Jau oktobrī jaunajā darbnīcā 
turpinājās biedrības īsteno-
tais projekts “Princešu Sko-
la”, kura mērķis ir iedrošināt 

meitenes apzināties sevi 
kā vērtību šajā pasaulē. 
Tāpat jaunajā darbnīcā dar-
bu turpina biedrības orga-

nizētā “Jauniešu darbnīca”. 
Tajā kopā sanāk jaunieši ar 
saviem tēviem, mācās re-
montēt un atjaunot dažādas 
lietas, mācās dzīves gudrī-
bas, pacietību, draudzību un 
citas vērtības.

Izveidojot radošo un prak-
tisko iemaņu darbnīcu so-
ciālās palīdzības centrā 
“TUVU”, biedrība sniegs 
kompleksu atbalsta me-
hānismu gan krīzes situāci-
jās nonākušām ģimenēm, 
maznodrošinātajām un 
trūcīgajām personām, gan 
dos plašas brīvā laika pa-
vadīšanas iespējas senio-
riem un vietējiem iedzīvotā-
jiem, kā arī veicinās 
sabiedrības iesaistīšanos 
vietējās sociālās attīstības 
iniciatīvās, tā stiprinot lab-
darības tradīciju attīstību 
Zemgalē un Latvijā.

Pateicamies par atbalstu 
LAD un Eiropas Lauk-
saimniecības fondam 
lauku attīstībai (ELFLA)! 
Paldies Ozolnieku novada 
pašvaldībai par piešķirto 
līdzfinansējumu!

Sandra Kumačeva

Salgales pagasta „Aučos” 
jaunatvērtajā „Čakstes 
mājā”, lai pārrunātu 
turpmākās sadarbības 
iespējas, pie sarunu galda 
tikās mājas saimniece 
Kristīne Čakste ar 
Ozolnieku novada domes 
vadītāju, Izglītības, 
kultūras un sporta daļas, 
Attīstības un projektu 
daļas, Kultūras nodaļas 
vadītājiem.

„Ja mēs šobrīd domājam par 
Ozolnieku novada attīstību, 
tad mums šī vieta ir jāveido 
un jāprezentē kā labākā 
vieta dzīvošanai. Novadā 
domājam, kā sabalansēt 
sakoptu dzīves vidi un 
novada attīstību. Čakstes 
māja Salgales pagasta 
„Aučos” varētu būt kā 
diskusiju vide un telpa. Mēs 
raugāmies uz „Aučiem” nevis 
kā muzeju, bet aktivitāšu 
centru. Šīs aktivitātes mēs 
varētu iekļaut, plānojot 
gada budžetu. Aktivitāšu 
centri novada teritorijā un 
infrastruktūras attīstības 
piedāvājums ir primārais, lai 
piesaistītu jaunus cilvēkus 
dzīvei Ozolnieku novada 
teritorijā. Priecājamies, ka 
iedzīvotāju skaits novadā 
lēnām pieaug,” nākotnes 

attīstības vīziju sarunā 
iezīmē Dainis Liepiņš.
Kristīne Čakste diskusijā 
uzsver: „Ozolnieku novads ir 
ērta un sakopta dzīves vide 
netālu no Rīgas. Vēlamies, 

lai „Auči” ir aktivitāšu 
māja, kur rīkot seminārus 
novada jauniešiem, kuriem 
interesē sabiedrības 
attīstība. Vēlamies 
piesaistīt jaunus cilvēkus, 
kuri ienākuši pašvaldības 

politikā, lai diskutētu un 
rosinātu lielākiem mērķiem. 
Vēlamies būt atvērti 
radošiem semināriem, 
diskusijām, attīstības 
sapulcēm, demokrātijas 

spēlēm. Kopīgi meklēsim 
sabiedrības talantus, jo 
svarīgi ir līdzcilvēki, ko 
satiekam un paskubinām 
dzīves izaugsmes ceļā. 
Esam atvērti arī kultūras 
pasākumu rīkošanai. 

”Čakstes fonds” nākotnē arī 
varētu domāt, kā atbalstīt 
centīgākos Ozolnieku 
novada skolēnus, vai sūtīt 
kādu no spējīgākajiem 
vidusskolēniem gadu 

mācīties Eiropā.” 
Abas sarunu puses 
apsprieda arī iespēju 
sadarboties ar kādu no 
Zviedrijas universitātēm, 
spējīgāko skolēnu apmaiņas 
projektos un iespējām 

izmanot Erasmus+ projektus.
 „Fonds “Jāņa Čakstes māja” 
dibināts ar mērķi saglabāt 
Latvijas Valsts pirmā 
prezidenta Jāņa Čakstes 
piemiņu, veicināt Jāņa Čakstes 
aizstāvēto demokrātisko 
vērtību stiprināšanu, īstenojot 
kultūras, izglītības, zinātniskus 
un sociālus projektus. 
Fonds veicinās Jāņa Čakstes 
un viņa dzimtas atstātā 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanu, izpēti,  
popularizēs Jāņa Čakstes 
intelektuālo devumu 
demokrātisko vērtību atzīšanā 
Latvijā un Latvijas Valsts 
pirmā prezidenta sabiedrisko 
darbību. Fonds finansiāli, 
organizatoriski un morāli 
atbalstīs projektus un cita 
veida darbības, kas veicina 
Jāņa Čakstes un viņa dzimtas 
piemiņas saglabāšanu. 
Fonds plāno atbalstīt tādus 
pētnieciskos projektus, 
kuru mērķis ir Jāņa Čakstes 
personības un profesionālās 
darbības izzināšana, organizēt 
un rīkot pasākumus un 
izstādes, kas vērstas uz Jāņa 
Čakstes piemiņas saglabāšanu 
un viņa aizstāvēto ideju 
popularizēšanu,” sarunā 
uzsvēra Kristīne Čakste.

Solvita Cukere
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18  Aktīvi darbojoties, aizvadīta novada Jauniešu diena 

Aizvadīts pirmais Ozolnieku 
jauniešu pašu kopīgi 
organizētais Jauniešu 
dienas karnevāls. Rudens 
saules lutinātiem, 29. 
septembrī, novada bērniem 
un jauniešiem bija iespēja 
piedalīties dažādās 
karnevāla aktivitātēs 
– masku veidošanā, 
bundžu mešanā, lēkšanā 
ar maisiem,  izturības 
sacensībās, radošajās 
darbnīcās, roku 
apgleznošanā ar hennu, 
momentfoto tapšanā 
un daudzās citās jautrās 
nodarbēs, kā balvu 
saņemot iespēju  mieloties 
ar gardumiem - cukurvati 
un popkornu. 
Dienas jautro un pozitīvo 
noskaņu palīdzēja uzturēt 
arī mūsu viesis - Māris 
Resnis no biedrības 
„LŪZUMPUNKTS’’, kurš 
jauniešiem bija sagatavojis 
iedvesmojošas aktivitātes, 
saliedējošas sadraudzības 
spēles un izzinošu 
informāciju par jauniešu 
iespējām iesaistīties 

Latvijas lauku kopienas nedēļas 
ietvaros biedrības „Latvijas Lauku 
forums” pārstāvji 10. oktobrī 
viesojās Ānes jauniešu iniciatīvu 
centrā, kur organizēja diskusiju un 
praktiskās nodarbības kopā ar Ānes 
ciema jauniešiem - „MĒS VARAM 
UN DARĀM LATVIJAI!”.
Oktobrī biedrība “Latvijas Lauku 
forums” organizē tikšanās ar 
kopienu pārstāvjiem visos Latvijas 
reģionos. Kopā noritēja piecas 
tikšanās ar mērķi stiprināt Latvijas 
lauku kopienu attīstības iniciatīvas, 
attīstītu esošās un identificētu 
jaunas, iesaistot lauku iedzīvotājus 
lēmumu pieņemšanas procesā. 
Cerams, ka kopienas aktīvistu 
tikšanās ar Ānes jauniešiem sekmēs 
jauno cilvēku līdzdalību Ozolnieku 
novada dzīves aktivitātēs.
Tiekoties biedrības pārstāvji 
jauniešus atraktīvā formā 
iepazīstināja ar metodi, kuru 
izmantot savas kopienas teritorijas 
attīstībai, un vienlaikus iedrošināja 
jauniešus tālākam darbam savas 
tuvējās apkārtnes, novada un 
Latvijas labā. 
Aktivitātes rezultātā tika sasniegti 
tie iedzīvotāji, kas nepiedalās 
reģionāla vai nacionāla līmeņa NVO 

brīvprātīgajā darbā un 
starptautiskos apmaiņas 
projektos. „Man nav darbs 
un hobijs. Man ir divi vienā 
– daru to, kas man patīk 
un aizrauj, un ar to sanāk 
nopelnīt ikdienas dzīvei. 

Nav bijis tāds brauciens, 
kurā nebūtu iekūlies kādā 

situācijā, kas tajā brīdī 
ir pietiekoši riskanta. 
Došanās un jaunatklāšana 
ir tā kaislība jeb “drive”, kas 
dzen un neļauj palikt mierā. 
Tas attiecas arī uz iekšējo 
izaugsmi un pilnveidi 

– atkal apgūt ko jaunu, 
mācīties, kļūdīties, sasisties 

un atkal turpināt, lai beigās 
sanāktu. “Lūzumpunkts” ir 
piedzīvojumu organizācija 
- aktīva, spēcīga un uz 
izaugsmi tendēta jaunu 
cilvēku brigāde. Mūsu 
nerakstītais mērķis ir darīt 

to, kas patīk, un aizraut 
citus sev līdz. Ir kaut kas 

Mēs varam un darām Latvijai!
aktivitātēs, sniedzot informāciju par 
iespējām, metodēm un iedrošinot 
iesaistīties sabiedriskajā dzīvē. 
Šī gada biedrības „Latvijas Lauku 
forums” aktivitātēs iesaistāmā 
auditorija ir jaunieši lauku teritorijās. 
Tāpēc biedrības pārstāvji dodas uz 

dažādu Latvijas novadu Jauniešu 
centriem un skolām, lai radošo 
darbnīcu laikā kopīgi strādātu ar 
jauniešu vēlmēm un vajadzībām, 
kopīgi sazīmētu „problēmu kokus” 
un modelētu iespējamos to 

risinājumus. 
RADOŠAJĀS NODARBĪBĀS ĀNES 
CIEMA JAUNIEŠI KOPĀ AR BIE-
DRĪBAS „LATVIJAS LAUKU FO-
RUMS” PĀRSTĀVJIEM MEKLĒJA 
ATBILDES UZ SVARĪGIEM JAUTĀ-
JUMIEM:

Vai Tu spēj atšķirt vēlmes no
vajadzībām? 
Vai zini, kā Tavas ikdienas
darbības var palīdzēt veidot
labāku Latviju? 
Vai zini kur meklēt problēmu

saknes? 
Kā izaugušās prolēmas 
pārvērst par risinājumiem?

„Tikšanās laikā iegūtas zināšanas, 
prasmes un izstrādātie materiāli 
palīdzēs veicināt jauniešu dzīves 
aktivitātes un vietējo iedzīvotāju 
iesaisti Ānes jauniešu centra dar-
bā. Šodien apgūtās radošo spēļu 
metodes izmantosim centra darba 
ikdienā,” par tikšanos ir gandarī-
ta Ānes jauniešu centra vadītāja 
Mārīte Vasele, uzslavējot jauniešus 
par līdzdalību.

Pasākuma noslēgumā četri ak-
tīvākie Ānes jaunieši un Jauniešu 
centra vadītāja saņēma dalības 
Sertifikātus, kas viņiem sniedz 
iespēju 26. oktobrī Rīgā pie-
dalīties īpašā biedrības „Latvijas 
Lauku forums” organizētā jau-
niešu pasākumā Ministru kabi-
netā un Nacionālajā bibliotēkā 
par godu Latvijas simtgadei. 
Pasākumu norisi visā Latvijā fi-
nansiāli atbalsta Sabiedrības 
integrācijas fonds no Latvijas 
valsts budžeta līdzekļiem.

Solvita Cukere

jādara vai jārada kopīgi. 
No tā arī visātrāk un 
efektīvāk var mācīties. Pats 
svarīgākais – spēja rīkoties 
neordinārās situācijās, 
izmēģināt sevi kādās 
jaunās sfērās un iepazīt 
vienam otru “citā gaismā”. 
Komandā mēs katrs 
spējam vairāk,” jauniešus 
sadarboties iedrošināja 
atraktīvais Māris Resnis.
Jauniešiem bija iespēja 
arī iepazīties, pilnveidojot 
savas angļu sarunvalodas 
prasmes, ar diviem 
brīvprātīgā darba veicējiem 
no Austrijas, kuri Jauniešu 
dienā iesaistījās kopīgās 
aktivitātēs.
Savukārt Jauniešu 
dienas karnevāla vakaru 
noslēdza jauno mūziķu 
grupa „Carnival Youth”, 
ieskandinot Ozolnieku 
Sporta centra stadionu 
iemīļotās melodijās, kurām 
jaunieši dziedāja un dejoja 
līdzi.

Solvita Cukere sadarbībā 
Milanu Pivovaru, Ozolnieku 

Jauniešu centra vadītāju
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18Jaunieši mācās būvēt karjeru 
10. oktobrī vairāk nekā 120 
Ozolnieku novada skolu 
9-12. klašu jaunieši pulcē-
jās Ozolnieku Tautas namā 
uz Karjeras konferenci 
„Būvē savu karjeru pats”. 
Pasākums norisinājās 
Karjeras nedēļas ietvaros. 
To organizēja Ozolnieku 
novada Izglītības nodaļa 
kopā ar novada karjeras 
konsultantiem.
Biznesa apmācību trenere 
Terēza Riekstiņa jauniešiem 
novadīja aizraujošu 
meistarklasi par praktiski 
speramiem soļiem pretim 
personīgajai izaugsmei, 
izskaidrojot katra soļa 
nozīmīgumu ceļā pretim 
panākumiem.
10 PAKĀPIENI
PRETIM PANĀKUMIEM:
1. Zini, ko vēlies!
2. Tici un uzdrošinies!
3. Labākais veids, kā 
tuvoties savam sapnim ir 
to pārdomāt, pierakstīt, 
vizualizēt. Attīsti sevī 
domāšanu ārpus rāmjiem.
4. Izvirzi mērķi ar noteiktu 
termiņu un izstrādā plānu, 
kā to sasniegt.
5. Nebaidies no 
neveiksmēm.
6. Esi devīgs, piedodošs un 
pateicīgs!
7. Veido ieradumus un 
disciplinē sevi, lai novestu 
lietas līdz galam.
8. Pavadi laiku kopā ar 
veiksmīgiem cilvēkiem, 
saviem domubiedriem, 
sadarbojies ar viņiem!
9. Nosvini savus 
panākumus!

Lara un Valentīns ir divi no 
trim jauniešiem, kuri gadu 
viesosies Latvijā Erasmus+ 
fonda Eiropas brīvprātīgā 
darba projekta ietvaros, 
kuru īsteno Zemgales NVO 
Centrs ar nosaukumu “EVS 

10. Esi aktīvs, esi līderis! 
Pasākuma gaitā jaunieši 
uzzināja, kā attīstījies 
Terēzes Riekstiņas bizness, 
kādi ir viņas nākotnes plāni 
un pagātnes mācības. 
Terēze stāstīja, kā biznesa 
inkubators palīdzējis ar 
viņas idejas realizēšanu 
un attīstīšanu. Terēze ar 
jauniešiem dalījās ar to, 
kas, viņasprāt, ir veiksmīga 
biznesa uzsākšanas 
pamatā, un pastāstīja par 
saviem paradumiem, kas 
palīdz būt veiksmīgai.
„Ir svarīgi, lai jaunieši kar-
jeras izvēli veiktu uz savu 
talantu un interešu pamata. 
Tādējādi darbs tiks veikts ar 
aizrautību. Vedinājām jau-

niešus uz pārdomām par 
to, kas katram vislabāk pa-
dodas, un kur šīs prasmes 
veiksmīgāk pielietot dzīvē,” 
stāsta Terēza Riekstiņa.
Jaunieši darba grupās 
dalījās ar svarīgiem jautā-
jumiem, kas palīdzēja ap-
jaust savas personības 
stipros un vājos punktus:

• Kāda ir Tava lielākā ne-
• veiksme vai „izgāšanās” 

un ko no tās varēji 
iemācīties?

• Kas ir Tavs lielākais 
līdzšinējais panākums?

• Ar ko Tu nodarbotos, ja 
dzīvē viss būtu iespē-
jams un nepastāvētu 
nekādi šķēršļi?

Tikšanās noslēgumā ap-
mācību trenere Terēza Riek-
stiņa ikvienam jaunietim 
ieteica izveidot savu „Mērķu 
grāmatu”, kur fiksēt savus 
nākotnes sapņus, darbības 
un mazās uzvaras.
Pasākuma otrajā daļā 
par moderno tehnoloģiju 
sniegtajām iespējām izaug-
smes procesā jauniešus 
iepazīstināja koučs un 

supervizors E. Pelčere. 
Darba grupās jauniešiem 
bija iespēja piedalīties arī 
dis-kusijā ar iedvesmas 
treneri D. Kļomčenko 
ģenerēt savas biznesa 
idejas un pamatot to peļņas 
iespējas.
„Caur augstu emocionālo 
inteliģenci un sevis izziņas 

metodēm ir labākais ceļš, kā 
iet pretim savam biznesam. 
Mēs iedvesmojam jauniešus 
izaugsmes procesam un 
izstrādājam sistēmas, kas 
sniedz iedvesmu kļūt labā-
kajiem tajā darbības jomā, 
kur jūs darbojaties. Ik gadus 
pasniedzam arī „Iedvesmas 
balvu” 10 labākajiem jauna-
jiem uzņēmējiem Latvijā,” 
stāsta D. Kļomčenko.
No pasākumā uzrunātajiem 
jauniešiem, tikai aptuveni 
1/3 ir skaidrs priekšstats, 
kādā virzienā viņi vēlas 
turpināt mācības un per-
sonīgās izaugsmes proce-
su. Diskusijās atklājās, ka 
jauniešus karjeras izaug-
smē virza intereses, talanti, 
vēlme nopelnīt, ģimenes, 
draugu ietekme, kā arī sa-
biedrības ietekme un vērtī-
bas.
Skolu jaunieši bija pārsteigti 
par veiksmes treneres teik-
to, ka jauniešiem personīgā 
izaugsmē būs jāiegulda 
vismaz 10 tūkstoši stundu 
darba, lai sasniegtu pirmos 
nopietnos panākumus savā 
dzīvē, vienalga kādā no 
jomām viņi darbotos. Taču, 
lai zinātu, kurp doties un 
pieņemtu pareizos lēmu-
mus, jauniešiem ir svarīgi 
iepazīt sevi.
Karjeras izglītības pasā-
kums Ozolnieku novada 
skolu jauniešiem tika orga-
nizēts ikgadējās Karjeras 
nedēļas ietvaros, kuras gal-
venais mērķis ir iepazīstināt 
skolēnus ar dažādu pro-
fesiju un nozaru prasībām, 

lai palīdzētu jauniešiem 
izvēlēties profesiju un at-
bilstoši sagatavotos darba 
tirgum.
Uzrunātie jaunieši pozitīvi 
novērtēja „Karjeras 
konferences” sniegtās 
iespējas vairāk uzzināt par 
sev interesējošās profesijas 
izaicinājumiem un grūtībām, 
kā arī darba sniegto 
gandarījumu un karjeras 
izaugsmes iespējām. 
Jaunieši bija gandarīti, ka 
šajā pasākumā gūtā jaunā 
pieredze un informācija 
ļāva iepazīt savas iespējas 
un saprast, kuriem mācību 
priekšmetiem skolā 
jāpievērš īpaša uzmanība, 
lai nākotnē varētu 
sekmīgi apgūt specialitāti, 
tā padarot skaidrāku 
personisko karjeras izvēli. 
Pasākumā arī Eva Štelma-
here, pedagogs - karjeras 
konsultants Garozas, Sal-
gales un Teteles pamatskolā, 
un Līga Patupa - Ozolnieku 
vidusskolas pedagogs, kar-
jeras konsultants, sniedza 
atbildes Ozolnieku novada 
skolu jauniešiem uz viņus 
interesējošiem jautājumiem 
par karjeras izglītību un iz-
augsmes iespējām. Pasā-
kumā jauniešiem bija iespēja 
arī aizpildīt aptaujas anke-
tas par jauniešu iespējam 
iesaistīties aktivitātēs Ozol-
nieku novadā, kā arī „Pie-
laikot savu nākotnes pro-
fesiju” un nofotografēties šai 
profesijai raksturīgā tēlā.

Solvita Cukere

Brīvprātīgie jaunieši no Eiropas sadarbojas ar 
Ozolnieku Jauniešu centru

for Zemgale NGOs”. Šī pro-
jekta mērķis ir uzņemt trīs 
brīvprātīgos jauniešus no 
Eiropas, kuri, gadu dzīvojot 
Latvijā, darbosies ar dažādu 
Jelgavas tuvējās apkārtnes 
jauniešu centru jauniešiem. 

Brīvprātīgie jaunieši no 
Eiropas savas darbības 
rezultātā iepazīs Latvijas 
kultūru, valodu un cilvēkus, 
kā arī pretim sniegs savas 
iniciatīvas - bezmaksas va-
lodu klubiņus jauniešiem un 
dažādus kultūras apmaiņas 
pasākumus. Jaunieši veidos 
arī nacionālos vakarus un 
vadīs ēdiena gatavošanas 
nodarbības. 
Tiekoties Ozolnieku novada 
Jauniešu dienā, Valentīns 
stāsta: „Iepriekš neko nebiju 
dzirdējis par Latviju. Atbrau-
cot uz šejieni, tik tiešām 
esmu apmierināts un 
pārsteigts par Latvijas skai-
sto dabu un cilvēkiem. Ņe-

mot vērā savu lielo mīlestī-
bu pret Austrijas kalniem 
un slēpošanu, nekad nebi-
ju domājis, ka valsts bez 
kalniem var būt tikpat aiz-
raujoša.” 
Otra brīvprātīgā – Lara 
uzskata: „Esmu priecīga 
būt šeit un strādāt kopā ar 
Valentīnu, aktīvi līdzdarbo-
joties jauniešu centru pasā-
kumos un ar jauniešiem 
ikdienā. Ņemot vērā, ka 
dzīvoju salīdzinoši nelielā 
Vācijas pilsētā Moringenā, 
es ļoti izbaudu vietējās 
pilsētas, it īpaši Jelgavu. 
Tāpat es priecājos par ied-
vesmojošajiem latviešu 
jauniešiem, kurus līdz šim 

esmu satikusi, un iespēju 
apgūt latviešu valodu, kuru 
visi brīvprātīgie mācāmies 
vairākas reizes nedēļā.”
Jauniešu apmaiņa norisinās, 
pateicoties Erasmus+ fonda 
projektam Nr. 2018-1-LV02-
KA125-002061 “EVS for 
Zemgale NGOs”. Jaunieši 
vecumā no 18 - 30 ga-
diem, kuri vēlas uzzināt par 
Eiropas brīvprātīgā darba 
projektiem, var meklēt in-
formāciju mājaslapā www.
zemgalei.lv vai sazināties 
e-pastā: info@zemgalei.lv. 

Milana Pivovara,
Ozolnieku Jauniešu centra 

vadītāja
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Starptautisko Skolotāju 
dienu šogad svinējām 5. 
oktobrī Ozolnieku Tautas 
namā kopā ar Ozolnieku 
novada Jauniešu domes 
aktīvistiem, apburošo 
dziedātāju Ieva Kerēvicu 
un mūziķiem, no sirds 
pateicoties kuplajai novada 
skolotāju saimei, kuri 

ar atbildību veido mūsu 
valsts nākotni - jauno 
paaudzi. Skolotāju dienas 
svinībās novada pedagogi 

Pateicas pedagogiem par augstiem sasniegumiem un iedvesmu darbā
šogad tika sumināti divās 
apbalvojamo nominācijās 
– „Pedagogs ar augstiem 
sasniegumiem” un 
„Pedagogs – iedvesmotājs”. 
Pedagogus apbalvošanai 
izvirzīja novada izglītības 
iestādes.
NOMINĀCIJĀ  „PEDAGOGS 
AR AUGSTIEM 

SASNIEGUMIEM” TIKA 
SUMINĀTI:
Anita Ūvena, Salgales 
pamatskola;

Arnita Grīnvalde, Garozas 
pamatskola;
Dzintra Grosa – Rutke, 
Teteles pamatskola, 
Lolita Meinharde, 
Ozolnieku vidusskola; 
Anna Golovina, PII 
“Pūcīte”; 
Anete Ozola, PII “Zīlīte”;
Marina Hlomova, PII 

“Saulīte”; 
Linda Šteina, PII “Bitīte”; 
Antra Upeniece, Ozolnieku 
Mūzikas skola; 

Noslēdzies Nordplus Ju-
nior 2016 projekts Nr.NP-
JR-2016/10207 “Attrac-
tive basic nature study”, 
kurā sadarbojās Ozol-
nieku novada PII ”Bitīte”, 
Valgas PII ”Kaseke” un 
Salgales pamatskola. 
Septembrī norisinājās 
pēdējais pieredzes ap-
maiņas brauciens uz Igau- 
niju.
Projekta viens no 
galvenajiem mērķiem bija 
veicināt kvalitāti, radošuma 
un inovāciju attīstību 
mācību programmā 
caur integrētām dabas 
nodarbībām (apvienojot 
dabas priekšmetus – 

Noslēdzas Nordplus Junior projekts „Attractive basic nature study” 

„Daba ir lielā, dievišķā mūzika. Kad atrodieties dabā, 
ieklausaties, jo tur viss muzicē. Mūziķis ar smalku dzirdi tur 
saklausīs tādu mūziku, kādu tas nekur citur nedzirdēs. Ar 
mūzikas palīdzību cilvēkam daba kļūst dzīva: akmeņi, koki, 

vējš, strauti runā savu valodu.” (Autors nezināms)

Ilze Šuca, Salgales Mūzikas 
un mākslas skola.
NOMINĀCIJĀ „IEDVESMA 
SKOLOTĀJIEM” TIKA 
SUMINĀTI:

Santa Šuca, Salgales 
pamatskola;  
Inese Burseviča, Garozas 
pamatskola;
Eva Štelmahere, Garozas 
pamatskola; 
Olga Vickopa, Teteles 
pamatskola; 
Agnese Čīka, Ozolnieku 
vidusskola; 
Juta Pentjuša Pāne, PII 
“Pūcīte”; 
Arīnu Valbaku, PII “Zīlīte”; 
Ingrīda Zemīte, PII 
“Saulīte”;  
Laura Tabunova, PII 
“Bitīte”; 

Alberts Kekļa, Ozolnieku 
Mūzikas skola; 
Aleksandrs Akimovs, 
Salgales Mūzikas un 
mākslas skola.

Paldies skolotājiem 
par spēju iedvesmot 

un ieinteresēt dažādās 
jomās! Novēlam jums 
izturību un pacietību 
atbildīgajā ikdienas 
darbā, un galvenais 
- ticību nākotnei 

un iedvesmas pilnas 
mācību gada dienas! 

Ance Jaks,
Izglītības nodaļas vadītāja

matemātiku, dabaszinības, 
ķīmiju, fiziku) bērniem 
vecumā no 4 – 7 gadiem 
no projektā iesaistītajām 
institūcijām, kā arī attīstīt 
vienādas iespējas izglītoties 
un sniegt jaunas iemaņas un 
zināšanas visiem bērniem, 
ieskaitot bērnus ar autismu 
un mācīšanās grūtībām. 
Pieredzes apmaiņas 
brauciena laikā viesojāmies 
dažādās Igaunijas 
pirmsskolas izglītības 
iestādēs un skolās, kur 
ikdienā pedagogi izvēlas 
vadīt nodarbības ārā, 
svaigā gaisā. Apmeklējām 
dažādas vieslekcijas, kur 
guvām jaunas zināšanas 

un pārliecinājāmies, ka 
līdzdarbojoties ar dabu, mēs 
esam ieguvēji. 
Projekta laikā tika izstrādāti 
un aprobēti metodiskie 
materiāli gan video, 
gan drukātā veidā par 
interesantām, integrētām 
dabas nodarbībām, kā arī 
norisinājās savstarpējā 
pieredzes apmaiņa piecos 
pieredzes apmaiņas 
braucienos. 

 
Antra Jermīļina,

Ozolnieku novada PII “Bitīte”  
vadītājas pienākumu izpildītāja
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Foto konkursa ”Mana zeme skaistā” laureātu darbu izstāde
Tuvojoties Latvijas valsts 
simtgadei, tika organizēts 
projekts- Latvijas skolu 

jaunatnes foto konkurss 
”Mana zeme skaistā” ar 
mērķi stiprināt piederības 
sajūtu un mīlestību pret 
savu zemi, īstenojot 
radošas aktivitātes. 
Arī Ozolnieku novada 
pašvaldība un skolu 
jaunieši iesaistījās šajā 
projektā, padarot Latvijas 
svētkus vēl skaistākus 
un ienesot svētku sajūtu 
mūsu novadā.
Projekts ir brīnišķīga 
iespēja, kā ne tikai caur 
foto objektīvu, bet arī 
ar viedtālruņa palīdzību 

Novada skolēni piedalās akcijā “Latvijas skolas soma”
“Latvijas skolas soma” ir 
lielākā valsts simtgades 
dāvana vairāk nekā 200 
000 Latvijas bērniem un 
jauniešiem. Sākot ar šo 
mācību gadu, tās ietvaros 
ikvienam mūsu novada 
skolēnam no 1. līdz 12.kla-
sei nodrošināta iespēja 
izzināt un iepazīt dažā-
dos laikos Latvijā radītās 
inovācijas un uzņēmēj-
darbības veiksmes stās-
tus, iegūt praktiskās 
zināšanas par Latvijas da-
bas vērtībām un kultūru.
„Latvijas skolas soma” vei-
dota kā kompleksa, starp-
disciplināra programma, 
kas apvieno resursus, lai 
stiprinātu jaunās paaudzes 
nacionālo identitāti, pilsoni-
skuma, valstiskās piederības 
apziņu un attīstītu kultūras 
izpratnes un izpausmes 
kompetenci, paaugstinātu 
izglītības kvalitāti, kā arī 
mazinātu sociālo nevien-

ieraudzīt, fiksēt un, 
galvenais, dalīties savos 
iespaidos ar citiem par to, 

cik mūsu mazā Latvija savā 
skaistumā un dažādībā ir 
liela. Projekta būtiskākā 
aktivitāte  – foto konkurss, 
kura ietvaros skolēni tika 
aicināti uzņemt Latviju 
raksturojošas fotogrāfijas, 
izmantojot mobilos 
telefonus un foto aparātus.
Projekta darba grupa 
uzrunāja Teteles 
pamatskolu, Salgales 
pamatskolu, Garozas 
pamatskolu un Ozolnieku 
vidusskolu, aicinot 
iesaistīties projekta 
radošajās aktivitātēs. 

līdzību.
Programmas mērķis ir no-
drošināt Latvijas skolas 
vecuma bērniem un jau-
niešiem valsts garantētās 
izglītības iegūšanas ietvaros 
iespēju klātienē pieredzēt 
Latviju, izzināt un iepazīt 

Latvijas vērtības, kultūrtel-
pu un attiecības dinamiskā 
un jēgpilnā darbībā, tādējādi 
spēcinot piederības sajūtu 
un valstisko identitāti.

„Latvijas skolas soma” veido 
būtisku Latvijas valsts simt-
gades svinību daļu, snie-
dzot ilgtspējīgu ieguldījumu 
brīvas, radošas un atbildīgas 
sabiedrības tapšanā, kuras 
iedzīvotāji ciena savu valsti 
un vēlas strādāt, lai šo cieņu 

apliecinātu un vairotu.
Projekta ietvaros ir paredzēti 
līdzekļi, lai skolēniem segtu 
ieejas biļešu maksu, trans-
porta izmaksas, viesizrāžu 

un profesionālo radošo pro-
jektu un darbnīcu izmaksas. 
Nozīmīga ir sasaiste ar 
mācību procesu, ko plānots 
īstenot, izmantojot situāci-
ju, kad Latvijas skolām tiek 
veidots un ieviests kompe-
tenču pieejā balstītais mācī-
bu saturs.
AKCIJAS IETVAROS OK-
TOBRĪ OZOLNIEKU NOVA-
DA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU 
AUDZĒKŅI PIEDALĪJUŠIES 
VAIRĀKOS PASĀKUMOS:
Teteles pamatskolas 
audzēkņi    28.oktobrī   ap-
meklēja Ģ. Eliasa muzeju un 
filmu “ Bille”. Pasākumā pie-
dalījās 5.a, 6.a, 7.a, 8.a, 9.a 
klašu skolēni.
Salgales pamatskolas 
skolēni 16.oktobrī devās ek-
skursijā uz Aizkraukles Vēs-
tures un mākslas muzeju, 
kur piedalījās radošajā darb-
nīcā “Kā krējums par sviestu 
top” un Likteņdārzu. Pasā-
kumā piedalījās 1.-4.klašu 

skolēni. 17.oktobrī ekskursijā 
uz Likteņdārzu devās arī 
5.-9.klašu skolēni. 28.okto-
brī Salgales 9.klašu skolēni 
apmeklēja kinofilmu “Bille”.
Ozolnieku vidusskolā 
12.oktobrī vīru kopas “Vilki” 
koncertlekciju par latviešu 
karavīru dziesmām apme-
klēja 9.-12.klašu skolēni. 
15.oktobrī 2.-3.klašu skolēni 
apmeklēja interaktīvo izrādi 
“Vai pagaršot”. 
Garozas pamatskolas 1. 
- 4. klases skolēni oktobrī 
devās uz leļļu teātra izrādi 
“NAKSITRALLĪŠI” Ozolnieku 
tautas namā.
Plašāka informācija par 
iniciatīvu “Latvijas sko-
las soma” atrodama Lat-
vijas valsts simtgades 
programmas mājaslapā - 
https://lv100.lv/programma/
latvijas-skolas-soma/.

Anna Sloka,
Izglītības nodaļas vadītājas 

vietniece

Projekta vajadzībām 
izveidota mājas lapa www.
manazemeskaista . lv , 

kur katrs skolēns varēja 
ievietot savus attēlus, 
lai tos varētu aplūkot un 
par tiem nobalsot lapas 
apmeklētāji.
Pateicoties Ozolnieku 
novada domes un vietējo 
uzņēmēju atbalstam, 
projekta “Mana zeme 
skaistā” darba grupa 
no 15.oktobra līdz 2. 
novembrim varēja 
organizēt Latvijas skolu 
jaunatnes fotokonkursa 
“Mana zeme skaistā” 
laureātu darbu fotoizstādi 
Ozolnieku Tautas 

namā. Izstādes būtība ir 
konkursa labāko darbu 
autoru godināšana 
Ozolnieku novadā un 
iespēja nodrošināt foto 
gleznu demonstrēšanu 
plašākai sabiedrībai, pirms 
foto gleznas tiks nogādātas 
skolām kā dāvinājums. 
26 Ozolnieku novada 
labāko iesniegto darbu 
autori – 3 no Teteles 
pamatskolas, 6 no Garozas 
pamatskolas, 9 no Salgales 
pamatskolas un 8 no 
Ozolnieku vidusskolas – 
izstādes atkāšanas dienā 
saņēma apbalvojumus. 

Ozolnieku novada skolām 
par projekta līdzekļiem ir 
izgatavotas 50 foto gleznas 
par kopējo summu 1500 
EUR. 
Arī Ozolnieku novada 
pašvaldība atbalstījusi 
projekta īstenošanu, 

piešķirot līdzfinansējumu 
187 EUR apmērā projekta 
interneta risinājuma 
izveidei, kas nodrošināja 
novada skolu skolēnu 
darbu ievietošanu, 
aplūkošanu un balsošanu. 
Projektu Latvijas valsts 
simtgades ietvaros īstenoja 
nodibinājums “Zinātnes 
un inovāciju parks”.
 
Projekta darba grupa 
lepojas ar skolēnu 
lielo aktivitāti, pavisam 
konkursam visā Latvijā 
tik iesniegti vairāk nekā 

1600 darbi! Leposimies 
ar mūsu novada 1. - 11. 
klašu skolēnu veikumu un 
Latvijas skaistumu kopā!

Solvita Cukere
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Ozolnieku Tautas nams 
šogad jauno kultūras sezonu 
atklāja 6.oktobra vakarā ar 
jautru un asprātīgi dzirk-
stošu koncertuzvedumu 
„Tautas nama panorāma 
Ozolniekos”, ko veiksmīgi 
veidojusi režisore Dace Vilne. 

Sezonas atklāšanas pasā-
kumā sevi daudzkrāsaini 
parādīt bija iespēja 14 nova-
da amatiermākslas kolek-
tīviem, kas darbojas Ozol-
nieku novadā.
Uz pasākumu kuplā skaitā 
sanākušos skatītājus priecē-
ja vokālā ansambļa “Pro-
cesā” un sieviešu vokālā 
ansambļa „Madara” skanīgie 
un emocionāli piesātinātie 
dziedājumi.
Jaunums šī gada kultūras se-
zonas atklāšanas pasākumā 
bija novada Jauniešu teātru 
un Jauniešu kora, kā arī folk-
loras kopas „Knipati” pie-
dalīšanās, ienesot koncer-
tuzvedumā jaunu enerģiju. 
Kā arvien, ar dinamisku un 
atraktīvu sniegumu skatītā-

8. oktobrī Dailes teātris 
pulcināja ļaudis- taut-
frontiešus, pētniekus, 
interesentus starptau-
tiskā konferencē “Latvijas 
Tautas fronte par neat-
karīgu un demokrātisku 
Latviju. LTF – 30”. Atmodas 
gadu notikumus vērtēja 
mūsdienu politologi un 
vēsturnieki no šodienas 
skatupunkta. LTF vadītais 
valsts atjaunošanas process 
tika vērtēts kā straujš un 
veiksmīgs. Kopumā valsts 
toreiz tika pareizi ievirzīta, 
kaut arī atsevišķas kļūdas 
tika pieļautas.  
“Tautas fronte ir visu mūsu 
kopīgais bērns, un Tau-
tas frontes ceļš ir tas, kas 
mūs novedis pie šodienas. 
Daudziem tā nav viegla, 
bet tā ir Latvija, kas ir brīva, 
neatkarīga, un atjaunojusi 
visu to, par ko sapņojām. 
Neviens mums Latvijas vals-
ti nav dāvinājis, mēs paši 
esam to atkarojuši,” atzīmēja 
pirmais LTF priekšsēdētājs 

jus priecēja bērnu muzikālais 
teātris “Nianse”.
Kora mūzikas cienītāju 
simpātijas izpelnījās abu 
novada koru – Ozolnieku 
jauktā kora „Līga”, kā arī 
Salgales un Jaunsvirlaukas 
pagastu jauktā kora „Svīri” 

uzstāšanās. Jāatzīmē, ka 
jaunajā sezonā Ozolnieku 
jauktā kora „Līga” vadību 
pārņēmies jauns diriģents 
Jānis Liepiņš un koncert-
meistars Reinis Maurītis.
Lai jaunajā kultūras sezonā 
raits deju solis ir novada de-
jotāju pulkam - 
Senioru deju kopai “Ozol-
nieki”, Ānes kultūras nama 
Eiropas deju kolektīvam 
“Čaukstenes”, vēderdejotā-
jām un Garozas deju kopai 
“Garrozes”.
Ar atraktīviem „Tautas nama 
panorāmas” sižeta pavērsie-
niem un labsirdīgu humoru 
skatītājus priecēja Ozol-
nieku novada amatierteātra 
režisore un aktieri.
„Amatierteātris, dziedošie 

un dejojošie kolektīvi ir vie-
na no Ozolnieku novada 
radošās kultūras dzīves 
pamatvērtībām, kuri bagāti-
na novadā notiekošos pasā-
kumus un ikdienu,” uzsvēra 
Ozolnieku novada Kultūras 
nodaļas vadītāja Evita 
Poča, sveicot kolektīvus, 
kas šovasar piedalījās XXVI 
Vispārējos latviešu Dziesmu 
un XVI Deju svētkos.
„Ozolnieku Tautas nama 
foajē oktobrī bija apskatāmi 
Ozolnieku novada amatier-
mākslas kolektīvi izstādē 
„Laika mirkļi”, kur fotogrāfi-
jās un aprakstos atspoguļo-
ti novada kolektīvu šogad 
piedzīvotie skaistākie ra-
došie mirkļi,” stāsta Ozol-
nieku Tautas nama direktore 
Madara Griba.
Visiem Ozolnieku novada 
kolektīviem novēlam 
veiksmīgu, darbīgu un 
radošas izaugsmes 
piepildītu jauno sezonu! 
Jau pavisam drīz 
sagaidīsim Latvijas 
simtgades kultūras 
pasākumus novadā, 
kas mākslinieciskajiem 
kolektīviem un kultūras 
dzīves organizatoriem 
prasīs enerģiju, ieguldījumu 
un pozitīvu radošumu, 
lai mēs visi kopā skaisti 
piedzīvotu ilgi gaidītos 
svētkus! 

Solvita Cukere

Latvijā ir vairākas rūpniecī-
bas nozares ar bagātu vēs-
turi, kuras pirmsākumi ir 
Latvijas valstiskās neatkarī-
bas laika 20.gadsimta 20. 
– 30.gados. Šajā laikā savu 
uzvaras gājienu sāka radio 
izplatība – gan kā informāci-
jas, gan kā izklaides līdzeklis. 
Latvijas Radio atklāts 1925.
gada 1.novembrī. Līdz ar to 
attīstījās radio aparātu izga-
tavošana Latvijā. Ražošana 
notika gan padomju, gan 
vācu okupācijas gados. Lat-
vijas radioaparatūras ražotāji 
dažādos laikos bija vadošie 
savā nozarē. 
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18 Ar koncertuzvedumu atklāj jauno 
Ozolnieku novada kultūras sezonu

Dainis Īvāns. 
Arī Ozolnieku vēstures 
ekspozīcijā tiek glabātas 
liecības par Trešo atmodu 
un Tautas frontes atbalsta 
grupām Ozolnieku novadā. 
Vēstures ekspozīcijā 
glabājas LTF dibināšanas 
kongresa Ozolnieku atbalsta 
grupas delegāta Pētera 
Miļūna atmiņas, biedru 
saraksti un biedru nau-
das iekasēšanas saraksti 
uz rūtiņu lapām, kolhoza 
„Druva” (Garozā) grupas 
sapulču protokoli, Ozolnieku 
iedzīvotāju stāsti par Tautas 
frontes laiku. Tie ir mūsu 
līdzcilvēku pārdzīvojumi, 
sajūtas, gaidas un cerības, 
kuras piepildījušās pašā 
svarīgākajā pozīcijā, jo 
dzīvojam savā valstī Latvijā, 
kas toreiz, pirms 30 gadiem, 
bija visu sapnis un cerība.

Aigars Stillers,
Ozolnieku novada muzeja 

krājumu glabātājs, un
Ingrīda Krieķe,

Ozolnieku novada centrālās 
bibliotēkas vadītāja

Neviens mums Latvijas valsti 
nav dāvinājis, mēs paši esam 
to atkarojuši 

VĒSTURISKO RADIO APARĀTU IZSTĀDE 
OZOLNIEKOS

Latvijas elektroniskās 
rūpniecības uzņēmumu 
ražojumus jau 30 gadus 
kolekcionē radio tehnikas 
entuziasts Uģis Uzkliņģis. 
Viņa kolekcijā ir vairāk nekā 
300 radio aparāti, kurus 
pats ir restaurējis. Arī ikdie-
nas darbs ir saistīts ar elek-
troniku, tomēr viņa sirdslie-
ta ir vecajiem aparātiem 
atgriezt dzīvību. 
Sagaidot Latvijas valsts 
100. Jubileju, radās ideja 
parādīt Latvijā 20.gadsim-
ta 20. – 30.gados ražo-
to aparatūru, kas ir paša 
kolekcionāra restaurēta un 
darba kārtībā. Vērtīgākā 
daļa no plašās kolekcijas 
tika izstādīta Ozolnieku 
novada vēstures ekspozīci-
jā, kur to varēja apskatīt 
ikviens, kurš interesējas par 
vēsturiskiem priekšmetiem.     
          Aigars Stillers,

Ozolnieku novada vēstures 
ekspozīcijas krājuma glabātājs

Kopš 1991. gada 1. okto-
brī svinam Starptautisko 
veco ļaužu dienu ar mērķi 
pievērst sabiedrības uz-
manību iedzīvotāju dzīves 
kvalitātes jautājumiem, 
novecošanas problēmām, 
veco ļaužu dzīves grūtībām 
un vientuļajiem cilvēkiem.
Salgales pagasta Emburgā 
Salgales Mūzikas un mākslas 
skolas (MMS) koncertzālē no-
tika svinīgs Veco ļaužu die-
nai veltīts pasākums. Nova-
da seniorus svētkos sveica 

Salgales Mūzikas un māk-
slas skolas audzēkņi un 
viesmākslinieki – mūziķis 
Ainārs Ašaks un tautā 
mīlētā Valmieras teātra un 
TV seriālu aktrise Regīna 
Devīte. 
„Svētki novada senioriem 
jau ir izveidojušies par skai-
stu ikgadēju tradīciju un 
savstarpēju sadraudzību 
stiprinošu pasākumu. Pēc-
pusdienā senioriem kopā 
ar māksliniekiem uzstājās 
arī mūsu novada deju ko-
pas “Garroze” atraktīvās 
dejotājas. Svinību dalīb-
nieki varēja tuvāk iepazīt 
mākslinieku dzīves kurio-
zus, piedalīties viktorīnās, 
baudīt svētku mielastu 
un sadziedāties. Senio-
rus priecēja arī krāšņā un 
tematiski daudzveidīgā 
Salgales MMS izstādītā 
Garozas mākslinieku darbu 
izstāde,” stāsta Salgales 

pagasta kultūras darba or-
ganizatore Anda Plikša.
Arī vairāk nekā 300 Ozol-
nieku Sociālās aprūpes cen-
tra (SAC) „Zemgale” iemīt-
niekus un darbiniekus šogad 
ar skaistu svētku koncertu 
sveica dziedošais duets 
mūsu novadnieces Ingūnas 
Pētersones vadībā. Godājot 
seniorus, sveicēji akcentēja, 
ka aktīvi novecot nozīmē dzī-
vot ar piederības, līdzdalības 
un noderīguma sajūtu, ar 
prieku par dzīvi un sevi. 
Novada seniori pateicas 
Ozolnieku pašvaldībai un 
novada kultūras darba 
vadītājiem par pozitīvām 
emocijām piesātināto svēt-
ku dienu, noorganizēto 
transportu uz pasākumu un 
iespēju gida vadībā iepazīt 
arī jaunatvērto Čakstes māju 
“Aučos”!

Solvita Cukere

Sveicam novada seniorus!
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Pirmdienas, 8. oktobra, va-
karā Ozolnieku Tautas nama 
skatītāju piepildītajā zālē 
izskanēja tradicionālais Ozol-
nieku Mūzikas skolas sko-
lotāju koncerts, kur muzicēja 
gan jaunie, gan pieredzējušie 
mūzikas pedagogi.
Koncertu atraktīvi vadīja sko-
las audzēkne Elīza Zeltiņa, 
aicinot klausītājus kopīgi 
doties muzikālā ceļojumā 
cauri dažādiem mūzikas 
stiliem, laikmetiem, dažādām 
valstīm, ceļot gadalaikos, 
dažādos dzīves periodos, ik-
dienā un svētkos. Koncerta 
apmeklētājiem, Ozolnieku 
Mūzikas skolas audzēkņiem 
un viņu vecākiem, bija iespē-
ja uzzināt, ko par ceļošanu 
domā Ozolnieku Mūzikas sko-
las pedagogi. Viņi bija saga-
tavojuši foto slaidus un savu 
ceļojumu spilgtākās atziņas, 
kuras tika nolasītas koncerta 
laikā, paspilgtinot pasākuma 
tematisko nokrāsu.
Ievadot aizraujošo ceļojumu 
mūzikas pasaulē, Ozolnieku 
Mūzikas skolas direktore Edīte 
Brūniņa dalās pārdomās: 
„Ceļošanai manā dzīvē ir ļoti 
liela nozīme. Jau ilgāku laiku 
mani iedvesmo kalni. Tomēr 

Skolotāju dienas priekšva-
karā, 4. oktobrī, Salgales 
Mūzikas un mākslas skolas 
pedagogi savus audzēkņus, 
viņu vecākus, kolēģus un Sal-
gales pagasta iedzīvotājus 
priecēja ar skanīgu un emo-
cionāli piepildītu koncertu.
Skatītāju un klausītāju 
piepildītajā zālē izskanēja 
atraktīvs ikgadējais sko-
las skolotāju koncerts, kurā 
muzicēja gan jaunie, gan 
pieredzējušie mūzikas peda-
gogi, tā ieskandinot Skolotāju 
dienu, radot prieku pašiem 
un klātesošajiem.
„Koncertā centāmies mums 
visiem kopā mūzikā un krāsās 
meklēt iedvesmu jaunajam 
mācību gadam. Šogad tradi-
cionālajā pasākumā iesais-
tījām arī Mākslas skolas ped-
agoģes, kuras koncerta laikā 
sajustās emocijas izlika uz 
molberta, veidojot daudzkrā-
sainus gleznojumus. Arī kon-
certa klausītājiem bija iespēja 
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Jaunsvirlaukas pagasta 
un Ozolnieku novada 
Salgales pagasta jauktais 
koris “Svīri” atgriezies no 
koncertturnejas. Dziedātāji 
piedalījās Moldovas 
neatkarības 27.gadadienas 
svinībās.

Jelgavas novada pašvaldībai 
jau vairākus gadus ir 
izveidojusies cieša draudzība 
ar Moldovas republikas 
Glodeni rajona pašvaldību. 
Šogad Jelgavas novads bija 
saņēmis ielūgumu piedalīties 
Moldovas neatkarības dienas 
svinībās Glodeni pilsētā 
un Glodeni rajonā. Ņemot 
vērā ieguldījumu šī gada 
Dziesmu un deju svētkos 
un augsto novērtējumu 
skatēs, uz Moldovu devās 
divi amatiermākslas 
kolektīvi – Jelgavas novada 

Salgales Mūzikas un mākslas skolas 
pedagogi priecē ar koncertu

Skolotāji koncertā aicina doties muzikālā ceļojumā

Jaunsvirlaukas pagasta 
vidējās paaudzes tīvs 
“Svirlauka”  un Jelgavas 
novada Jaunsvirlaukas 
pagasta un Ozolnieku novada 
Salgales pagasta jauktais 
koris “Svīri”. Abi kolektīvi 
Moldovā sniedza četrus 
skanīgus, latviešu kultūru 
un mākslu raksturojošus 
koncertus. 
Sadraudzības pasākuma 
ietvaros norisinājās arī 
sadraudzības mačs 
starp Moldovas dejotāju, 
dziedātāju un Latvijas 
futbola komandām. Spēles 
rezultāts neizšķirts, uzvarēja 
draudzība. Ceļojumā 
pārliecinājāmies, ka moldāvi 
ir ļoti viesmīlīga tauta. 
Viņi bija pacentušies un 
cienāja mūs ar dažādiem 
gardumiem- lielā katlā uz 
ugunskura vārītu zivju zupu, 

kāpostu tīteņiem un dienvidu 
augļiem. Cienasts bija 
neparasti gards.
Gida pavadībā bija iespēja 
arī apskatīt Moldovas 
galvaspilsētu Kišiņevu.
Septembra nogalē moldāvu 
delegācija ieradās atbildes 
vizītē Latvijā un 29.septembrī 
piedalījās Ražas svētkos, 
kur tika rīkota moldāvu 
nacionālā pēcpusdiena ar 
tradicionālajiem moldāvu 
ēdieniem un kultūras 
priekšnesumiem. Šajā 
pasākumā Jelgavas novadā 
piedalījās arī Moldovas 
vēstnieks Latvijā, kurš 
pauda prieku par abu tautu 
sadraudzību stiprinošajiem 
pasākumiem.  

Anda Plikša,
jauktā kora

„Svīri” dziedātāja
 

tikpat svarīga ir arī Latvijas 
skaistuma baudīšana - vai 
tā būtu vienpatības stunda 
jūras malā, saulriets Rāznas 
ezerā vai laivu brauciens pa 
Gauju. Pavasaris ir gada-
laiks, kad mostas daba un 
arī iedvesma, tādēļ koncer-
tam izvēlējāmies Antonio 

Vivaldi “Pavasari” no cikla 
“Gadalaiki”.” Edīte Brūniņa šo 
skaņdarbu atskaņoja kopā ar 
akordeonistu ansambli –Ilvu 
Krastiņu, Kristīni Krastiņu, 
Katrīnu Strautnieci un Raivo 
Tambergu.
Citu skolotāju spilgtākie 
ceļojuma iespaidi saistās ar 
dažādām vietām Eiropā un 
tepat – Dzimtajā Latvijā. Ceļo-
jumos gūtās izjūtas izskanēja 
burvīgos skaņdarbos. Johana 
Sebastiāna Baha / Šarla Guno 

“Ave Maria” izpildīja skolotā-
jas Rita Barkāne un Natālija 
Stirāne. Džuliana Džozefa 
sonātees II daļa atdzīvojās 
skolotāja Aleksandra Akimo-
va ģitāras spēlē. Nikolo Pa-
ganīni/ Roberta Šūmaņa etīdi 
“Mazās medības” atskaņoja 
skolotāja Helga Gūtšmite. 

Temperamentīgo Otara Tak-
takišvilli sonātes flautai un 
klavierēm 3.daļu meistarīgi 
pasniedza skolotājas Lauma 
Ilsuma un Helga Gūtšmite. 
Burvīgs mūzikas skolotāju trio 
- Inita Kuģe, Dina Tauriņa un 
Rūta Bergmane izpildīja Rai-
monda Paula dziesmu “Ar tevi 
vien”. Pie klavierēm dāmas 
pavadīja skolotāja Antra Up-
eniece. Skolotāji Alberts Kekļa 
un Vilnis Dumpis kopā ar sko-
las orķestri demonstrēja izcilu 

pūšaminstrumentu saspēli, 
atskaņojot Duke Ellington 
skaņdarbu “C Jam Bluess”. 
Patīkami pārsteidza skolotāju 
Maijas Andersones un Antras 
Upenieces izpildītais E. Mor-
rikone populārais skaņdarbs 
no kinofilmas “Misija”. Claude 
Bolling “Sentimentale” izjusti 
atskaņoja skolotājas Lauma 
Ilsuma un Natālija Stirāne. 
Duetā koncertā muzicēja 
skolotājas Rūta Bergmane 
un Maija Andersone, izpil-
dot smeldzīgo melodiju “Vi-
jolnieks”. Raimonda Paula 
“Teic, kur zeme tā?” aicināja 
klausītājus dziedāt kopā ar 
skolotājām Maritu Cauni, 
Dinu Tauriņu, Rūtu Bergma-
ni un Initu Kuģi. Pasākumu 
uz skanīgas nots noslēdza 
skolotāju kopkora izpildītā 
Zigmāra Liepiņa kopdziesma 
„Ceļojums”, kurs solo atrak-
tīvi iedziedāja skolotājs Vilnis 
Dumpis. 
Skolotāji uzskata: „Aizbraukt 
citur, aizbraukt ciemos, aiz-
braukt uz citu valsti, tas ir ceļo-
jums arī prātam, izaicinājums, 
iespēja izkāpt no ikdienas un 
doties piedzīvojumā!  Ceļoša-
na izmaina cilvēku. Tā ir 
izkāpšana no komforta zo-

nas, ierastā ikdienas ritma, 
nacionālās kultūras. Tomēr, 
lai kur mēs ceļotu, vienmēr 
visskaistāk ir atgriezties mā-
jās! Arī šīs vasaras Dziesmu 
svētki mums visiem bija kā 
neaizmirstams ceļojums 
mūzikā,   kopā ar draugiem! 
Aicinām visus ceļot, jo pas-
aule ir maza! Redzot, izbaudot 
un iepazīstot svešas zemes, 
varam novērtēt un iemīlēt 
Latviju! Bet šovakar mēs kopā 
Jūs visus aizvedām ceļojumā 
sev līdzi uz brīnumaino mūzi-
kas zemi!”
Nākamais nozīmīgais pasā-
kums Ozolnieku Mūzikas 
skolā gaidāms 12. novembrī 
plkst. 18.00, kad Ozolnieku 
Tautas nama zālē izskanēs 
svētku koncerts par godu 
Latvijas valsts simtgadei, 
kur muzicēs Ozolnieku 
Mūzikas skolas skolotā-
ji, audzēkņi, absolventi 
un īpašie viesi - koklētāju 
ansamblis „Skandīne” un 
vokālā grupa „Taka”.

Solvita Cukere,
sadarbībā ar

Edīti Brūniņu, 
Ozolnieku Mūzikas skolas 

direktori

savas sajūtas un emocijas 
uzzīmēt. Tā pasākumā, kur 
mūzika satiekas ar mākslu, 
mēs kopīgi radījām jaunu 
darbu izstādi, kas visu okto-
bri rotāja Salgales Mūzikas 
un mākslas skolas telpas,” iz-
jūtās dalījās skolas direktore 
Anda Silgaile.
 „Esam priecīgi par pilnajām 
klausītāju rindām koncertos 
un atsaucību ikdienā, kas 
rada sajūtu, ka esam nozīmī-
ga un neatņemama Ozol-
nieku  novada izglītības un 
kultūras dzīves sastāvdaļa. 
Prieks par skaistajiem rudens 
ziediem, vecāku pateicības 
vārdiem un smaidiem bērnu 
sejās,” pēc koncerta gandarīti 
par kopīgi radītajiem prieka 
mirkļiem bija skolas peda-
gogi. Lai mūzika un māksla 
rada košu skolas ikdienu un 
ir daudz pozitīvu emociju, ko 
sniegt saviem audzēkņiem!

Solvita Cukere

Jauktais koris „Svīri” veido kultūras 
sadraudzību ar Moldovu
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Daudzpusīgas mācību iespējas saimniekiem

27. septembrī tika atzīmē-
ta Pasaules tūrisma die-
na, ko šogad Ozolnieku 
novada, Jelgavas pilsētas 
un Jelgavas novada tūris-
ma pakalpojumu sniedzēji 
kopīgi atzīmēja izzinošā 
seminārā Ozolnieku ezera 
krastā, aktīvās atpūtas 
kompleksā „5 masti”, kur 
jau otro gadu aktīvi saim-
nieko Inese Štube.
Rudens ir aktīvās tūrisma 
sezonas beigas, kad šīs jo-
mas pārstāvji var satikties, 
dalīties darba pieredzē, 
izvērtēt paveikto un no-
spraust mērķus nākamajam 
gadam. Pasaules tūrisma 
diena arī atgādina sabie-
drībai par tūrisma milzīgo 
ekonomisko, sociālo, politis-
ko un kulturālo nozīmi.
Pasākumā atskatījāmies 
uz aizvadīto vasaru no tū-
risma jomas skatupunkta. 
Katrs pasākuma dalībnieks 
iepazīstināja pārejos tūri-
sma jomas profesionāļus
ar galvenajiem novēroju-
miem un gūto pieredzi šajā 
sezonā, sniedzot iespēju 
ieskatīties arī foto un vi-
deo materiālos par norisēm 
dažādos tuvējos Zemgales 
tūrisma objektos.
Pasākumā semināra dalīb-
nieki kopīgi meklēja atbil-
des uz nozarē aktuāliem 
jautājumiem - kāds ir mūsu 
piedāvājums uz kopējā Lat-
vijas fona un kā uzlabot un 
pilnveidot esošo piedāvāju-
mu. 
Aizvadītajā gadā tuvējā 
apkārtnē apmeklētājiem 
durvis vērušas vairākas 
jaunas atpūtas vietas, 
saimniecības un mājražotā-
ji, kuri aicina iepazīt dzīvi 
ārpus pilsētas un piedāvā 
vietējo produktu degustāci-

Pasaules tūrisma diena atzīmē Ozolnieku veikparkā „5 masti”
jas. Tūrisma pakalpojuma 
sniedzēji uzsver, ka svarīgs 
ir cilvēciskais faktors, tūris-
ma objekta apmeklējuma 
cenas un darbinieku algas, 
jo labu speciālistu pietrūkst.
Tostarp arī mūsu novada 
jaunais uzņēmums „5 mas-

ti”, kas, aktīvi darbojoties un 
patiecoties šī gada karstajai 
vasarai, ir ieguvis popular-
itāti valsts un starptautiskā 
mērogā. „5 mastos” trenē-
jas veikbordisti no Igaunijas, 
Lietuvas, Krievijas, Somijas, 
Eiropas valstīm un pat Aus-
trālijas. Tas parāda, ka Ozol-
nieku novads var lepoties ar 
uzņēmīgiem un radošiem 
tūrisma attīstītājiem, kuri 
labprāt dalās savā darba 
pieredzē.
Pasākuma dalībnieki iz-
baudīja lielākā veikparka 
Latvijā – “5 mastu” – saim-
nieces viesmīlību, kopīgi 
iepazīstot uzņēmuma darba 
nianses, apskatot telpas, in-

Vairāk nekā 30 ar 
mežsaimniecību un 
lauksaimniecību saistītu 
tēmu iepazīšana kā Latvijā, 
tā ārzemēs no oktobra 
ir pieejama saimniekiem 
visā valstī, Latvijas 

ventāru un pirtiņu un degus-
tējot pirms diviem mēnešiem 
jaunatklātās kafejnīcas gar-
dēžu piedāvājumu.
 Lauku tūrisms mūsdienās 
ir ne tikai lauku vide, lauku 
mītnes un īpašais vietas 
piedāvājums. Pēdējos gados 

plaši aizsākusies „lauku 
labumu” kustība. Cilvēkiem 
tā šobrīd ir TOP tēma. 
Interese par labajām lietām 
Latvijas laukos tikai pieaug. 
Pasākumā klātesošie tūrisma 
pakalpojumu sniedzēji dalījās 
ar saimniecību veiksmes 
stāstiem Latvijas laukos 
un par tūrisma uzņēmumu 
mārketinga un komunikācijas 
smalkumiem. Daļa lauku 
saimnieku darbojas ar 
putniem, dzīvniekiem 
apskatei, dārzeņu, ogu, 
stādu audzēšanu, dzērienu 
ražošanu, biškopību, 
ārstniecības augu 
audzēšanu un veselīgiem, 
uz vietas ražotiem 

produktiem. Svarīgi ir, kā 
mēs pasnie-
dzam tūrisma pakalpoju-
mu. Tūrismā pamatā viss 
balstās uz stāstu, iespēju 
apmeklētājiem iesaistīties 
un darboties pašiem. Cil-
vēki vēlas iesaistīties pro-

cesā. Svarīgi ir iesaistīt visas 
maņas – redzi, dzirdi, ožu, 
tausti, ķermeņa sajūtas. Cil-
vēkiem patīk iepazīt nova-
dam un vietai raksturīgās 
autentiskās vietas. Svarīgi 
ir izgatavot oriģinālus su-
venīrus un sagatavot jaunas 
receptes, padomāt par 
piedāvājumu bērniem. Visi 
saimnieki uzsvēra, ka svarī-
ga ir savstarpēja sadarbība 
ar tuvējiem tūrisma objek-
tiem. Bērniem var piesolīt 
balviņas par palīdzēšanu. 
Jādomā, ko interesantu un 
atraktīvu ekskursantiem 
piedāvāt darīt ar tūlītēju re-
zultātu.
Šodien varam priecāties, 

ka tūrisma pakalpojums 
katrā vietā ir unikāls ar ini-
ciatīvu, uzņēmību, atbildību 
un savas zemes mīlestī-
bu. Latvijā šobrīd ir ap 500 
tūristam atvērto saimniecī-
bu, kuras ir iesaistījušās tū-
risma piedāvājumā, no tām 
Zemgalē, Jelgavas apkaimē 
– 200, turklāt pēdējā gada 
laikā Jelgavā, Jelgavas un 
Ozolnieku novadā tūrisma 
pakalpojumu sniedzēju un 
apmeklētāju skaits ir palie-
linājies.
Latvijas tūristi zina 
„Aučus”, „Billītes”, Grosa 
stādaudzētavu „Bētras” 
un kaziņu fermu „Līcīši 
LTD”. Šogad pieaudzis ap-
meklētāju skaits arī Dalbes 
pirtī, „Mušķos”, „Caunītēs”, 
pie novada saimnieces 
Antras Zeiliņas „Ķiploku 
pasaulē”. Šovasar popula-
ritāti guvuši aktīvās atpū-
tas piedāvājumi, ko sniedz 
„OZO laivas”, „5 masti” Ozol-
niekos un moto klubs „AG 
XTREME” Salgales pagasta 
„Priežkalnos”.
Pakalpojumu sniedzēji 
uzsvēra, ka visos novada 
apskates objektos jābūt 
pieejamiem vietējā 
tūrisma piedāvājuma 
bukletiem. Šobrīd rit 
sagatavošanās darbs 
pie jaunā tūrisma 
pakalpojumu piedāvājuma 
izstrādes, kas tiks 
apkopots bukletos un 
tūrisma avīzē. Jau pavisam 
drīz, 24. oktobrī, novada 
tūrisma pakalpojumu 
sniedzēji sadarbībā 
ar Jelgavas Reģionālo 
tūrisma centru varēs 
doties pieredzes apmaiņā 
uz Vidzemi.

Solvita Cukere

Lauku konsultāciju un 
izglītības centram (LLKC) 
uzsākot piedāvāt jaunu 
pasākumu “Saimniecību 
un mežu apmeklējumu 
nodrošināšana”. 
Jaunā pasākuma mērķis 
ir nodrošināt saimniecību 
un mežu apmeklējumus 
saistībā ar noteiktu 
tematiku – konkrētām 
ilgtspējīgas saimniekošanas 
metodēm vai tehnoloģijām, 
saimniekošanas veida 
dažādošanu, dalību īsās 
piegādes ķēdēs, jaunu 
darījumu darbību un 

jaunu tehnoloģiju izstrādi, 
izmantošanu, meža 
noturības uzlabošanu un 
citiem lauksaimniecības 
vai mežsaimniecības 
jautājumiem. 
Lai varētu piedalīties 
apmeklējumos, dalībniekiem 
būs jāpierāda iesaiste 
minētajās nozarēs, kā arī 
jārēķinās ar līdz maksājumu 
– Latvijas braucienos 20%, 
ārzemju – 30% no kopējām 
viena cilvēka izmaksām.

Šis pasākums būs kā 
turpinājums LLKC un 

Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes divus gadus 
īstenotajām apjomīgajām 
mācībām, kuras līdzfinansēja 
Eiropas Savienība (ES). To 
ietvaros saimnieki varēja 
piedalīties 76 dažādu 
nosaukumu mācībās, no 
kurām lielākā daļa bija bez 
maksas. Pasākumā, kas ilga 
divus gadus, piedalījās 7466 
dalībnieki, no kuriem lielākā 
daļa – 5371 – apmeklējuši 
ar lauksaimniecību saistītus 
kursus. Vispopulārākie 
bija kursi par ES nozīmes 
zālāju biotopu vai sugu 

dzīvotņu apsaimniekošanu, 
bioloģisko lauksaimniecību 
un ganāmpulku, novietņu un 
lauksaimniecības dzīvnieku 
reģistrēšanu un apzīmēšanu. 
Noorganizēti arī 12 ārzemju 
pieredzes apmaiņas braucieni, 
kuros lauksaimnieki ieguva 
jaunu pieredzi, kā mazināt 
lauksaimnieciskās ražošanas 
ietekmi uz vidi, zināšanas 
par netradicionālo augu vai 
dzīvnieku audzēšanu un 
inovācijām zaļās ražošanas 
jomā.

Raksts tapis
sadarbība ar LLKC
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Apbalvoti konkursa “Sējējs 2018” laureāti
28. septembrī VEF 
kultūras pilī, Rīgā, 
zemkopības min-
istrs Jānis Dūklavs 
un valsts augstākās 
amatpersonas sveica 
Zemkopības ministri-
jas konkursa “Sējējs 
2018” laureātus un 
veicināšanas balvu 
saņēmējus – lauk-
saimniekus septiņās 
konkursa nomināci-
jās. 
Nominācijā 
„Ģimene lauku sētā” 
Veicināšanas balvu 
saņēma - Ozolnieku 

Iespējas saņemt atbalstu uzņēmējdarbībai lauku teritorijās
10.oktobrī Ozolnieku novada 
domes zālē izglītojošā 
seminārā tikās mazie 
lauku uzņēmēji - esošie 
un topošie lauksaimnieki, 
mājražotāji, amatnieki, pa-
kalpojumu sniedzēji un citi 
interesenti, lai gūtu vairāk 
informācijas par iespējām 
saņemt atbalstu uzņēmēj-
darbībai lauku teritorijās. 
Atbalsta programma “Mazie 
aizdevumi lauku teritori-
jām” izstrādāta sadarbībā 
ar Zemkopības ministriju, 
tās kopējais finansējums ir 
13,8 miljoni eiro. Plānots, ka 
atbalstu aizdevuma veidā 
varēs saņemt no 750 līdz 
pat 1000 uzņēmumi.
LLKC konsultāciju birojs 
lauku uzņēmējus aicināja uz 
semināru „Aktuālās atbalsta 
programmas uzņēmējiem 
lauku teritorijās”, lai sniegtu 
izsmeļošu informāciju par 
jaunu aizdevumu program-
mu “Mazie aizdevumi lauku 
teritorijās”, Programmu 
“Ieguldījumi materiālajos 
aktīvos” un LEADER pro-
grammu “Darbību īstenoša-
na saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju”. 
Par ES atbalstu lauku 
saimniecībām, pārstrādei, 
lauksaimniecības un mež-
saimniecības infrastruktūrai 
– programmā “Ieguldījumi 
materiālajos aktīvos”, lauk-
saimniekus iepazīstināja 
lektore Inese Robežniece.
Līga Švānberga, Lauku 
partnerības “Lielupe” valdes 
priekšsēdētāja, semināra 
dalībniekus informēja 
par iespējām saņemt ES 
atbalstu nelauksaimniecis-
kās uzņēmējdarbības, t.sk. 

novada z/s “Bētras”, 
kur saimnieko Ar-
nolds Gross ar ģime-
ni. Apsveicam mūsu 
novadniekus!

lauksaimniecības produktu 
pārstrādes, lauku tūrisma 
un amatniecības attīstībai 
programmā “Darbību 
īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju”.
„Attīstības finanšu institūci-
ja ALTUM augustā sākusi 
piedāvāt pilnīgi jaunu valsts 

atbalsta programmu. Tā 
domāta tiem aktīvajiem 
cilvēkiem, kuri darbojas vai 
vēlas darboties lauksaim-
niecības, lauku attīstības 
vai  zivsaimniecības nozarē. 
Šī ir līdz šim nebijusi valsts 
atbalsta iespēja, jo paredzē-
ta tikai tiem, kuri saimnieko 
ārpus lielajām pilsētām 
un kuriem ir neliels gada 
apgrozījums, proti, līdz 
70 tūkstošiem eiro. Mazie 
aizdevumi lauku teritorijām 
būs īpaši piemēroti mazām 
saimniecībām, jaunām 
saimniecībām, mājražotā-
jiem, jaunajiem lauksaim-
niekiem, bioloģiskajiem 
lauksaimniekiem, kā arī 

dažādu pakalpojumu snie-
dzējiem lauku apvidos. 
Visas programmas iespē-
jas var izmantot arī ziv-
saimniecības uzņēmumi 
neatkarīgi no apgrozījuma 
un atrašanās vietas,” 
klātesošos iepazīstināja 
ALTUM pārstāve Agrita 
Sabule.

ATBALSTS IR PAREDZĒTS:
• Aizdevumi paredzēti 

gan jauniem, gan jau 
strādājošiem uzņē-
mumiem ar gada 
apgrozījumu līdz 70 
tūkstošiem eiro, kas 
darbojas lauku teritori-
jās. Tā ir visa Latvijas 
teritorija, izņemot 
lielākās pilsētas. 
Taču šajās pilsētās ir 
pieejami visi citi ALTUM 
atbalsta risinājumi.

• Zivsaimniecības  
nozares uzņēmumiem 
aizdevumi pieejami bez 
apgrozījuma un teri-
torijas ierobežojumiem 
visā Latvijā. 

• Būtiski, ka atbalsts 
paredzēts gan lauk-
saimniecības projek-
tiem, gan tādiem, kas 
nav saistīti ar lauksaim-
niecību.

KĀDS ATBALSTS IR PIEE-
JAMS:
• Aizdevums investīcijām 

un apgrozāmajiem 

līdzekļiem kopumā līdz 
pat 100 tūkstošiem 
eiro.  Apgrozāmo līdze-
kļu aizdevuma mak-
simālā summa – līdz 35 
tūkstošiem eiro.

• Aizdevuma termiņš 
– līdz 10 gadiem, ar 
būvniecību un nekusta-

• majiem īpašumiem 
saistītiem projektiem – 
līdz 15 gadiem. Ap-
grozāmajiem līdzekļiem 
termiņš līdz 3 gadiem.

• Aizdevums līdz 7 
tūkstošiem eiro piee-
jams bez aizņēmēja 
līdzfinansējuma, virs 
šīs summas – ar 10% 
līdzfinansējumu.

• Atvieglotas no-
drošinājuma prasības: 
aizdevums līdz 25 tūk-
stošiem eiro, iespējams 
arī bez nodrošinājuma, 
tikai ar personīgo gal-
vojumu.

• Procentu likme 6–8%.
ALTUM jaunā program-
ma visnoderīgākā būs 
uzņēmējiem, kuri ir darbības 
uzsākšanas stadijā, vai 
kuriem ir neliels apgrozī-
jums. Mazie aizdevumi 
lauku teritorijām, kuru 
saņemšanai turklāt nav 
uzņēmuma vecuma 
ierobežojuma, padarīs 
pieejamāku finansējumu 
un palīdzēs atsperties 
jaunajiem un mazajiem 
uzņēmējiem tieši lauksaim-
niecības jomā. Ir pieejams 
programmu kalkulators, kur, 
ievadot tikai dažus projekta 
parametrus, būs redzamas 
finansējuma iespējas. Sākot 
no šī gada augusta, klienti 
pieteikumus valsts atbalsta 
programmu finansējumam 
un tam nepieciešamos 
dokumentus var iesniegt 
tikai elektroniski. Vienlaikus 
klientiem ir samazināts arī 
iesniedzamo dokumentu 
skaits.
LLKC palīdzēs lauksaim-
niekiem sagatavot doku-
mentāciju finansējuma 
saņemšanai. LLKC speciālis-
ti ir gatavi esošajiem un 
topošajiem klientiem sniegt 
savu padomu un dalīties 
ar praktiskajā pieredzē 
iegūtajām zināšanām, lai 
saimnieki iegūtu atbals-
ta programmā “Mazie 
aizdevumi lauku teritorijām” 
pieejamo finansējumu.

Solvita Cukere

Jau 25 gadus Zemkopī-
bas ministrijas rīkotajā 
konkursā “Sējējs” pie-
dalās visdažādākās noza-
res pārstāvošie lauksaim-
nieki. Kopš 1994. gada 
konkurss ”Sējējs” tiek 
rīkots katru gadu, un lau-
reāta gods Latvijas lauku 
ļaudīm ir kļuvis par vienu 
no nozīmīgākajiem ap-
balvojumiem. Šajā jubile-
jas gadā ir izveidota īpaša 
“Sējējs” zīme, ko turpmāk 
saņems visi konkur-
sa uzvarētāji. Šo zīmi 
laureāti varēs izmantot 
uz savas produkcijas 

iepakojuma, reklāmas 
vai kādos citos saim-
niecības vai uzņēmuma 
popularizēšanas nolūkos. 
Zīme būs apliecinājums, 
ka produkta ražotājs vai 
pakalpojuma sniedzējs ir 
konkursa “Sējējs” laureāts 
un kalpos Latvijā ražotās 
produkcijas popu-
larizēšanai.
Veicināšanas balvas 
un diplomus kopumā 
saņēma 12 konkursa 
dalībnieki visās konkursa 
nominācijās. Konkursa 
“Sējējs” apbalvojumu 
pasniegšana kļuvusi par 

vienu no nozīmīgākajiem 
lauksaimnieku pasā-
kumiem, bet laureāta 
nosaukums “Sējējs” – 
par priekšzīmīga darba 
apliecinājuma zīmi. 

Solvita Cukere
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2018. gada 17. maija domes 
sēdē tika apstiprināti Notei-
kumi par pašvaldības atbalstu 
sporta veicināšanai Ozolnieku 
novadā. Pašvaldības atbalsta 
sniegšanu organizē pašvaldī-
bas Veselīga dzīvesveida un 
sporta nodaļa. 

Pašvaldības finansējumu 
fiziskām personām - indi-
viduālajiem sportistiem un 
sporta komandām spor-
ta veicināšanai Ozolnieku 
novadā var piešķirt:
• fiziskām personām –
• individuālajiem sportis-
• tiem un sporta koman-

du dalībniekiem, kuru 
deklarētā dzīves vieta 
vismaz vienu gadu ir 
Ozolnieku novada teri-
torijā;

• sporta komandām, 
kuru 50% dalībnieku 

Sestdien, 29. septembrī, 
Ozolnieku sporta skolas 
audzēkņi futbolā pirmo reizi 
pārstāvēja savu Ozolnieku 
sporta skolu turnīra FK 
„Jelgava” - 2018 kausa 
izcīņā. Mūsu novada futbola 
komanda spēles laukumā 
tikās ar divām pretinieku 
komandām. Tie bija 2010. 
gadā un 2011. gadā dzimušie 
zēni. 

Oktobrī ar dinamiskām spēlēm 
un skaistu uzvaru, iepriecinot 
līdzjutējus, ir sākusies jaunā 
2018./2019.gada volejbola se-
zona. Novada komandu pirmo 
gadu pretim jaunām uzvarām 
vada mērķtiecīgi noskaņotais 
treneris Raimonds Liniņš.
„Šosezon Nacionālajā līgā 
Ozolnieku novadu pārstāv 
komanda VK „Ozolnieki”, kura 
šobrīd ir veiksmīgi nokom-
plektēta. Komandā spēlē 14 
novada puiši, kuri no augusta 
pēdējām nedēļām intensīvi 
trenējas trīs reizes nedēļā. VK 
„Ozolnieki” šī gada Nacionā-
lo līgu iesāka ar izbraukuma 
spēli. Pirmā spēle pret Rīgas 
„Volejbola skolas” komandu 
noslēdzās ar skaistu Ozolnieku 
novada volejbolistu uzvaru, ar 
rezultātu 3:2 apsteidzot preti-
niekus. Otrā šīs sezonas spēle 
pret spēcīgiem pretiniekiem 
VK „Ventspils” aizvadīta pašu 
mājās – Ozolnieku Sporta 
centrā. Abu komandu līdzīgā 
spēku samērā, spēle aizvadīta 
cīnoties punktu pa punktam, 
vadībā pārmaiņus izvirzoties 
te vienai, te atkal otrai koman-
dai. Veiksme šoreiz izrādījās 
pretinieku pusē, un aizraujošā 

Jaunā sacensību sezona 
novada karatistiem sākās ar 
KUMITE disciplīnas seminā-
ru pie Josef Antonelli, kas 
norisinājās 7. un 8.septembrī 
Lietuvā, Kauņā. Josef Anton-
elli ir Maltas karatē federācijas 
treneris, un viņa audzēkņi ir 
starptautiska mēroga spor-
tisti. Seminārā piedalījās arī 

Aicinām pieteikt novada sportistus pieejamā atbalsta un apbalvojumu saņemšanai
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deklarētā dzīves vieta 
vismaz vienu gadu ir 
Ozolnieku novada ad-
ministratīvajā teritorijā.

Lai pretendētu uz pašvaldī-
bas finansējumu, preten-
dentam līdz 2018.gada 
31.decembrim Nodaļā 
jāiesniedz iesniegums un 
sasniegumus apliecinoši 
dokumenti.
Pašvaldības finansējumu 
sporta pasākumu organizēša-
nai var saņemt vienu reizi 
gadā novada, reģiona, Latvi-
jas vai starptautiska mēroga 
sacensību, vai sporta pasā-
kumu organizēšanai sekojošā 
apmērā un vadoties pēc šā-
diem kritērijiem:
• Ozolnieku novada līmeņa 

organizētajām sa-
censībām - informatīvs 
atbalsts (publicitāte, tel-
pu nodrošinājums);

• Zemgales reģionālā 
līmeņa organizētajām 
sacensībām - līdz 300 
EUR;

• valstiskā līmeņa orga-
nizētajām sacensībām – 
līdz 600 EUR;

• Eiropas līmeņa orga-
nizētajām sacensībām – 
līdz 900 EUR;

• pasaules līmeņa orga-
nizētajām sacensībām – 
līdz 1500 EUR.

Piesakoties uz pašvaldības 
finansējumu sporta pasāku-
mu organizēšanai, preten-
dentam līdz 2018. gada 
1.decembrim jāiesniedz 
Nodaļā iesniegums par 
plānoto pasākumu nāka- 
majā kalendārajā gadā. 
Iesniegumā jānorāda seko-
jošā informācija: 
• pasākuma mērķis; 
• plānotā pasākuma vieta, 

laiks un līmenis; 
• plānoto dalībnieku skaitu 

un mērķauditoriju; 
• kopējo pasākuma ieņē-

mumu un izdevumu 
tāmes projektu; 

• citus līdzfinansējuma 
avotus. 

Uz pašvaldības finansēju-
mu sporta pasākumu orga-
nizēšanai daļējai vai pilnīgai 
izdevumu segšanai var pre-
tendēt ikviena persona vai 
nevalstiskā organizācija, kas 

organizē sporta pasākumu 
Ozolnieku novadā.
Sportistu   godināšana no-
tiks 2019. gada 16.februārī 
pašvaldības organizētā go-
dināšanas pasākumā.
Pašvaldības veidotā pasā-
kumā par sasniegtajiem 
panākumiem sportā vai 
sporta nozares attīstībā var 
tikt godinātas:
• fiziskās personas – in-

dividuālie sportisti un 
sporta komandu dalīb-
nieki, kuru deklarētā dzī- 
ves vieta vismaz vienu 
gadu ir Ozolnieku novada 
teritorijā;

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

• citas personas, kuras 
atbalstījušas vai veicinā-
jušas sporta nozares at-
tīstību Ozolnieku novadā.

Personas un sporta koman-
das var tikt godinātas:
• pasniedzot pašvaldības 

goda rakstu vai pateicī-

bas simbolu;
• izmaksājot naudas balvu, 

atbilstoši kārtējā gada 
Nodaļas apstiprinātajam 
budžetam.

Pretendentus var pieteikt 
jebkura persona līdz šī gada 
1.decembrim, iesniedzot 
Nodaļā iesniegumu (Noteiku-
mu pielikums Nr.3) un doku-
mentus, kas apliecina preten-
denta sasniegumus sportā vai 
sporta nozares attīstībā 2018. 
gadā.
Aicinām visus novada spor-
tistus un sporta aktīvistus 
iepazīties ar noteikumiem, 
kas nosaka kārtību, kādā 
Ozolnieku novada pašvaldība, 
sniedz atbalstu juridiskām, 
fiziskām personām un nevals-
tiskajām organizācijām, veici-
not sporta aktivitātes un spor-
ta nozares attīstību Ozolnieku 
novadā. Ar noteikumiem var 
iepazīties pašvaldības mā-
jas lapā: www.ozolnieki.lv/
sports/sporta-nodala.

Elīza Juste,
Izglītības, kultūras un sporta 

daļas vadītāja

Ozolnieku Sporta skolas futbolisti 
sīvi cīnās turnīrā FK „Jelgava”- 2018

2010. gadā dzimušo grupā 
uzvarēja JFA „Jelgava” ar 
rezultātu 7:1. Ar tādu pašu 
rezultātu 7:1 noslēdzās spēle 
FA „Auda/Ķekava”. Ozolnieku 
novada jaunie futbolisti ar 
rezultātu 3:0 uzvarēja JGFS 
„Alberts”, bet šoreiz piekāpās 
ar rezultātu 2:0 FA „Carnikava”. 
2011. gadā dzimušo 
grupā Ozolnieku jaunie 
futbolisti spēlēja bez diviem 

saspēle noslēdzās ar rezultātu 
3:1 ventspilnieku labā. Ozol-
nieku novada komandu šogad 
ir papildinājuši vietējie spēlētā-
ji ar iepriekšējo pieredzi, 
kuri sniegs lielākas iespējas 
spēlētāju maiņai uz laukuma. 
Pēc pirmajiem sasniegtajiem 
rezultātiem kā labākais ko-
mandas spēlētājs ir apbalvots 
Mārtiņš Liniņš. Neraugoties 
uz Nacionālās līgas komandu 
spēcīgo konkurenci un samērā 
līdzīgo spēku samēru, esam 
noskaņoti cīnīties par godal-
gām. Nākamo spēli aizvadīsim 
izbraukumā pret SK RTU 3. 
novembrī. Spēles laikā mums 
ļoti palīdz līdzjutēju atbalsts 
klātienē,” pozitīvi noskaņots 
komandas treneris Raimonds 
Liniņš.
Aicinām skatītājus un līdz-
jutējus aktīvi atbalstīt ko-
mandas nākamās mājas 
spēles! Ozolnieku Sporta 
centrā 22. novembrī plkst. 
20.00 tiksies VK „Ozolnieki” 
pret Vecumnieku koman-
du, bet 24. novembrī plkst. 
20.00 klātienē vērosim un 
atbalstīsim VK „Ozolnieki” 
pret Aizkraukles volejbolis-
tiem.

Solvita Cukere

Ozolnieku novada karatisti uzsākuši sacensību sezonu
sportisti no Ozolnieku novada 
karatē komandas - Igors Fo-
menko un Radions Seļanins. 
Nākamais pasākums, kurā 
piedalījāmies, bija „LATVIJAS 
KARATĒ ČEMPIONĀTS”, kas 
norisinājās 23. septembrī 
Salaspilī. Ozolnieku novada 
karatē komandas pieci kara-
tisti devās uz Latvijas čempi-
onātu, kur veiksmīgi startēja 
Igors Fomenko, izcīnot 3. vie-
tu KUIMITE disciplīnā, un Ra-
dions Seļanins, kurš arī izcīnīja 
3. vietu KUMITE disciplīnā. 
14. oktobrī Igaunijā norisinā-
jās, „International KARATE 
tournament - TALLIN OPEN 
2018”, uz kuru devās Igors 
Fomenko, lai piedalītos gan 

Novada volejbolisti - VK 
„Ozolnieki”- jaunajā sezonā gatavi 
cīnīties par uzvarām

KATA, gan KUMITE disciplīnās.
Ozolnieku novada karatē 
komanda turpina trenēties 
un gatavoties sacensībām. 
Treniņi notiek Ozolnieku 
novada Ānē, Sporta kom-
pleksā „Mālzeme”. Mūsu 
novada karatistu komanda 
cieši sadarbojas ar lielāko Jel-
gavas karatē klubu „VITUS”, 
sportisti bieži kopā piedalās 
sacensībās un semināros. 
Ozolnieku novada karatis-
ti aicina pievienoties lielajai 
un sportiskajai komandai. 
Ar Ozolnieku novada karatē 
komandas treneri Sergeju 
Fomenko var sazināties pa 
tālruni: 26185248.

Solvita Cukere

pamatsastāva spēlētājiem. 
Šajā vecuma grupā uzvarēja 
divas komandas no JFA 
„Jelgava” U7 ar rezultātu 4:0 
un JFA „Jelgava” 2:1. Ozolnieku 
jaunieši nospēlēja neizšķirti 
ar Jelgavas BJSS futbola 
komandu un piedzīvoja 
zaudējumu ar rezultātu 4:0 JFA 
„Jelgava” pirmajai komandai. 

Apsveicam Ozolnieku 
novada jaunos futbolistus 
ar pirmajām spēlēm 
un gūtajām uzvarām, 
pārstāvot Ozolnieku 
sporta skolas godu!

Rimants Štopis,
treneris
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Ozolnieku Sporta skolā pir-
mais mācību gads iesācies 
ražīgi – skolā šobrīd trenē-
jas 167 izglītojamie! Tas 
liecina, ka Ozolniekos dzī-
vo sportiski cilvēki, kuri ir 
ieinteresēti, lai viņu bērni 
augtu stipri un veseli. 

Šobrīd populārākais sporta 
veids ir florbols, kur nokom-
plektētas jau trīs mācību 
treniņu grupas, pulcējot 61 
izglītojamos. Nākamais seko 
futbols ar divām nokomplek-
tētām audzēkņu grupām 
un 36 izglītojamajiem. Vēl 
godalgoto “trijniekā” ir ier-
indojusies sporta “karaliene” 

Veidojam jaunu tradīci-
ju, sacenšoties sportā 
novada ietvaros. Jaunajā 
mācību gadā Ozolnieku 
novada skolās sākušās sa-
censības dažādos sporta 
veidos. Iepriekšējā mācību 
gadā sadarbojoties Ozol-
nieku novadam ar Jelgavas 
novadu, sporta sacensī-
bas skolām notika kopā, 
diemžēl šogad šī sadarbī-
ba ir beigusies. Mazo sko-
lu grupā pagājušajā gada 
kopvērtējumā uzvaru svinē-
ja Salgales pamatskola, 
savukārt “lielo” skolu grupā 
pirmajā vietā bija Ozolnieku 
vidusskola. 
Pirmās sacensības aizritēja 
9. oktobrī Ozolnieku Sporta 
centra stadionā, kur noti-
ka Ozolnieku novada skolu 
čempionāts futbolā. Spor-
tisti sacentās divās grupās 
– “B” un “D”. Kopā uz sa-
censībām ieradās 7 koman-
das. 
“B” grupā sacentās Tete-
les pamatskola, Ozolnieku 
vidusskola un Garozas 
pamatskola. Uzvaru „B” 
grupā svinēja sporta sko-
lotāja Jura Jevsina vadītā 
Garozas pamatskolas ko-
manda, kas uzvarēja abās 
spēlēs ar vienādu rezultātu 
2:1. Otrajā vietā ierindojās 
Teteles pamatskola, kas 
savstarpējā cīņā uzvarēja 
Ozolnieku vidusskolas ko-
mandu ar rezultātu 2:1. 

Ozolnieku Sporta skolā 167 izglītojamie!
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vieglatlētika ar 39 jaunajiem 
sportistiem. 
Neraugoties uz to, ka dažas 
grupas jau ir sasniegušas 
maksimālo skaitu ar izglī-
tojamajiem – audzēkņu 
uzņemšana Ozolnieku 
Sporta skolā turpinās. 
Aicinām vecākus iepazīties 
ar Ozolnieku Sporta skolas 
piedāvātajām profesionālās 
ievirzes izglītības program-
mām, lai atrastu savam 
bērnam piemērotāko spor-
ta veidu, kurā nodarboties, 
tādējādi uzlabojot savu 
veselību, kā arī mācīsimies 
kopā veidot komandas garu. 
Nodarbības aktīvi notiek gan 
Ozolnieku Sporta centrā, 
gan Ozolnieku vidusskolā 
un, sākoties rudens – zie-
mas periodam, nodarbības 
galvenokārt norisināsies 
iekštelpās un pamatā būs 
balstītas uz vispārējo fizisko 
sagatavotību. 

Ozolnieku novada skolu 
sacensības futbolā 

“D” grupā, papildus jau 
pieminētajām skolu ko-
mandām, startēja arī Sal-
gales pamatskolas jaunie 
futbolisti. Šajā grupā uzva-
ru svinēja sporta skolotāja 
Rimanta Štopa vadītā Tete-
les pamatskolas futbola ko-
manda, kas uzvarēja visās 
trijās spēlēs. Otrajā vietā 
ierindojās sporta skolotā-
jas Rasmas Skruļas vadītā 
Ozolnieku vidusskolas ko-
manda, bet trešajā vietā – 
sporta skolotāja Raivja Du-
pliska vadītā komanda no 
Salgales pamatskolas. 
Jau pēc nedēļas Ozolnieku 
novada skolu sporta sa-
censības futbolā turpināja 
“C” grupas skolu izglītoja-
mie. Šajās spēlēs revanšē-
jās sporta skolotāju Rasmas 
Skruļas un Marinas Cīrules 
Ozolnieku vidusskolas jau-
nie futbolisti, izcīnot zel-
ta medaļas ar lielu gūto 
vārtu pārākumu. Sudraba 
medaļas šajā grupā – Ga-
rozas pamatskolas koman-
dai, bet bronzas medaļas 
Teteles pamatskolai. Svei-
cam uzvarētājus un patei-
camies Ozolnieku sporta 
centra direktoram Kārlim 
Kalniņam par atbalstu sa-
censību organizēšanā!

Rasma Skruļa,
Ozolnieku vidusskolas

sporta skolotāja

Ozolnieku Sporta skolas ko-
mandu sporta veidu – fut-
bola un florbola audzēkņi 
jau piedalījušies pirmajās 
sacensībās, un jauniešu 
gūtie rezultāti iepriecina. 
Futbola kluba „Jelgavas 
kausa 2018” izcīņā pie-
dalījās divas Ozolnieku 
Sporta skolas komandas 
un kopumā aizvadītajās 
astoņās spēlēs ir gūtas 
piecas uzvaras. Savukārt 
florbola komanda FK „Jeno-
ti” / Ozolnieku Sporta skola 
uzsāka dalību Latvijas 25. 
čempionātā U12 vecuma 
grupā. Jauniešu gūtie rezu-
ltāti liecina, ka sportam ir 
nākotne Ozolnieku novadā. 
Ar nepacietību gaidīsim 
mūsu sportistu nākamos 
sasniegumus.

Kārlis Kalniņš,
Ozolnieku Sporta skolas 

direktors

FK „Jenoti” cīnās par uzvarām Latvijas U12 
čempionātā florbolā
Jaundibinātās Ozolnieku 
Sporta skolas florbola 
audzēkņi, apvienojoties 
klubā FK „Jenoti”, šī gada 
29. septembrī uzsāka dalī-
bu Latvijas čempionātā U12 
vecuma grupā. Pirmie mači 
notika Liepājā, jaunuzceltajā 
Liepājas Olimpiskajā centrā. 
Sacensībās Liepājā piedalī-
jās 5 komandas: „Irlava/
Tukums”, „Kurši”, „Ķekavas 
Buldogs”, „Babīte” SK un FK 
„Jenoti”. 
Pirmajā spēlē pret spēcīgo 

„Ķekavas Buldogs” komandu 
tika piedzīvots zaudējums ar 
rezultātu 4:11, lai gan spēles 
laikā „jenotiem izdevās parādīt 
savus zobus” un no rezultāta 
8:1 atspēlēties līdz 8:4, liekot 
pretiniekiem panervozēt. Otrā 
spēle pret „Babīte” SK ko-
mandu solījās būt spraiga, un 
tāda tā arī bija. Prieks par FK 
„Jenoti” pirmo gūto uzvaru ļoti 
spraigā spēlē! Ar rezultātu 6:5 
šajā spēlē svinējām triumfu, 
uzvaras vārtus gūstot pēdējā 
minūtē. Liels gandarījums par 
dalību čempionātā un gūto 
pirmo uzvaru bija redzams 
komandas dalībnieku, trenera, 
menedžera un līdzi atbraukušo 
sportistu vecāku acīs. Par 
pirmās spēles labāko spēlētāju 
FK “Jenoti” komandā tika atzīts 
vārtsargs – Rihards Tambergs 

#1. Par otrās spēles labāko 
spēlētāju atzīts komandas re-
zultatīvākais spēlētājs – Dāvis 
Venevics #17.
Nākamās izbraukuma spēles 
notika 14. oktobrī Irlavā, kur FK 
„Jenoti” spēles laukumā tikās 
ar „Irlava/Tukums”, Ulbrokas 
FS „Masters” un „Liepājas 
Kurši” komandām. Pirmā 
spēle pret mājiniekiem „Irlava/
Tukums” sākās kā auksta duša 
- 0:2, tad “jenoti” pamodās 
un noslēdza spēli ar rezultātu 
9:2. Šajā spēlē debitēja arī 

FK „Jenoti” 2.vārtsargs - 
Emīls Reinis Rudzītis #99. 
FK „Jenoti” rindās pirmā 
spēle čempionātā Emīlam 
Akmenim #54 un vērtīgākā 
spēlētāja statuss. Komandas 
līderis Venevics #17. 
Otrā spēlē „jenoti” cīnījās 
ar spēcīgajiem „Liepājas 
Kurši” florbolistiem. Ļoti 
saspringtā spēlē rezultāts tika 
atklāts tikai pirmā perioda 
pašā izskaņā, un ilgi ritēja 
līdzvērtīga spēle. Tikai pašās 
spēles beigās izdevās salauzt 
sīkstos „Kuršus”. Rezultātā 
spēlē, kur tika pieļauta tikai 
viena kļūda, tablo vēstīja - 4:1, 
gūstot ļoti skaistu un svarīgu 
turpmākai izaugsmei un 
ticībai sev nozīmīgu uzvaru. 
Labākais šajā spēlē – Vīksna 
17. Pēc spēles pārsteigumu 

neslēpa arī „Liepājas Kurši” 
treneris: „Kas jūs tādi? No 
kurienes jūs vispār esat? 
Pirmo gadu čempionātā?” 
Trešā spēle aizvadīta pret 
turnīra tabulas līderiem 
– FS „Masters”. Rezultātā 
piedzīvots zaudējums, bet ar 
mazāku punktu starpību, nekā 
konkurentiem. Gūta vērtīga 
sacensību pieredze. Labākais 
šajā spēlē bija Lagzdiņš #10. 
Liels gandarījums par paveikto, 
kas atspoguļojas arī turnīra 
tabulā. Esam ierindojušies 
ceturtajā vietā - uzreiz aiz 
līderiem.
Nākamais izbraukums 
jaunajiem florbolistiem 
gaidāms 28.oktobrī Baložos, 
kur jātiekas ar turnīra tabu-
las tiešajiem konkurentiem 
– „Rīgas Lauvas” un FBK 
„Baloži”.
Sekot līdzi FK „Jenoti” ak-
tivitātēm var Facebook lapā 
FK „Jenoti”, kā arī oficiālajā 
Latvijas Florbola savienības 
mājas lapā www.floorball.lv, 
kur redzama aktuālā turnīra 
tabula, spēļu rezultāti tieš-
saistē un komandas profils 
ar spēlētāju statistiku.
Novada jauniešu komandas 
FK „Jenoti” pirmsākumi me-
klējami pirms diviem gadiem. 
Tolaik nevarējām iedomāties, 
ka pēc neilga laika šie puiši 
spēlēs Latvijas čempionātā 
un „rādīs zobus” ikvienam 
pretiniekam. Sapņi piepildās! 
Veiksmi un panākumus turp-
mākajos mačos! Sekojiet līdzi 
mūsu novada jauno florbolistu 
gaitām medijos, kā arī brauciet 
līdzi un atbalstiet jauniešus sa-
censībās!

Daumants Lagzdiņš,
FK “Jenoti” 
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Šogad  konkursam 
„Es zinu, varu un 
daru” tika iesniegti 
13 projekti par kopē-
jo summu  EUR 11 
170,69, no kuriem 
apstiprināti tika 12, 
bet īstenoti 11 projek-
ti par kopējo summu 
EUR 8905,41.

2 projektus īsteno-
ja Salgales pagasta, 
bet 9 projektus Cenu 
pagasta iedzīvotā-
ji – 4 projekti  Ānes 
ciemā, pa 2 projektiem 
Dalbes un Branku 

ciemos un 1 projekts 
Jaunpēternieku 
ciemā.  Īstenojot 
vienu no projektu 
konkursa galvenajām 
prioritātēm „publis-
ki pieejamas dzīves 
telpas sakopšana, 
labiekārtošana” ir la-

Noslēgusies  iedzīvotāju iesniegto
projektu īstenošana
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biekārtotas vairākas 
novada teritorijas – 
Jaunatnes ielā Ānē, 
starp daudzdzīvokļu 
mājām Nr.3 un Nr.5  
izbūvēts bruģēts 
gājēju celiņš, pie 
daudzdzīvokļu mā-
jas Celtnieku ielā 
2 pabeigta stāvlau-

kuma izbūve, pie 
daudzdzīvokļu mājas 
„Virši” Jaunpēternie-
kos uzstādīti soliņi un 
atkritumu tvertnes, 
kā arī uzlabots 300 
m gara koplietošanas 

ceļa posma segums 
pie Švāgariem Sal-
gales pagastā. 
Ar interesantām un 
noderīgām idejām šogad 
2 projektus pieteica 
Dalbes ciema iedzīvotā-
ji, kuru rezultātā, pašu 
spēkiem izveidojot 

gaumīgu koka nožogoju-
mu, labiekārtots atkri-
tumu šķirošanas kon-
teineru laukums, kā arī 
izgatavoti un pie mājas 
„Apšulejas” un Ozolu 
ielas sākumā uzstādīti 
2 grāmatu apmaiņas 
punkti, jeb „Brīvās bib-
liotēkas”.  

2 projektus iesniedza un 
īstenoja biedrība „Tuvu” 
sadarbībā ar SIA UPPE – 
pabeigta pagājušajā gadā 
iesāktā skvēra barikāžu 
dalībnieku piemiņai 
„Brīvības gaisma” 
izveide, kā arī iegādāts 
projektors un ekrāns 
izglītojošu semināru 
un atbalsta pasākumu 
nodrošināšanai biedrī-
bas mērķa grupai – so-
ciāli mazaizsargātiem 
iedzīvotājiem, bērniem, 
jauniešiem, u.c.. 
Pašvaldības finansētais 
projektu konkurss tiek 
organizēts jau septī-
to gadu, un priecē, ka  
iedzīvotāju iniciatīva 
neapsīkst, un īstenoto 
projektu rezultātā vide 
ap mums top sakoptā-
ka. Paldies aktīvajiem 
iedzīvotājiem par iegul-
dīto darbu! Šogad un ie-
priekšējos gados īstenoto 
projektu kopsavilkums 
apskatāms www.ozolnie-
ki.lv sadaļā „Sabiedrība”, 
apakšsadaļā „Es zinu, 
varu un daru”.

Antra Pošeika  
Attīstības un projektu daļas 

vietniece  
ES projektu jautājumos
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Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes  
2018.gada 23.augusta sēdes lēmumu Nr.2  
(protokols Nr.9)
Precizēti ar Ozolnieku novada domes  
2018.gada 18.oktobra sēdes lēmumu Nr.5  
(protokols Nr.11)

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

kārtība Ozolnieku novada teritorijā”

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

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 
6.panta ceturto un piekto daļu 

IVispārīgie jautājumi

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

centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas 
sistēmai, tai skaitā prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei; 

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

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

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

saistīto normatīvo aktu izpratnē.
3. Lietoto terminu skaidrojums: 

3.1. Pakalpojumu sniedzējs - persona, kas sniedz noteikta veida 
ūdenssaimniecības pakalpojumus pakalpojumu sniegšanas teritorijā;

3.2. Pakalpojumu lietotājs – nekustamā īpašuma īpašnieks (dzīvokļu 
īpašumu mājā – visi dzīvokļu īpašnieki), valdītājs vai lietotājs, kurš saņem 
noteikta veida sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, pamatojoties 
uz noslēgtu Pakalpojuma līgumu; 

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

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

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

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

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

5. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Ozolnieku 
novada teritorijā.

6. Šie noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas 
šķirtsistēmā.

7. Citu prasību un nosacījumu izpildi, kas nav regulēta šajos noteikumos, nosaka 
attiecīgie Latvijas Republikas un ES normatīvie akti.

II Kārtība, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli, vai būves tiek 
pievienotas centralizētajai ūdensapgādes un centralizētajai kanalizācijas 

sistēmai
1. Kārtību, kādā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas 

centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai, 
nosaka Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, saistītie Ministru kabineta 
noteikumi un šie noteikumi.

2. Gadījumi, kad pieprasāmi Pakalpojumu sniedzēja tehniskie noteikumi:
2.1. pirms pievienošanās centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai;
2.2. ja mainās notekūdeņu sastāvs vai patērētā ūdens vai novadāmo notekūdeņu 

daudzums pieaug tādā apjomā, ka esošais pieslēgums to nevar nodrošināt;
2.3. ja tiek veikta komercuzskaites mēraparāta mezgla pārbūve vai mainīta 

komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās vieta.
3. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, iesniedzot Pakalpojumu sniedzējam 

aizpildītu tehnisko noteikumu saņemšanas pieprasījumu, papildus 
normatīvajos aktos noteiktajam pievieno nekustamā īpašuma īpašnieka vai 

valdītāja piekrišanu tehnisko noteikumu pieprasījumā ietverto personas datu 
apstrādei un pastāvīgai uzglabāšanai;

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

5. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 2 (divi) gadi. 
6. Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās ūdensapgādes sistēmai un 

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

7. Ūdensvada un kanalizācijas sistēmu izbūve veicama saskaņā ar attiecīgo būvniecību 
reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

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

9. Pēc nekustamā īpašuma izvada izbūves līdz centralizētajam kanalizācijas tīklam 
nekustamā īpašnieka vai valdītāja pienākums ir likvidēt viņa īpašumā esošās 
būves un sistēmas (notekūdeņu krājtvertnes, nosēdakas u.c.), kuras tika 
izmantotas nekustamajā īpašumā radīto komunālo notekūdeņu uzkrāšanai un 
var radīt kaitējumu videi. 

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

11. Pakalpojumu lietotājs nedrīkst pārtraukt pakalpojuma nodrošināšanu 
blakuslietotājam, izņemot gadījumus, kas paredzēti savstarpēji noslēgtajā 
līgumā.

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

13. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves Pakalpojumu sniedzējs uzstāda 
tajā verificētu komercuzskaites mēraparātu, kas ir Pakalpojumu sniedzēja 
īpašums. 

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

III Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas 
ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības

3.1.  Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu piederība un uzturēšana
15. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā ir: 

15.1. maģistrālās un sadalošās ūdensvada sistēmas; 
15.2. ūdens ieguves urbumi, ūdens sagatavošanas iekārtas, ūdens spiedienu 

paaugstinošas sūkņu stacijas, ūdenstorņi, rezervuāri; 
15.3. maģistrālās un sadalošās kanalizācijas sistēmas; 
15.4. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu stacijas, kanalizācijas 

spiedvadi, pašteces kanalizācijas sistēmas; 
15.5. iepriekš minētajos ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmās esošās skatakas, 

kontrolakas, cauruļvadu armatūra, hidranti un hidrantu plāksnītes;
15.6. brīvkrāni;
15.7. komercuzskaites mēraparāti. 

16. Pakalpojumu sniedzēja apkalpes zonā var būt ūdensvada un kanalizācijas 
infrastruktūras daļas, kuras nav Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai 
valdījumā, bet kuras tam ir nodotas pakalpojuma sniegšanai un noteiktas 
Pakalpojumu lietotāja un Pakalpojumu sniedzēja noslēgtā līgumā vai līgumā 
par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ar pašvaldību. Pakalpojumi, kas 
saistīti ar šīs infrastruktūras apkalpošanu, nav uzskatāmi par sabiedriskajiem 
ūdenssaimniecības pakalpojumiem, un to maksai, ja tāda paredzēta, jābūt 
noteiktai attiecīgajā līgumā.

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

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

19. Vietās, kur atrodas Pakalpojumu sniedzēja ūdensvada un kanalizācijas sistēmas, 
jābūt iespējai brīvi piebraukt speciālajai tehnikai un mehānismiem, lai varētu 
likvidēt avāriju vai veikt sistēmas apkopes profilaktiskos darbus.
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3.2. Prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā
20. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts novadīt notekūdeņus:

20.1. kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas sistēmas būvēm un neietekmē 
būvju funkcijas, to ekspluatācijas mūžu; 

20.2. kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu 
attīrīšanas būvju apkalpojošā personāla veselībai; 

20.3. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var attīrīt Pakalpojumu sniedzēja 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, ievērojot Pakalpojumu sniedzējam izsniegtās 
piesārņojošās darbības atļaujas prasības un izsniegtos tehniskos noteikumus, 
kā arī attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos parametrus;

20.4. kuru temperatūra nepārsniedz +40°C, un vides pH ir robežās no 6,5 līdz 
8,5; 

20.5. kuri nesatur vielas, kas piesārņo kanalizācijas cauruļvadus vai nogulsnējas 
uz kanalizācijas skataku sienām (piemēram – tauki); 

20.6. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz Pielikumā 
Nr.1 noteiktās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas.

21. Ja Pakalpojumu lietotāja novadāmo notekūdeņu piesārņojums pārsniedz 
Pielikumā Nr.1 maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, tad: 
21.1. Pakalpojumu lietotāja notekūdeņiem pirms to novadīšanas centralizētajā 

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

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

22. Pakalpojumu lietotāja pienākums ir nekavējoties ziņot Pakalpojumu sniedzējam 
par paaugstināta piesārņojuma rašanos novadāmajos notekūdeņos tehnoloģisku 
avāriju gadījumā, kā arī ziņot par atklātiem bojājumiem centralizētajā 
ūdensapgādes vai centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

23. Gadījumos, ja noteikumu 22.punktā minētais piesārņojums tiek konstatēts 
iepludinātajos notekūdeņos centralizētajā kanalizācijas sistēmā un to pieņemšanas 
nosacījumi nav noteikti Pakalpojuma līgumā ar Pakalpojumu sniedzēju, un tas 
var izraisīt vai izraisa avāriju centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas darbības traucējumus, Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības 
pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu bez brīdinājuma.

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

25. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt lietus un drenāžas 
notekūdeņus un notekūdeņus, kuri satur:
25.1. prioritārās vielas, kuras atzītas par ūdens videi īpaši bīstamām un kuru 

emisiju un noplūdi nepieciešams novērst līdz normatīvajos aktos noteiktajam 
laikam; 

25.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras var veicināt 
uzliesmojošu maisījumu rašanos centralizētajā kanalizācijas sistēmā; 

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

(sērūdeņraža oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos; 
25.5. radioaktīvas vielas; 
25.6. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, grunti, eļļas, taukus 

un citas vielas, kas var veicināt centralizētās kanalizācijas sistēmas (vai 
cauruļvadu) aizsērēšanu; 

25.7. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus, koncentrētus 
šķīdumus, atslāņa un krāsvielu šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas, 
kublus un tml.;

25.8. smago metālu savienojumus un citas vielas, kas pasliktina notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu darbības procesā radušos notekūdeņu dūņu kvalitāti un 
nelabvēlīgi ietekmē to apsaimniekošanu; 

25.9. izlietotos ķīmisko reaģentus un bīstamu bakteriālo piesārņojumu;
25.10. naftas produktus un to savienojumus.

3.3. Prasības centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 
ekspluatācijai un aizsardzībai

26. Jebkurai personai ir aizliegts: 
26.1. novietot automašīnas un cita veida tehniku vai citus smagus priekšmetus 

uz atbilstoši apzīmētām hidrantu akām;
26.2. centralizētās kanalizācijas sistēmu skatakās izliet asenizācijas un citus 

notekūdeņus, novadīt nokrišņu un gruntsūdeņus, kā arī izmest cietos 
atkritumus vai citus priekšmetus; 

26.3. nepiederošām personām veikt jebkādus darbus – pārbūvi, pieslēguma 
izbūvi u.tml. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajās 
centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmās vai tās 
bojāt un citādi ietekmēt; 

26.4. atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas 

sistēmu skataku vākus (neattiecas uz Pakalpojuma sniedzēja darbiniekiem, 
kas veic savus darba pienākumus); 

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

26.6. bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu iekārtu informatīvās plāksnītes. 
27. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst kavēt plāksnīšu ar hidrantu, 

armatūras un skataku izvietojuma norādi izvietošanu uz ēku sienām vai žogiem. 
28. Ja Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes sistēmā trūkst noslēgarmatūras, 

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

29. No decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktos notekūdeņus drīkst 
novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā tikai Pakalpojumu sniedzēja 
noteiktās, speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietās, pamatojoties uz 
noslēgtu līgumu par šiem pakalpojumiem. 

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

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

kas nodrošina ugunsdzēsības iekšējā ūdensvada un/vai Pakalpojumu lietotāja 
teritorijā esošo hidrantu darbību, Pakalpojumu sniedzējs noplombē apvadlīnijas 
aizbīdni noslēgtā stāvoklī un sastāda plombēšanas aktu. Pakalpojumu lietotājs ir 
atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli un saglabāšanu. 

32. Noņemt noteikumu 31.punktā minēto plombu no apvadlīnijas aizbīdņa drīkst 
tikai, dzēšot ugunsgrēku vai ugunsdzēsības dienestam veicot ugunsdzēsības 
sistēmas pārbaudi. Pakalpojumu lietotājam 24 stundu laikā jāpaziņo 
Pakalpojumu sniedzējam par notikušo ugunsgrēku vai ugunsdzēsības sistēmas 
pārbaudi un jāizsauc Pakalpojumu sniedzēja pārstāvis aizbīdņa noplombēšanai. 

33. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir atļauts tikai ugunsgrēka gadījumā 
un Pakalpojumu sniedzēja vajadzībām. 

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

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

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

36. Lai izmantotu ūdens brīvkrānus ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai 
nekustamajā īpašumā, Pakalpojumu lietotājam ir jānoslēdz Pakalpojuma līgums 
ar Pakalpojumu sniedzēju. 

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

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

39. Pakalpojumu lietotājam, kam ir noslēgts līgums ar Pakalpojumu sniedzēju par 
ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu nekustamajam īpašumam, 
izmantojot ūdens brīvkrānu, patērēto ūdens daudzumu no brīvkrāna nosaka 
pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem vai ūdens patēriņa normas, kas 
noteikta noteikumu Pielikumā Nr.2. 

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

4.1. Pakalpojuma līguma slēgšana un tajā ietveramie noteikumi
40. Pakalpojuma līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju slēdz: 

40.1. nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai tiesisks lietotājs; 
40.2. dzīvojamās mājās, kas ir sadalītas dzīvokļu īpašumos - dzīvojamās 

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

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

40.4. kopīpašumā esošu nedzīvojamo ēku gadījumos – visi kopīpašnieki vai kāds 
no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku 
vārdā slēgt līgumu; 

40.5. persona, kas veic būvdarbus nekustamajā īpašumā un izmanto sabiedriskos 
ūdenssaimniecības pakalpojumus būvniecības laikā. 

41. Pakalpojuma līguma sagatavošanai Pakalpojuma līguma slēdzējs iesniedz 
Pakalpojumu sniedzējam iesniegumu, norādot līguma slēgšanai nepieciešamās 
Pakalpojumu sniedzēja noteiktās ziņas un pievienojot sekojošo: 
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41.1. dokumentu vai dokumenta atvasinājumu, kas apliecina nekustamā 

īpašuma piederību attiecīgajam Pakalpojuma lietotājam (zemesgrāmatu 
akts, pirkuma līgums, maiņas līgums, dāvinājuma līgums, īres līgums, 
spēkā stājies tiesas spriedums, mantojuma apliecība vai cits dokuments, kas 
apliecina, ka īpašuma tiesības no atsavinātāja pāriet ieguvējam); 

41.2. informāciju par nekustamā īpašuma lietošanas veidu; 
41.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu īpašnieku kopības 

lēmumu par Pakalpojuma līguma slēgšanu; 
41.4. ja Pakalpojuma līgumu paraksta pilnvarota persona un šis pilnvarojums 

neizriet no likuma, dokumentu, kas apliecina šīs personas tiesības parakstīt 
Pakalpojuma līgumu; 

41.5. tehnisko informāciju (izpildmērījumu vai shēmu) par vietējo ūdens 
ieguves vietu un/vai notekūdeņu decentralizēto savākšanas sistēmu, ja 
Pakalpojuma līguma slēdzējam tādas ir; 

41.6. informāciju par izvēlēto norēķinu veidu. 
42. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, ja tas nepieciešams Pakalpojuma līguma 

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

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

44. Ja Pakalpojuma līguma slēdzējs, pārņemot nekustamo īpašumu, nav pieaicinājis 
Pakalpojuma sniedzēju komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanai un 
nevar uzrādīt komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanas dokumentu 
(piemēram, rādījumu nodošanas-pieņemšanas aktu), Pakalpojuma līguma 
slēdzējam norēķini par ūdenssaimniecības pakalpojumiem jāsāk ar Pakalpojumu 
sniedzēja pēdējo konkrētajā īpašumā uzskaitīto komercuzskaites mēraparāta 
rādījumu. 

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

46. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt Pakalpojuma līguma noslēgšanas 
procedūru, nosūtot Pakalpojuma līguma slēdzējam rakstveida paziņojumu, ja 
Pakalpojuma līguma slēdzējs: 
46.1. 1 (viena) mēneša laikā no Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma nav 

iesniedzis pieprasītos dokumentus un informāciju; 
46.2. nav veicis vai nav vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par komercuzskaites 

mēraparāta mezgla izbūvi; 
46.3. nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes ievada un/vai kanalizācijas izvada 

tehniskais stāvoklis atbilst ekspluatācijas prasībām. 
47. Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras pārtraukšanas gadījumā 

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

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

49. Pakalpojuma līgumā papildus citos normatīvajos aktos noteiktajam iekļaujamas 
vismaz šādas ziņas un nosacījumi: 
49.1. informācija par līdzējiem; 
49.2. sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veids un izmantošanas mērķis; 
49.3. adrese, kurā pakalpojums tiek sniegts; 
49.4. Pakalpojuma līguma un pakalpojuma sniegšanas sākuma datums (ja tie 

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

49.5. maksa par sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu/-iem; 
49.6. pakalpojumu uzskaites kārtība; 
49.7. līgumsods vai samaksas nokavējuma procenti. 

50. Pakalpojuma līgumam var pievienot Pakalpojumu sniedzēja sagatavotu Tīklu 
apkalpošanas robežu shēmu, kurā, ja nepieciešams, tiek norādītas arī notekūdeņu 
paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas). Gadījumā ja Tīklu apkalpošanas robežu 
shēma netiek sastādīta, uzskatāms, ka apkalpošanas robeža ir uz ūdensvada 
vai kanalizācijas cauruļvada pieslēguma vietas pie maģistrālā cauruļvada, kas ir 
Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā. 

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

52. Pakalpojuma līguma noteikumu izpildes kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs 

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

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

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

55. Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma kontrolei Pakalpojumu 
sniedzējs ir tiesīgs uzstādīt kontrolmēraparātus, rakstiski paziņojot par to 
Pakalpojumu lietotājam vai, ja kontrolmēraparāts tiek uzstādīts Pakalpojuma 
lietotāja atbildības robežās, saskaņojot ar Pakalpojumu lietotāju. Pakalpojumu 
lietotājs nav tiesīgs traucēt Pakalpojumu sniedzējam veikt kontrolmērījumus. 

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

4.2. Pakalpojuma līguma grozīšanas kārtība
57. Pakalpojuma līgumu var grozīt, abām pusēm par to rakstiski vienojoties. 
58. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski groza Pakalpojuma līguma 

noteikumus, Pakalpojuma līguma noteikumi tiek piemēroti un izpildīti tiktāl, 
ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvo aktu regulējumu. 

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

4.3. Pakalpojuma līguma izbeigšanas kārtība
60. Pakalpojuma līgums ir spēkā līdz brīdim, kad: 

60.1. puses Pakalpojuma līgumu izbeidz, savstarpēji vienojoties; 
60.2. Pakalpojuma līgums, 30 dienas iepriekš rakstiski brīdinot, tiek izbeigts pēc 

Pakalpojumu lietotāja pieprasījuma; 
60.3. Pakalpojuma līgumu noteikumu 61.punktā paredzētajā kārtībā izbeidz 

Pakalpojumu sniedzējs; 
60.4. beidzas Pakalpojuma līguma termiņš; 
60.5. ir atsavināts nekustamais īpašums, par ko Pakalpojumu lietotājs ir 

informējis Pakalpojuma sniedzēju, bet jaunais īpašnieks 3 (trīs) mēnešu 
laikā no nekustamā īpašuma atsavināšanas brīža nav nodrošinājis jauna 
Pakalpojuma līguma noslēgšanu. 

61. Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji izbeigt Pakalpojuma līgumu: 
61.1. ja Pakalpojumu lietotājam izbeidzas īpašuma, valdījuma vai lietojuma 

tiesības; 
61.2. pārvaldnieka maiņas gadījumā; 
61.3. ja Pakalpojumu lietotājs ir mainījis Pakalpojuma līgumā noteikto 

ūdenssaimniecības pakalpojuma izmantošanas mērķi; 
61.4. ja Pakalpojumu lietotājs vairāk kā 6 (sešus) mēnešus pēc kārtas Pakalpojumu 

sniedzējam nav iesniedzis informāciju par lietoto pakalpojumu apjomu, nav 
informējis par ūdenssaimniecības pakalpojumu nelietošanu un nav atbildējis 
uz Pakalpojumu sniedzēja rakstisko brīdinājumu par Pakalpojuma līguma 
laušanu;

61.5. ja Pakalpojumu lietotājs sistemātiski nenorēķinās par saņemtajiem 
ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

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

63. Ja Pakalpojuma līgums tiek izbeigts, Pakalpojumu lietotāja pienākums ir veikt 
galīgo norēķinu Pakalpojuma sniedzēja noteiktajā termiņā par saņemtajiem 
ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

3.1. Pakalpojuma līguma izbeigšanas kārtība
64. Pakalpojuma līgums ir spēkā līdz brīdim, kad: 

64.1. puses Pakalpojuma līgumu izbeidz, savstarpēji vienojoties; 
64.2. Pakalpojuma līgums, 30 dienas iepriekš rakstiski brīdinot, tiek izbeigts pēc 
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Pakalpojumu lietotāja pieprasījuma; 

64.3. Pakalpojuma līgumu noteikumu 61.punktā paredzētajā kārtībā izbeidz 
Pakalpojumu sniedzējs; 

64.4. beidzas Pakalpojuma līguma termiņš; 
64.5. ir atsavināts nekustamais īpašums, par ko Pakalpojumu lietotājs ir 

informējis Pakalpojuma sniedzēju, bet jaunais īpašnieks 3 (trīs) mēnešu 
laikā no nekustamā īpašuma atsavināšanas brīža nav nodrošinājis jauna 
Pakalpojuma līguma noslēgšanu. 

65. Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji izbeigt Pakalpojuma līgumu: 
65.1. ja Pakalpojumu lietotājam izbeidzas īpašuma, valdījuma vai lietojuma 

tiesības; 
65.2. pārvaldnieka maiņas gadījumā; 
65.3. ja Pakalpojumu lietotājs ir mainījis Pakalpojuma līgumā noteikto 

ūdenssaimniecības pakalpojuma izmantošanas mērķi; 
65.4. ja Pakalpojumu lietotājs vairāk kā 6 (sešus) mēnešus pēc kārtas Pakalpojumu 

sniedzējam nav iesniedzis informāciju par lietoto pakalpojumu apjomu, nav 
informējis par ūdenssaimniecības pakalpojumu nelietošanu un nav atbildējis 
uz Pakalpojumu sniedzēja rakstisko brīdinājumu par Pakalpojuma līguma 
laušanu;

65.5. ja Pakalpojumu lietotājs sistemātiski nenorēķinās par saņemtajiem 
ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

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

67. Ja Pakalpojuma līgums tiek izbeigts, Pakalpojumu lietotāja pienākums 
ir veikt galīgo norēķinu Pakalpojuma sniedzēja noteiktajā termiņā par 
saņemtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

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

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

Piesārņojošo vielu pieļaujamās koncentrācijas Ozolnieku novada centrālajā 
kanalizācijas sistēmā novadāmajos notekūdeņos

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                            Dainis Liepiņš

Ozolnieku novada teritorija
Brankas
Garoza
Emburga
Jaunpēternieki
Ozolnieki
Āne

Ūdens patēriņš mēnesī, m3

5
6
2
2
9
4

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
administratīvajām 
procedūrām

Pašvaldības budžetu neietekmēs.

Projekts uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
 

Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas netiks 
paplašinātas. 
Institūcija, kurā persona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir 
pašvaldības SIA “Ozolnieku KSDU”.
Normatīvais akts tiks publicēts informatīvajā izdevumā “Ozolnieku 
avīze” un Ozolnieku novada pašvaldības mājaslapā internetā.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām 
nav notikušas.              Saistošie noteikumi ir sagatavoti, ņemot vērā Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātos “Ieteikumus 
pašvaldībām saistošo noteikumu izstrādei sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas jomā.   
Saistošo noteikumu izstrādē ir piedalījušies SIA “Ozolnieku KSDU”  
pārstāvji.

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                            Dainis Liepiņš

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

kārtība Ozolnieku novada teritorijā” paskaidrojuma raksts

Aktualitātes Ozolnieku novada 
pašvaldības Administratīvajā komisijā 
Ozolnieku novada domes Administratīvajā komisijā septembrī 
izskatīti 36 administratīvie protokoli, pārkāpējiem piemērojot 
brīdinājumus un naudas sodus. Administratīvo pārkāpumu pro-
tokolos fiksētajiem pārkāpumiem ir piemēroti naudas sodi par 
kopējo summu 1795.00 EUR.

FIKSĒTI PĀRKĀPUMI:
• par azbesta atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu 

(Pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 75.panta 
2.daļas);

•  par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos 
pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā (Pēc 
LAPK 75.p.1.d.);

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

• par namu īpašumiem, zemes īpašumiem un citiem īpašumiem 
piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas nekopšanu un 
zāles nepļaušanu (Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu 
Nr.15/2010, punkts 2.15.4.);

• par būves patvaļīgu būvniecību (LAPK 152., 2.daļa);
• par uzbūvēto konstrukciju konservācijas vai norobežošanas ne-
• veikšanu, ja rezultātā tiek samazināta būves konstrukciju drošība, 

nestspēja vai noturība (LAPK 152., 5.daļa);
• par vides piesārņošanu un piegružošanu (LAPK 58.);
• par elektroenerģijas, siltumenerģijas vai gāzes patvaļīgu 

patērēšanu (LAPK 98¹.p.2.d);
•  par dzīvnieku turēšanas prasību pārkāpumiem ( LAPK 106.p.1.d.);
• par emocionālu vardarbību pret bērnu (LAPK 172.²p.5.d.).

Aicinām iedzīvotājus saudzīgi un ar cieņu izturēties pret savu 
īpašumu, kā arī apkārtējo vidi un līdzcilvēkiem! Ar Ozolnieku 
novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.15/2010 „OZOL-
NIEKU NOVADA TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA, UZTURĒŠANA 
UN AIZSARDZĪBA” iespējams iepazīties Ozolnieku novada domes 
mājas lapas www.ozolnieki.lv  sadaļā “Saistošie noteikumi”. 

Solvita Cukere

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Norādāmā informācija

Viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas organizēšana savā administratīvajā 
teritorijā, saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību, lai 
veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nepārtrauktību, 
uzlabotu vides situāciju un dabas resursu racionālu izmantošanu. 
Saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturto daļu, 
pašvaldība uzdots izstrādāt saistošos noteikumus par ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu un būvju pievienošanas kārtību centralizētajai sistēmai, 
par centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas, 
lietošanas un aizsardzības prasībām, par sabiedriskās ūdenssaimniecības 
pakalpojumu līgumā ietveramiem nosacījumiem, par brīvkrānu 
izmantošanas kārtību, kā arī par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas un uzskaites kārtību.  Izstrādātie saistošie noteikumi nenosaka 
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību 
Ozolnieku novadā, jo tas būs noteikts atsevišķos saistošajos noteikumos.
Līdz šim Ozolnieku novadā ir spēkā 2010.gada 9.marta saistošie 
noteikumi Nr. 13/2010 „Ozolnieku novada ūdensapgādes un 
kanalizācijas ārējo tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības 
noteikumi”, kurus nepieciešams pārstrādāt atbilstoši jaunajām 
normatīvajām prasībām.
2.1.  Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likuma 6.panta ceturto un piekto daļu un tie paredz: 
1) kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek 
pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai;
2) centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas 
sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības;
3) sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos 
noteikumus, kā arī tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas noteikumus;
4) atbildību par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu.
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir organizēt ūdenssaimniecības 
pakalpojumus Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā.

Irma Babčuka 1941
Viktors Briss 1943
Valentīna Marčenoka 1932
Maija Vidasa 1943

AIZSAULĒ
AIZGĀJUŠI
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Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes  
2018.gada 21.jūnija sēdes lēmumu Nr.3  

(protokols Nr.6)
Precizēti ar Ozolnieku novada domes  

2018.gada 18.oktobra sēdes lēmumu Nr.6  
(protokols Nr.11)

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.7/2018  
„Ozolnieku novada teritorijas uzturēšana un kopšana” 

Izdoti saskaņā ar 
likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu 

IVispārīgie jautājumi

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka Ozolnieku novada 

administratīvās teritorijas kopšanas un sanitārās tīrības uzturēšanas, īpašumam 
piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanas, kā arī būvju un 
apstādījumu uzturēšanas kārtību. 

2. Noteikumos lietotie termini:
 2.1. nekustamam īpašumam piegulošā teritorija - īpašumam piegulošā publiskā 

lietošanā esošā pašvaldībai piederoša teritorija ciema teritorijā (gājēju ietves, 
grāvji, caurtekas, zālieni u.c. apstādījumi) līdz 5 m ap personu īpašumiem, mērot 
perpendikulāri no zemes gabala robežas līdz brauktuves, gājēju ietves, grāvja, 
caurtekas, u.c. malai, kas robežojas ar nekustamo īpašumu, turpmāk - Piegulošā 
teritorija;

2.2. ietve – speciāli ierīkota gājēju kustībai paredzēta teritorija (ar segumu vai bez tā).
3. Sanitārās tīrības uzturēšanu īpašumā un tam Piegulošo teritoriju kopšanu 

nodrošina:
3.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs;
3.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldītājs, ja nekustamā īpašuma sastāvā 

ir daudzdzīvokļu māja;
3.3. būves īpašnieks, ja nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala un būves, kas 

pieder dažādām personām, un ja saskaņā ar zemes nomas līgumu nav noteikta 
cita kārtība. Gadījumā, ja būves īpašnieks nav noskaidrojams, nekustamā 
īpašuma un tam piegulošās teritorijas kopšanu nodrošina zemes īpašnieks.

II Īpašuma sanitārās tīrības uzturēšana un tam piegulošo teritoriju kopšana
4. Noteikumu 3.punktā minētās personas savu īpašumu teritorijā nodrošina: 

4.1. ciema teritorijā esošos īpašumos – publiski pieejamās teritorijās, t.sk. 
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām funkcionāli piesaistītos zemes gabalos,  
zāles regulāru pļaušanu (zāles garums nedrīkst pārsniegt 10 cm), nokritušo 
lapu, nokaltušo augu un zaru savākšanu, apstādījumu kopšanu, bīstamo koku 
novākšanu; 

4.2. neapbūvētajās un lauksaimniecībā neizmantotajās ciemu teritorijās –  
regulāru zāles nopļaušanu  (zāles garums nedrīkst pārsniegt 15 cm), ārpus  
ciema teritorijās -  zāles nopļaušana vismaz vienu reizi sezonā līdz 15.augustam, 
kā arī vēlāk, lai novērstu kūlas veidošanos (zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 
cm);

4.3. īpašuma piebrauktuves kopšanu un zāles pļaušanu gar to, zemesgabalu 
šķērsojošo grāvju  un caurteku kopšanu, nepieļaujot to aizsērēšanu, 
apstādījumu uzturēšanu (t.sk. zaru un krūmu apzāģēšanu gar ietvēm 
un brauktuvēm vietās, kur tiek traucēta gājēju vai transporta līdzekļu 
pārvietošanās, vai tie apdraud personu drošību);

4.4. īpašumu teritoriju uzturēšanu kārtībā, nepieļaujot lūžņu, būvgružu, sadzīves 
atkritumu uzkrājumu veidošanu, transporta līdzekļu vraku turēšanu publiski 
redzamās vietās;

5. Noteikumu 3.punktā minētās personas ciema teritorijā esošam īpašumam 
nodrošina Piegulošās teritorijas, kas  ir apgrūtināta ar īpašnieka izveidotiem 
apstādījumiem, kopšanu, tai skaitā regulāru zālienu pļaušanu (zāles garums 
nedrīkst pārsniegt 10 cm).

6. Atvieglojumi īpašumam Piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai 
(turpmāk – atvieglojums) var tikt piešķirti viendzīvokļa māju, kuras netiek 
izmantotas saimnieciskajai darbībai, īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam, kas ir 
trūcīga vai maznodrošināta persona, ja šīs personas ir:
6.1. vientuļi pensionāri, kas ir personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, un kuriem 

nav kopīgas deklarētās dzīvesvietas ar citām pilngadīgām personām, vai
6.2. pensionāri, kas ir personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, kuriem ir kopīga 

deklarētā dzīvesvieta ar personām, kas ir pensionāri vai personas ar 1. vai 
2. grupas invaliditāti.

7. Lai saņemtu atvieglojumu, persona iesniedz pašvaldībā iesniegumu un dokumentus, 
kas apliecina apstākļus, kas ir par pamatu atvieglojuma piešķiršanai. Lēmumu par 
atvieglojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atvieglojumu pieņem Ozolnieku 
novada pašvaldības izpilddirektors. Ja atvieglojuma saņēmējam ir zuduši apstākļi, 
kas ir par pamatu atvieglojuma saņemšanai, tam ir pienākums 3 darba dienu 
laikā par to paziņot pašvaldībai.

III Vispārīgās prasības būvju uzturēšanai
8. Noteikumu 3.punktā minētās personas nodrošina:

8.1. sniega un ledus notīrīšanu no balkoniem, lodžijām, būvju jumtiem, lāsteku 
nolaušanu, lai situācijās, kad tiek apdraudēta gājēju vai  transportlīdzekļu 
drošība vai personu īpašumi, nepieļautu sniega un ledus krišanu no jumtiem, 
dzegām, ūdens notekcaurulēm un balkoniem. Šajos gadījumos nodrošināma 
bīstamo vietu norobežošana, steidzami veicot pasākumus sniega, ledus un 
lāsteku novākšanai no brauktuves, lietojot visus iespējamos drošības līdzekļus;

8.2. ēku fasāžu (tajā skaitā logu, ieeju, balkonu, reklāmu izkārtņu), žogu un vārtu 
sakoptu izskatu, tīrību un remontu.

9. Būves (ēkas) īpašnieks vai zemes īpašnieks gadījumā, kad būves īpašnieks nav 
noskaidrojams, nodrošina, lai būve (ēka) nekļūtu par vidi degradējošu, sagruvušu 
vai cilvēku drošību apdraudošu.

IV Noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par noteikumu 
neievērošanu 

10. Kontrolēt noteikumu izpildi un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus 
atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgi Ozolnieku novada pašvaldības policijas un 
būvvaldes darbinieki. Administratīvo pārkāpumu protokolus izskata Ozolnieku 
novada Administratīvā komisija.

11. Par šo noteikumu prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu:  
fiziskajām personām – līdz 350 euro, juridiskajām personām – līdz 1400 euro. 

12. Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās, administratīvā soda piemērošana 
un administratīvā pārkāpuma lietā pieņemtā lēmuma pārsūdzēšana tiek veikta 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā.

V Noslēguma jautājums
13. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Ozolnieku 

novada pašvaldības 2010.gada 9.marta saistošos noteikumus Nr. 15/2010 
“Ozolnieku novada teritorijas labiekārtošana, uzturēšana un aizsardzība”.

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs     Dainis Liepiņš

Saistošo noteikumu Nr. 7/2018  “Ozolnieku novada teritorijas uzturēšana un 
kopšana”  paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas
1.Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

2. Īss projekta 
satura izklāsts

3. Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu
4. Informācija par 
plānoto projektu 
ietekmi uz 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā
5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām
6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Norādāmā informācija

Likuma “Par pašvaldībām” 43.panta 5., un 6.punktā ir noteikts, 
ka pašvaldības kompetencē ir izdot saistošos noteikumus, paredzot 
administratīvo  atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts 
likumos, par namu,  to teritoriju un būvju uzturēšanu, sanitārās 
tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās 
teritorijas kopšanu. Šobrīd ir spēkā Ozolnieku novada domes 2010.
gada 9.marta saistošie noteikumi Nr. 15/2010 “Ozolnieku novada 
teritorijas labiekārtošana, uzturēšana un aizsardzība”, kas satur virkni 
normu, ko šobrīd regulē likumi un Ministru kabineta noteikumi.
Noteikumi nosaka prasības īpašuma sanitārās tīrības uzturēšanai un 
tam piegulošo teritoriju kopšanai un būvju uzturēšanai Ozolnieku 
novada administratīvajā teritorijā, kā arī atbildību par noteikumu 
neievērošanu.
Nav plānota pašvaldības budžeta izdevumu daļas palielināšanās.

Nav attiecināms uz projekta saturu

Noteikumu kontroli nodrošinās Ozolnieku novada pašvaldības 
policija un būvvalde.

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs     Dainis Liepiņš

Ozolnieku novada domes Iepirkumu un izsoļu komisija rīko nekustamā īpašuma 
„Graudi”, Jaunpēternieki, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, kadastra Nr.5444 004 
0041, kura sastāvā ir zemes vienība 1,1977 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 
54440040041 un būve ar kadastra apzīmējumu 54440040041001, rakstisku 
izsoli ar augšupejošu soli. 
Izsoles dalībnieki savus piedāvājums var iesniegt sākot no 2018.gada 16.oktobra 
līdz 2018.gada 16.novembra plkst. 10:00 Ozolnieku novada pašvaldības kancelejā, 
Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku novadā. 
Piedāvājumi tiks atvērti 2018.gada 16.novembrī plkst.10:05, Ozolnieku novada 
pašvaldības zālē, Stadiona ielā 10, Ozolniekos. 
Mantas sākumcena ir EUR 5 950,00
Izsoles dalībniekam pirms izsoles ir jāsamaksā nodrošinājums EUR 595,00 
apmērā
Ozolnieku novada domes kontā Nr.LV72HABA0551001405027, a/s „Swedbank”,
kods: HABALV2X, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma „Graudi” izsoles nodrošinājums”
Īpašums ir publiski pieejams. 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.ozolnieki.lv, sadaļā „sabiedrība”, kā arī 
Ozolnieku novada pašvaldībā (Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku novadā) 
darba laikā pie ziņojuma dēļa. 
Izsoles uzvarētājam jāsamaksā tā piedāvātā augstākā cena viena mēneša laikā 
no izsoles dienas, tās iemaksu veicot Pašvaldības kontā. 
Uz izsolāmo mantu nav personas ar pirmpirkuma tiesībām.
Kontaktpersona: Iepirkumu un izsoļu komisijas priekšsēdētāja S.Krūmiņa, 
tel. 63084708, e-pasts: svetlana.krumina@ozolnieki.lv

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli “Graudi”, Cenu pagasts
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Pēc novadnieka un barikāžu 
dalībnieka Gunāra Sproģa 
iniciatīvas ar SIA „UPPE” 
un novada pašvaldības 
atbalstu, kā arī iedzīvotāju 
iesaistīšanos 2017. gadā tika 
uzsākts projekts – skvēra 
“Brīvības gaisma” izveide, lai 
godinātu 1991.gada barikāžu 
dalībniekus un atgādinātu 
jaunajai paaudzei par reiz 
piedzīvoto.
Projekta rezultātā ir 
radīta skaista un sakopta 
piemiņas vieta ar barikāžu 
notikumu stāstu tajā. 

Brankās svinīgi atklāj simbolisku 
piemiņas skvēru “Brīvības gaisma”

Iekoptās piemiņas vietas 
apmeklētājiem ir iespēja 
redzēt stilizētu ugunskuru, 
kas simbolizē gaismu, 
uguni, degsmi cilvēku sirdīs 
par valsts neatkarību, par 
tautas brīvību, par katra 
indivīda domu, vārdu, 
uzskatu un rīcības brīvību. 
Savukārt stilizētās stikla 
plāksnes simbolizē cilvēkus, 
kuri savulaik no Ozolnieku 
novada piedalījās barikādēs, 
kā arī visus projekta 
“Brīvības gaisma” tapšanas 
procesā iesaistītos.  Uz 

stikla plāksnēm ir lasāmi 
163 barikāžu dalībnieku un 
projekta īstenošanā iesaistīto 
dalībnieku vārdi, kas 
simboliski savieno pagātnes 
notikumus ar šodienu.
Lai paveiktu nepieciešamos 
teritorijas sakopšanas un 
labiekārtošanas darbus, 
šī gada 21. un 22.jūnijā 
uzņēmums SIA “UPPE”, 
Biedrība “TUVU” un Ozolnieku 
novada iedzīvotāji - jaunieši 
un barikāžu dalībnieki -, 
kopumā ap 50 brīvprātīgie, 
apvienojās divu dienu 

talkā, lai pilnībā pabeigtu 
projekta sākotnējās ieceres, 
kas īstenotas sadarbībā 
ar Ozolnieku novada 
pašvaldības izsludinātā 
iedzīvotāju iniciatīvu projekta 
“Es zinu, varu un daru” 
līdzfinansējumu. Divos 
gados projekta realizācijai 
pašvaldība piešķīrusi 1932 
eiro. Projektu atbalstījuši arī 
uzņēmumi „MC print”, ”Tiku. 
Ms dizains”, BAF -1991.gada 
barikāžu muzejs un SIA 
„Alejas projekti”.
2018.gada 11.oktobrī svinīgajā 

piemiņas vietas atklāšanas 
pasākumā, klātesošos 
uzrunāja barikāžu dalībnieki 
un projekta realizētāji. 
Pasākumu kuplināja meiteņu 
kora „Spīgo” skanīgie 
dziedājumi un teologa 
Jura Rubeņa uzruna. Trīs 
novadnieku paaudzes skvērā 
kopīgi iedēstīja ozolu, kas 
simbolizē dzīvo saikni starp 
dažādiem mūsu tautas 
vēstures posmiem - 1918., 
1991., 2018. gadu notikumiem 
un paaudzēm.

Solvita Cukere
 

Lai šī vieta mūsu novada iedzīvotājiem un viesiem ir kā atgādinājums 
par mūsu valsts vēstures svarīgiem notikumiem, un paveiktais darbs lai ir 
pierādījums tam, ka novada iedzīvotāji ar kopīgu mērķi un vērtībām spēj 
paveikt ļoti daudz savas valsts un novada labā!

SIA „Uppe” vadītājs Aldis Cimermanis: 
“Piemiņai dēstītā ozolu aleja atrodas 
pāri ceļam, iepretim mūsu uzņēmumam. 
Mēs izvēlējāmies atbalstīt šo projektu, jo 
uzskatām, ka ir svarīgi kādu vēsti un labumu 
tas nes sabiedrībai, kas ir ap mums. Ainavu 
arhitekte Kristīne Danileviča izstrādāja jauku 
un simbolisku piemiņas vietas projektu, ko 
izlēmām kopīgiem spēkiem realizēt.”

Barikāžu dalībnieks Gunāra Sproģis: ”Ieceri izveidot 
Barikāžu dalībnieku atceres piemiņas vietu Ozolnieku 
novadā sevī loloju daudzu gadu garumā. Bez atsaucīgajiem 
un čaklajiem atbalstītājiem ieceri pašu dalībnieku spēkiem 
nevarētu realizēt. Priecājos, ka tiku uzklausīts un guvām arī 
pašvaldības un līdzcilvēku atbalstu. Jauki, ka līdzās piemiņas 
vietai ir uzstādīts arī informatīvs stends ar fotogrāfijām 
un aprakstiem par barikāžu laika notikumiem. Pirmo reizi 
lāpstu dūrām zemē pērnā gada 2. septembrī. Ir ieguldīts 
daudz darba piemiņas vietas izveidošanā. 11. oktobrī, svinīgi 
atklājot piemiņas vietu par godu mūsu novadniekiem un 
Latvijas valsts simtgadei, esam priecīgi par kopīgo veikumu, 
kas pārsniedz visas mūsu ieceres. Esam gandarīti un 
pateicīgi, ka šī projekta ietvaros varējām vairāk uzzināt par 
mūsu novada cilvēku līdzdalību barikāžu laika notikumos, 
apzināt visus Ozolnieku novada barikāžu dalībniekus, un 
rīkot svinīgu piemiņas vietas atklāšanu.”

Juris Rubenis, atklājot piemiņas vietu, uzrunāja kuplo 
novadnieku saimi: ” Brīvību nevar just un aptaustīt. Daudzas pašas 
svarīgākās lietas mūsu dzīvē ir neredzami klātesošas, un tās parasti 
novērtējam tikai tad, kad tās pietrūkst. Brīvība ir kas tāds, kas ir 
absolūti vajadzīgs katram cilvēkam, lai viņa iekšējā jauda varētu 
augt uz izpausties. Brīvība parāda to, kādi mēs esam. Vienlaikus 
brīvība ir fantastiska iespēja, ko vajadzētu dienu no dienas mācīties 
novērtēt. Paldies visiem, kas šo skaisto vietu ir izveidojuši! Lai mums 
katram ir iedvesma un prieks šeit – mūsu Latvijā -, dzīvot!”


