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21. maijā plkst. 14:00 
āra laukumā pie Branku 
pakalpojuma centra, kur 
atrodas Ozolnieku nova-
da Dzimtsarakstu nodaļas 
laulību zāle, norisināsies 
Ozolnieku novada Stipro 
ģimeņu svētki, kur pieda-
līsies arī prezidenta kun-
dze Iveta Vējone. 

Šim pasākumam aici-
nām pieteikties novadnie-
ku ģimenes, kas laulībā ir 
15 un vairāk gadus. Īpaši 
sumināsim visilgāk laulī-
bā nodzīvojušo pāri. Pa-
sākuma laikā kā simbolu 
stiprai ģimenei stādīsim 

ozolu. Pasākumu ar kon-
certu kuplinās Ginta un 
Kristaps Krievkalni, sa-
dancošanos un sadzie-
dāšanos vadīs Edgars un 
Lilija Lipori. Dziedāsim, 
dejosim un pavadīsim 
kopā jauki piepildītu lai-
ku.

Savu dalību pasāku-
mā lūdzu pieteikt līdz 18. 
maijam Ozolnieku nova-
da Dzimtsarakstu noda-
ļā vai pa tālr. 63084709, 
vai elektroniski: dzimts@
ozolnieki.lv 

Diāna Pavlovska, Dzimtsa-
rakstu nodaļas vadītāja

Sumināsim novada 
stiprās ģimenes 

Klusajā nedēļā sākās 
gatavošanās Lieldienām 
novada izglītības iestā-
dēs un sociālās aprūpes 
centrā “Zemgale”. Zaļa-
jā ceturtdienā pie SAC 
“Zemgale” senioriem cie-
mojās PII „Pūcīte” mazie 
dziedātāji un dejotāji ar 
īpašu koncertprogrammu 
„Ceļojums gaisa balonā”. 
Pēc koncerta visus pār-
steidza Lieldienu Zaķis ar 
lielu krāsotu olu grozu un 
saldumiem, aicinot bēr-
nus un seniorus vienoties 
Lieldienu rotaļās, olu ripi-
nāšanā un olu kaujās. Pa-
tīkami bija redzēt smaidus 
svētku dalībnieku sejās un 
dzirdēt tik daudz jautru 

smieklu SAC „Zemgale” 
sienās.

Bet Lieldienās novad-
nieki tradicionāli tika 
gaidīti pie Ānes kultūras 
nama, Garozas pamatsko-
las pagalmā un pie Ozol-
nieku Tautas nama, kur 
abas svētku dienas aizritē-
ja jautrās izdarībās svaigā 
gaisā. Pavasara saulgrieži 
paražās, rotaļās, ar šū-
pošanos, olu ripināšanu 
un radošajām darbnīcām 
pulcēja dažādu paaudžu 
Lielās dienas svinētājus. 

Lielie un mazie svētku 
apmeklētāji guva prieku 
svētku tradīcijās: pērās 
ar pūpoliem, šūpojās, de-
joja, dziedāja par sauli un 

pavasari, kopīgi gatavoja 
putnu būrīšus. Īpašas šo-
gad bija radošās un prak-
tiskās nodarbības ma-
zajiem un lielajiem - olu 
krāsošana, zaķu ausu un 
ūsu gatavošana, jaukāko 
olu konkurss, zīmēšana, 
līmēšana, mīklu minēša-
na, iešana jautrās rotaļās! 
Ānes jauniešus piesaistīja 
Lieldienu Zaķa vadītās 
spēkošanās sacensības, 
bet Garozā Lieldienu Za-
ķis kopā ar Kāruma Vār-
nu vadīja bērnus jautrās 
rotaļās un virves vilkšanas 
sacensībās.

Otrajās Lieldienās pie 
Ozolnieku Tautas nama 
izskanēja muzikāla rotaļu 

programma kopā ar jautro 
zaķi Banniju un norisinā-
jās krāsainākās olas mek-
lējumi. Lieldienas ieskan-
dināja Folktronikas grupa 
„Zari”, un turpināja Ozol-
nieku novada amatierko-
lektīvu koncerts. Ģimenes 

ar bērniem darbojās 
radošās darbnīcās krāsoja 
olas. Jauks svētku pārstei-
gums bija saimniecības 
”Kalvenes trusis” trušu 
izstāde un iespēja nofo-
tografēties kopā ar garau-
šiem.

Solvita Cukere

Lielā diena ieskandināta!

Aicina tradicionālā 17. Ozolnieku velotūre!
20. maijā plkst. 11.00 no Ozolnieku Sporta centra kopā ar ģi-

menēm dosimies Ozolnieku novada tradicionālajā VELOTŪRĒ.

Gadu gaitā velotūre izveidojusies par novada iedzīvotājus vienojošu tradīciju, kas 
dod iespēju pavadīt laiku kopā ar ģimeni un novadniekiem. Šogad apciemosim 
interesantu mājsaimniecību un atgriezīsimies Ozolnieku Sporta centra stadionā, lai 
atgūtu zaudētās kalorijas un baudītu muzikālu pārsteigumu! 
Distances garums 20-25 km. 
Aiciniet radus, draugus un posiet velosipēdus! Pozitīvas emocijas garantētas!

Ozolnieku Sporta centrs

Izvirzītais konkursa pretendents (vārds, uzvārds/nosaukums/ 
adrese; kontaktinformācija)

Nominācija, kurai izvirzīts konkursa pretendents  
( atzīmēt ar „X”, pasvītrot atbilstošo) 
 Mūža ieguldījums 
 Gada cilvēks izglītībā  
 Gada cilvēks kultūrā   
 Gada cilvēks sportā 
 Gada jaunietis 
 Gada cilvēks pašvaldības darbā 
 Gada cilvēks uzņēmējdarbībā 
 Gada saimnieks savā sētā 
 Gada cilvēks  

Konkursa pretendenta izvirzītājs (nosaukums un/vai vārds, uz-
vārds, kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts))

Papildus pievienotās informācijas saraksts par izvirzīto konkursa pre-
tendentu (fotogrāfijas, arī digitālā veidā), apbalvojumu kopijas u.c.)

Izvirzītā konkursa pretendenta panākumu un ieguldījuma apraksts 
kalendārā gada laikā (minimums 500 zīmes)

Ozolnieku novada pašvaldības konkursa
„OzOlnieku nOvada gada cilvēks” 

PIETEIkUma ankETa

Aicinām pamanīt 
un novērtēt novad-
nieku darbu, būt par 
labo ziņu vēstnešiem, 
stāstot par līdzcilvēku 
sirds siltumu un sa-
sniegumiem, izvirzot 
pretendentus deviņās 
nominācijās.  
Pieteikumus nominā-
cijā „Gada saimnieks 
savā sētā” gaidīsim 
līdz 2017. gada 1. 
jūlijam, jo pretendenti 
uz konkrēto nominā-
ciju tiks vērtēti vasaras 
mēnešos, savukārt 
pārējās astoņas no-
minācijas iespējams 
pieteikt līdz 2017. gada 
1. oktobrim.

Piesaki savus kandidātus konkursam 
“Ozolnieku novada Gada cilvēks”!
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aprīļa sēdē  
OzOlnieku 
nOvada dOme 
nOlēma:

1. Apstiprināt Ozolnieku novada 
domes 2016. gada pārskatu.
2. Apstiprināt Saistošos noteiku-
mus Nr.3/2017 “Par pašvaldības 
atbalstu energoefektivitātes pa-
sākumu veikšanai daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājās».
3. Nodot atsavināšanai dzīvokli 
Saules ielā 9-21 un dzīvokļus Nr. 
1,2,3 daudzdzīvokļu mājā 
„Aizupes” Nr. 2 un nekustamo 
īpašumu Iecavas ielā 1, Ozolnie-
kos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku 
novadā.
4. Nodot atsavināšanai dzīvokļus 
Celtnieku ielā 2-1 un Celtnieku ielā 
2-64, Ānē, dzīvokli Nr. 6 daudzdzī-
vokļu mājā „Strauti», Cenu pag., 
Ozolnieku novadā.
5. Nodot izsolei dzīvokli Jelgavas 
ielā 30-5, Ozolniekos, Ozolnieku 
pagastā, Ozolnieku novadā.
6. Veikt grozījumus 2016. gada 
8. marta Deleģēšanas līgumā 
Nr.14/2016, paredzot, ka deleģē-
šanas līgums ir attiecināms arī uz 
Ozolnieku novada Cenu pagasta 
Raubēnu ciema Rubeņu ceļa un 
Akmeņu ceļa patērētājiem un 
minētie grozījumi stājas spēkā 
pēc projekta pabeigšanas un ŪKT 
nodošanas SIA „Ozolnieku KSDU” 
pamatkapitālā.
7. Apstiprināt Valsts budžeta 
mērķdotācijas sadales kārtību 
Ozolnieku novada pašvaldības 
izglītības iestāžu pedagogu darba 
samaksai un darba slodzes aprē-
ķināšanai.
8. Apstiprināt Ozolnieku novada 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
darba grafiku 2017. gada vasaras 
periodā.
9. Noteikt vecāku līdzmaksāju-
mu bērnu nometnēm „Vasaras 
skoliņa”.
10. Iznomāt pašvaldības nedzī-
vojamās telpas Celtnieku ielā 12, 
Ānē.
11. Atteikt noslēgt nomas līgumu 
ar SIA „Ritums” par zemes gabala 
iznomāšanu zem būves „Ezer-
krasti””, Ozolniekos, Ozolnieku 
pagastā, Ozolnieku novadā.
12. Papildināt Ozolnieku novada 
domes 2017. gada 14. marta lē-
muma Nr.16 (protokols Nr.3) „SIA 
“E Daugava” iesniegumu – par 
paredzētās darbības akceptu” ar 
1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„1.3. Lēmumu var pārsūdzēt admi-
nistratīvajā tiesā viena mēneša lai-
kā no tā spēkā stāšanās dienas.” 
13. Atbalstīt projektu “Radošo un 
praktisko iemaņu darbnīcu telpas 
ierīkošana sociālās palīdzības 
centrā “TUVU”” un piešķirt pašval-
dības līdzfinansējumu projektam 
EUR 1000,00.
14. Apstiprināt ūdensapgādes 
pakalpojumu tarifu 0,49 EUR/m3 
(bez PVN) Ozolnieku novada Ozol-
nieku pagasta Aizupes ūdenssaim-
niecības pakalpojumu lietotājiem, 
kas saņem ūdeni no artēziskā 
urbuma ar sūkņu staciju Ozolnieku 
pagasta Ozolniekos, “Aizupēs”.

dOmes ziņas

SIA “Ozolnieku KSDU” 
ikdienā rūpējas par Ozol-
nieku novada daudzdzīvok-
ļu māju pagalmu uzkopša-
nu, diemžēl uzņēmuma 
sētniekiem ikdienas darbā 
nākas saskarties ar situā-
cijām, kad atsevišķi iedzī-
votāji nepārzina sadzīves 
atkritumu apsaimniekoša-
nas noteikumus un izmet 
būvgružus, lielgabarīta un 
bīstamos atkritumus tam 
neparedzētās vietās. 

Lai ieviestu skaidrī-
bu, uzņēmums atgādina, 
ka atkritumu apsaimnie-
košanu novada teritorijā 
regulē Ozolnieku novada 
domes saistošie noteikumi 
Nr. 6/2013 “Par sadzīves 
atkritumu apsaimnieko-
šanu Ozolnieku novadā”, 
kas paredz sadzīves atkri-
tumu savākšanai novada 
administratīvajā teritorijā 
izmantot atkritumu kontei-

nerus. Uzņēmuma apsaim-
niekojamo daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju iedzīvotā-
ju vajadzībām ir izveidoti 
koplietošanas sadzīves at-
kritumu dalītās savākšanas 
punkti, kur ir iespējams no-
vietot sadzīves atkritumus.

Uzņēmuma sētniekiem, 
veicot konteineru regulāru 
apsekošanu, bieži vien ir 
jākonstatē, ka konteineros 
tiek izmesti atkritumi, kas 
tam nav piemēroti izmēru 
vai bīstamības ziņā, līdz ar 
to atkritumu izvešana tiek 
kavēta, jo SIA “Clean R”, 
kas mūsu novadā nodroši-
na sadzīves atkritumu sa-
vākšanas un izvešanas pa-
kalpojumu, atsakās izvest 
nepiemērotus atkritumus. 

Sadzīves atkritumu 
konteineros ir aizliegts ie-
vietot:
● degošus, viegli uzlies-
mojošus un eksplozīvus 

priekšmetus;
● šķidrus atkritumus;
● infekcijas slimības izrai-
sošus atkritumus;
● lielgabarīta atkritumus;
● būvniecības un būvju no-
jaukšanas atkritumus;
● ielu smiltis;
● sadzīvē radušos bīstamos 
atkritumus.

Uzņēmums aicina no-
vada iedzīvotājus ievērot 
sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanas noteikumus un 
neizmest sadzīves atkritumu 
konteineros tam nepare-
dzētas lietas, tāpat iedzīvo-
tāji tiek aicināti ziņot par 
negodprātīgiem atkritumu 
radītājiem, kuri neievēro no-
teikto kārtību, lai izmaksas 
par šādu atkritumu izvešanu 
nebūtu jāsedz visiem terito-
rijā dzīvojošajiem, bet gan 
negodprātīgajiem atkritumu 
radītājiem.

Lielgabarīta atkritumu 

un būvgružu izvešana ir at-
kritumu radītāja pienākums. 
SIA “Ozolnieku KSDU” var 
sniegt palīdzību šāda veida 
atkritumu savākšanā un 
izvešanā, ja tas ir nepiecie-
šams, savukārt bīstamos 
atkritumus, piemēram, auto-
mašīnu riepas, krāsas, eļļas, 
iedzīvotājiem ir jānogādā at-
kritumu savākšanas punktos 
pašu spēkiem.

Iepriekš minētie Ozol-
nieku novada domes sais-
tošie noteikumi paredz arī 
administratīvo sodu par šo 
noteikumu neievērošanu. 
Lūdzam iedzīvotājus iz-
mantot sadzīves atkritumu 
konteinerus tam paredzē-
tajam mērķim, bet būvgru-
žus, lielgabarīta un bīsta-
mos atkritumus nogādāt to 
savākšanas vietās.

Rihards Zakrepskis,  
”Ozolnieku KSDU”

SIA “Ozolnieku KSDU” atgādina iedzīvotājiem par sadzīves 
atkritumu konteineru lietošanas noteikumiem

Nodokļa atviegloju-
mu piešķir uz nodokļa 
maksātāja motivēta ie-
snieguma pamata, kas 
iesniegts Ozolnieku 
novada pašvaldībā līdz 
taksācijas gada 1.jūni-
jam. Nodokļa atviegloju-
mu saņēmēji ir Ozolnieku 
novadā deklarētas fiziskas 
personas, kuru īpašumā, 
ir nekustamais īpašums 
Ozolnieku novadā, un kas 
ir Nodokļa maksātāji. 

50% apmērā no tak-
sācijas gadam aprēķinātā 
Nodokļa par attiecīgajām 
ēkām un būvēm piešķirami 
Nodokļa maksātājiem 

– Ozolnieku novada 
teritorijā esošas ēkas vai 
būves īpašniekiem, kuri 
to nodevuši ekspluatācijā 
- par nākamajiem 3 (trīs) 
taksācijas gadiem pēc akta 
par būves pieņemšanu 
ekspluatācijā parakstīša-
nas;

- Ozolnieku novada te-
ritorijā esoša dzīvokļa īpaš-
niekiem, kuri noformējuši 
zemesgrāmatā savas īpa-
šumtiesības uz dzīvokļa 
īpašumam funkcionāli 
piesaistītā zemes gabala 
atbilstošām domājamām 
daļām - par nākamo tak-
sācijas gadu pēc minēto 
īpašumtiesību noformēša-
nas zemesgrāmatā, kā arī 
maznodrošinātām perso-
nām par to periodu, kurā 
Nodokļa maksātājs atbilst 
maznodrošinātas personas 
statusam par dzīvojamām 
mājām, to daļām, dzīvoja-
mo māju palīgēkām un tel-

pu grupām, kuru veids ir 
saistīts ar dzīvošanu, ja tās 
netiek izmantotas saim-
nieciskās darbības veikša-
nai, kā arī šiem Nodokļa 
objektiem piekritīgo zemi.

90% apmērā no taksā-
cijas gadam aprēķinātās 
Nodokļa summas piešķi-
rami tiem Nodokļa mak-
sātājiem, kuri deklarēti 
citā pašvaldībā un iepriekš 
nav bijuši deklarēti Ozol-
nieku novadā, - par nāka-
majiem 2 (diviem) taksā-
cijas gadiem pēc pamata 
dzīvesvietas deklarēšanas 
Ozolnieku novadā vai līdz 
brīdim, kad persona mai-
na deklarēto dzīvesvietu uz 
citas pašvaldības adminis-
tratīvo teritoriju.

Nodokļa atvieglojumi 
par nekustamo īpašumu, 
kas ir Nodokļa maksātāja 
deklarētā dzīves vieta, un 
kurā netiek veikta saim-
nieciskā darbība. 

25% - Fiziskās perso-
nas, kurām uz taksācijas 
gada 1.janvāri ir divi bērni 
vecumā līdz 18 gadiem, 
kuri ir deklarēti Nodokļa 
objektā.

50% - Pensionāri, ku-
riem nav I šķiras likumis-
ko mantinieku un kura 
ienākumi mēnesī nepār-
sniedz Ministru kabineta 
noteikto   minimālo darba 
algu, kā arī Černobiļas AES 
avārijas seku likvidētāji, 
Afganistānas kara 
dalībnieki un nacionālās 
pretošanās kustības 
dalībnieki.

70% - Pirmās un otrās 

grupas invalīdi, kuriem 
nav I šķiras likumisko 
mantinieku un kura ienā-
kumi mēnesī nepārsniedz 
Ministru   kabineta noteik-
to minimālo darba algu.

90%- Fiziskās perso-
nas, kuras pašas, vai kopā 
ar laulāto, vai tās laulātais 
pilda aizbildņa vai audžu-
ģimenes pienākumus.

Nodokļa atviegloju-
mi juridiskām perso-
nām par nekustamo 
īpašumu – zemi un 
ēkām:

Komersanti, saimnie-
ciskās darbības veicēji  un 
fiziskās personas, kuras di-
vus gadus pirms taksācijas 
gada no saviem finanšu lī-
dzekļiem investējuši Ozol-
nieku novada pašvaldības 
infrastruktūras sakārtoša-
nā, pirms tam noslēdzot 
attiecīgu līgumu ar pašval-
dību:

25% - ieguldījums no 
EUR 1500 līdz EUR 4500, 
taksācijas gadā, 

50% - ieguldījums no 
EUR 4501 līdz EUR 7000, 
taksācijas gadā,

70% - ieguldījums 
no EUR 7001 līdz EUR 
14000, taksācijas gadā 
vai arī ieguldījums vairāk 
nekā EUR 14001, taksāci-
jas gadā un divos nākama-
jos taksācijas gados. 

50% - Komersanti un 
saimnieciskās darbības 
veicēji, kā arī viņu nom-
nieki – par nekustamo īpa-
šumu vai tā daļu, kas tiek 
izmantots vai iznomāts 
saimnieciskās darbības 

veikšanai - pakalpojumu 
sniegšanai   iedzīvotājiem 
sporta, kultūras, veselī-
bas aprūpes vai izglītības 
jomā.

Komersanti un saim-
nieciskās darbības veicē-
ji, kuri savā īpašumā ie-
priekšējā taksācijas gadā 
radījuši jaunas darbavie-
tas, kurās ne mazāk kā 6 
(sešus) mēnešus pastāvīgi 
nodarbinājuši Ozolnieku   
novada teritorijā deklarē-
tas personas:

25%, bet ne vairāk kā 
EUR   1200,00, ja radītas 
ne mazāk kā 5 jaunas dar-
bavietas,

50%, bet ne vairāk kā 
EUR 2400,00, ja radītas 
ne mazāk kā 10 jaunas dar-
bavietas,

90%, bet ne vairāk kā 
EUR   4800,00, ja radītas 
ne mazāk kā 20 jaunas 
darbavietas. 

Komersanti un saim-
nieciskās darbības veicēji, 
kuri savā īpašumā iepriek-
šējā taksācijas gada vasa-
ras sezonā ne mazāk kā di-
vas nedēļas nodarbinājuši 
izglītojamos, kas deklarēti 
Ozolnieku   novada terito-
rijā:

25%, bet ne vairāk kā 
EUR 300,00, ja nodarbi-
nāti 3-5 izglītojamie, 

50%, bet ne vai-
rāk kā EUR 500,00,  ja 
nodarbināti vairāk nekā 5 
izglītojamie.

Jautājumu gadījumos 
aicinām zvaniet nodokļu 
administratorei Lidijai Žu-
kovskai t. 63057762.

Līdz 1. jūnijam pašvaldībā pieņem Nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu iesniegumus
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No 11.aprīļa līdz 22.mai-
jam lauksaimnieki var pie-
teikties platību maksāju-
miem, iesniedzot Vienoto 
iesniegumu. Pēdējā diena, 
kad atbalsta maksājumiem 
varēs pieteikties ar kavējuma 
sankciju, ir 15.jūnijs.

Pieteikties platību maksā-
jumiem būs iespējams LAD 
Elektroniskajā pieteikšanās 
sistēmā (EPS) – tieši tāpat, 
kā tas tika darīts 2016.gadā. 

Tā kā daudziem lauksaim-
niekiem nav pieejams dators 
ar interneta pieslēgumu, kā 
arī nav nepieciešamo dator-
prasmju, lai varētu iesniegt 
iesniegumu EPS, LAD platī-
bu maksājumu iesniegumu 
pieņemšanas laikā bez mak-

sas sniegs klātienes konsultā-
cijas, lai palīdzētu klientiem 
aizpildīt pieteikumus elektro-
niski. Informāciju par klātie-
nes konsultāciju laikiem un 
norises vietām var lasīt LAD 
mājaslapā izvēlnē “Pieteik-
šanās platību maksājumiem 
elektroniski”. 

Jautājumu un neskaidrību 
gadījumos lauksaimnieki var 
saņemt konsultācijas jebkurā 
LAD klientu apkalpošanas 
centrā klātienē, rakstot e-
pastu: klienti@lad.gov.lv vai 
zvanot uz informatīvo tālruni 
67095000. Atbalstu sniegs 
arī Latvijas Lauku konsultā-
ciju un izglītības centrs.

Solvita Cukere, sadarbībā ar 
Lauku atbalsta dienestu

Pamatojoties uz Ozol-
nieku novada pirmsskolu 
izglītības darba organizāciju 
vasaras periodā un veiksmī-
gu ikgadēju pieredzi bērnu 
pārejai no pirmsskolas uz 
skolu, šovasar, darba dienās 
no 1.jūnija līdz 7.jūlijam no-
tiks nometne “Vasaras sko-
liņa” Teteles pamatskolā un 
Ozolnieku vidusskolā. No-
metnes dalībnieki – topošie 
pirmklasnieki.

Ar domes sēdes lēmumu 
noteikts Ozolnieku novadā 
deklarēto bērnu vecāku līdz-
maksājums par visu periodu 
(26 darba dienas) no 2017. 
gada 1. jūnija līdz 7. jūlijam 

nometnē „Vasaras skoliņa” 
gan Ozolnieku vidusskolā, 
gan Teteles pamatskolā EUR 
30,00 apmērā katram bēr-
nam.

Noteikts arī citās pašval-
dībās deklarēto bērnu vecā-
ku līdzmaksājums par visu 
periodu (26 darba dienām) 
nometnē „Vasaras skoliņa” 
gan Ozolnieku vidusskolā, 
gan Teteles pamatskolā EUR 
140,00 un bērna ēdināšanas 
izdevumu apmērā. Pieteik-
šanās nometnei pirmsskolas 
izglītības iestādēs. 

Liene Šmite,  
Izglītības nodaļas vadītāja

Ozolnieku Sporta centrā Ot-
rajās Lieldienās, kopīgi spor-
tojot, saturīgi svētku brīvdienu 
aizvadīja 18 novada daudzbērnu 
ģimenes, kurās aug 3 - 6 bērni. 
Jau trešo gadu turpinājās Ozol-
nieku novada Daudzbērnu ģime-
ņu biedrības iedibinātā tradīcija 
- pavadīt dienu daudzpusīgās 
fiziskās aktivitātēs. Šogad aizrau-
jošais pasākums visai ģimenei 
pulcināja vairāk nekā 80 dažāda 
vecuma dalībniekus. Sportiskajā 
pasākumā bija sacensības ko ģi-
menes izpildīja kopā, gan indivi-
duālas disciplīnas, kur katra atse-
višķi gūtie punkti iekrita ģimenes 
kopējā punktu kontā. Pasākuma 

noslēgumā dalībnieki meklēja 
sporta zālē paslēptas uzlīmes un 
piedalījās loterijā. Ar gardām 
balvām tika apbalvotas sportis-
kākās ģimenes deviņās sacensību 
disciplīnās. Sportojot attīstās un 
norūdās ķermenis, cilvēki garīgi 
atpūšas, uzkrājot pozitīvas emo-
cijas. Tāpēc varam teikt, ka visi 
klātesošie šajā dienā bija uzvarē-
tāji, jo pavadīja laiku kopā ar sa-
vām ģimenēm.Ozolnieku novada 
Daudzbērnu ģimeņu biedrība 
kopā ar domubiedriem jau plāno 
nākamo kopīgo ģimeņu pasāku-
mu, kas notiks pirms Jāņiem – 
17. un 18. jūnijā.

Solvita Cukere

Ozolnieku novada 
pašvaldība uzsāk 
projekta 
īstenošanu kar-
jeras atbalstam 
novada izglītības 
iestādēs

16. martā Ozolnieku 
novada pašvaldība noslē-
dza Sadarbības līgumu 
ar Valsts izglītības attīstī-
bas aģentūru par Eiropas 
Savienības fondu darbī-
bas programmas “Izaug-
sme un nodarbinātība” 
8.3.5. specifiskā atbalsta 
mērķa “Uzlabot pieeju 
karjeras atbalstam izglī-
tojamajiem vispārējās un 
profesionālās izglītības 
iestādēs” projekta “Kar-
jeras atbalsts vispārējās 
un profesionālās izglītī-
bas iestādēs” (Projekta 
Nr.8.3.5.0/16/I/001) īste-
nošanu.

Projekts tiks īstenots ar 
mērķi uzlabot pieeju kar-
jeras atbalstam (tai skaitā 
karjeras informācijai, kar-
jeras izglītībai un karjeras 
konsultācijām) izglītoja-
miem novada vispārējās 
izglītības iestādēs:

 nodrošināt karjeras 
vadības prasmju apguvi 
skolās; 

 celt izpratni un in-
formētību par tālākās iz-
glītības ceļiem un izvēlēm; 

 motivēt profesijas 
un nodarbinātības izvēli 
atbilstoši savām intere-
sēm, spējām, sabiedrības 
un darba tirgus piedāvāju-
mam un vajadzībām.

 projekta mērķa gru-
pa ir Ozolnieku vidussko-
las, Garozas un Teteles 
pamatskolas visu klašu iz-
glītojamie, kā arī Salgales 
pamatskolas 7. - 9.klašu 
izglītojamie. 

Projekta ietvaros arī 
tiks nodrošināta pro-
jektā iesaistīto izglītības 
iestāžu pedagogu karje-
ras konsultantu un kar-
jeras atbalsta īstenoša-
nā iesaistīto speciālistu 
papildizglītība karjeras 
atbalsta pasākumu īste-
nošanas jautājumos.

Projekta aktivitāšu īste-
nošana uzsāksies vēl šajā 
mācību gadā. Tā ieviešana 
ilgs līdz 2020. gada 30. de-
cembrim. 

Projekta kopējais fi-
nansējums ir 21 645 410 
EUR, tai skaitā 18 398 598 
EUR - ESF finansējums, 3 
246 812 EUR - valsts bu-
džeta finansējums. 

Dace Mauliņa, Attīstības 
plānošanas daļa

Apstiprināts Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības 
iestāžu darba laiks 2017. gada vasarā

Var pieteikties platību 
maksājumu saņemšanai

Lieldienās kopīgi sporto novada daudzbērnu ģimenes

Aicina topošo pirmklasnieku 
vecākus pieteikt bērnus 
“Vasaras skoliņā”

*No 26.06.2017-21.07.2017 PII “Bitīte” būvdarbu dēļ slēgta. Pēc nepieciešamības izglītojamajiem tiks nodrošinātas 
vietas citā pašvaldības PII

Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības iestāžu darba režīmu atbilstoši vasaras periodam, izveidots darba  grafiks no 
2017.gada 1.jūnija līdz 31.augustam.

Izglītības iestāde

PII “Bitīte”*

PII “Pūcīte”

PII “Saulīte”

PII “Zīlīte”

Garozas pamatskola
 
Salgales pamatskola

Jūnijs
2 grupas līdz 22.06.

4 grupas

4 grupas

4   grupas 
05.06.-22.06.
1 grupa

1 grupa

Jūlijs
2 grupas   no 24.07.

2 grupas

3 grupas

2 grupas 
26.06.-28.07.
1 grupa

1 grupa

Grupu skaits

Augusts
2 grupas līdz 14.08.
4 grupas no 28.08.
2 grupas no 1.08.
3 grupas no 7.08.
4 grupas no 21.08.
3 grupas no 01.08.
7 grupas no 21.08.

7 grupas no 31.07.
1 grupa

1 grupa
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„Baltā galdauta svēt-
ki” ir jaunas tradīcijas 
pieteikums 4.maijam – 
Latvijas otrajai dzimša-
nas dienai jeb datumam, 
kurā pirms 26 gadiem 
Latvijas PSR Augstākā 
padome pieņēma dek-
larāciju par Latvijas 
Republikas neatkarības 
atjaunošanu. 

1990.gada 4.maijā 
Augstākā Padome (AP), 
tā laika Latvijas parla-
ments, ar vairāk nekā 
divām trešdaļām balsu 
pieņēma „Deklarāciju 
par Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunoša-
nu”. Mūsu 1918.gada 
18.novembrī dibinātā 
valsts pēc 50 gadu oku-
pācijas nostājās uz Lat-
vijas valsts atjaunošanas 
ceļa. Sabiedrības atmi-
ņā šis notikums palicis 
kā nozīmīgs, vēsturisks 
pagrieziena punkts. Tā 
laika AP deputāts un 
Latvijas Tautas frontes 

priekšsēdētājs Dainis 
Īvāns atceras: „Tā bija 
saulaina, kolosāla diena, 
un es jutos vienkārši lai-
mīgs. No visiem atmo-
das laika notikumiem šo 
dienu atceros kā vienīgos 
visīstākos svētkus… Tas, 
kas tika izdarīts 4.maijā, 
ir neatgriezenisks.”

Gaidot Latvijas valsts 
100.gadadienu, sapro-
tam, ka bez 4.maija 
deklarācijas un 1988. 
– 1991.gadu notiku-
miem kopumā, ko dēvē 
par Trešo atmodu, mēs 
nevarētu atzīmēt valsts 
nozīmīgo jubileju. Latvi-
jas neatkarības atgūšana 
notika uz Latvijas valsts 
tiesiskās nepārtrauk-
tības principa pamata. 
4.maijs ir jaunākā Latvi-
jas valsts svētku diena, jo 
līdz 2002.gadam tai bija 
atceres dienas statuss.  
Pagājušajā gadā ar Kul-
tūras ministrijas un Lat-
vijas institūta iniciatīvu 

aizsākām jaunu tradīciju 
4.maija svētku atzīmē-
šanai  - „Baltā galdauta 
svētkus”. Kultūras mi-
nistre Dace Melbārde: 
„Balti klāts galds kā izse-
nis godāta vieta, ap kuru 
simboliski vai gluži prak-
tiski pulcēties ģimenēm, 
draugiem, kaimiņiem, 
lai dalītos savās sajūtās 
par Latviju un aplieci-
nātu, ka joprojām esam 
PAR – par to, ka mums 
joprojām ir sava valsts, 
ka mums ir iespēja brīvi 
runāt un brīvi domāt.”

Aicinām ikvienu no-
vada iedzīvotāju 4. mai-
jā – Latvijas Republikas 
Neatkarības atjauno-
šanas dienā – kopā ar 
saviem tuvajiem svinēt 
“Baltā galdauta svētkus”. 
Uzklāsim baltus galdau-
tus un svinēsim

mūsu brīvību!
Solvita Cukere, sadarbībā 
ar Aigaru Stilleru, novada 

vēstures krājumu glabātāju

”Baltā galdauta svētkos” 
godāsim piederību Latvijai

iepazīsimies - “OzOlnieku nOvada gada cilvēks”

Cik ilgi Jūsu dzīve ir 
saistīta ar Ozolnieku 
novadu?

1980. gadā es uzsāku 
studijas toreizējās Latvi-
jas Lauksaimniecības uni-
versitātes Zemes ierīcības 
fakultātē. Studiju laikā ta-
gadējā Ozolnieku novada 
teritorijā – Cenu pagas-
tā – es sāku nodarboties 
ar jātnieku sportu, kas ir 
mana sirdslieta. Kad nova-
da teritorija zirga mugurā 
jau bija iepazīta, tad pirms 
diploma praksē biju saim-
niecībā „Lielupe” un sāku 
Cenu pagastu iepazīt darba 
dzīvē, izstaigājot kājām. Pēc 
studiju beigšanas nodibinā-
ju ģimeni un sākās mana 
dzīve Cenu pagasta Bran-
kās. 1991.gadā, kad valstī 
sākās Zemes reforma, aiz-
sākās arī manas patstāvīgā 
darba gaitas Cenu pagasta 
padomē, zemes ierīkotāja 
amatā. Cauri gadiem daudz 
izmaiņu noticis likumdo-
šanā, normatīvajos aktos, 
attīstoties tehnoloģijām, ir 
izveidotas digitālās zemes 

datu bāzes. 2003. gadā iz-
veidojoties novadam, ma-
nas darba gaitas turpinājās 
jau Ozolnieku novadā. Viss 
mans darba mūžs aizritējis, 
strādājot izvēlētajā speciali-
tātē un saistībā ar Ozolnie-
ku novadu.

Nosauciet piecas, 
Jūsuprāt, būtiskākās 
īpašības, kas raksturo 
Ozolnieku novada ie-
dzīvotājus?

Man kā bijušajai spor-
tistei ir pārliecība, ka mūsu 
novada cilvēki vienmēr ir 
bijuši aktīvi un sportiski. 
Novadnieki ir ģimeniski, 
un priecē jaundzimušie, 
kas gadu no gada papildi-
na iedzīvotāju skaitu. Mani 
priecē, ka novadā ienāk 
daudz jaunas ģimenes. 
Mūsu iedzīvotāji ir darbīgi, 
uzņēmīgi un mērķtiecīgi, ko 
es sajūtu arī savā ikdienas 
darbā. 

Pastāstiet kādu ku-
riozu atgadījumu no 
savas ikdienas, kas no-
risinājies Ozolnieku 
novadā? 

Vislielākie ku-
riozi darba mūžā 
ir pieredzēti, kad, 
sākoties Zemes re-
formai, norisinājās 
zemes dalīšana. 
Tad bija gadījumi, 
kad uz vienu īpa-
šumu pēkšņi pie-
teicās pat vairāki 
pretendenti. Uz Ze-
mes komisijas sēdi 
nereti ieradās radi, 
kas nebija tikušies 
daudzus gadu desmitus un 
nu tikās pie mantas dalīša-
nas. Zemes komisija varēja 
izsekot Meksikāņu seriālu 
cienīgām ģimenes locekļu 
atkal redzēšanās drāmām.

Vai, atbalstot tradī-
ciju, plānojat izvirzīt 
kādu novadnieku kon-
kursa „Ozolnieku nova-
da Gada cilvēks” 2017. 
gada nominācijām?

Es domāju, ka novada 
mediķi ir pelnījuši apbalvo-
jumu par nesavtīgu mūža 
ieguldījumu iedzīvotāju 
labā, kā arī apbalvojumiem 
ir jāizvirza aktīvie novada 

uzņēmēji.
Ko Jums nozīmē 

konkursā iegūtais ti-
tuls “Mūža ieguldījums 
Ozolnieku novadā”? 

Esmu piedalījusies Ze-
mes reformā no sākuma 
līdz galam. Protams, ka ir 
patīkami, ka novērtē tavu 
darbu un ieguldījumu. Ma-
nuprāt, tas ir stimulējoši arī 
pārējiem kolēģiem. Darba 
gadi aizritējuši saspringtā 
darbā, taču reizē ir bijuši 
piepildīti un interesanti, 
lai gan ikdiena ne vienmēr 
bijusi rožaina- arī tiesas iz-
staigātas. Ja toreiz zemes 

sadalīja, tad tagad notiek 
īpašumu pārdalīšana starp 
cilvēkiem. 

Ko Jūs novēlēsiet 
Ozolnieku novadam 15. 
gadu jubilejā, ko svinē-
sim nākamgad?

Lai novads pastāvī-
gi atjaunojas un šeit uz 
pastāvīgu dzīvi ienāk jaunās 
ģimenes. Novēlu, lai pašval-
dības administrācijai būtu 
atbalstoša saite ar saviem 
iedzīvotājiem, īpašumi un 
lauksaimnieciskās zemes 
apstrādātas, meži tīri un 
ciema teritorijas sakoptas.

Solvita Cukere

Norūdīšanās un ziemas pel-
dēšanās sporta klubs “Ozol-
nieku Roņi” ik nedēļas nogali 
vieno aptuveni 30 novadnie-
kus, kuru peldēšanas sezona 
ilgst no marta līdz novembrim, 
bet pēc tam rūdītākie uzsāk 
Ziemas peldes āliņģī. 

Šogad finansiālu atbalstu 
veselīga dzīvesveida popula-
rizēšanai novadā ir saņēmis 
biedrības iesniegtais projekts 
ar vēlmi tuvāko divu mēnešu 
laikā, līdz vasaras sezonai iz-
būvēt brīvdabas peldvietu ar 
četriem 25 metru celiņiem un 
laipas Ozolnieku ezerā, vietā 
kur atrodas „Roņu” līdzšinējā 
peldētava. Biedrības iesnieg-
to projektu ir apstiprinājusi 
gan Ozolnieku novada dome, 
gan partnerība ”Lielupe”, gan 
Lauksaimniecības atbalsta 
dienests un Zemgales NVO 
atbalsta centrs, apstiprinot 
veicamo darbu kopējo summu 
– 21tūkst. EUR. Ozolnieku no-
vada dome 2016. gada oktobra 
domes sēdē nolēma atbalstīt 
projektu ar līdzfinansējumu 
2124.84 EUR no 2017. gada 

budžeta līdzek-
ļiem.

Biedrības 
vadītājs Vilis 
Ķempelis ir no-

sakņots pozitīvi: 
”Paldies atbildīga-

jām institūcijām, ar kuru atbal-
stu mēs projektu sagatavojām 
un iesniedzām apstiprināšanai. 
Veicamo darbu izpildei kon-
kursa kārtībā esam izvēlēju-
šies uzņēmumu SIA „Rubiki”, 
kurš specializējies arī laipu un 
pontonu plostu izbūvē. Uzņē-
mumam tiks uzticēta peldošās 
pontonu laipas izbūve, kas ie-
robežos brīvdabas peldbaseina 
teritoriju. Peldvietā tiks uzbēr-
ta un izlīdzināta smilts, lai pa-
tīkamāk ieiet ūdenī. Projektā 
izbūvētā modernā peldvieta 
būs pieejama ikvienam nova-
da iedzīvotājam. Kad darbi būs 
noslēgušies, rīkosim svinīgu 
atklāšanu ar peldēšanas sacen-
sībām.”

Solvita Cukere

„Ozolnieku Roņi” rūdīsies 
pašu izlolotā peldētavā

Antra Plotņikova - uzvarētāja nominācijā 
"Gada cilvēks pašvaldības darbā"
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7. aprīlī Ozolnieku Jau-
niešu centrā norisinājās 
Jauniešu domes vēlēšanas. 

Uz 7 amatiem tika izvir-
zīti 8 kandidāti. Visi amatu 
kandidāti bija apņēmības 
pilni realizēt jauniešus in-
teresējošus pasākumus, 
sadarboties ar Ozolnieku 
novada pašvaldības iestā-
dēm, nevalstiskajām orga-
nizācijām un citām Jaunie-
šu domēm. Pēc iepazīšanās 
ar kandidātiem notika bal-
sošana un balsu skaitīšana, 
kandidātiem kopā saņemot 
119 balsis. Ievēlētie Jaunie-
šu domes pārstāvji: 

Jauniešu domes 
priekšsēdētāja- Kristīne 

Jermolajeva,
Jauniešu domes 

priekšsēdētāja/s viet-
nieks- Kristaps Beiris,

Sekretāre – protokolis-
te-Megija Krūzberga,

Izglītības un kultūras 
lietu koordinatore- Karī-
na Jermolajeva,

Sabiedrisko attiecību 
koordinatore- Kristīne 
Jermolajeva,

Sporta lietu koordina-
tors- Tomass Redisons,

Mākslinieciskā dizaina 
speciāliste- Marita Misū-
ne.

Pasākuma noslēgumā 
kandidāti apstiprināja 
savu piekrišanu ieņemt 

amatu. Kris-
tīne Jermola-
jeva pieņēma 
priekšsēdētā-
ja amata vie-
tu, tādēļ jau-
tājums par 
Sabiedrisko 
attiecību koor-
dinatora ama-
ta izpildītāju 
palika atklāts 
un būs viens 
no pirmajiem 
uzdevumiem 
jaunajam sa-
saukumam.

Viens no jaunievēlētās 
domes tuvākajiem izaici-
nājumiem - Orientēšanās 

sacensības 27. maijā, kad 
jaunieši tiks aicināti ie-
pazīt Ozolnieku novadu 

sportiskā garā.
Evita Berga, Ozolnieku Jau-

niešu centra darbiniece 

Ievēlēta Ozolnieku novada Jauniešu dome

Jau vairākus gadus Garozas 
pamatskola rīko angļu valodas 
konkursus starp kaimiņu nova-
du skolām. 23.martā gudrībā, 
izdomā un atraktivitātē sacentās 
5.klašu skolēni no deviņām no-
vadu skolām. Šī gada konkursa 
tēma bija “Lieldienu tradīcijas 
Latvijā un Lielbritānijā”. Garo-
zas pamatskolas skolnieces En-
dija Elizabete Ernstsone (7.kla-
se) un Agnese Jurgina (8.klase) 
prezentēja savu projekta darbu 
pasākuma dalībniekiem par 
Garozas skolu, tās vēsturi un 
tradīcijām. Konkursa dalībnie-
ki pildīja skolotāju sagatavotos 
uzdevumus, rādīja savus aktie-
ra talantus, iestudējot pasaku, 
rakstos un zīmējumos radoši 
strādāja pie pavasara un Lieldie-
nu tēmas un risināja krustvārdu 
mīklas, rēbusus un mīklas. God-
pilno 1.vietu ieņēma Ozolnieku 
vidusskolas komanda, aiz sevis 
atstājot Aizupes pamatskolu. 
Taču galvenais ieguvums bija 
tas, ka dažādu skolu bērni sati-
kās, iepazinās un uzzināja daudz 
jauna par mūsu skolu un arī 

pilnveidoja zināšanas angļu va-
lodā, jo visi bija cītīgi gatavoju-
šies. 

Garozas pamatskola var le-
poties arī ar teātra spēles tra-
dīcijām. Ilgus gadus skolas 
dramatisko pulciņu vada in-
terešu izglītības skolotāja Ine-
ta Freimane. Divus mēnešus 
Ozolnieku un Jelgavas novados 
aktiermeistarībā spēkiem mēro-
jās skolu dramatiskie kolektīvi. 
Šogad skolas dramatiskā pulci-
ņa dalībnieces, iestudējot Vika 
”Ģeometriskas izteiksmes gra-
matikas pilsdrupās”, vainagojās 
ar panākumiem – iegūta 1. vie-
ta un uzaicinājums piedalīties 
Zemgales reģiona skatē Bauskā. 
Arī Zemgales reģionā žūrija atzi-
nīgi novērtēja jauno aktrišu un 
režisores sniegumu, novērtējot 
ar 1.pakāpes diplomu mazo for-
mu uzvedumu konkursā. Skolā 
apgūtās prasmes un iemaņas 
ir vērtība turamākajā izglītības 
procesā un jauniešu karjeras iz-
augsmē.
Aija Medinika, Garozas pamatsko-
las ārpusklases darba organizatore

Garozas pamatskolā 
slīpē aktiermeistarību 
un valodu prasmes

Marta nogalē Ozolnie-
ku novada pirmsskolas 
izglītības iestādē “Bitī-
te” un Ozolnieku novada 
Salgales pamatskolā tika 
realizēta otrā pieredzes 
apmaiņa projekta “Attrac-
tive basic nature study” 
ietvaros. Šajā pieredzes 
apmaiņas posmā projekta 
partneriem no Valgas 

Igaunijā tika piedāvāta 
iespēja piedalīties rotaļ-
nodarbībās mūsu novada 
pirmsskolas izglītības ies-
tādēs. 

Projekts sevī ietver at-
raktīvu dabas mācību un 
veselīga dzīvesveida ieau-
dzināšanu, tādēļ rotaļno-
darbību plānošanā un rea-
lizācijā tiek likts uzsvars 

uz veselīga uztura nozīmi 
un rotaļnodarbībām svai-
gā gaisā. Salgales pamat-
skolas pirmsskolas izglī-
tības grupas piedāvāja 
ielūkoties integrētajā ma-
temātikas rotaļnodarbībā 
ar dabas materiāliem, kur 
demonstrēja labu sadarbī-
bu starp pirmsskolas sko-
lotāju un skolotāja palīgu, 

strādājot jaukta vecuma 
grupā. Savukārt pirms-
skolas izglītības iestādē 
“Bitīte” realizētas rotaļno-
darbības pastaigu marš-
rutos, pie skolotājas Lin-
das Šteinas izzinot bērzu 
sulu iegūšanu un lieto-
šanu uzturā. PII ”Bitīte” 
telpās sadarbības partneri 
tika iepazīstināti ar sporta 

un mūzikas nodarbībām. 
Pedagoģe Ingrīda Zemīte 
kopīgi ar izglītojamajiem 
gatavoja sviestu, Ineta 
Lekse un Antra Jermiļina 
aktualizēja veselīgu dzē-
rienu pagatavošanu un 
sulu spiešanu. 

Elīza Juste,  
PII „Bitīte” vadītāja

22.martā Jelgavā, Zemgales 
reģionālajā Kompetenču attīstība 
centrā, norisinājās 8. gadskārtējā 
reģiona skolēnu zinātniski pētnie-
cisko darbu konference, kur savus 
darbus aizstāvēja 194 skolēni. 
Ozolnieku vidusskolu konferen-
cē pārstāvēja četri skolēni. Katru 
no iesūtītajiem darbiem izvērtēja 
vairāki eksperti – LLU profesori 
un docenti. Visi mūsu jauniešu 
pētnieciskie darbi guva atzinī-
bu. Trīs darbi izvirzīti tālāk uz 
valsts konferenci. Ķīmijas sekcijā 
veiksmīgi darbu aizstāvēja un uz 
valsts skolēnu zinātniski pētnie-
cisko darbu konferenci dosies 11.a 
klases skolnieks Vadims Vaščenko, 
kura darbu vadīja ķīmijas skolotāja 
Lolita Meinharde. Latviešu literatū-
ras zinātnes un vēstures sekcijā darbu 
aizstāvēja 11.b klases skolniece Li-
lija Laicāne, darba vadītāja Agnese 
Čīka. Savukārt kulturoloģijas sekcijā 
skolotājas Renātes Bērziņas skolnie-
ces Kintija Krūzberga no 11.b klases 
darbs izvirzīts uz valsts konferenci. 
Sociālo zinātņu sekcijā darbu aiz-
stāvēja 11.a klases skolniece Līva 

Sloka, skolotāja Ance Jaks. Arī Līvas 
darbs izvirzīts uz valsts konferenci. 
Apsveicam jauniešus un pedagogus 
ar veiksmīgu Ozolnieku vidusskolas 
dalību reģiona skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu konferencē un 
vēlam veiksmīgu startu Latvijas 41. 
skolēnu zinātniski pētniecisko dar-
bu konferencē! 

Irina Lapiņa, Ozolnieku 
vidusskolas direktores vietniece izglītī-

bas jomā

Zinošākie skolēni tiekas 
zinātniski pētniecisko darbu 
konferencē

Turpinās sadarbība ar Valgas pirmsskolas izglītības iestādi
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Kopā ar citiem senioru 
deju kolektīviem, sest-
dien, 1. aprīlī, izskanēja 
Mārītes Skrindas vadītās 
deju kopas „Ozolnieki” 
koncerts jubilejas zīmē 
„40 + 1”. Šis cienījamais 
gadu skaitlis simbolizē 
bagāto kolektīva pieredzi 
daudzu gadu garumā. Pa-
sākuma norisi kuplināja 
jubilejas pasākuma viesi- 
deju kolektīvi „Laipa” no 
Jelgavas, „Ziemeļblāzma” 
no Rīgas, „Brūklenājs” no 
Svētes pagasta Jelgavas 
novadā, ”Druva” no Sal-
dus, ”Jumis” no Slampes 
pagasta Tukuma novadā 
un „Sagša” no Limbažiem. 
Pasākumā izskanēja arī 
dziesmas, kuru mūzikas 
un teksta autore ir Dace 
Cabe - tautas deju ko-
lektīva koncertmeistare.
„Dejotāji ne pret ko ne-
mainītu sajūtu būt kopā 
vienā elpā un sajust sevi 
vienotā dejas solī lielajos 
Dziesmu un Deju svēt-
kos. Diženais horeogrāfs 

Vilis Ozols bija pirmais, 
kurš senioru dejas iecēla 
saulītē. Pēc viņa domām 
tie nebija nekādi veco 
ļaužu kolektīvi, jo, kurš 
var padejot, nekad nav 
vecs,” kolektīvu svētkos 
sveica Ozolnieku novada 
Kultūras nodaļa. „Mūsu 
kolektīvam Deju svētki 
ir spilgts piedzīvojums. 
Dejojot mēs esam kas vai-
rāk – lielāki, skaistāki un 
spēcīgāki. Ja tev ir deja, 
tu nezudīsi, dejā draugus 
sev atradīsi. „Ozolnieku” 
dejotāji, kā saka, “nav ar 
pliku roku ņemami”. Ko-
lektīvs ir ļoti rūdīts – var 

dejot un dziedāt gan - 200, 
gan + 400. Kur jūs vēl esiet 
redzējuši tādus māksli-
niekus? Katram kolektīva 
dalībniekam ir savs īpašs 
dejas stāsts. Vienam deja 
ir dzīves stils, otram atka-
rība, bet kāds mīl kolektī-
vu ar visām tā tradīcijām. 
Kolektīva kopā būšana 
nav tikai dejās un koncer-
tos. Arī lielos un mazos 
svētkos, jubilejās, ballēs, it 
īpaši koncertu braucienu 
laikā,” svētku priekā dalās 
kolektīva vadītāja Mārīte 
Skrinda. 

Solvita Cukere

31. martā Ānes Jaunie-
šu iniciatīvu centrs pirmo 
reizi organizēja vērienīgu 
un košu pasākumu - Po-
pielu “Izklausies redzēts”. 
Popiela ir spilgts, radošs un 
mūsdienīgs pasākums, kas 
Ānes kultūras namā pulci-
nāja aktīvākos novada jau-
niešus. Pirmais pasākums 
ievadīja pasākumu ciklu 
ar ceļojošo kausu, kas šova 
uzvarētājiem par līdzīgāko 
atveidoto mūziķu priekš-
nesumu kopā ar godpilno 
pirmo vietu un uzvarētāja 
titulu sniedza arī iespēju 
nākamajā gadā pašiem vei-
dot šo pasākumu. 

Jauniešu sagatavotos 
priekšnesumus- dejotpras-
mi, skatuves kultūru un vi-
zuālo noformējumu vērtēja 

četri žūrijas locekļi ar 4-10 
ballēm un piešķīra aizklātā 
balsojumā papildus punk-
tus no 1-4. Pasākumam bija 
piesaistīti arī vairāki atbals-
tītāji, kas dalībniekiem bija 
sagatavojuši balvas un da-

žādus izklaides pasākumus.
Popielu kuplināja arī 

novadnieku-Maijas Kaulē-
nas un Gata Mūrnieka mu-
zikālie priekšnesumi, bet 
īpaši svinīgi - romantisku 
gaisotni radīja Martas Eg-

les veidotie netradicionālie 
floristikas risinājumi.

Ceļojošo kausu šogad sa-
ņēma Emburgas JIC, izcī-
not godpilno pirmo vietu ar 
dziesmas “Braucam uz dis-
kotēku” no Murata Taga-
legova repertuāra emocio-
nālo izpildījumu, saņemot 
54 punktus. Emburgas JIC 
vadītājs Raivis Duplinskis 
pateicās atbalsta grupai-In-
tam Sniķerim par mini mo-
tociklu, Irēnai Pavlovičai 
un Andrejam Falaļejevam 
par tērpiem šovam un An-
dai Silgailei par akordeonu 
priekšnesumam. 

 Otro godpilno vietu ar 
47 punktiem ieguva Ānes 
JIC ar dziesmu “Dancing 
Lasha tumbai “ atraktī-
vu izpildījumu no Verkas 

Serdjučkas repertuāra. 
 Trešajā vietā ierindojās 

Ozolnieku JIC ar Translei-
teris feat Apvedceļš dzies-
mu “Dejo”, saņemot par 
enerģisko priekšnesumu 46 
punktus. 

Pateicības rakstus un 
balvas saņēma arī pārējie 
šova dalībnieki: Ozolnieku 
JIC ar dziesmu Mixseri- 
“Esi reāls”, Branku JIC ar 
dziesmu Bermudu divstū-
ris- “TUK TUK”, Garozas 
JIC ar dziesmu Spice Girls 
“Wannabe”, Branku JIC 
ar dziesmu One Direction- 
“What makes you beauti-
ful” un Ānes JIC ar dziesmu 
Aleksandr Stan “Sax abeat”. 

Kristīne Vilka, 
Ānes JIC vadītāja

17.martā Salgales 
pagasta pakalpojumu 
centrā “Eži” viesojās 
rakstnieks Dinijs Ar-
vīds Deģis, kurš te-
atralizētā uzvedumā 
iejutās paša uzraks-
tītās grāmatas - dēku 
romāna “Mellsila pirā-
ti” notikumos 17. gad-
simtā Mellsilā, Rojā un 
Talsos. Arvīds Dinijs 
Deģis ir žurnālists un 
redaktors, lasītājiem 
pazīstams ar dzejoļu 
krājumiem “Debesu 
Žonglieris”(2005), 
“Siržu Bokss”(2007), 
“Tango reibums”(2010) un ro-
māniem “Nesodāmais avantū-
rists” (2009) un “Mellsila pirāti” 
(2011), kurā rakstnieks izmanto-
jis vēstures faktus un reālas per-
sonas, kā arī teikas un nostāstus, 
ievijot tos savā radošajā fantā-
zijā. Tiekoties ar salgaliešiem, 
uzvedumā Arvīds Dinijs Deģis 
atainoja pirātu kapteini. Visi uz-
veduma tērpi veidoti stilizēti un 
skatītajiem atpazīstami no filmas 
„Karību jūras pirāti”. Skatītāji 
guva spilgtus iespaidus par pir-

mo vētru, jūras kauju, dum-
pi uz kuģa, kā arī varēja vērot 
paukošanās paraugnodarbību un 
arī paši pēc tam izmēģināt pau-
košanās mākslu. Šovu veidojis 
režisors Aivars Helde, bet krāš-
ņos tērpus- stiliste Evelīna Bun-
ta. Pasākuma gaitā arī dažus no 
skatītājiem ietērpa pirātu tērpos, 
iesaistot šova norisēs. Uz tikša-
nos ar pirātu komandu skolēnu 
brīvlaikā bija ieradušies vecāki 
kopā ar dažāda vecuma bērniem. 
Anda Plikša, kultūras darba orga-

nizatore Salgales pagastā

Deju kopa „Ozolnieki” jubileju svin 
draugu pulkā

Salgalieši piedalās “Pirātu šovā”

Sestdien, 25. martā, ne-
raugoties uz nemīlīgajiem 
laikapstākļiem, Ozolnieku 
Tautas namā pulcējās dzies-
mu draugi, lai tradicionālajā 
koru sadraudzības koncertā, 
skanot daudzbalsīgām vīru 
un sievu balsīm, gūtu saulai-
nu dvēseles noskaņu. Pava-
sara ieskaņas sadraudzības 
pasākumā mūzikā tikās di-
riģenti un koristi no četriem 
dziedošajiem kolektīviem 
un mūziķi no orķestra ”Zel-
meri Pro”. 

Pasākuma dalībnieki ko-

pīgi meklēja atbildes un jau-
tājumiem - Kāpēc mūs in-
teresē mūzika? Kur slēpjas 
tās burvība? Kā sagaidīsim 
Latvijas 100 gadu Dziesmu 
svētkus 2018. gadā?

Pasākumā skanīgās 
dziesmās vienojās Jaunsvir-
laukas un Salgales pagasta 
jauktais koris „Svīri” diri-
ģenta Farharda Stades un 
koncertmeistares Māras 
Ansonskas vadībā, Latvijas 
Universitātes jauktais ko-
ris “Aura” diriģenta Edgara 
Vītola vadībā un Ozolnieku 

Tautas nama jauktais koris 
“Līga” diriģenta Vilhelma 
Vācieša un kormeistares 
Ineses Stupeles vadībā. 
Daudzkrāsainus skaņdar-
bus spēlēja pūtēju orķes-
tris “Zelmeri Pro” diriģentu 
Jāņa Retenaja un Tomasa 
Kokamegi vadībā. Koncerta 
repertuārā izskanēja skaņ-
darbi un dziedājumi no tau-
tas dziesmu apdarēm līdz 
modernajai mūzikai.

21. aprīlī Jelgavas 4.vi-
dusskolā norisinājās Jelga-
vas, Jelgavas apriņķa koru 

skate, kur piedalījās arī 
Ozolnieku novada jauktais 
koris ”Līga” diriģenta Vil-
helma Vācieša vadībā un 
par izcilo sniegumu 8 spēcī-
gu koru konkurencē saņēma 
augstāko novērtējumu- I 

pakāpes atzinības diplomu.
Lai kolektīviem veicas 

skatēs un konkursos ceļā 
pretim Dziesmu svētkiem 
2018. gadā!

Solvita Cukere

Sadraudzību koncertā „Šovakar lai 
dziesmas valda” vienojas mūzikā

Novada jaunieši atraktīvi izpaužas šovā „Izklausies redzēts”

kultūra



aprīlis 2017  7 

Noslēgušās Jelgavas 
novada, Ozolnieku nova-
da skolēnu sporta spēles 
volejbolā. Ozolnieku vi-
dusskolas komandas visās 
vecuma grupās izcīnījušas 
dažāda kaluma medaļas. 
“B” grupas zēni (2001.
gada un jaunāki) izcīnīja 
sudraba medaļas. Koman-
dā spēlēja - Timurs Ser-
gejevs, Raivis Golubevs, 
Gints Kalnets, Matīss 
Oskars Zelmenis, Edu-
ards Grundmanis, Edijs 
Blūms, Kaspars Gžibov-
skis, Rihards Kovaļenko, 
Kristaps Briks-Dravnieks. 
“C” grupā (2003.gada un 
jaunāki) meitenes un zēni 
sudraba medaļas  izcīnīja 
Megija Grundmane, Sigi-
ta Vīnava, Līva Zigmun-
de, Aelita Ulmane, Ieva 
Ziemele, Selīna Tolopi-
lo, Eva Blūma, Roberts 
Lācis, Kaspars Gžibovs-
kis, Ansis Bērziņš, Edu-
ards Dmitrijevs, Toms 

Braunfelds, Rihards Ko-
vaļenko, Kristiāns Stūr-
manis, Ervins Skanis.  
“D” grupā ( 2005.gada 
un jaunāki) meitenes 
un zēni godam izturēja 
pirmos pārbaudījumus, 
izcīnot bronzas meda-
ļas. Meitenēm komandā 
spēlēja-Patrīcija Blūma, 
Kristīne Ragucka-Ragov-
ska, Elza Renāte Straz-
diņa, Madara Sirvida, 
Katrīna Brika- Dravniece, 
Paula Klēģere-Dortāne, 
Paula Ezermane, Anete 
Mote. Zēnu komandā spē-
lēja-Ansis Bērziņš, Edu-
ards Dmitrijevs, Rihards 
Tambergs, Arnolds But-
kus, Kristers Greiškāns, 
Rolands Garkuļs-Gurē-
vičs, Sandis Kovšuns, 
Mārcis Multiņš. Paldies 
par ieguldīto darbu un 
audzēkņu vecāku atbalstu 
panākumu kaldināšanā.

Marina Cīrule un Rasma 
Skruļa, Sporta skolotājas

No 17. līdz 19. martam 
norisinājās vērienīgs boksa 
turnīrs „Jelgava Open 2017”, 
kas trīs dienu garumā pul-
cēja spēcīgākos bokserus no 
astoņām valstīm - Krievijas, 
Baltkrievijas, Moldāvijas, Īri-
jas un citām valstīm, tostarp 
arī mūsu novadniekus no  
Ānes – brāļus Markusu un 
Daniilu Tenčus un Artūru 
Ivanovu, kuri novada vārdu 
godam pārstāv ne tikai Lat-
vijas, bet arī Eiropas mēroga 
čempionātos.

Jāpiebilst, ka Jelgavas Cī-
ņas sporta veidu centra (JC-
SVC) vadītājam un boksa tre-
nerim Aleksandram Knoham 
šogad aprit 75 gadu jubileja, 
līdz ar to pasākumu izcilā tre-
nera jubilejas gada zīmē ap-

meklēja arī goda viesi, Krie-
vijas čempioni, un spēcīgākie 
bokseri no Igaunijas, Lietu-
vas, Īrijas un citām Eiropas 
valstīm. ”Jelgava Open” kopā 
startēja vairāk nekā120 bok-
seri, nikni cīnoties par galve-
najām turnīra godalgām. 

„Kopumā sacensības 
mums ir veiksmīgas, šodien 
izcīnītas trīs godalgas-zelts 
un sudrabs. Latvijas čempi-
ons –Daniils Tenčs izcīnīja 
sudraba godalgu – 2. vietu 
svara kategorijā līdz 70 kg, 
finālcīņas otrajā raundā pie-
kāpjoties vien ļoti spēcīgā Īri-
jas pretinieka priekšā. Lepo-
jamies, ka par čempioniem 
savā svara kategorijā kļuvuši 
novadnieki- Markus Tenčs 
(svara kategorijā līdz 50 kg) 

un Artūrs Ivanovs (svara ka-
tegorijā līdz 52 kg), demons-
trējot tehniski slīpētas boksa 
cīņas,” lepojas treneris, kurš 
vienmēr atbalsta sportistus 
sacensībās.

„Jāsaka, ka šogad ļoti 
spēcīgas komandas uz 
Latviju ir atvedušas Krievi-
jas un Īrijas izlases. Cīņas 
ar šiem sportistiem ir liels 
izaicinājums un vērtīga sa-
censību pieredze. Kopumā 
ar sacensībām varam būt 
apmierināti, jo visi spēcīgā-
kie šī brīža sportisti uzvarē-
ja. Prieks par turnīra spor-
tisko līmeni, kuru uzteica 
arī viesi no citām valstīm. 
Turnīrs ļāva iegūt pieredzi 
ar dažāda stila un rakstura 
sportistiem. Jāpiezīmē, ka 

Markuss Tenčs un Artūrs 
Ivanovs ir ieguvuši iespēju 
šogad piedalīties Eiropas 
čempionātā boksā,” vērtē 
boksa treneris Aleksandrs 
Knohs.

Bet no 12. -14. mai-

jam varēsim sekot 
starptautiskajam bok-
sa turnīram pašu mā-
jās- Ozolnieku Sporta 
centrā ”Ozolnieki Cup 
2017”.

Solvita Cukere

spOrts

Novada bokseri kaldina uzvaras un gatavojas 
”Ozolnieki Cup 2017”
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Ozolnieku vidusskolas 
skolēnu panākumi 
volejbolā

Ar pirmo sacensī-
bu kārtu garo distanču 
skriešanas seriālā ”Ielūdz 
Ozolnieki” aprīļa sākumā 
atklāta skriešanas sezona. 
Arī šogad Ozolniekos pul-
cējās skrējēji no dažādām 
Latvijas vietām, tostarp 
Rīgas, Ogres, Jūrmalas, 
bet viskuplākajā skaitā 
bija sabraukuši Bauskas 
bērnu un jaunatnes spor-
ta skolas audzēkņi. Pavi-
sam uz starta izgāja vairāk 
nekā 80 dalībnieku četrās 
distancēs – bērnu skrē-
jienā, 2,2 kilometru, 5 un  
10 km skrējienos. Vērtē-
šana sacensību kopvēr-
tējumā šogad palikusi 
nemainīga – dalībniekam 

jāpiedalās vismaz četros 
skrējienu posmos. Uzrā-
dītie rezultāti būs notei-
cošie, lai noteiktu uzvarē-
tājus 13 vecuma grupās, 
kuri tiks apbalvoti noslē-
dzošajā skrējienā augus-
ta nogalē. Atgādināms, 
ka no šā mēneša katru 
trešdienu Ozolnieku slē-
pošanas trasē atsākušies 
treniņskrējieni ”Ozolnie-
ku apļi”, kas sākas plkst. 
18.30.

Nākamās ”Ielūdz 
Ozolnieki” sacensību 
kārtas notiks 7. maijā,  
4. jūnijā, 2.jūlijā un 27.au-
gustā.

Rolands Bartaševics, 
Skrējēju klubs ”Ozolnieki”

Jātnieki sāk 
gatavoties 
vasaras sezonai

25. martā sporta centra 
“Kleisti” slēgtajā manēžā noti-
ka Latvijas ziemas čempionāta 
otrais posms iejādē un divu 
posmu kopvērtējums, kur pie-
dalījās liels dalībnieku skaits. 
Veiksmīgi startēja Ozolnieku 
novada JSB “Lagoss Dressa-
ge” sportisti: Ieva Renāte Pē-
tersone ar zirgu Karlo 2. vieta 
junioru 3.grupas shēmā un 
kopvērtējumā, Kristīna Rozīte 
ar zirgu Korellī 3.vieta 3.grupā, 
bet kopvērtējumā 1. vieta, sa-
vukārt ar zirgu Kostarika 3.vie-
ta 2.grupā, bet kopvērtējumā 2. 
vieta. Ziemas sezona noslēgu-
sies, jāgatavojas vasaras sezo-
nai, kas sāksies jau maijā.

Edīte Rozīte trenere

Virves vilkšanas 
klubs ”Ozoli” jauno se-
zonu sācis ar sacensī-
bām starptautiskā kon-
kurencē Nīderlandē. 
Virves vilkšanā telpās ir 
izcīnīta godpilnā 2. vie-
ta sievietēm svaru klasē 
līdz 280 kg, vien pie-
kāpjoties pieredzes ba-
gātajai Nīderlandes ko-
mandai. Savukārt kluba 
”Ozoli” MIX (jauktā 
komanda- 4 dāmas un 4 
vīri) ieguva 5. vietu sva-
ru klasē līdz 600 kg.

Startējot Lietuvas at-
klātajā čempionātā vir-
ves vilkšanā Kauņā 600 
kg MIX komandu svaru 
klasē, tika izcīnīts Lie-
tuvas čempiona tituls, 
bet ”Ozolu” vīri svaru 
klasē līdz 680 kg, sprai-
gā fināla cīņā, pārspējot 
Klaipēdas klubu ”Švitu-
ris”, izcīnīja čempionu 

medaļas.
18.martā Ventspilī 

startēja Latvijas čem-
pionāts virves vilkšanā 
telpās. Kluba „Ozoli” 
virves vilcēji izcīnīja pil-
nu medaļu komplektu. 
”Ozolu” dāmas startēja 
svaru klasē līdz 560 kg 
un izcīnīja Latvijas čem-
pionu titulu. Svaru klasē 
līdz 600 kg vīru konku-
rencē izcīnītas sudraba 
medaļas un svaru klasē 
līdz 600 kg MIX ko-
manda izcīnīja sudraba 
medaļas.

„Ozolu” virves vilcēji 
turpina aktīvi trenēties 
un gatavojas nākama-
jiem startiem - Latvijas 
čempionātam virves 
vilkšanā āra apstākļos, 
kas sāksies 20. maijā 
Rīgā.
Laimonis Vanags, „Ozoli 

”valdes priekšsēdētājs 

Virves vilcēji ”Ozoli” jauno 
sezonu sāk ar uzvarām

Skriešanas sezona 
Ozolniekos ir atklāta

I.R.Pētersone ar Karlo
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ziņojumu dēlis
Sveicam maija jubilārus!

Ozolnieku Tautas nams
maijā ielūdz

annai maškarovai - 90
intai Karvelei - 85
mirdzai Kiseļevai - 85
Dzidrai Krauzei - 85
jeļizabetai Kuzminai - 85
maijai Birkānei - 80
intai Riekstiņai- 80
Sarmītei Šnipko - 80 
Veltai Zigmundei- 80 
janinai jevsejevai- 80 
Valijai auziņai - 75
jeļenai Nikolajevai - 75
ansim Paukšim - 75
Birutai jansonei - 75
jānim Topko - 75
Lolitai Gailei - 75
Gunai Strautniecei - 75 

20. maijā
- plkst.10.00 Garozā pie veikala „Vesko”;
- plkst.11.00 Griķos;
- plkst. 12.00 Jaunbērziņos. 
21. maijā
- plkst. 10.00 Emburgā;
- plkst. 11.00 Rencelēs. 
Pagasta iedzīvotājiem ārpus ciematiem (pie-

braukšana bez maksas), iepriekš pierakstoties līdz 
19. maijam.

Vakcināciju veiks Salgales pagasta veterinār-
ārste Dina Circene, tālr. 29185709. Vakcinācijas 
laikā būs iespējams veikt arī kompleksās potes 
un iegādāties attārpošanas medikamentus, veikt 
suņu čipošanu un reģistrāciju. 

aIzsaUlē  
aIzgājUšI

Vitālijs Kurda  1954
Guna Kakstāne  1926
Staņislavs Brokāns  1925
anna Broliša  1951
Olga Gailiša  1926
Zigmunds Lielauza  1934
Fricis Gruntmanis  1923
Velta Tīse  1928
jozs Barausks  1943 
maija Ķikule  1935
Laimonis Biteriņš  1928
jadviga Pilipjuka  1951

Ozolnieku sporta centra pasākumi maiJā

Datums
3.,10.,17.,24.,31.05.
7.05.
12.-14.05.
Otrdienās, trešdienās maijā
20.05.
28.05.

SPORTa PaSāKUmi 
Tautas sporta un veselības koptreniņi skriešanā „OZOLNiEKU aPĻi 2017”
Garo distanču skriešanas seriāls  „iELŪDZ OZOLNiEKi 2017” 2.kārta
„OZOLNiEKU KaUSS 2017” BOKSā
Ozolnieku novada 8.spartakiāde basketbols/volejbols
Tradicionālā „OZOLNiEKU VELOTŪRE”
Ozolnieku novada 8.spartakiāde LaiVU SaCENSĪBaS „Lejupēs”

Plkst.
18.00
11.00

18.00
11.00
11.00

13.maijā plkst.19:00 aicinām uz Gongu meditāciju “Dvēseles zieds”.  
Vada gongu meistare Evita Sarma. Enerģijas apmaiņai- maksa 10,00 EUR. Ņemt līdzi 
paklājiņu un pledu. Pieteikt dalību – tautasnams@ozolnieki.lv, T.26525350.  
Vairāk info: www.ozolnieki.lv, Facebook – Evita Sarma, T.20333528.

19.maijā plkst.19:00 Ozolnieku novada amatierteātra detektīvkomēdija 
2 daļās Džons B. Prīslijs „Viesnīcas noslēpums”. Noslēpumaini notikumi, pat 
slepkavība notiek kalnu viesnīca Anglijā… Katram darbiniekam ir kas slēpjams… 
Režisore Dace Vilne. Ieeja bez maksas! 

23. maijs plkst. 18:30 pavasara koncerts “Dziedāj lieli, dziedāj mazi”. Piedalās 
Rīgas Latviešu biedrības nama senioru koris “ERELBE”, sieviešu senioru ansamblis 
“Krētas freskas”, Ozolnieku Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis “Madara” un 
bērnu muzikālais teātris “Nianse”. Ieeja bez maksas!

maijā notiks suņu un kaķu izbraukuma vakcinācija pret trakumsērgu.

Ozolnieku novada domes izso-
les komisija rīko dzīvokļa īpašuma 
Nr.5 (1 istaba, platība 32.8 m2), kas 
atrodas Jelgavas ielā 30, Ozolnie-
kos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku 
novadā, kadastra Nr.5466 900 
0894, tai skaitā tam piesaistīto 
kopīpašuma domājamo daļu no 
divām būvēm un zemes, rakstisku 
izsoli ar augšupejošu soli. 

Izsoles dalībnieki savus pie-
dāvājumus var iesniegt, sākot no 
2017.gada 26.aprīļa līdz 2017.gada 
26.maija plkst. 8:15 Ozolnieku 
novada pašvaldības kancelejā 
(2.kabinetā), Stadiona ielā 10, 
Ozolniekos, Ozolnieku novadā. 

Piedāvājumi tiks atvērti 2017.
gada 26.maijā plkst.8:20 Ozolnieku 
novada pašvaldības ēkas zālē, 
Stadiona ielā 10, Ozolniekos. 

Mantas sākumcena ir  
EUR 5 100.- (pieci tūkstoši viens 
simts euro).

Izsoles dalībniekam pirms 
izsoles ir jāsamaksā nodro-
šinājums EUR 510.- (pieci 
simti desmit euro) apmērā 

Ozolnieku novada domes kontā 
Nr.LV72HABA0551001405027, A/s 
„Swedbank”, kods: HABALV22 ar 
norādi “Nodrošinājums dzīvokļa 
Jelgavas ielā 30-5, Ozolnieki, 
izsolei”.

Dzīvokļa apskate iespējama 
katru darba dienu, iepriekš pie-
sakoties pie nekustamā īpašuma 
speciālistes Irinas Malahovskas 
tel. 63084713; 29993538, e-pasts: 
irina.malahovska@ozolnieki.lv 

Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties www.ozolnieki.lv, kā 
arī Ozolnieku novada pašvaldībā 
(Stadiona ielā 10, Ozolniekos, 
Ozolnieku novadā) darba laikā pie 
ziņojuma dēļa. 

Izsoles uzvarētājam jāsamaksā 
tā piedāvātā augstākā cena divu 
mēneša laikā no izsoles dienas, tās 
iemaksu veicot pašvaldības kontā. 

Uz izsolāmo mantu nav perso-
nas ar pirmpirkuma tiesībām. 

Kontaktpersona: izsoles 
komisijas priekšsēdētāja Zanda 
Oša, tel. 63084708, e-pasts: zanda.
osa@ozolnieki.lv

Paziņojums par dzīvokļa izsoli

Baltā galdauta svētki Ozolnieku 
novadā 4. maijā

Plkst.10:00 – 11:00 Ozolniekos pie Sociālā aprūpes centra “Zemgale”
 Svētku koncertā muzicēs pūtēju orķestra “Zelmeri Pro” kvintets un Ozolnieku Tautas 
nama vokālais ansamblis “Madara”
 Cienasts un sarunas 

Pie Ozolnieku ezera plkst.12:00 – 14:30
Kopā svinēsim un atpūtīsimies
 Ozolnieku Tautas nama kolektīvu koncerts “Lai skan” un grupa “Labi cilvēki” 
 Radošās aktivitātes bērniem un jauniešiem – Latvju rakstu gleznošana, karodziņu 
veidošana un jauniešu radošā darbnīca “Dāvināšanas prieks”
 Plkst.11:30 – 16:00 Pirmā mobilā virvju trase Latvijā “Turies”, foto orientēšanās un 
rotaļu stūrītis mazuļiem
 Sildīsimies pie ugunskura, baudīsim karstu tēju un kartupeļus mundierī
Līdzi ņemsim arī ciemkukuli! 

Salgales pagastā Garozā pie pakalpojumu centra “ Eži” plkst.11:00 – 13:30
 Svētku koncerts ar Lēdmanes kultūras nama dāmu vokālo ansambli “ Stari” un 
Garozas senioru deju kopu “ Garroze” 
 Latvju rakstu gleznošana un jauniešu radošā darbnīca “Dāvināšanas prieks”
 Piedalīsimies sportiskās aktivitātēs un konkursos ar Aināru Ašaku
 Ugunskurā cepsim  kartupeļus mundierī
 Aicinām ieraksties ar kādu kārumu kopīgam galdam!

Brankās pie pakalpojuma centra plkst. 11:00 – 13:30
 PII “Bitīte” audzēkņu un Ozolnieku Tautas nama kolektīvu koncerts
 Muzicēs Maija Kaulēna ar grupu
 Latvju rakstu gleznošana un jauniešu radošā darbnīca “Dāvināšanas prieks”
 Sildīsimies pie ugunskura, baudīsim karstu tēju un kartupeļus mundierī
 Sportiskas aktivitātes brīvā dabā
 Savam un citu priekam aicinām līdzi ņemt ciemkukuli! 

Pie Ānes kultūras nama plkst. 13:00 – 15:30
 Muzicēs muzikālā apvienība “Jaunieši”
 Latvju rakstu gleznošana un jauniešu radošā darbnīca “Dāvināšanas prieks”
 Draudzības skrējiens un citas aktivitātes 
 Ugunskurs, karsta tēja un pīrādziņi
 Savam un citu priekam aicinām līdzi ņemt ciemkukuli! 

Emburgas centrā pie Salgales Mūzikas un mākslas skolas plkst.12:00 – 14:30
 Mūzikas skolas audzēkņu orķestra uzstāšanās
 Latvju rakstu gleznošana un jauniešu radošā darbnīca “Dāvināšanas prieks”
 Sportiskas aktivitātes
 Tautas sadziedāšanās
 Karsta tēja un pīrādziņi
 Savam un citu priekam aicinām līdzi ņemt arī ciemkukuli! 

Viens mazs prieks, lai 
būtu katrai dienai! 
Viens skats, viens zieds, 
Viens laimes stūrītis. 
Viens saules stariņš, 
mazliet debesis, 
Labs vārds, kas dzīvi 
dara skaistu.

Ozolnieku veterinārā klīnika veic 
dzīvnieku vakcināciju, suņu reģistrāciju 
un mikročipēšanu uz vietas klīnikā 
Ozolniekos, Meliorācijas ielā 2. Ja suns 
jau ir apzīmēts ar mikročipu, tā reģistrā-
cijai suņa klātbūtne nav nepieciešama, 
līdzi jāņem dzīvnieka pase.

Izbraukums novada lauku teritorijā 
ir bez maksas, uz dzīvokļiem – 3 EUR. 
Iepriekšējais pieraksts līdz 19.maijam 
pa tālr. 26323043 vai klātienē Ozolnieku 
veterinārajā klīnikā - zooveikalā. 

Marina Mihailova, PVD pilnvarotā 
veterinārārste, tālr. 26323043

3. jūnijā 
Pašvaldību 

vēlēšanas 2017

Latvijā notiks republikas 
pilsētas domes un novada 
domes vēlēšanas, kur būs 
jāievēl deviņu republikas 

pilsētu un 110 novadu 
domju deputāti. Kā ierasts 
vēlēšanām katrs vēlētājs ir 

reģistrēts savā vēlēšanu iecir-
knī atbilstoši reģistrētajai 

dzīvesvietai. Noskaidrot savu 
vēlēšanu iecirkni iespējams, 
zvanot pa tālruni 67049999. 
Piedaloties pašvaldību vē-

lēšanās, nepieciešama pase 
vai personas apliecība. Lai 

dotos uz vēlēšanām, aicinām 
savlaicīgi pārbaudīt pases 
derīguma termiņu. Visus 

Ozolnieku novada deputātu 
kandidātu sarakstus un 

priekšvēlēšanu program-
mas publicēsim „Ozolnieku 

Avīzes” maija numurā


