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IEDZĪVOTĀJI VĀC PARAKSTUS
PAR A8 ŠĶĒRSOŠANAS
RISINĀJUMU

OZOLNIEKU SPORTA SKOLĀ
TURPINĀS VĒRIENĪGI
REMONTDARBI

ATSKATS UZ 2020. GADU IZGLĪTĪBAS,
KULTŪRAS, SPORTA JOMĀS UN
JAUNIEŠU CENTROS

AIZVADĪTI VALSTS
SVĒTKI

Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Izplēn, pazūd un gaist.
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo
Un siltums, ko izstaro sirds –
Tas nezūd. Tas paliek.
Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus!
Ozolnieku novada
pašvaldība

AICINĀM AR PAŠVALDĪBU SAZINĀTIES ATTĀLINĀTI
Saistībā ar epidemioloģiskās drošības pasākumu pastiprināšanu pašvaldības darbs norit
daļēji attālināti un aicinām iedzīvotājus pašvaldības iestādes apmeklēt īpašas nepieciešamības
gadījumā un ievērot sekojošus piesardzības pasākumus:

Ienākot pašvaldības telpās, jādezinficē rokas un jālieto sejas aizsargmaska, un jāievēro 2 metru distance!
Pašvaldības iestādes nedrīkst apmeklēt, ja jums noteikta pašizolācija,
mājas karantīna vai izolācija, kā arī, ja
jūtat elpceļu infekcijas slimības pazīmes!

KONTAKTI ATTĀLINĀTAI
SAZIŅAI AR PAŠVALDĪBU:
KANCELEJA
Tālr. 63050241, e-pasts: ozolnieki@ozolnieki.lv
DZIMTSARAKSTU NODAĻA
Tālr. 63084709, e-pasts: dzimts@ozolnieki.lv
BĀRIŅTIESA
Tālr. 66047860, e-pasts: barintiesa@ozolnieki.lv
IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DAĻA
Tālr. 29844955,
e-pasts: eliza.rekunenko@ozolnieki.lv
SOCIĀLAIS DIENESTS
Tālr. 63084705, e-pasts: soc.dienests@ozolnieki.lv
BŪVVALDE
Visus pakalpojumus var saņemt elektroniski būvniecības informācijas sistēmā
www.bis.lv, sazinoties pa tālruni vai e-pastu:
buvvalde@ozolnieki.lv

NOVADA BĒRNI
VARĒS SAŅEMT
ZIEMASSVĒTKU PACIŅAS
Ozolnieku novada pašvaldība parūpējusies par 1330 saldumu paciņu nodrošināšanu Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamajiem, vispārizglītojošo skolu
1.–4. klases skolēniem, kā arī tiem bērniem, kuri ir deklarēti
Ozolnieku novadā un sasnieguši 1,5 gadu vecumu, bet vēl
nav uzsākuši apmeklēt pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādes vai apmeklē privātās pirmsskolas izglītības iestādes.
Par saldumu paciņu saņemšanas veidu, saskaņā ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem, bērniem, kuri neapmeklē Ozolnieku novada izglītības iestādes, ziņosim Ozolnieku novada mājaslapā www.ozolnieki.lv un Facebook
kontā @Ozolniekunovads.
Izglītības nodaļas informācija

Arvīds Račinskis, tālr. 20016983,
e-pasts: arvids.racinskis@ozolnieki.lv
Olga Ozoliņa, tālr. 20036140,
e-pasts: olga.ozolina@ozolnieki.lv

JAUTĀJUMIEM
PAR ATTĀLINĀTO
MĀCĪBU PROCESU

Jautājumus un ierosinājumus
par attālināto mācību procesu
Ozolnieku novada izglītības iestādē
aicinām sūtīt uz e-pastu: macibas.
info@ozolnieki.lv, norādot skolu,
kurā mācās jūsu bērns.

ATTĪSTĪBAS UN PROJEKTU DAĻA
Inese Baumane, tālr. 26516231,
e-pasts: inese.baumane@ozolnieki.lv
KASE
Olita Dūmiņa, tālr. 63084717,
e-pasts: olita.dumina@ozolnieki.lv
SAIMNIECĪBAS DAĻA
Artūrs Semjonovs, tālr. 29766177,
e-pasts: arturs.semjonovs@ozolnieki.lv
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PALIELINĀTS BĒRNU UN JAUNIEŠU VASARAS
PII “SAULĪTE” VADĪTĀJA
SAŅEM TIESĪBSARGA BIROJA NOMETŅU PROJEKTU LĪDZFINANSĒJUMS
29. oktobra domes sēdē tika pieATZINĪBAS RAKSTU
ņemts lēmums grozīt Ozolnieku
Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” (turpmāk
PII “Saulīte”) vadītāja Inese Jumīte
saņēmusi Atzinības rakstu Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja,
apvienības “Apeirons” un Latvijas Nacionālās bibliotēkas rīkotajā
konkursā “Gada balva cilvēku ar
invaliditāti atbalstam”. I. Jumītes
ieguldījums izcelts nominācijā “Nodarbinātības veicinātājs” individuālā snieguma kategorijā. PII “Saulīte” vadītāju konkursam pieteica
Evija Leimane. Pieteikumā E. Leimane uzsvērusi I. Jumītes degsmi
un sirsnību, PII “Saulīte” nodrošinot sešas izglītības programmas,
kurās uzņem izglītojamos ar dažādiem veselības sarežģījumiem. Tā
Ineses Jumītes vadītajā PII visiem
ir vienlīdzīga iespēja apgūt pirmo
izglītības posmu. Tiesībsargs Juris

Jansons novadniecei izsaka pateicību par dzīves kvalitātes veicināšanu
cilvēkiem ar invaliditāti, rādot labu
piemēru Latvijas sabiedrībai.
Izglītības nodaļas informācija

Zemgales Latviešu strēlnieku biedrība (ZLSB)
informē, ka tās rīkotajā eseju/referātu konkursā “Latviešu strēlnieku mantojums XXI gadsimtā” uzvarējis arī Ozolnieku vidusskolas
9. klases skolnieks Jānis Vaškevics. Viņš žūriju
pārliecināja ar referātu “Miera līgums starp Latviju un Krieviju” (skolotājs Dāvis Strupulis). Otra
uzvarētāja gods ticis Aknīstes vidusskolas skolniecei. Skolēnu darbus
vērtēja vēstures profesors Guntis Zemītis, vēstures doktors Uldis Neiburgs un vēsturnieks Māris Ribickis.

PALDIES IEDZĪVOTĀJIEM
PAR BALSOŠANU!
Izsakām pateicību iedzīvotājiem par aktīvu balsošanu Sabiedrības integrācijas fonda īstenotajā
konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020”!
Pateicoties jūsu aktivitātei, Zemgales reģionā
Ozolnieku novads ierindojies pirmajā vietā! Šis rezultāts būs būtisks tālākajā novadu sacensībā.
Balsojuma rezultāts apskatāms šeit:
https://www.vietagimenei.lv/rezultati/.

IEDZĪVOTĀJI VĀC PARAKSTUS,
LAI MUDINĀTU STEIDZAMI
RAST AUTOCEĻA A8
ŠĶĒRSOŠANAS RISINĀJUMU

Novada iedzīvotāji sabiedrības iniciatīvu platformā www.manabalss.lv
uzsākuši parakstu vākšanu par autoceļa A8 droša šķērsojuma nodrošinājumu krustojumā Rīga–Brankas–Jelgava. Savāktos parakstus plānots iesniegt
Satiksmes ministrijai un VAS “Latvijas Valsts ceļi”.

novada bērnu un jauniešu vasaras
nometņu projektu konkursa nolikumu, mainot pašvaldības līdzfinansējuma noteikšanas kārtību.
Turpmāk līdzfinansējums tiks noteikts proporcionāli bērnu skaitam,
nometnes veidam (dienas vai diennakts nometne) un nometnes ilgumam. Pieņemts arī papildu līdzfinansējumu piešķirt par bērnu ar
invaliditāti. Turpmāk līdzfinansējums tiks piešķirts pēc formulas
F = B x D x N, kur:
F – kopējais piešķirtais līdzfinansējums;
B – bērnu skaits nometnē;
D – nometnes dienu skaits līdz
7 dienām;
N – maksimālais konstantais finansējums vienam bērnam
dienā:
• 7,00 eiro dienas nometnei;
• 10,00 eiro bērnam ar īpašām
vajadzībām dienas nometnei;
• 15,00 eiro diennakts nometnei;
• 20,00 eiro bērnam ar īpašām
vajadzībām diennakts nometnei.

Projektu konkursa mērķis ir
izvēlēties Ozolnieku novadā deklarētajiem bērniem un jauniešiem
piemērotākās un atbilstošākās vasaras nometnes, kā arī veicināt un
atbalstīt izglītības iestāžu, pašvaldības institūciju, sabiedrisko organizāciju un citu juridisku personu
iniciatīvu bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu izstrādē un
realizācijā vasaras periodā.
Līdz šim maksimālais nometnes
līdzfinansējums vienai nometnei
bija 500 eiro. 2020. gada vasarā,
izmantojot pašvaldības piešķirto
līdzfinansējumu, tika realizētas
trīs nometnes bērniem vecumā no
5 līdz 25 gadiem. Notika SIA “Pieci

masti” organizētā nometne “Mazais mastotājs”, Ozolnieku novada
daudzbērnu ģimeņu biedrības nometne “Laukiem būt! – iespējas laukos” un biedrības “Tuvu” nometne
“Tuvu 2020”.
Nākamās vasaras bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu pieteikumus varēs iesniegt no
2021. gada 15. marta līdz 1. aprīlim.
Tie būs jāiesniedz Ozolnieku novada domē vai jānosūta pa pastu ierakstītā vēstulē uz adresi: Ozolnieku
novada pašvaldība, Stadiona iela 10,
Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018.
Izglītības nodaļas informācija

BĒRNA VECĀKI IZSAKA PATEICĪBU SKOLOTĀJAI
PAR VIŅU ATVASES DZĪVĪBAS GLĀBŠANU
Ozolnieku vidusskolas 1.a klases skolēna
Bruno Krastiņa vecāki izsaka pateicību klases skolotājai Laurai Dzalbei un skolas medmāsai Silvijai Putniecei par dēla izglābšanu.
Puisēns bija neveiksmīgi aizrijies ar eiro monētu
un nespēja elpot. Skolotāja L. Dzalbe zēnu steidzami
aizveda pie medmāsas, un abām kopā, ātri un prasmīgi rīkojoties kritiskajā situācijā, izdevās atbrīvot
bērna elpceļus.
Krastiņu ģimene no sirds pateicas gan skolotājai,
gan medmāsai par bezbailīgu un veiksmīgu pirmās

palīdzības sniegšanu Bruno, kurš pēc negadījuma ātri
atguvās un spēja turpināt mācības tajā pašā dienā.
Krastiņu ģimene arī rosina šo gadījumu izcelt kā
pozitīvo piemēru skolā, kas apliecina, cik nozīmīgas
ir pedagogu zināšanas pirmās palīdzības sniegšanā.
Jānis Krastiņš: “Mēs ģimenē uzskatām, ka šajā laikā, kad valstī noteikts ārkārtas stāvoklis un sabiedrībā
valda depresīvs noskaņojums, par šādiem gadījumiem
ir jārunā un jāpasaka publiska pateicība. Tiešām esam
no sirds pateicīgi skolotājai Laurai Dzalbei un medmāsai Silvijai Putniecei!”
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NOTIKUMI SPORTĀ

VALSTS SVĒTKU KONKURSS “APKĀRT LATVIJAI”
No 11. līdz 18. novembrim norisinājās pašvaldības rīkots konkurss
“Apkārt Latvijai”. Konkursa dalībniekiem, skrienot, braucot ar velo
vai pastaigājoties, savu viedtālruņu
sporta aplikācijas kartē bija jāiezīmē Latvijas kontūra. Konkursa dalībnieki sava veikuma ekrānšāviņus
rīkotājiem iesūtīja gan no Ozolnieku novada, gan Jelgavas, gan Rīgas
teritorijas. Kopumā tika iesūtīti
26 ekrānšāviņi. Garākā paveiktā
distance bija vairāk nekā 27 kilometri. Konkursa uzvarētājus noteica izloze. Šoreiz tie bija Dzintars
Vaivods, Inga Ozola, Juris Kļaviņš,
Ieva Leikarte (27 km), PII “Bitīte”
un Ozolnieku Sporta skolas airētāji.
Uzvarētāji balvās saņēma kliņģerus
viņu valsts svētku galdam. Papildus
trīs kliņģerus saņēma dalībnieki,
kuri izcēlās ar radošumu, precizitāti
un īpašu centību.

No kreisās balvas saņēmēja Inga Ozola un
komandas biedrenes Sintija Kučere, Kitija Zariņa

Viens no dalībnieku iesūtītajiem
ekrānšāviņiem
Ozolnieku Sporta skolas
airētāju komandas balvas
saņēmējs Mārcis Laidiņš

SPININGOŠANAS
KONKURSS

VINGRO
VINGRO
VINGROKATRU
KATRU
KATRUDIENU!
DIENU!
DIENU!
Katru
Katru
Katrupirmdienu,
pirmdienu,
pirmdienu,plkst.
plkst.
plkst.7.00,
7.00,
7.00,
novada
novada
novadaFacebooka
Facebooka
Facebookakontā
kontā
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@Ozolniekunovads
@Ozolniekunovadstiek
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publicēts
publicēts
publicētsjauns
jauns
jauns15
15
15minūšu
minūšu
minūšuilgs
ilgs
ilgs
rīta
rīta
rītavingrošanas
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video.
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28. novembrī Iecavas upē pie Garozas pamatskolas no “Velna grāvja” uz augšu līdz mājām
“Segļi” notika sacensības spiningošanā no krasta
ar mākslīgo mānekli. Sacensībās piedalījās ap
20 dalībnieku.
Pirmo vietu izcīnīja Andris Justovičs ar 72 cm
garu līdaku. Andrim pieķērās vēl lielāks loms, bet
to neizdevās izcelt krastā.
5. decembrī sacensības tiks organizētas vēlreiz.

Katru
Katru
Katrunedēļu
nedēļu
nedēļucits
cits
citstreneris
treneris
trenerisun
un
un
jauna
jauna
jaunatreniņprogramma!
treniņprogramma!
treniņprogramma!
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Visi
Visi
vingrojumi
vingrojumi
vingrojumi
izpildāmi
izpildāmi
izpildāmi
mājās,
mājās,
mājās,
bez
bez
bez
īpaša
īpaša
īpaša
aprīkojuma!
aprīkojuma!
aprīkojuma!

Spiningošanas sacensību uzvarētājs
Andris Justovičs ar lomu

OZOLNIEKU SPORTA
SKOLĀ NORIT
KAPITĀLAIS REMONTS
Ozolnieku Sporta skolā (turpmāk OSS) turpinās vērienīgi sporta zāles atjaunošanas remontdarbi. Remontdarbi ir sen gaidīts notikums
OSS, un tie turpināsies arī nākamajā gadā, jo interjera arhitektes Karīnas Hailovas izstrādātais vizuālās identitātes koncepts paredz atjaunot un modernizēt lielāko daļu OSS telpu.
Līdz šim jau ir pabeigti darbi pie zāles
veco koka griestu demontāžas, atsedzot
jumta pārsedzes, atjaunojot griestu un
zāles sienu krāsojumu. Šonedēļ tiks pabeigta jauna, moderna apgaismojuma
uzstādīšana pie sporta zāles griestiem.
Novembra beigās uzsākti sporta zāles tribīņu remontdarbi. Tribīnes piedzīvos kapitālo remontu. Tiks mainīts
to grīdas segums, izlīdzināti pakāpieni,
nomainītas margas un, galvenais, paredzēta modernu un ērtu atzveltnes krēslu uzstādīšana skatītāju ērtībām. Tribīņu augšējā daļā tiks izveidots skrejceļš
ar divām joslām, nodrošinot papildu
treniņu vietu iekštelpās.
Pārvērtības notiks arī otrā stāva
vestibilā, kas pārtaps par konferenču/

mazo sporta zāli. Daudzfunkcionālā
telpa varēs kalpot par konferenču/sēžu
rīkošanas vietu vai par izklaidējošu
vai izglītojošu pasākumu telpu sporta
nometņu audzēkņiem. Par rekreācijas
zonu – galda tenisa mačiem, sporta
spēļu vērošanai lielajā zālē no sēdēšanai pielāgotām logu nišām. Par mazo
sporta zāli – iesildīšanās/atsildīšanās
telpu sportistiem.
Lai varētu uzskatīt, ka OSS lielās
sporta zāles kapitālais remonts ir izdevies, jāīsteno nākamā gada lielais
mērķis – pilnībā nomainīt sporta zāles
grīdas segumu.
Ozolnieku Sporta skolas direktora
pienākumu izpildītājs Artis Ozols
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VIDES LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Pie PII “Zīlīte”
filiāles Stadiona
ielā 10 uzstādīts
jauns soliņš

Jaunas rotaļu
iekārtas
uzstāda Salgales
pamatskolas
rotaļu laukumā

PII “Zīlīte” uzstādīta jauna lapenīte un virkne jaunu rotaļu iekārtu

Jaunas rotaļu iekārtas uzstādīs arī pie Ozolnieku ezera

Noslēgts līgums ar SIA “Mitbau AC” par gājēju kustības
organizācijas un autostāvlaukuma izbūvi autoceļa P100 un
Iecavas krastmalas ielas piegulošajā teritorijā Ozolniekos

Notikusi stāvlaukuma pārbūve pie Ozolnieku vidusskolas, uzlabojot satiksmes organizāciju un drošību

Turpinās Branku celiņa būvniecība

Turpinās Atpūtas ielas būvniecība Ānē

Vasaras nogalē un rudens sākumā
Ozolnieku Tautas namā norisinājās
lielās zāles remonts. Tika sakārtoti
un salaboti vizuāli defekti griestos
un sienās, nomainīta elektroinstalācija, uzšūti jauni aizkari zāles logiem,
sakārtotas skatuves dežūrgaismas,
iegādāti papildu prožektori un iekārtas četras skaistas lustras. Tautas
nama zāle ir ieguvusi jaunu, gaišu
ietērpu. Šobrīd tiek gaidīta pasākumu ierobežojumu atcelšana, lai jaunā
zāle varētu vērt durvis iedzīvotājiem
un viesiem.
Ozolnieku Tautas nama direktore
Madara Griba

Foto: Aigars Dāboliņš

OZOLNIEKU TAUTAS NAMA ZĀLĒ NOSLĒDZIES REMONTS
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Paziņojums par izsoli
Ozolnieku novada domes Iepirkumu un izsoļu komisija rīko nekustamā īpašuma Rīgas ielā 24 Ozolniekos Ozolnieku pagastā Ozolnieku novadā, kadastra
Nr. 5466 001 0784, kura sastāvā ir zemes vienība 0,9426 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5466 001 354, atkārtotu rakstisku izsoli ar augšupejošu soli.
Izsoles dalībnieki pieteikumu izsolei var iesniegt, sākot no 2020. gada 25. novembra, līdz 2020. gada 28. decembrim plkst. 10.00 Ozolnieku novada pašvaldības kancelejā (2. kabinetā) Stadiona ielā 10 Ozolniekos Ozolnieku novadā, nosūtot pa pastu vai
kurjerpastu vai iesniedzot elektroniski uz e-pastu: ozolnieki@ozolnieki.lv. Izsole notiks
2020. gada 28. decembrī plkst. 10.05 Ozolnieku novada pašvaldības ēkas domes sēžu
zālē Stadiona ielā 10 Ozolniekos.
Nekustamā īpašuma sākumcena (nosacītā cena) ir 320 000,00 EUR (trīs simti divdesmit tūkstoši eiro).
Izsoles dalībniekam pirms izsoles ir jāsamaksā nodrošinājums 10% apmērā
no izsolāmās mantas nosacītās cenas, t. i., 32 000,00 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši eiro). Nodrošinājuma samaksa veicama Ozolnieku novada domes kontā
Nr. LV72HABA0551001405027, A/S Swedbank, kods: HABALV2X, ar atzīmi “Nekustamā
īpašuma – Rīgas ielā 24 Ozolniekos Ozolnieku pagastā Ozolnieku novadā – izsoles nodrošinājums”. Izsoles uzvarētāja iemaksātais nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma summā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.ozolnieki.lv, kā arī Ozolnieku novada
pašvaldībā (Stadiona ielā 10 Ozolniekos Ozolnieku novadā) darba laikā. Izsoles uzvarētājam jāsamaksā tā piedāvātā augstākā cena viena mēneša laikā no izsoles norises
dienas, tās iemaksu veicot pašvaldības kontā. Uz izsolāmo mantu nav personu ar
pirmpirkuma tiesībām.
Kontaktpersona: Iepirkumu un izsoļu komisijas priekšsēdētāja Svetlana Krūmiņa,
tālr. 63084708, e-pasts: svetlana.krumina@ozolnieki.lv.
Ozolnieku novada domes Iepirkumu un izsoļu komisija rīko nekustamā īpašuma Kopiela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, kadastra
Nr. 5466 001 0788, kura sastāvā ir zemes vienība 0,2571 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 5466 001 0788 un būve ar kadastra apzīmējumu 5466 001 0788 001,
jauktu izsoli ar augšupejošu soli.
Izsoles dalībnieki savus piedāvājumus var iesniegt, sākot no 2020. gada 27. novembra, līdz 2020. gada 28. decembrim plkst. 10.00 Ozolnieku novada pašvaldības kancelejā (2. kabinetā) Stadiona ielā 10 Ozolniekos Ozolnieku novadā. Piedāvājumi tiks atvērti
2020. gada 28. decembrī plkst. 10.15 Ozolnieku novada pašvaldības ēkas sēžu zālē
Stadiona ielā 10 Ozolniekos. Nekustamā īpašuma sākumcena ir 25 000,00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši eiro). Maksāšanas līdzekļi – 100% eiro. Izsoles dalībniekam
pirms izsoles ir jāsamaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas,
t. i., 2500,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti eiro) apmērā Ozolnieku novada domes kontā
Nr. LV72HABA0551001405027, A/S Swedbank, kods: HABALV22 ar norādi “Nodrošinājums nekustamā īpašuma Kopiela 2 Ozolniekos Ozolnieku pagastā Ozolnieku novadā izsolei”. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tīmekļvietnē www.ozolnieki.lv, kā arī Ozolnieku
novada pašvaldībā (Stadiona ielā 10 Ozolniekos Ozolnieku novadā) darba laikā. Izsoles
uzvarētājam jāsamaksā tā piedāvātā augstākā cena viena mēneša laikā no izsoles norises dienas, tās iemaksu veicot pašvaldības kontā. Uz izsolāmo mantu nav personas
ar pirmpirkuma tiesībām. Kontaktpersona: Iepirkumu un izsoļu komisijas priekšsēdētāja Svetlana Krūmiņa, tālr. 63084708, e-pasts: svetlana.krumina@ozolnieki.lv.
Iepirkumu un izsoļu komisija

PAŠVALDĪBAS POLICIJA BRĪDINA PAR VILTUS
ATKRITUMU IZVEŠANAS BIZNESU

Pašvaldības policija aicina
iedzīvotājus būt vērīgiem un
neuzticēt atkritumu izvešanu nezināmiem pakalpojuma
sniedzējiem, kas to piedāvā
veikt par vilinoši zemu cenu.
Policijas redzeslokā nonākuši
gadījumi, kad viltus atkritumu
izvedēji tos izmet mežā, nevis
ved uz atkritumu poligonu.
Piemēram, 20. oktobrī Ozolnieku novada Pašvaldības policija saņēma informāciju, ka mežā izmesti
automašīnu vējstikli un autoriepas.
Pašvaldības policijas darbinieki

apsekoja norādīto meža teritoriju
un konstatēja astoņu automašīnu
vējstiklus, sešu automašīnu gumijas riepas, kā arī dažādus sadzīves
atkritumus. Uz viena automašīnas
vējstikla atradās tehniskās apskates uzlīme. Pēc šīs uzlīmes policija
noskaidroja automašīnas marku un
tās īpašnieku. Sazinoties ar spēkrata
īpašnieku, tika noskaidrots autoserviss, kurā viņa automobilim veica
vējstikla nomaiņu. Lai noskaidrotu,
kā atkritumi nonāca mežā, Pašvaldības policija sazinājās ar autoservisa darbinieku. Viņš policijai skaidroja, ka vējstiklus un riepas uzticējis

aizvest personai, kura par noteiktu
naudas summu piedāvāja sniegt atkritumu izvešanas pakalpojumus,
neskaidrojot, kur tie nonāks.
Lai novērstu piesārņojumu,
autoserviss izveda no meža atkritumus, kas tur nonāca no viņu
uzņēmuma, tāpēc administratīvā
pārkāpuma process nav uzsākts.
Taču Pašvaldības policija rosina
īpaši kritiski izvērtēt šķietami lētus atkritumu izvešanas piedāvājumus.
Ozolnieku novada Pašvaldības
policijas informācija

Paziņojums par cirsmas izsoli
Ozolnieku novada domes Iepirkumu un izsoļu komisija rīko Ozolnieku novada
pašvaldībai piederošas cirsmas Salgales pagastā Ozolnieku novadā (kvartāla Nr. 1,
nogabala nr. 1) rakstisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles dalībnieki savus piedāvājumus var iesniegt, sākot no 2020. gada 3. decembra, līdz 2020. gada 18. decembrim
plkst. 10.00 Ozolnieku novada pašvaldības kancelejā Stadiona ielā 10 Ozolniekos Ozolnieku novadā. Piedāvājumi tiks atvērti 2020. gada 18. decembrī plkst. 10.05 Ozolnieku
novada pašvaldības ēkā, domes sēžu zālē, Stadiona ielā 10 Ozolniekos.
Kokmateriālu nosacītā cena jeb izsoles sākumcena 2250,00 EUR (divi tūkstoši
divi simti piecdesmit eiro).
Izsoles dalībnieki iemaksā nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t. i., 225,00 EUR (divi simti divdesmit pieci eiro), norādot tā iemaksas mērķi:
“Cirsmas izsoles nodrošinājums”. Ozolnieku novada pašvaldības reģistrācijas
Nr. 90001623310 sekojošos kontos:
– A/S SEB bankas kontā – LV37UNLA0050021742929 vai
– A/S Swedbank kontā – LV72HABA0551001405027.
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
vienas nedēļas laikā no izsoles protokola parakstīšanas dienas, tās iemaksu veicot
pašvaldības kontā.
Kontaktpersonas: par izsoles noteikumiem – Iepirkumu un izsoļu komisijas priekšsēdētāja S. Krūmiņa, tālr. 63084708, e-pasts: svetlana.krumina@ozolnieki.lv, un par
pārdodamās cirsmas apskati dabā – Salgales pagasta pārvaldniece E. Segliņa,
tālr. 63085677 vai 29166492, e- pasts: eva.seglina@ozolnieki.lv.

SOCIĀLI MAZAIZSARGĀTAS
PERSONAS VAR SAŅEMT
BEZMAKSAS SEJAS AIZSARGMASKAS
Ozolnieku novada Sociālais dienests saņēmis valsts sagādātās sejas
maskas, kas tiek dalītas iedzīvotājiem, kuriem noteikts trūcīgas vai
maznodrošinātas personas statuss,
kā arī tiem, kuri uzturas dienas aprūpes centrā vai saņem aprūpes mājās pakalpojumu.
Trūcīgie un maznodrošinātie
Ozolnieku novada iedzīvotāji valsts
nodrošinātās maskas var saņemt pie
sociālajiem darbiniekiem, kad persona atjauno vai no jauna formē trū-

cīgas vai maznodrošinātas personas
statusu, kā arī tās var saņemt pēc iepriekšēja pieraksta, sazinoties ar sociālajiem darbiniekiem pa tālruņiem:
Maija Āriņa 20001949;
Daina Ivulāne 25402922;
Līga Krūmiņa 26385805.
Ieejot Sociālā dienesta telpās, obligāti jālieto sejas aizsargmaska un
jāievēro citas epidemioloģiskās drošības prasības.
Ozolnieku novada pašvaldības
Sociālā dienesta informācija

ATJAUNOS IECAVAS
UPES PLŪSMU
VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” informējusi pašvaldību, ka līdz novembra beigām plāno izsludināt būvdarbu iepirkumu Iecavas upes atjaunošanas darbu īstenošanai
Ozolnieku novada teritorijā.
Būvdarbi tiks veikti ERAF projekta “Valsts nozīmes ūdensnotekas Iecava, ŪSIK kods 384:01, pik.
13/70-197/90, atjaunošanas darbi
Ozolnieku novadā” ietvaros, un
tos plānots sākt 2021. gada pavasa-

rī. Būvdarbu gaitā notiks vērienīgi
upes tīrīšanas un ar plūsmas atjaunošanu saistīti darbi.
Jau iepriekš ziņots, ka valsts nozīmes ūdensnotekas Iecava posms
Ozolnieku novada teritorijā jau

ilgstoši ir piesērējis, tajā konstatēts
liels aizaugums un nosprostota
upes gultne. Iecava nefunkcionē
atbilstoši Latvijas būvnormatīvos
noteiktajām prasībām, ir ierobežota meliorācijas sistēmu darbība, kas
degradē apkārtējās teritorijas un
rada plūdu draudus Jelgavas pilsētā,
Jelgavas un Ozolnieku novados.
Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa
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OZOLNIEKU VIDUSSKOLA

Ozolnieku vidusskolai aizejošais
2020. gads ir bijis negaidītiem pārbaudījumiem un izaicinājumiem
pilns laiks. Pandēmijas dēļ ieviestais ārkārtas stāvoklis un attālinātās
mācības ikvienu pedagogu piespieda “iziet no komforta zonas” un ļoti
īsā laikā apgūt attālinātā darba metodes, jaunas IT un komunikāciju
prasmes. Gan pavasara, gan rudens
sarežģītajā mācību procesā esam
liecinieki pedagogu pašaizliedzīga-

jam darbam un esam guvuši apliecinājumu tam, ka skolotāji ir gatavi
pozitīvām pārmaiņām un izaicinājumiem izglītībā, skolas kolektīvs ir
saliedēts radošam darbam, atsaucīgi sadarbojas ar kolēģiem, atbalsta
cits citu, kopā īsteno daudzveidīgas
idejas, lai mācības skolēniem kļūtu
arvien interesantākas un aizraujošākas.
Prieks, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir pieaudzis skolēnu

skaits ne tikai sākumskolas, bet arī
vidusskolas klasēs – kopumā septembrī mācības skolā uzsāka teju
660 skolēnu. Ievērības cienīgs ir
fakts, ka šogad pirmo reizi skolas
vēsturē ir piecas pirmās klases. Augustā topošajiem pirmklasniekiem
organizējām adaptācijas nedēļu,
kas viņiem bija lieliska iespēja neformālākā gaisotnē iepazīt jaunos
klasesbiedrus, skolotājus, interešu
pulciņus un skolu. Mazie pirmklasnieki ir tie, kuri ar jaunajiem
kompetenču pieejas principiem iepazinās jau pirmsskolā. Septembrī
jauno saturu sāk īstenot visu Latvijas skolu 1., 4., 7. un 10. klašu skolēni. Saskaņā ar tiem arī mūsu skolas
4. klašu skolēni par diviem gadiem
agrāk nekā līdz šim sāk mācīties
otro svešvalodu un apgūst jaunu
mācību priekšmetu Datorika. Jauni mācību priekšmeti ir arī 7. klašu
skolēniem – Inženierzinības, Teātra
māksla un Dizains un tehnoloģijas.
Svarīgs šis 1. septembris bija 9. kla-

TETELES PAMATSKOLA

Šogad Teteles pamatskolā ir izdevies pilnveidot un
labiekārtot mācību vidi gan skolas iekštelpās, gan apkārtnē, padarot skolu vēl skaistāku un mājīgāku. Mācību procesā un skolas ikdienā vairāk uzmanības pievēršam ne tikai kompetenču pieejas īstenošanai, bet arī
veselīgam dzīvesveidam. Kopīgi vairāk laika pavadām
svaigā gaisā, apgūstam veselīgus paradumus ikdienā
un mācāmies stiprināt imunitāti. Visi kopā šogad esam

šu absolventiem – skolēniem, kuri
izvēlējušies Ozolnieku vidusskolas
vispārējās vidējās izglītības programmas piedāvājumu, kas ir atšķirīgs no citu skolu piedāvājuma.
10. klasē tiks apgūti obligātie mācību priekšmeti. 11. un 12. klasē viņi
padziļināti mācīsies paša izvēlētos
mācību priekšmetus no skolas piedāvātās padziļināto un specializēto
mācību priekšmetu kopas, ko tēlaini dēvē par izvēļu grozu, – kultūra
un māksla, dizains un tehnoloģijas,
sociālās zinātnes, ķīmija, bioloģija.
Arī specializētos priekšmetus skolēni izvēlējušies atbilstoši savām
interesēm un nākotnes plāniem.
Populārākie izvēles priekšmeti šā
gada desmitklasnieku vidū – uzņēmējdarbības pamati, psiholoģija un
lietišķā angļu valoda.
Ar pašvaldības atbalstu tiek pilnveidota izglītības iestādes materiāltehniskā bāze, uzlabots stadions
un basketbola laukumi, izveidoti
volejbola laukumi. Mācību procesā

skolēni izmanto datorklases, kurās
uzstādīti jauni datori, iegādāti 3D
printeri un cita IT tehnika. Skolā ir
aktīva klašu un sabiedriskā dzīve,
darbojas daudzveidīgi interešu izglītības pulciņi. Ar skolēniem strādā karjeras konsultants, atbalstu
sniedz skolas sociālais pedagogs un
psihologs. Ar nepacietību gaidām
iespēju atsākt starptautisko sadarbību Erasmus+ projektu ietvaros.
Dzīve un darbs pandēmijas apstākļos katru dienu pārbauda mūsu
cilvēciskās īpašības – izturību, drosmi un godaprātu. Ģimenes, kolēģu
un līdzcilvēku atbalsts, iejūtība un
sapratne dod cerību un spēku tikt
pāri grūtībām.
Tāpēc visiem skolēniem, skolotājiem, vecākiem un Ozolnieku
novada iedzīvotājiem 2021. gadā
novēlu būt sīkstiem, bet iejūtīgiem,
atbalstīt citam citu – lai mums visiem veiksmīgs gads!
Ozolnieku vidusskolas direktore
Dina Tauriņa

GAROZAS PAMATSKOLA

iemācījušies ar izglītojamajiem un viņu vecākiem
sazināties attālināti, nodrošinot mācību procesa
nepārtrauktību arī ārkārtas situācijās.
Šajā mācību gadā lielāka
uzmanība tiek pievērsta arī
bērnu kompetenču, spēju
un talantu apzināšanai,
dažādu iespējamo nākotnes profesiju iepazīšanai.
Kuplā skaitā skolā darbojas
arī jaunie žurnālisti, nostiprinot zināšanas dzimtajā valodā un apgūstot fotografēšanas knifus. Skolā
ienākot, skatu priecē skaisti noformētas jauniešu radošo darbu izstādes.
Saviem kolēģiem izglītības jomā novēlam neizsīkstošu optimismu un radošumu dažādās dzīves situācijās,
jauniešiem – zinātkāri un sadarbību, bet visiem novadniekiem – pacietību ikdienas izaicinājumos un dzīvesprieku!
Teteles pamatskolas kolektīva vārdā,
Teteles pamatskolas direktors Valdis Bogdanovs

Šis gads bija neparasts, dīvains un pārbaudījumu pilns. Lai kāds tas bija,
skolas darbu tas neapstādināja. Attālināti vai klātienē – tas tomēr visu laiku turpinās. Pārbaudījums bija tas, ka ikdienas ritms tika izjaukts, lielāka
slodze bija ģimenēm, skolēniem un skolotājiem. Sākoties pārmaiņām, bija
papildus jāapgūst tehnoloģijas, lai pilnvērtīgāk un kvalitatīvāk organizētu
attālināto mācību procesu. Skolēniem tajā laikā pietrūka klātienes sadarbības gan ar klasesbiedriem, gan skolotājiem. Par to liecināja viņu iesūtītās
sirsnīgās vēstules. Šis gads paliks atmiņā ar to, cik apzinīgi, spējīgi un izturīgi mēs protam būt un kā mēs spējam pielāgoties ārkārtas situācijai.
Ticiet brīnumam! Esiet atbildīgi pret sevi un sabiedrību, tad viss labais
piepildīsies un mēs atkal varēsim kopā mācīties, strādāt un svinēt svētkus!
Garozas pamatskolas direktore Dina Štelmahere

SALGALES PAMATSKOLA
Kad gads tuvojas beigām, neviļus nākas vērtēt, kāds
tas ir bijis. Aizejošais droši vien lielākai daļai cilvēku
liksies slikts, īpaši tiem, kurus skārušas veselības vai
biznesa problēmas. Salgales skolas saimei tas prātā
paliks ar daudz un dažādiem izaicinājumiem – skolas
darba pārkārtošana īslaicīgam un tālākam laika posmam, jauns mācību saturs, vairāki jaunievedumi, atjaunotas telpas, iegādāti mācību līdzekļi, labiekārtots
pagalms, jauni skolotāji. Viss labais, jaunais, interesantais paliks atmiņā ilgāk nekā pandēmija, attālinātās mācības un citi ierobežojumi. Jaunais gads atnāks
ar jauniem izaicinājumiem, kas tieši skars skolas darbu. Bet tas jau būs cita gada stāsts…

Jauns sākums, mīlestības solījumi un cerības
gaišākai nākotnei – tās ir domas, kas nāk prātā, domājot par jaunā gada iestāšanos. Tie ir solījumi, ko
solām paši sev, un jauni mērķi, ko nospraužam. Tāpat
tie ir arī solījumi, ko solām citiem, – vienalga vai tie ir
skaļi pateikti vai klusībā savos prātos paturēti.
Lai Jaunais gads ikvienam sirdī iemet baltu zvaigžņu klēpi, kas sniedz brīnumainu spēku!
Lai rokas un prāts gurst tīkamā darbā, bet spēkus
lai atjauno tuvu un mīļu cilvēku klātbūtne!
Izdošanos un vēlmju piepildījumu!
Salgales pamatskolas direktore
Irēna Pauloviča
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2020. gads Ozolnieku novada PII “Bitīte” bijis
pārmaiņu gads – sākot ar pedagoģiskā procesa
pārmaiņām un beidzot ar izglītības procesa organizēšanas kārtības pārmaiņām. Pārmaiņas
ir sava veida grūtības, un grūtības, kā zināms,
dara mūs stiprākus. Arī 2020./2021. mācību
gads iesācies uz pārmaiņu “nots”, bet, tā kā visi
esam kļuvuši saliedētāki un elastīgāki, saprotot,
ka sadarbojoties spējam tikt galā ar jebko, jūtamies drošāki un par sevi pārliecinātāki. Vēlam,
lai mums visiem 2021. gads pilns miera, veselības, mīlestības, prieka un zināšanu! Lai mums
visiem tik daudz veselības, lai justos laimīgi paši
un varētu parūpēties par tiem, kam vajadzīga
palīdzība, lai mums visiem tik priecīga ikdiena,
ka spējam arī apkārtējos iepriecināt, lai mīlestības pilna sirds, kas dod iedvesmu dalīties un
no dalīšanās ar citiem pildās ar prieku. Lai pāri
visam ir mierīgs prāts un pārliecība, ka viss, kas
notiek, notiek uz labu! Un ja tas viss būs – būsim
atvērti jaunām zināšanām, ko iegūt un ko nodot
tālāk.
Pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” vadītāja
Liene Medne

PII “SAULĪTE”

Atskatoties uz aizvadītā gada
veikumu un izvērtējot to, gribas
izcelt labo – veiksmes, panākumus, jauninājumus, gandarījumu
un prieku. Nav nozīmes, vai tās
ir lielas lietas vai pavisam sīki un
šķietami nenozīmīgi sīkumi.
Laiks ir aizritējis, aktīvi darbojoties, mācoties, dodoties pieredzes

apmaiņās, daloties savās zināšanās
un pieredzē.
Augsti vērtējam iespēju piedalīties projektā “Skola 2030”, šie aprobācijas gadi pedagogiem deva stabilu
ievirzi, pamatu, uz kura atsperties.
Gūtā atziņa – līdzdalība, komandas
darbs, kopīga plānošana un lemšana, tas ir galvenais ikdienas darbā.

Pagājušajā mācību gadā skolas gaitās
tika palaisti 48 bērni, jaunajā mācību gadā
61 bērns, bet uzņemti – 61. Aprīlī devāmies
pieredzes apmaiņas braucienā uz Polijas
Montessori izglītības iestādēm, un atgriešanās sakrita ar ārkārtas stāvokļa pasludināšanu valstī. No augusta darbu uzsāka vēl
viena grupa, tagad iestādē ir 13 grupu, kurās
katru rītu bērnus sagaida skolotājas. Iestādē
tiek organizēti Montessori kursi skolotājām.
Šajā mācību gadā tika izremontētas divas
grupas. “Zīlītes” teritorijā uzbūvēts namiņš,
kuru skolotājas ar bērniem izmantos dažā-

Esam novērojušas, ka bērni ir
daudz vairāk pārliecināti par sevi,
uzlabojusies komunikācija gan
savā starpā, gan ar pieaugušajiem.
Viņiem ir skaidrs, ko viņi grib un
ko viņi var, kādas ir iespējas un risinājumi.
Noteikti turpināsim nodrošināt
individuālo pieeju. Sniegsim atbalstu bērniem ar dažādiem attīstības
traucējumiem.
Aizritējis attālinātās mācīšanās
laiks. Atskatoties uz šo laiku, zinām, ka tas nav bijis viegls posms
ne bērniem, ne vecākiem, ne arī
mums – pedagogiem. Tas mums visiem bija liels izaicinājums, taču šajā
laikā mēs vairāk nekā jebkad sadarbojāmies un cits citu atbalstījām.
Lepojamies, ka šajā laikā, pateicoties darbinieku čaklajam darbam,
iestādē ir skaisti ierīkotas sakņu dobes, kurās bērni aizrautīgi strādāja,
pētīja un mācījās. Vasarā gardi mie-

PII “PŪCĪTE”
2020. gads ienesa lielas pārmaiņas ne vien PII “Pūcīte” dzīvē,
bet arī visā pasaulē. Neskatoties
uz vairākiem ierobežojumiem,
ar kuriem nācās saskarties, mūsu
iestādei izdevās saglabāt pamatvērtības – ģimene, daba, Latvija.
Pavasarī, kad tika ierobežots
pirmsskolu apmeklējums, “Pūcītes” bērni atklāja daudz jaunu
talantu – vēstuļu rakstīšanu un
nosūtīšanu ne vien vienaudžiem,
bet arī skolotājām; pašvadītu mācīšanos, pētot, izzinot un analizējot; video apsveikumu sūtīšanu
svētkos un vēl, un vēl.
Mēs lepojamies ar mūsu pedagogiem – talantīgiem, aktīviem,

radošiem. Arvien biežāk tiek organizētas rotaļnodarbības āra
vidē, kā arī tiek sagatavoti jauni
un interesanti mācību līdzekļi.
Skolotāja Ilze Adatiņa ieguva atzinību novada rīkotajā Metodisko
mācību līdzekļu skatē. Rudenī nominācijā “Gada debija” kolektīvs
izvirzīja logopēdi Silgu Kostrominu, bet “Mūža ieguldījums” – Renāti Kalniņu.
Vislielākās pārmaiņas ar “Pūcīti” notika rudenī, kad no četru grupu pirmsskolas izglītības
iestādes mēs kļuvām par astoņu
grupu iestādi. Grupās tika samazināts bērnu skaits (no 30 uz 20),
kā arī tika uzņemti 40 jauni bēr-

PII “ZĪLĪTE”

ni no rindas. Mūsu kolektīvam ir
pievienojušies jauni pirmsskolas
pedagogi, mūzikas un sporta skolotājas, psihologs un medmāsa,
veidojot spēcīgu atbalsta komandu iestādē.
2021. gada janvārī, atverot filiāli,
iestādes darbība tiks paplašināta, nodrošinot vietu pirmsskolas
izglītības iestādē vēl 95 bērniem.
Jauno bērnu uzņemšana paredzēta līdz 1. februārim.
Jaunajā – 2021. – gadā “Pūcīte”
novēl nebaidīties stāties pretī jauniem izaicinājumiem un izaugsmei, jo nekas nav neiespējams!
PII “Pūcīte” vadītājas vietniece
Anna Golovina

dām aktivitātēm, interešu izglītībai, svētku
svinēšanai u. c. Šobrīd uzlabojam un atjaunojam rotaļu laukumus. Pārmaiņas PII “Zīlīte” notika saistībā ar Covid-19 izplatību,
šis ir izaicinājumu laiks visiem mums, ko,
šķiet, veiksmīgi pārdzīvojam visi kopā. Kā
teicis Sers Teds Robinsons – kopienas labjūtība, izaugsme atkarīga no tās dalībnieku
talantiem! Lai mums visiem izdodas atrast
mūsu sirds talantu un to realizēt ikdienā! Jo
vissvarīgākās attiecības, kas pieder, ir attiecības ar mums pašiem!

lojās ar pašu izaudzētām zemenēm
un zaļumus, tomātus un gurķus
grieza salātos. Rudenī no dobēm uz
grupām vēla milzīgos ķirbjus.
Mērķtiecīgi tiek labiekārtota āra
vide, lai mācību process var norisināties svaigā gaisā. Ir uzstādīti divi
koka dārza namiņi, labiekārtoti āra
balkoni, pedagogi – gan kopā ar
bērniem, gan sadarbojoties ar vecākiem – papildina materiālo bāzi,
rada iespējas bērniem radoši darboties āra vidē.
Agrāk rudenī, kad ir lielais lapkritis, lapas sagrābām un uzreiz vedām
prom. Nu jau gadus trīs uztaisām
pēc iespējas lielākas lapu kaudzes
un tās nevedam prom, lai bērniem
būtu vieta, kur darboties – velties un
izpriecāties. Kopīgi izveidojam arī
skaistus lapu labirintus, kur bērni
priekā un kustībā pavada laiku.
Mūsu atziņa – galvenais, lai bērns
ir savu kustību autors!

PII “Zīlīte” vadītāja Laura Klegere-Dortāne

Pedagogiem nevar būt lielāks
gandarījums par paveikto darbu,
kā redzēt dzīvespriecīgus, kustīgus,
veselus un laimīgus bērnus!
Atskatoties uz paveikto, saprotu,
ka ir lietas un tādi darbi, par kuriem
ir vērts teikt paldies, un ir cilvēki,
kuri ir pelnījuši saņemt pateicību.
Taču ikdienas steigā diemžēl ne
vienmēr to izdodas izdarīt!
Tādēļ aicinu ikvienu apdomāt
un pateikt nepateiktos paldies
saviem līdzcilvēkiem par labiem
darbiem, pašaizliedzīgu rīcību,
sirds dāsnumu, atbalstu, mierinājumu, nesavtīgumu.
Novēlu visiem gaišus, ar labām
domām caurvītus, mīlestības pilnus
un svētīgus Ziemassvētkus!
Enerģisku, veselīgu un prieka
pilnu nākamo gadu! Lai sirdis piepildās baltām domām un sapņi lai
pārvēršas īstenībā!
PII “Saulīte” vadītāja Inese Jumīte
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IZGLĪTĪBĀ
OZOLNIEKU MŪZIKAS SKOLA
Ozolnieku Mūzikas skolā trīspadsmitais mācību gads izvērties
kā krāšņs kaleidoskops, kur katrs
nākamais pagrieziens nesis jaunus
radošus izaicinājumus un spēju
apzināšanos, kur klātienes konkursi mijušies ar solfedžo stundām
tiešsaistē, kur muzicēšanas prieku ansamblī nomainījusi prasme
saspēlēties ar skaļrunī dzirdamo
pavadījumu, kur diktātus var rakstīt, izmantojot digitālo tehnoloģiju
iespējas, vienlaikus lieliski attīstot
muzikālo dzirdi, kur skolotāju video pamācības mainās ar audzēkņu
audioierakstu analīzi.
Par gada krāšņāko un muzikāli
bagātāko notikumu viennozīmīgi
uzskatām nedēļu garo vasaras rado-

šo praksi “Kilograms ziepju!”, kura
noslēdzās ar skanīgu koncertu zaļajā iekšpagalmā pie Mūzikas skolas. Īpašs prieks par daudzskaitlīgo
1. klasi, mācības uzsāka 20 bērnu
deviņu mūzikas instrumentu spēlē.
Lepojamies ar klātienes konkursu laureātiem – Luīze Loreta Trūpa
un Līva Solovjakova ieguva 3. vietu
Valsts konkursa akordeona spēlē II kārtā, Sofija Stankus 3. vietu
II Zemgales reģiona sitaminstrumentu spēles audzēkņu konkursā,
Džeza orķestris ieguva augstākās
pakāpes diplomu, gatavojoties
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, Paula Ezermane 2. vietu, Elīza Oša 2. vietu,
Renārs Brūniņš 3. vietu un Mar-

kuss Jēkabsons 3. vietu Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles
jauno izpildītāju konkursā “Wind
Stars 2020”.
Gada sākumā koncertus organizējām paši un draudzējāmies
ar citām skolām, viesojāmies arī
bērnudārzos. Skolas akordeonisti
piedalījās festivālā “Zemgales akordeonists”, kur muzicēja 60 akordeonistu koporķestrī. Uzsākot jauno mācību gadu, esam dažādojuši
kolektīvās muzicēšanas sastāvus,
skolā izveidojušies arī divi ģimeņu
ansambļi. Rudenī Ozolnieku Mūzikas skola ļoti atzinīgi novērtēta
akreditācijas procesā.
Atsākoties attālinātajam mācību procesam, esam startējuši divos

jauno izpildītāju konkursos, kuri
pašreizējā situācijā notiek, iesūtot
videoierakstus. Ārkārtas situācijas
noteikti motivējušas skolas kolektīvu jauniem risinājumiem, mēs
spējam veiksmīgi darboties pašreizējā situācijā un ļoti ceram reiz atkal
baudīt netveramo enerģijas apmaiņu starp mūziķiem un klausītājiem

klātienes koncertā. Ar katru gadu
pieaug audzēkņu skaits, kuri vēlas
apgūt kāda mūzikas instrumenta
spēli, tādēļ ļoti priecāšos, ja nākotnē
jaunās telpās varēsim skolot visus
bērnus, kurus aizrauj mūzikas un
mākslas pasaule!
Ozolnieku Mūzikas skolas direktore
Edīte Brūniņa

SALGALES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA
Nu jau aizejošais 2020. gads Salgales Mūzikas un mākslas skolā (turpmāk MMS) bija
īpašs skolas 15 gadu darbības zīmē. Neskatoties uz notiekošo valstī, 20. augustā brīvdabas pasākumā atzīmējām šo notikumu. Ar
koncertu, ozola stādīšanu Emburgas ciema
centrā, kūkas un burbuļu šova baudīšanu iesākām jauno darba cēlienu.
Jau pirmajās 2020./2021. mācību gada
dienās mākslas programmas pedagogi un
audzēkņi savus talantus veltīja, organizējot
IV starptautisko gleznošanas konkursu “Vilnis Lielupē”. Nu jau tas ir noslēdzies! Aicinām
apskatīt godalgoto darbu ceļojošo izstādi
Ozolnieku un Jelgavas novada kultūras iestā-

dēs, kā arī skatīt video www.youtube.com un
Facebook vidēs.
Arī attālinātā mācību procesa laikā skolā
notika rosība. Tika remontēta un iekārtota
telpa individuālām nodarbībām, kā arī labiekārtots ūdensmezgls mākslas programmas
audzēkņu darba vajadzībām.
Jaunajā gadā novēlam saglabāt optimismu un sirdsmieru! Tagad, kad mūzikas un
mākslas pasākumus nedrīkstam baudīt kopā,
ir laiks modināt katram savus talantus un
veidot mazo mākslu. Piepildīsim sapņus! Lai
mums izdodas!
Salgales Mūzikas un mākslas skolas direktore
Anda Silgaile

OZOLNIEKU SPORTA SKOLA

Latvijas Volejbola federācijas organizētais Jaunatnes čempionāta posms Ozolniekos
Šis mācību gads ir bijis atšķirīgs –
treneri kļuva radošāki, jo nevar
pilnvērtīgi izmantot esošo sporta
bāzi, bērni – pacietīgāki un drosmīgāki, trenējoties vēl joprojām āra
apstākļos. Pārmaiņas notikušas arī
skolas administrācijā – darbu uzsācis jaunais skolas direktora p. i.
Artis Ozols.
Varam jau droši teikt, ka kopš
skolas dibināšanas ir nostiprinājušies esošie sporta veidi. Īpaši var
izcelt florbolu un futbolu, bet arī
volejbols, vieglatlētika un airēšanas
slaloms nostiprina savas pozīcijas.

Patlaban skolā mācās 380 izglītojamo, t. sk. 244 bērni apgūst jau
iepriekš pieminētās profesionālās
ievirzes izglītības programmas, bet
pārējie interešu izglītību – karatē,
boksu, regbiju, volejbolu, vieglatlētiku un vispārējo fizisko sagatavotību. Arī stabilajam skolas pedagogu
kolektīvam šogad pievienojušies
jauni treneri Elīna Ēdole (airēšanas
slaloms), Georgs Kalējs (florbols)
un Inese Sigutenkova (regbijs).
Kā jau ierasts, galvenais kritērijs,
lai vērtētu jauno sportistu sagatavotību, ir sacensības, un arī šajā un

iepriekšējā mācību gadā mūsējie ir
izbraukājuši un piedalījušies 30 dažādu līmeņu sacensībās visā Latvijas teritorijā. Pabūts ir Daugavpilī,
Rēzeknē, Siguldā, Valmierā, Ventspilī, Talsos, Tukumā, Kuldīgā, Liepājā, Nīcā, Rīgā, Jūrmalā, Salaspilī,
Bauskā, Jelgavā, un, protams, esam
noorganizējuši arī sacensības tepat mājās – Ozolniekos. Karatisti
piedalījušies Baltijas čempionātā
Lietuvā (Šauļos), savukārt bokseri cīnījušies Krievijā (Pleskavā) un
Igaunijā (Tallinā). Diemžēl, sākoties
Covid-19 pandēmijai, daudzas nozī-

mīgas sacensības tika atceltas. Skola
savukārt paguva noorganizēt Ozolnieku Sporta skolas kausu futbolā,
Ozolnieku čempionātu airēšanas
slalomā, kā arī uzņēma pie sevis Latvijas čempionāta florbolā bērniem
un jauniešiem posmu un Latvijas
Volejbola federācijas organizēto Jaunatnes čempionāta posmu.
Izglītojamo labākie sasniegumi
2019./2020. mācību gadā:
• Latvijas Florbola savienības Latvijas 26. čempionātā florbolā
bērniem un jauniešiem MT-4 izcīnīta 1. vieta B grupā (regulārajā
čempionātā);
• Latvijas Florbola savienības Latvijas 26. čempionātā florbolā
bērniem un jauniešiem MT-2 izcīnīta 4. vieta B grupā (regulārajā
čempionātā);
• Latvijas Futbola federācijas Zemgales reģiona telpu futbola 2019./
2020. m. g. čempionātā MT-3
1. vieta (regulārajā čempionātā);
• Latvijas Volejbola federācijas
2019./2020. m. g. “Kausa izcīņā”
jauniešiem un Jaunatnes čempionātā izcīnīta 8. vieta;
• Vieglatlētikā – sacensībās “Ziemassvētku balva vieglatlētikā 2019” pie godalgotām vietām
tika O. Vaselis, R. Vairogs un
D. Baranova;

• Airēšanas slalomā – vispārējās
fiziskās pārbaudes sacensībās
Liepājā zelta medaļas izcīnīja
J. P. Puriņa, M. Bērziņš un L. Pāvilsons. Uz ūdens sevi veiksmīgi ir pieteikuši jaunie sportisti
J. P. Puriņa, L. Piļka, M. Bērziņš
un L. Lukšs.
Šajā rudenī notika arī skolas
akreditācija. Izglītības kvalitātes
valsts dienesta eksperti, izvērtējot
esošo situāciju – uz mācību gada
sākumu nepabeigtos sporta bāzes
infrastruktūras remontdarbus –,
skolai piešķīra divu gadu akreditāciju, lai varētu sekmīgi turpināt
mācību procesu un sakārtot tik nepieciešamo mācību vidi.
Mūsdienu apstākļi un tehnoloģijas bieži vien nozog laiku,
kurš būtu jāvelta sev un saviem
bērniem, tāpēc aicinām ikvienu
turpmāk kļūt aktīvākam, baudīt
svaigu gaisu un sargāt savu veselību. Īpašu paldies sakām vecākiem
par sniegto morālo atbalstu saviem sportistiem, kā arī novēlam
bērniem sportisko veiksmi nākamajos startos, izturību un radošas,
jaunas idejas treneriem!
Ozolnieku Sporta skolas direktora
pienākumu izpildītājs Artis Ozols
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Jaunā gada priekšvakarā, atskatoties uz Ozolnieku novada kultūras dzīvi, varu secināt, ka, par spīti visiem notikumiem un ierobežojumiem, esam
pratuši pielāgoties un saorganizēt daudzus kultūras pasākumus un aktivitātes – gan ar apmeklētāju piedalīšanos klātienē, gan ar sociālo tīklu starpniecību, gan izvietojot simboliskus dekorus visā novadā. Vislielākais prieks
un gandarījums, ka ir notikuši visu gaidītie Novada svētki, daudz pateicības vārdu ir saņemti par 4. maija sveicieniem, Līgo vakara pārsteigumu un
Valsts svētku pasākumiem. Arī tagad, gaidot Ziemassvētkus, domājam par
vides dekoriem, lai mūsu novads iemirdzas svētku rotā, kā arī katrā Adventes svētdienā novadniekus iepriecināsim ar nodaļu sagatavotām pasakām.
Vēlamies savus apmeklētājus satikt klātienē izrādēs, koncertos, lekcijās,
meistardarbnīcās un citos pasākumos. Tāpēc novēlam, lai mūs visus šajā
laikā pavada ticība, cerība, mīlestība! Lai katrā mājā valda saticība un savstarpējā sapratne!
Kultūras nodaļas vadītāja Evita Poča

OZOLNIEKU TAUTAS NAMS
Šis gads Ozolnieku Tautas namu ir pavadījis ar neierastu ritmu, dodot jaunas emocijas, nebijušus notikumus
un negaidītus piedzīvojumus. Ļoti ceram, ka arī nākamajā gadā Tautas nama dzīve krāsosies tikai un vienīgi
gaišos toņos. Esam gandarīti par aizvadītajiem pasākumiem un iedzīvotāju atsaucību. Ziemassvētkos un jaunajā 2021. gadā visiem mūsu pasākumu apmeklētājiem un
draugiem vēlam stipru veselību un ticību brīnumiem. Lai
mums kopā izdodas radīt un piedzīvot atkal jaunus notikumus!
Ozolnieku Tautas nama direktore Madara Griba

KULTŪRA SALGALĒ
Šis gads Salgales pagasta kultūras dzīvē ir bijis ļoti
radošiem pasākumiem bagāts. Darbojoties komandā,
tika noorganizēts Ozolnieku novada svētku ieskaņas
pasākums “Savējie svin” Emburgā, koncerti Salgales
evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Muzeju nakts pasākums
J. Čakstes muzejā “Aučos”, mākslinieku plenērs Garozas
pamatskolā. Lai nākamajā gadā ir vēl lielāks prieks un
iespējas iesaistīties pasākumos! Vēlu veselību un pozitīviem notikumiem bagātu gadu!
Salgales pagasta kultūras darbiniece Anda Plikša

ĀNES KULTŪRAS NAMS

Atskatoties uz aizejošo gadu, jāteic,
ka plānots un iecerēts bija daudz. Gads
iesākās ar krāšņo “Oriental Ladies”
deju koncertu, kas kļuvis jau par ikgadēju tradīciju. Ziemas mēnešos bija iespēja baudīt Ozolnieku amatierteātra,
leļļu teātra “Tims” izrādi bērniem, kā
arī profesionāļu viesizrādi. Vēl pirms
pirmās ārkārtējās situācijas izsludināšanas Ānes kultūras nama apmeklētāji
baudīja stand-up komēdiju un Vik-

tora Lapčenoka koncertu. Protams,
daudzas ieceres palika neīstenotas vai
atliktas, taču šis laiks devis iespēju sakārtot daudzus tehniskus jautājumus.
Tiklīdz apstākļi atļaus jūs iepriecināt,
mēs to ar prieku darīsim! Gaidīsim
pirmo sniegu kā baltu, tīru un jaunu
sākumu! Vairāk smaidīsim un gaidīsim atkaltikšanos!
Ānes kultūras nama direktors
Raivis Zigmunds

OZOLNIEKU NOVADA
CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA

Neraugoties uz to, ka pavasarī
arī bibliotēkas bija slēgtas apmeklētājiem klātienē, tomēr tika
piedāvātas iespējas, ko sniedz
e-grāmatu bibliotēka, attālināti
pieejamās datubāzes, interneta
resursi. Atbalstījām, konsultējām
savus lasītājus šo resursu un e-pakalpojumu lietošanā. Veidojām
virtuālas viktorīnas, saņemot siltus pateicības vārdus no dalībniekiem. Pašlaik, kad citas iedzīvotā-

ju apkalpošanas vietas klientiem
ir pieejamas attālināti, bibliotēkas
turpina apkalpot savus lasītājus
klātienē, piedāvā jaunāko literatūru, periodiskos izdevumus,
ievērojot piesardzības noteikumus. Gada sākumā Ozolnieku
bibliotēkai izdevās iepriecināt ģimenes ar bērniem tradicionālajos
sestdienu lasījumos un radošajās
aktivitātēs “Sniegavīra prieki” un
“Kur ir mana lidmašīna”, vasaras

periodā bērni veidoja reklāmas
bērnu grāmatām, Dzejas dienās
interesenti varēja darboties ar
dzejas jostu. Šobrīd saudzēsim
cits citu, lasīsim grāmatas! Lasīšana ir tāda vērtība, ko nevar
mazināt vīrusi un grūtas situācijas! Lasīšana bagātina, izklaidē,
izglīto! Gūstiet prieku un gandarījumu lasot!
Ozolnieku novada Centrālās
bibliotēkas vadītāja Ingrīda Krieķe

10

LASI ARĪ WWW.OZOLNIEKI.LV

OZOLNIEKU AVĪZE
2020. gada novembris

2020. GADS OZOLNIEKU NOVADĀ
KULTŪRĀ

GAROZAS BIBLIOTĒKA

VAINU BIBLIOTĒKA
Esmu gandarīta par lasītāju apmeklējumiem katrā rīkotajā pasākumā! Bija patīkama kopā būšana ar dzejnieci Ināru Gaili
Dzejas dienās! Priecājos par aktīvu apmeklētāju piedalīšanos Tēvu dienā, vintage
stila pasākumā, sadarbošanos ar skolas
čaklajiem lasītājiem! Lepojos ar lasītāju iedegtajām svecītēm Patriotu nedēļā! Paldies
lasītājiem, kuri atbalstīja Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas aktivitāti, lasot Ziemeļvalstu autoru darbus katram savā laikā sveču
gaismā! Paliekot siltās noskaņās, gribu vēlēt, lai izdodas nākamajā gadā veikt tādus
ceļa posmus, kas mūs katru padarītu par
labākiem cilvēkiem!
Garozas bibliotēkas vadītāja
Larisa Batkauske

ĀNES BIBLIOTĒKA

Šogad esam veiksmīgi sadarbojušies ar PII “Bitīte” vecākās
grupas bērniem, rīkojot viņiem
lasīšanas pasākumus, lai veicinātu bērnos lasītprieku. Bibliotēka
regulāri iepērk jaunākās grāmatas un gada nogalē saņēma nozīmīgu grāmatu dāvinājumu no

Latvijas Nacionālās bibliotēkas.
Bibliotēkas ir viena no retajām
institūcijām, kas palikušas atvērtas arī pandēmijas laikā, tāpēc, grāmatu draugi, ziniet, ka
esat pie mums vienmēr gaidīti!
Vainu bibliotēkas vadītāja
Maija Sproģe

OZOLNIEKU NOVADA
VĒSTURES EKSPOZĪCIJA

Man prieks, ka Ānes bibliotēkā
jau septīto gadu izdevies uzturēt
tradīciju un vietējo rokdarbnieču
izstāde gada sākumā tomēr notika. Gadu no gada nav mainījušies
darbu autori, pievienojušies arī
jauni talanti, kuri apmeklēja Lilijas
Salmiņas vadīto Adīšanas klubiņu.
Aktīvās rokdarbnieces cer uz drīzu
tikšanos klātienē bibliotēkas draudzīgajā un rosinošajā vidē grāmatu
un informācijas pasaulē! Ānes iedzīvotājiem novēlu veselību, radošu
garu un lasītprieku Jaunajā gadā!

2020. gads ekspozīcijai bijis digitalizācijas gads. Gatavojot grāmatu par Ozolnieku novadu, ar Ozolnieku Centrālās bibliotēkas darbinieku atbalstu digitalizēti kādreiz arhīvos un bibliotēkās ar roku pierakstītie vēstures materiāli. Papildus intervēti pazīstami Ozolnieku
iedzīvotāji, kuri var sniegt vērtīgas ziņas par novadā notikušo.
Otrs nozīmīgais veikums bija vēstures ekspozīcijas pārcelšanās no
Ozolnieku bibliotēkas ēkas uz Sporta skolas telpām Stadionā ielā 5.
Jaunā ekspozīcijas telpa ir iekārtota un gaida apmeklētājus, ievērojot
sanitāro protokolu. Nākamgad sadarbībā ar pašvaldības Kultūras
nodaļu un pašvaldības revidenti paredzēts sakārtot vēstures ekspozīcijas dokumentāciju. Jaunajā gadā vēlu padomāt par globālām vērtībām, izzināt vēsturi un sargāt vēsturisko kultūras mantojumu. Kā
teicis Rainis: “Ikviens lai kungs!”

Ānes bibliotēkas vadītāja
Jevgēnija Noreiko

Vēstures ekspozīcijas glabātājs Aigars Stillers

SPORTĀ
Atskatoties uz šajā gadā paveikto kopumā, jāsecina, ka Ozolnieku
novadā sporta aktivitātes bijušas
daudz un dažādas. Gan individuālā
sporta un aktīva dzīvesveida aktivitātes, gan komandu sporta spēles.
Lai izvairītos no pulcēšanās, esam
organizējuši daudz un dažādas aktivitātes attālināti, piemēram, ikgadējo velobraucienu, kurš tika veidots,
lai ikviens gribētājs varētu pievārēt
maršrutu sev ērtā laikā. Esam cits
citam pierādījuši, ka mēs gribam un
varam sportot. Esam par veselīgu
dzīvesveidu un spējam ātri reaģēt
un pielāgoties apstākļiem.
Ozolniekos ir ļoti daudz aktīvu
un sportot gribošu cilvēku, tādēļ
visā novadā esam strādājuši pie tā,
lai katram būtu iespēja piedalīties

kādā no aktivitātēm. Viens no nu
jau neatņemamiem vasaras pasākumiem novadā ir Ozolnieku novada svētku sporta spēles un “Mud
Run” dubļu šķēršļu skrējiens.
Pašvaldības mērķis ir palielināt
to iedzīvotāju īpatsvaru, kas vismaz

vienu divas reizes nedēļā nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm. Tāpēc
novadā ir daudz strādāts pie sporta infrastruktūras attīstīšanas, lai
ikvienam būtu iespēja sportot pēc
iespējas labākos apstākļos. Lai atgrieztos pie gaidītajām Ozolnieku

volejbola komandas spēlēm, Ozolnieku florbola komandas spēlēm,
velotūres, skriešanas pasākumiem,
nūjošanas pasākumiem, dažādu
veidu lekcijām un semināriem un
citām sporta aktivitātēm, šobrīd jāstiprina pacietība.

Pavadot 2020. gadu un sagaidot
jauno – 2021. –, novēlu ikvienam
būt sportiski aktīvam, azartiskam,
mērķtiecīgam, pacietīgam un neatlaidīgam.
Sporta un veselīga dzīvesveida
nodaļas vadītājs Kārlis Trankalis

SPORTA KOMPLEKSS “MĀLZEME”
2020. gadā komplekss piedzīvoja sporta cienītājiem patīkamas pārvērtības. Tika veikts kosmētiskais remonts lielajā sporta zālē un sieviešu dušu telpā. Diemžēl epidemioloģiskā situācija lika atlikt
daudz plānotu un iedzīvotāju iemīļotu sporta pasākumu. Kad epidemioloģiskā situācija to vēl pieļāva, “Mālzemē” izdevās sacensības telpu futbolā, kur piedalījās piecas komandas, un galda tenisa sacensības, kurās piedalījās 24 dalībnieki. Šobrīd, ārkārtējās situācijas laikā, SK “Mālzeme” kompleksā
notiek tikai individuālās nodarbības pēc pieraksta.
Sporta kompleksa “Mālzeme” direktors Rimants Štopis
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SPORTS SALGALES PAGASTĀ

GAROZĀ
Kā it visur, arī Salgales pagasta sportiskākajos
centros Garozā un Emburgā liela daļa plānoto
sporta pasākumu nevarēja notikt. Lai veicinātu
iedzīvotāju uzturēšanos svaigā gaisā un fiziskās aktivitātes, Garozā tika rīkotas attālinātas
orientēšanās sacensības, whatsapp grupā “Sporta dzīve Garozā” iedzīvotāji dalījās un citus iedrošināja ar savām individuālajām sportiskajām
aktivitātēm, kā arī notika vairākas disku golfa
sacensības. Līdz oktobra vidum iedzīvotāji aktīvi apmeklēja Garozas pamatskolas sporta zāli
un atjaunoto sporta laukumu.
Sporta pasākumu organizators
Garozā Juris Jevsins

EMBURGĀ
Emburgas ciemā 2020. gads paliks atmiņā ar Endomondo pavasara un
gada nogales izaicinājumiem skriešanā, velobraukšanā, pastaigā un nūjošanā. Fotoorientēšanās aktivitātē piedalījās vairāk nekā 50 cilvēku. Jūlijā izdevās arī badmintona pāru turnīrs, un gada izskaņā neatlaidīgākie turpināja
uzturēt sportisko garu Emburgas sporta zālē.
Sporta pasākumu organizators Emburgā Raivis Duplinskis

JAUNIEŠU CENTROS
OZOLNIEKU JAUNIEŠU CENTRS

Gada sākumā Ozolnieku jauniešu centrā
notika dažādas meistarklases un pasākumi.
Pavasarī nomainījās jauniešu centra vadītājs,
notika pārmaiņas valstī un darbs ar jauniešiem pārsvarā norisinājās attālināti.
Attālinātā procesa ietvaros Ozolnieku jauniešu centrs noorganizēja tiešraides intervijas ar dažādu jomu vadītājiem pašvaldībā un
uzņēmējdarbībā. Tajās jauniešiem bija iespēja
uzdot sev interesējošus jautājumus un piedalīties erudīcijas spēlēs.
Aizvadītā gada aktīvākais piedzīvojums
noteikti bija “Citāda orientēšanās – reāls piedzīvojums”, kurā Ozolnieku novada iedzīvotājiem stundas laikā vajadzēja izpildīt dažādus
foto uzdevumus. Turpinot aktīvos pasākumus, vasarā norisinājās “Nakts manevrs” –

nakts komandu skrējiens apkārt Ozolnieku
ezeram, pildot dažādus uzdevumus.
Ozolnieku novada svētku ietvaros Ozolnieku jauniešu centrs Spartakā organizēja
autobusa pieturas apgleznošanu, Jauniešu
dienu, kur dzirdējām Latvijā slavenus influencerus, bet pie Ozolnieku ezera – dažādas
dārza spēles.
Vasarā centrs pārcēlās uz jaunām telpām
Ozolnieku Sporta skolā Stadiona ielā 5,
3. stāvā. Rudenī centrs iesaistījās projektā “A
līdz Ž projekts”, kur jauniešiem ar pašvaldības atbalstu ir iespēja no ieceres līdz būvniecībai piedalīties coffee shop no jūras konteineriem tapšanā.
Ozolnieku Bērnu un jauniešu centra vadītājs
Valters Siksna

“TUVU” JAUNIEŠU CENTRS
Pateicoties veiksmīgai sadarbībai starp
Ozolnieku pašvaldību un biedrību “TUVU”,
šā gada 12. septembrī tika aizvadīta “TUVU”
jauniešu centra atklāšanas ballīte. Centrs atrodas Brankās, Saules ielā 2B, un darbojas jau
trīs mēnešus. Jauniešiem šeit ir iespēja lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku – spēlēt galda
spēles, lasīt grāmatas, pildīt mājas darbus,
apgūt dažādus rokdarbus un citas nodarbes.
Ir notikuši divi jauniešu vakari/meistarklases Ozolnieku novada jauniešu vakara
“ĢENERATORS” ietvaros. Sākoties ārkār-

tas stāvoklim, tika atvērta “jauna lapa” un
izmēģinātas dažādas pieejas, kā turpināt
sadarbību ar jauniešiem, – velo brauciens
uz mini ZOO, pārgājiens uz mežu, radošās
darbnīcas individuālā apmeklējumā vai vienas ģimenes ietvaros.
“TUVU” jauniešu centrs ikvienu iedzīvotāju aicina sekot līdzi centra aktualitātēm
sociālajos tīklos, iesaistīties dažādās radošajās darbnīcās un citās aktivitātēs.
“TUVU” jauniešu centra vadītāja
Zaiga Vīndedze

ĀNES JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRS
Šā gada sākumā Ānes Jauniešu iniciatīvu centrs (turpmāk JIC) ar vērienu
nosvinēja septiņu gadu jubileju! Diemžēl pavasaris nāca ar korekcijām un ikdienas darbs ar jauniešiem klātienē tika
nomainīts uz darbu attālināti, uzrunājot
jauniešus digitālajā vidē.
Populāra aktivitāte Ānes JIC ir “Gardēdis”. Tāpēc viens no pirmajiem konkursiem, ko rīkojām sociālajos tīklos,
bija “Gardēža” izaicinājums ar uzdevumu pagatavot savu mīļāko ēdienu, iesūtīt
foto un laimēt pārsteiguma balvas. Rīko-

jām arī izaicinājumu “Citāda orientēšanās”. Pasākuma dalībnieki saņēma dažādus foto materiālus ar uzdevumiem,
kas bija jāpaveic stundas laikā. Atsaucība
bija liela, pozitīvas emocijas guva ne tikai
dalībnieki, bet arī organizatori. Tuvojoties vasaras saulgriežiem, tika organizēts
“Līgo nedēļas izaicinājums”. Dalībnieki
nedēļas garumā saņēma dienas uzdevumus, kas bija jāizpilda un jāiesūta.
Sagaidot rudeni, jau tradicionāli
Ānes JIC sadarbībā ar sporta kompleksu “Mālzeme” organizēja Ānes ciema

sporta spēles futbolā un volejbolā, kā arī
individuālas stafetes – zābaku mešanu,
skriešanu ar pingponga bumbiņu karotē un citas.
Ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos noteikumus un iepriekš piesakoties, Ānes JIC aicina jauniešus ar ģimenēm apmeklēt centru un nofilmēt savu
sveicienu Ziemassvētkos novada iedzīvotājiem, kas tiks publicēti Ānes JIC sociālo
tīklu kontos Facebook un Instagram.
Ānes Jauniešu iniciatīvu centra vadītāja
Mārīte Zigmunde

Novēlam ikvienam novada iedzīvotājam spēju pielāgoties jaunajiem apstākļiem, saglabāt pozitīvismu un, pāri visam,
neaizmirst, ka šajā laikā cilvēciskums ir pats svarīgākais.
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VALSTS SVĒTKU NOSKAŅA NOVADĀ
11. novembrī, Lāčplēša dienas rītā,
vēstures ekspozīcijas un novada bibliotēkas pārstāvji kopā ar Ozolnieku
vēstures interesentiem aizdedza svecītes Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru
un Ozolnieku patriotu atdusas vietās novada kapsētās. Mušķu
kapsētā pieminējām Indriķi Skadiņu, Dalbes kapsētā – LKO kavalieri Hugo Brenti, Ilmāru Andersonu, Lūciju Cīruļnieci-Neilandi,
Ausekli Bergmani, Cenu kapos – Latvijas Brīvības cīņās kritušos
23 karavīrus, t. sk. Lāčplēša Kara ordeņa kavalierus Hermani Alksni, Robertu Paegli un Kārli Vinteru, Teteles kapos LKO kavalierus
Jēkabu Rozi un Jēkabu Kupenu, Katrīnas kapos Vladislavu Stafecki
un Igauņu kapos LKO kavalieri Voldemāru Budriķi.
18. novembrī, Latvijas valsts
102. dzimšanas dienā, novada pašvaldība bija sarūpējusi iespēju svētku
noskaņu gūt ģimeniskās pastaigās,
baudot gaismu mākslas sniegumu.
Ozolnieku Tautas nama ēkas fasāde mainījās dažādās krāsās un veidolos mākslinieces Māras Kalves projekcijā “Elpoju
savu zemi”, un viņas gaismas spēles
pavadīja Maijas Laukmanes dzeja. Uz
Ānes kultūras nama ēkas bija vērojamas fotoprojekcijas, bet Salgales baznīca
18. novembra vakarā bija īpaši izgaismota. Sagaidot svētkus, Ozolnieku ciemā
uzstādīti jauni gaismas objekti.

Gaišā piemiņā un pateicībā brīvības cīnītājiem
pašvaldības pārstāvji arī
Ozolnieku novada iedzīvotāju vārdā aizdedza
svecītes pie Vareļu pieminekļa un pieminekļa
6. Rīgas kājnieku pulka
karavīriem.

MIRUŠĀS PERSONAS

OZOLNIEKU NOVADA
PII “PŪCĪTE” AICINA DARBĀ:
pirmsskolas izglītības skolotāju;
mūzikas skolotāju;
sporta skolotājus.

Dzīves aprakstu un motivācijas vēstuli iesniegt Stadiona ielā 2
Ozolniekos vai sūtīt uz e-pastu: pucite@ozolnieki.lv ar norādi
“Pirmsskolas izglītības skolotājs”, “Mūzikas skolotājs” vai “Sporta
skolotājs”. Uzziņas pa tālruni: 26312820.

Lidija Skane
Broņislava Babra
Imants Mārtiņš Slagovskis
Valija Solovjeva
Harijs Klabats
Staņislavs Buraks
Vladimirs Fiļipovičs
Ilmārs Vītols
Inese Zubovska
Stefānija Sprūde
Zinaida Mališeva

1938.
1927.
1936.
1946.
1948.
1934.
1946.
1932.
1941.
1932.
1927.

Pašvaldības informatīvais izdevums “Ozolnieku Avīze”
Metiens 4200 eksemplāru. Iznāk vienu reizi mēnesī.
Izdevējs: Ozolnieku novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa
Tālr. 63084702, e-pasts: avize@ozolnieki.lv
Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018
Iespiests: SIA “Poligrāfijas grupa MŪKUSALA”
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz “Ozolnieku Avīzi” obligāta.
Par rakstos minētajiem faktiem atbild autori.

