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Ēdam ar gardu muti! 
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Izglītības process tiek koordinēts
Izglītības lietas tagad novadā koordinē izglītības nodaļa,
kuru vada Uldis Gāle. Nodaļā
vēl ir 3 speciālisti: izglītības
metodiķis, starptautisko izglītības projektu speciālists un
jaunatnes lietu speciālists.
Kā atzīst Uldis Gāle, nodaļas
izveides pamatā bija apsvērums,
lai izglītības process novadā, sākot
no bērnudārza līdz mūžizglītībai,
būtu plānveidīgs un tiktu risināts
mērķtiecīgi.
Darba vadlīnijas nosaka novada
izglītības nodaļas nolikums, kurā
nosprausti mērķi un uzdevumi,
kompetence, kā arī nosacīta darba

organizācija un struktūra.
Pirmsskolas izglītību novadā var
iegūt piecos bērnudārzos, ieskaitot
jaunatvērto „Pūcīti”, un divās skolās,
tas raksturo pozitīvos dzimstības
rādītājus novadā.
Ir radusies problēma, kurai tiek
meklēts risinājums. Uldis Gāle: „Atbilstoši Saeimas lēmumam visiem
bērniem, sākot no pusotra gada, ir
jānodrošina vienlīdzīgas iespējas
pirmsskolas iestāžu pieejamībai.
Ko darīt, ja vecāki savu pusotru
gadu veco atvasi grib uzticēt bērnudārzam? Kad plānojām bērnudārzus,
rēķinājāmies ar rindu bērniem vecumā no diviem gadiņiem. Izeju no
situācijas meklēsim un atradīsim.

Viena no nedaudzajām pašvaldībām valstī ir Ozolnieki, kur tiek
izmaksāts pabalsts sakarā ar vietu
nenodrošināšanu pirmsskolas izglītības iestādē – 50 latu par bērnu no
divu gadu vecuma.
Novada pašvaldība apmaksā skolēnu uzturēšanos pagarinātajās dienas
grupās visās četrās novada skolās, kā
arī logopēda, sporta skolotāja un mūzikas skolotāja darbu bērnudārzos.
Pašvaldība novērtē nebūt ne vieglo
pirmsskolas pedagoga darbu. Ar š.g.
1.janvāri pedagogiem ir palielinātas
algas. Tās ir reālas rūpes kā par jauno
paaudzi, tā arī, lai novada izglītības
iestādēs zināšanas sniegtu īsti savas
profesijas lietpratēji.”

21. aprīlī –
Lielā talka!
Jau piekto gadu Lielās talkas
pastāvēšanas vēsturē dosimies
uzpost novadu – tātad arī Latviju!
Talkai novadnieki tiek lūgti pieteikties, gūt informāciju pa e-pastu
mājas lapā vai personīgi domē pie
izpilddirektora vietnieka Aivara
Stroda, tel. 26132486.
Novada dome
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Novada domes
marta sēdē
Nolēma:
- Apstiprināt izglītības iestāžu
izdevumu tāmi un noteikt uzturēšanās maksu vienam audzēknim
mēnesī.
- Rīkot nomas tiesību izsoli par
novada pašvaldības nekustamā
īpašuma „Upesvirši” iznomāšanu.
- Apstiprināt novada centrālās
bibliotēkas, Vainu, Ānes, Jaunpēternieku un Garozas bibliotēku
nolikumus.
- Apstiprināt novada PII „Pūcīte”, „Saulīte” un „Bitīte” nolikumus.
- Nodot ar pieņemšanas aktu

daudzdzīvokļu māju Parka ielā nr.1
valdījumā pilnvarotai personai SIA
„Ozolnieku KSDU”.
- Mainīt lietošanas mērķi zemes
vienībām.
- Anulēt deklarēto dzīvesvietu.
- Izmaksāt pabalstu sakarā ar nenodrošināšanu ar vietu pirmsskolas
izglītības iestādē 12 personām.
- Atbalstīt cīņas sporta kluba
„ Jelgavas džudo” novada jauniešu
piedalīšanos starptautiskajā džudo
turnīrā Igaunijā.
- Atbalstīt novada spor tista
piedalīšanos treniņa nometnē
Portugālē.

Māju renovācijas darbi
notiks pakāpeniski
Ir pēdējais laiks, lai pieteiktos daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem.
Daļēji renovētās dzīvojamās mājas
Meliorācijas ielas 19 darbi tiks pabeigti 2012. gada aprīlī. Kastaņu ielas
4, 6 un 7, Skolas ielas 11 un 13 dzīvojamās mājas darbus plānots pabeigt
2012. gada vasarā. Savukārt, Kastaņu
ielas 5 un Saules ielas 11 Brankās
dzīvojamo māju siltināšanu plānots
pabeigt 2012. gada rudenī. Iesāktos
darbus turpinās SIA “AB Build”, bet
Kastaņu 5 un Saules 11, Brankās
dzīvojamām mājām tiks izsludināts
jauns iepirkumu konkurss.
Projekts energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem ir apstiprināts Meliorācijas ielas 21 dzīvojamai mājai, kuru ir plānots realizēt
2012. gada rudenī. Ir iesniegti pro-

Iespēja iesniegt
projektus!
Biedrība Jelgavas lauku
partnerība „Lielupe” ir
izsludinājusi atklāta konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanas 4. kārtu Lauku attīstības programmas
2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības
stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības
stratēģijas ieviešanai.

Plašāk - novada mājas lapā.

jekta pieteikuma dokumenti Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūrā par
dzīvojamo māju Parka ielai 1, šobrīd
tiek gaidīts atzinums. Arī dzīvojamās
mājas Rīgas ielas 21, Meliorācijas 6
un Kastaņu ielas 9 iedzīvotāji apsver
iespēju par energoefektivitātes pasākumu veikšanu.
Ir pabeigta Rīgas ielas 19 daudzdzīvokļu mājas renovācija. “Siltināšanas pasākumi ir devuši lielisku
rezultātu. Es ieteiktu visiem apsvērt
un izmantot iespējas, ko sniedz
Eiropas fonds”, atzīst mājas vecākā
V.Leite.
Atgādinām, ka SIA „Ozolnieku
KSDU” telpās katru trešdienu
plkst. 9 notiek sapulces, kurās tiek
izskatīti visi aktuālākie jautājumi
par renovācijas procesiem. Piedalīties ir aicināti visi interesenti.


SIA „Ozolnieku KSDU”

Lai nebūtu
jāsastāda
administratīvie
protokoli
Apzinoties ļaunumu, kādu postījumu videi un cilvēkiem nodara
kūlas dedzināšana – par to „OA”
ir skaidrots ne reizi vien – aicinām
iedzīvotājus būt saprotošiem, nepieļaut uguns vardarbību pret dabu!
Atgādinām, ka par vecās zāles
dedzināšanu draud juridiska atbildība un naudas sodi.
Novada Pašvaldības policija

Komunāldienests
• Sākot ar 1.martu SIA “Ozolnieku KSDU” apsaimnieko Saules ielas 9,
Brankās, dzīvojamo māju.
• Mājas kopsapulce iedzīvotāji izlēma māju nodot apsaimniekošanai SIA
“Ozolnieku KSDU”.
• Meliorācijas ielas 23 mājas iedzīvotāji pieņēma lēmumu par dzīvojamās
mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu SIA “Ozolnieku KSDU”, parakstot
Pilnvarojuma līgumu - tajā ietilpst mājas pārvaldīšana un energoefektivitātes pasākumu organizēšana.
• Joprojām iespējams slēgt vienošanos, kurā atrunāts, cik liela komunālo
pakalpojumu parāda summa un cik ilgā laikā maksājama, izveidojot individuālu samaksas grafiku. Ja sistemātiski tiek pildīta vienošanās, tad netiek
aprēķināta kavējuma nauda par iekrāto parādu.
• Būt par parādnieku nav izdevīgi! Lietai nonākot tiesā, visus izdevumus,
kas ar to saistīti, jāsedz pašam īpašniekam. Turklāt tiesvedības process ir
ilgstošs un nepatīkams.
• Lai netiktu aprēķināta maksa par pakalpojumiem par personu, kas
neuzturas deklarētajā dzīvesvietā, dzīvokļa īpašniekam vai tā pilnvarotai personai SIA „Ozolnieku KSDU” ir jāiesniedz rakstisks pieteikums
iesnieguma veidā par tā prombūtni. Pārrēķins tiek veikts tad, kad ir iesniegti apliecinoši dokumenti par konkrētās personas uzturēšanās vietu
attiecīgajā laika posmā.
• Aicinājums dzīvokļu īpašniekiem nevilcināties ar ūdens skaitītāju uzlikšanu. Aprēķins par ūdeni tiek veikts pēc faktiskā patēriņa, nevis pēc
deklarēto personu skaita. Atgādinājums visiem, kam ir ūdens skaitītāji
– sekot līdzi to verificēšanas termiņiem!

Apstiprināti ar Ozolnieku novada
domes 2012.gada 14.februāra sēdes
lēmumu Nr.4 (protokols Nr.4)

Saistošie noteikumi Nr.3/2012
Saistošie noteikumi Nr.3/2012 „Grozījumi Ozolnieku novada domes
saistošajos noteikumos 8/2010 „Par pašvaldības pabalstu vecākiem
(aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu pirmsskolas
izglītības iestādē””
Izdoti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta 4.punktu, 41.panta 1.daļas 1.punktu,
Vispārējās izglītības likuma 21.pantu

Izdarīt pašvaldības domes 2010.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos Nr.8/2010
„Par pašvaldības pabalstu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts
ar vietu pirmsskolas izglītības iestādē” šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:
2. Tiesības saņemt pabalstu par bērnu, kas sasniedzis pusotra gada vecumu,
ir vienam no vecākiem (aizbildņiem), ja:
2.1. bērns vismaz gadu iepriekš pieteikts reģistrācijai rindā uz vietu Ozolnieku
novada pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu
(turpmāk - pirmsskola), un iesniegumā norādītajā laikā attiecīgajā iestādē netiek
nodrošināts ar vietu pirmsskolā;
2.2. bērna un vismaz viena vecāka (aizbildņa) dzīvesvieta vismaz gadu ir deklarēta
Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā.
Novada domes priekšsēdētājs

M.Ainārs
Apstiprināti ar Ozolnieku novada
domes 2012.gada 14.februāra sēdes
lēmumu Nr.5 (protokols Nr.4)

Saistošie noteikumi Nr.2/2012
„Grozījumi Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos 18/2010
„Bērnu uzņemšana Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādēs””
Izdoti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta 4.punktu, 41.panta 1.daļas 1.punktu,
Vispārējās izglītības likuma 21.pantu

Izdarīt pašvaldības domes 2010.gada 9.marta saistošajos noteikumos Nr.18/2010
„Bērnu uzņemšana Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādēs” šādus
grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:
2. Pirmsskolas izglītības iestādes var apmeklēt bērni no pusotra gada vecuma.
2. Izslēgt noteikumu 3.punktu.
Novada domes priekšsēdētājs

M.Ainārs
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Ražošana

Ražotājs iet kopsolī ar zinātni
SIA „Hromets” ražoja nestandarta metāla konstrukcijas, bet pārņemot SIA „Juta
RF” darbības ražojumu sortiments paplašināts.
Tagad šīs Ozolnieku firmas produkcijas klāstā ir apkures katli, boileri,
gaisa krāsnis, kā arī nestandarta metāla konstrukcijas, piem., cisternas,
kāpnes.
Trīs milimetri pret vienu
Daudzi ražotnē pasūta boilerus. Ar
ko tie atšķiras no veikalā piedāvātajiem, pamato ražošanas direktors Sergejs Kohovs: „Mūsu boileriem sienu
biezums ir 3 milimetri, bet rietumos
ražotajiem – tikai viens milimetrs.
Praksē pierādīts, ka „Hrometa” boileri spēj kalpot 25 – 30 gadus. Boilers
sastāv no divām daļām – kurtuves un
tvertnes. Mūsu ražotajai kurtuvei,
ja to kurina ar malku, dziļums ir 35
centimetri, bet importa – 15 līdz 20
centimetriem. Simt litru tilpuma boilers ūdeni uzsilda pusstundas laikā.
Šīs ir būtiskas atšķirības!”
Pavasarī domā par ziemu
Firmā ražošanas pamatvirziens ir
apkures katlu izgatavošana.
Veikalā – izstāžu telpā – sarindoti
dažādas jaudas katli un pirts krāsnis.
Ražotāji atzīst, ka ziemas mēnešos cehos esot klusāks laiks, taču,
mostoties dabai, pircēju aktivitāte
palielinās.
Aleksandrs no Jelgavas pasūtījumu
veica operatīvi – viņam vajagot mazu
krāsnīti neliela dzīvokļa apsildei. Savu
izvēli jaunais vīrietis pamato: „Informāciju esmu ieguvis no paziņām. Katliem ir laba siltumatdeve, pieņemama
cena un vizuālais izskats. Savlaicīgi
pasūtīšu, siltā laikā uzstādīšu un apkures sezonu gaidīšu bez bažām!”
Gatavot ragavas vasarā – latviešu
dzīves gudrība.
Katlu jauda ir no 7 kW līdz 1500 kW,

Krāsnis demonstrē konstruktors Mārtiņš Ozollapiņš

tie spēj apsildīt platību no 60 m2 līdz
pat 20 tūkst. kvadrātmetru – šāds
milzenis cehā patlaban top.
Biju gatava ieraudzīt tumša metāla
krāsnis, - kā jau „uz vietas gatavotas.” Patīkami alojos. Vizuālā apdare
tiešām pievilcīga. Standartkrāsa ir
ķiršu sarkana, bet respektēta tiekot
jebkura vēlme.
Pamatā katlus kurina ar malku vai
briketēm, taču ir iespēja kurināt ar
oglēm un aprīkot ar granulu degli.
Pieļaujamais malkas mitrums ir līdz
35%.
S.Kohovs: „Mēs spējam izpildīt
visas klienta vēlmes – ievērot tehniskās prasības, mainīt vizuālo skatu,

konsultējam, palīdzam uzstādīt.
Finansiālā ieguvuma dēļ rosīgi katlu
pirkšanā ir novada ļaudis.
Pirts krāsnis ražojam līdz 25m3
apjomam. Varam piedāvāt paraugus,
varam uzklausīt pasūtītāja idejas vai
izskatīt skici. Kādu krāsni vēlaties: ar
vai bez karstā ūdens sagatavošanas?
Pirts krāsnīm kurtuves sienas ir no
5 – 8 milimetru bieza tērauda.
Mums ir arī specpiedāvājums
– esam vienīgie, kas ražo sekciju
apkures katlus ar jaudu no 350 –
1000 Kw.”
Attīstīt siltumenerģijas ieguvi
Ražotne kaldina attīstības plānus.

Tajos iedziļinājies ir firmas kon
struktors Mārtiņš Ozollapiņš. Puisis
drīzumā saņems inženierzinātņu maģistra grādu. Zinātniskos pētījumus
turpinās doktorantūrā.
„Izvērsīsim kontaktus un tirdzniecību, arī ārzemēs, paliekot pie
uzņēmuma galvenās specializācijas
– apkures katliem. Vairāk uzmanības veltīsim automatizācijai. Esam
iesaistījušies arī zinātniski pētnieciskajā darbībā. Uzņēmums sadarbojas
ar LLU, izvirzot mērķi maksimāli
attīstīt siltumenerģijas ieguvi no
kurināmā avotiem. Šodien ražošanai
ir jāiet kopsolī ar zinātni.”

Anna Veidemane

Iespējas ir, tās jāatrod!
Aktivizēt lauku iedzīvotājus uzņēmējdarbībai – tāds ir
LLKC Jelgavas konsultāciju
biroja uzstādījums.
Ozolniekos šo pienākumu pilda novada attīstības speciāliste Margarita
Koroļonoka.
M.Koroļonoka: „Aktivitātes ir
daudzveidīgas. Izplatu informāciju

(elektroniski), organizēju seminārus
un dažāda veida apmācības, rīkoju
pieredzes apmaiņas braucienus.
Lauku iedzīvotājiem palīdzu apzināt
sabiedrisko organizāciju iespējas, veidojot ar tām sadarbību un izstrādājot
kopējus projektus. Liela loma ieceru
īstenošanā ir sadarbībai ar novada
pašvaldību.”
Jaunās speciālistes mērķauditorija

ir lauku iedzīvotāji, kuri vēl neapzinās
savas iespējas uzņēmējdarbībā, kā arī
nespēj novērtēt esošos resursus.
M.Koroļonoka: - Katrā individuālā
gadījumā ir sniedzams savs padoms
vai ieteikums - kā un kur iegūt zināšanas, prasmes un pieredzi.
Laukos nav tikai lauksaimnieciskā
ražošana. Daudz un dažādu risinājumu
paver amatniecība un mājražošana.

Ne vienam vien „bubulis” ir formalitātes - atskaites, PVD prasības utt.
Ar to visu tikt galā palīdzēs attiecīgās
nozares speciālisti.
Uzklausīšu ikvienu interesentu!
Esmu sasniedzama:
margarita.korolonoka@llkc.lv
www.llkc.lv, www.laukutikls.lv
Tālr.: 63050555,
mob.tālr.: 25927898
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Nodarbinātība

Latvijā jāveido
nodarbinātības politika
Bezdarbs. Vārds ar smagu
segumu. Tā dēļ tiek pamesta
valsts, rodas dzimstības un
pensionēšanās problēmas. Cik
bezdarbnieku ir novadā? Ieskatu sniedz Nodarbinātības Valsts
aģentūras (NVA) Jelgavas filiāles vadītājs Māris Narvils.
- Šobrīd Latvijā bez darba ir 11,8%
darbspējīgo. Augstākais bezdarba
līmenis parasti valstī ir ziemas mēnešos, martā sāk samazināties.
Februāra sākumā novadā bez darba
bija 514 cilvēku. Kopīga iezīme valstī
un novadā – sieviešu bezdarba līmenis ir augstāks nekā vīriešu.
Pieaug ilgstošo bezdarbnieku grupas īpatsvars. Tā tas ir novadā, reģionā un visā Latvijā.
Par ilgstošo bezdarbnieku NVA tiek
reģistrēts cilvēks, kurš neatrod darbu
vairāk kā 12 mēnešus. Cenu pagastā
šādu personu ir 59, Salgalē – 53, bet
Ozolniekos – 93.
Salīdzinot 2011.gada beigas un
sākumu var secināt, ka ilgstošo
bezdarbnieku skaits turpina palielināties. Kāpēc tas tā? Tas nozīmē, ka
situācija valstī nav pietiekami stabila,
lai apgalvotu, ka krīze pilnībā ir pārvarēta. Tieši ilgstošo bezdarbnieku
skaita samazināšanās ir samērā drošs
indikators nodarbinātības situācijas
straujam uzlabojumam.
Atsevišķa problēmgrupa ir invalīdi.
Cenu pagastā šādu personu ir 12,
Salgalē – 16, bet Ozolniekos – 17. Arī
šīs riska grupas pārstāvju skaits, kaut
nedaudz, bet pieaudzis.
Jaunieši tiek dalīti divās grupās – no
15 līdz 17 gadu vecumam, un tādu
reģistrētu personu novadā nav, un
otra grupa – no 18 līdz 24 gadu vecumam. Cenu pagastā šādu jauniešu

ir 13, Ozolniekos – 18, bet Salgales
pagastā – 12.
Pirmspensijas vecuma iedzīvotāji.
Cenu pag. – vīrieši – 5, sievietes – 5,
Ozolnieku pag. – vīrieši – 12, sievietes – 20, Salgales pag. – vīrieši – 7,
sievietes – 4.
Atsevišķa riska grupa ir personas
pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma.
Jauno māmiņu skaits: Cenās – viena,
Salgalē – 5, bet Ozolniekos – 8.
Pēc ieslodzījuma 3 personas ir
Ozolniekos.
Mana piecu gadu darba pieredze
NVA ļauj secināt, ka postpadomju
paaudze neprot profesionāli meklēt
darbu, neapzinās vismaz sešus resursus. Valda uzskats, ka darba tirgus ir
atbilstošs mūsu vakancēm. Tirgus kapacitāte ir lielāka nekā vakanču skaits
aģentūrā! Diemžēl cilvēks atnāk,
painteresējas: kādas ir vakances? Ja
tieši priekš viņa nav, bieži dodas uz ārzemēm. Taču ir informācija medijos,
iespējas piedāvā darba iekārtošanās
aģentūras, darba veicējus vajag uzņēmumiem (nereti darbiniekus sagatavo
uz vietas), palīdzību tālākās karjeras
izvērtēšanā sniedz NVA. Iespējas ir!
Algotais darbs nav vienīgā iespēja!
Ir pašnodarbinātība, tradicionālais
un netradicionālais bizness, tīkla
mārketings. Resursi ir, bet tos ir
jāmeklē! Ja to neprot likt lietā – NVA
parādīs, izskaidros, palīdzēs! Mūsu
praksē ir piemēri, kad bezdarbnieks
kļūst par pašnodarbināto. Ne viens
vien no pašnodarbinātā statusa ir
spēris nākamo soli, izveidojot savu
uzņēmējdarbību.
Mēs dzīvojam dinamiskā laikā,
informācijas apjomi pieaug ar katru
gadu. Vienīgā iespēja sekot līdz dzīves
izmaiņām – mācīties.
Pasaulē sarūk algotā darba veicēju

īpatsvars. Tā vietā parādās alternatīvas iespējas, kas balstās uz personības
izaugsmi, mūžizglītības principiem un
skaidru dzīves mērķi.
Jauniešu bezdarbs Latvijā ir mūsu
izglītības problēmu sekas. Darba
devējam vajag darbiniekus ar profesionālu pieredzi. Situāciju izmainīt
var vienota, pārdomāta sistēma, kurā

iekļautos pakalpojumu sniedzēji, ražotāji un izglītības iestādes. Pozitīvu
rezultātu sasniegsim tikai tad, kad
Labklājības, Ekonomikas, Zinātnes
un izglītības ministrija kopīgi izstrādās un realizēs vienotu nodarbinātības politiku Latvijā.


Anna Veidemane

Pasaulē
120

Gaļas patēriņš (kg)
uz 1 iedzīvotāju gadā
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Neviena Eiropas tauta neēd
tik daudz gaļas
kā Kiprā – divreiz
vairāk kā somi.


„STERN”

Izdevīgi būt
komunistam!

Cik ir lietots
alkohols?

Ķīnā būt par komunistu ir izdevīgi! Deviņi no desmit valsts
miljardiem ir komunistiskās partijas biedri. Aizvadītajā gadā viņu
bagātība palielināta par 50%.

Pavisam drīz ražotājs NTT
Docomo Japānas tirgū piedāvāšot
mobilos telefonus, kas varēs parādīt kā radioaktivitātes līmeni,
tā arī alkohola saturu elpā.



„FORBES”



„STERN”
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Bibliotēka divās realitātēs fiziskajā un virtuālajā
Virtuālā informācija un pieejamība padarījusi bibliotēku
bagātāku un stiprāku. Par bibliotēkas vēsturi kļuvis laiks,
kad bibliotēka sniedza tikai
tradicionālus pakalpojumus.
Mūsdienu priekšrocības: materiālu kopēšana, skenēšana, elektroniska saziņa e-pastā, sociālajos
tīklos, informācijas pārsūtīšana
elektroniski, meklēšanas serveru,
datubāžu izmantošana informācijas
iegūšanai - tas viss padara iespējamu
dinamisku informācijas apmaiņu,
tā ir mūsdienu bibliotēkas ikdiena.
Tomēr mīts, ka visas grāmatas tiks
digitalizētas, neapstiprinās. Ozolnieku centrālās bibliotēkas pieredze
rāda, ka tradicionāla formāta grāmatu loma arī digitalizācijas laikmetā
saglabājas. Bibliotēku aizvadītajā
gadā apmeklējuši 815 lasītāji 9800
reižu un izmantojuši 19600 iespieddarbu, 1/3 apmeklētāju izmantojuši
internetu un datorus.
Bibliotēkas lepnums – elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas lepnums – sava novada elektroniskais katalogs. Tā ir
pašu veidota elektroniskā datubāze.
Pieejama www.ozolnieki.lv , Kultūra - Bibliotēkas – Ozolnieku novada

centrālā bibliotēka – e-katalogs. Iespējams izmantot jebkurā diennakts
laikā, meklēt vajadzīgo grāmatu
pēc dažādiem kritērijiem: autora,
nosaukuma, izdošanas gada, sērijas,
priekšmeta utt. No februāra vidus
elektroniskais katalogs pieejams
lasītājiem draudzīgākā formātā kā
līdz šim, tagad tas līdzīgs populārajam google meklētājam. Jaunākās
grāmatas redzamas jau sākumlapā.
Tā iespējams sekot jaunieguvumiem
novada bibliotēkās - Ozolnieku, Vainu, Ānes, Jaunpēternieku. Ozolnieku
katalogā netiek atspoguļots Garozas
bibliotēkas krājums, tas vēsturiski
tika pievienots Jelgavas Zinātniskās
bibliotēkas katalogam un meklējams:
www.jzb.lv – e-katalogs. Izmantojot
elektronisko katalogu jāatceras,
ka, atrodot vajadzīgo grāmatu un
atverot vairāk informācijas, zem
tās ir izvēlne - Eksemplāri. Atverot
šo izvēlni, redzams, vai grāmata
pašlaik ir uz vietas bibliotēkā. Ja
izsniegta, tad redzams termiņš. Ja
esat bibliotēkas autorizēts lietotājs,
iespējams grāmatu sev pasūtīt. Par
autorizētu lietotāju var kļūt jebkurš
bibliotēkas lasītājs, saņemot lietotāja
vārdu un paroli.
Bibliotēkā uz vietas iespējams bez
maksas pieslēgties Letonika datubāzei un Lursoft laikrakstu bibliotēkai,

Vērtīgs grāmatu
dāvinājums
Februārī Rīgas iedzīvotāja
Daina Pettere dāvinājusi savu
personīgo bibliotēku Ozolnieku
novada centrālajai bibliotēkai.
Kundze dāvinājumu no Rīgas atgādāja ar palielu busiņu, grāmatas uzmanīgi iepakotas, aizņēma 20 banānu
kastes. Dāvinājuma izsaiņošanai tika
veltītas vairākas stundas, bet kādas
vērtības! Jau pirmajā kastē atradām
Homēra Īliadu un Odiseju – mūsu
bibliotēkā šie vērtīgie izdevumi 50
gadu laikā pamatīgi nolietojušies, bet
diez vai kāda izdevniecība piekristu
šos darbus izdot atkārtoti.
V.Šekspīra , Dž.Londona, K.Skalbes,
J.Poruka kopotie raksti, gandrīz pilnīgas grāmatu sērijas Apvārsnis, Stāsti
par dabu, Ievērojamu cilvēku dzīve šo sarakstu var turpināt vēl un vēl.
Par īpašu vērtību uzskatāma Lat-

kur iespējama publikāciju pilntekstu
meklēšana. Bez maksas ir internets
un bezvadu internets.
Reāli – telpu trūkums
Pirms 7 gadiem glīti izremontētā
130 m2 lasītāju apkalpošanas telpa
kļuvusi par šauru visam, ko bibliotēka spēj piedāvāt. Toreiz milzu
notikums bija 4 publiski pieejami
datori. Tagad lietotājiem pieejami 9.
Atgriežoties izremontētajās telpās,
plauktos ievietojām tikai kvalitatīvu,
fiziski pievilcīgu, aktīvu fondu. Ik
gadus, iepērkot ap 700-800 jaunu
grāmatu, fonds palielinās. Bibliotēkas realitāte ir pārblīvēti grāmatu
plaukti, kur pēc grāmatām reizēm
jāsniedzas augstākajos plauktos,
kas rada problēmas neliela auguma
cilvēkiem, bet grāmatu meklēšana
apakšējā plauktā ir problemātiska
cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem. Bibliotēkā trūkst klusas
lasītavas. Daudzas publiskās bibliotēkas lepojas ar jauniešu stūrīti,
kur viņiem iespēja brīvā atmosfērā
komunicēt. Diemžēl mūsu bibliotēkas telpu plānojums nav piemērots
šādas zonas ierīkošanai. Aizvadītajā
gadā bibliotēkas palīgtelpās tika
veikti remontdarbi, ierīkota lielāka
periodikas un mazāk pieprasītas
literatūras krātuve, kura aprīkota

ar modernu bīdāmo plauktu sistēmu,
kas ļauj ietaupīt telpu un iespējams
izvietot vairāk iespieddarbu. Tomēr
tas neatrisina bibliotēkas brīvpieejas
daļas noslogojumu.
Izaicinājums - novada elektroniskais katalogs!
Šodienas bibliotēku raksturo tādi
jēdzieni kā ticama un strukturēta
informācija, ātra tās pieejamība
dažādos formātos, kvalitatīvi pakalpojumi, darbinieku profesionāla
kompetence, sociāla iecietība.
Ozolnieku bibliotēkā strādā profesionāli spēcīga un kompetenta komanda. Tas ir pats svarīgākais spēks,
kas nodrošina mūsu izaicinājumu
- saglabāt sava novada elektronisko
katalogu atsevišķi no reģiona galvenās bibliotēkas. Tādu ceļu izvēlējušās
vēl tikai 5 novadu bibliotēkas Latvijā.
Mēs, bibliotēkas komanda, saskatām
savu vietu starp minētajām bibliotēkām. Mūsu bibliotēkas misija- sniegt
kvalitatīvu informācijas pakalpojumu
lietotājiem un kvalitatīvu konsultatīvo atbalstu mūsu novada bibliotēkām, veidot kopīgu novada bibliotēku
elektronisko resursu- katalogu.
Ingrīda Krieķe,
novada centrālās
bibliotēkas vadītāja

Bibliotēkā iecienītākā
lasāmviela
Ilustrētā Pasaules Vēsture

(Divas) puses

Populārzinātnisks žurnāls par
cilvēces lielajām
drāmām un
personībām.

Latviešu kara
stāsti. Otrais
pasaules karš
karavīru
dienasgrāmatās.

Valentīna Freimane

Ardievu,
Atlantīda!

Džefs Kinnijs

Grega dienasgrāmata

Autobiogrāfiskā
proza.
viešu literatūras vēsture 6 sējumos
(1935-1937) Luda Bērziņa redakcijā.
Lasītāju un bibliotekāru vārdā
sirsnīgi pateicamies Dainai Petteres
kundzei.

Inga Buholca

Atis Klimovičs

Personiskā
Latvija

Divdesmitā
gadsimta stāsti.

- Rodriks rullē: romāns ar karikatūrām
- Suņudienas
- Pēdējais salmiņš
- Neglītā patiesība
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Izglītība

Pārmaiņas iepriecina
Kādas pārmaiņas pēdējos divos gados ir notikušas novada
pirmsskolas izglītības iestādēs
(PII)?
Ar šādu nodomu „dārziņus”
apmeklēja novada domes izglītības, kultūras un veselīga
dzīves veida veicināšanas
komitejas deputāti.
Deputātu secinājums vienbalsīgs
– katrā no pirmsskolas iestādēm
ir notikušas lielākas vai mazākas
pozitīvas pārvērtības. Mērķtiecīgi ir
izmantoti kā pašvaldības, tā arī līdzfinansēto projektu iedalītie līdzekļi.
PII „Zīlīte” ir piemērs veiksmīgai
energoefektivitātes paaugstināšanai,
par to vairākkārt vēstīts „OA”.
Visos bērnudārzos veiktie remonti
tīkami uzlabojuši ēku vizuālo „seju”,
arī iekštelpas ir ieguvušas jaunu
pievilcību.
Iestāžu vadītājām ir skaidri tālākas
attīstības plāni, piemēram, teritorijas
labiekārtošanā.
PII pie Garozas pamatskolas ir 3
bērnu grupiņas vecumā no diviem
līdz septiņiem gadiem, kopskaitā 54
mazuļi. „Pūcītes” grupiņā diviem

krievu bērniņiem nav problēmu
starp 17 latviešiem.
Pirmsskolas grupās pie Salgales
pamatskolas veiksmīgi darbojas
grupa ar attīstības traucējumiem.
Papildus nodarbības ir bērniem, kuru
ģimenēs runā krieviski. Salgales
pirmsskolu apmeklē 29 bērni.
Liels atbalsts daudzām ģimenēm ir
pašvaldības finansētā ēdināšana.
Īpaši lielas izmaiņas notikušas PII
„Saulīte” Ānē. Daļēji ir mainījies
personāls, jo vadītājas Ineses Jumītes prasība ir stingra – izglītības
iestādē ikvienam ir jāprot valsts
valoda!
„Saulītē” uzturas 120 bērnu. Tiks
atvērta jauna grupiņa pusotrgadniekiem.
PII „Bitīte” iepriecina ar stabilām
ilggadīgām tradīcijām, skolotāju
augstu pedagoģisko meistarību, ko
apliecināja vadītāja Dace Babčuka.
Deputātu Gunti Rozīti īpaši iepriecinot, ka pirmsskolas iestādēs
krietni lielāka vērība tiek veltīta
latviešu valodai.
„Lauku bērnudārzos ir sasniegts
augsts līmenis dažādā ziņā. Jūtos
patīkami pārsteigts par to, ko ir

spējusi panākt jaunā „Saulītes” vadītāja” – deputāta Rolanda Baranovska
redzējums.
Deputāte Rasma Skruļa saskata
būtisku materiālās bāzes uzlabojumu,
„finansējums netiek tikai novada centram, bet arī lauki ir līdzvērtīgi.”
Komitejas priekšsēdētāja deputāte
Anita Bībere rezumē, ka ielūkošanās
pirmsskolas iestādēs (un citās pašvaldības iestādēs) jāpraktizē biežāk:

„Uzskatāmi redzējām pašvaldības
līdzekļu pielietojumu, par ko varam
būt gandarīti.
Vislielāko atzinību ir jāizsaka
Inesei Jumītei. Cik latviska aura
ienākusi šajā Ānes iestādē! Arī telpu
noformējumā „Saulītē” jūt latvisku
kolorītu. Un to īsā laikā ir panākusi
jauna, šķietami trausla vadītāja.”


Anna Veidemane

Vēsture

Kapsēta ir daļa no manas bērnības
Pati lielākā Cenu pagastā
ir „Jaunzemju” kapsēta. Tās
izveidošanās ir stāsts arī par
manu dzimtu – manas mātes
Emmas dzimtskoka zaru.
Manas mātes tēvs Mārtiņš kā vecākais dēls no sava tēva mantoja 30
hektārus zemes. Kad Mārtiņa lepnajā
mājā iespēra zibens, ēka nodega līdz
pamatiem.
30 hektāri zemes tolaik, ja prata
saimniekot, nodrošināja iztikušu, pat
labu dzīvi. Zeme tika labi aprūpēta.
Ģimenē piedzima 13 bērni, no
kuriem izdzīvoja deviņi. Turpinājās
dzimtas zars uzvārdā Vilemsons.
Vecāko dēlu Jēkabu paņēma cara
armijā uz 25 gadiem. Mājās Jēkabs
pārradās tikai pēc ceturtdaļgadsimta.
Viņa dēls Voldemārs izgāja moku ceļu
Sibīrijā.
Vectēva tēvs no saviem 30 hektāriem piecus atdāvināja baznīcai
kapsētas ierīkošanai. Jaunzemju
kapos atdusas Birkāni un Vilemsoni
no pašiem pirmsākumiem.
Kapi no „Dumpjiem” ir tikai pusotra kilometra attālumā. Māte visu

savu dzīvi cītīgi aprūpēja kapiņus. Es
tiku vienmēr ņemts līdz, piepalīdzēju.
Uz kapsētas kalnu nācās nest baltās
smiltiņas. Krāšņi ziedēja mātes dēstītās puķes. Šodienas atskatā varu
sacīt, ka kapsēta ir daļa no manas
bērnības. Cik dzimtas priekšteču
atdusas kapsētā? Skaits ir ļoti liels, jo
vistuvāko radu vien ir padsmitiem.
Sākumā kapsēta veidojās kā Vilemsonu ģimenes kapi. Mājas saucās
Jaunzemji, tā arī kapsēta ieguva savu

nosaukumu Jaunzemji. Arī šodien tas
ir aprūpēts mūža dārzs, kur atdusas
pagastļaudis.
Kapsētā varu parādīt katru dzimtai
piederīgu kapiņu, zinot, kas, kur guļ.
Bleķa kroņi vēl šobaltdien ir seno
dienu liecinieki. Manai māsai Skaidrītei piemineklī ir iestrādāts foto.
Laikam ejot, no dažu kapiņu vietas
ir tapusi plašā Jaunzemju kapsēta.
Uzskatu, ka tas ir sava veida labākais
piemineklis, godinot priekštečus un

visu dzimtu.
Esmu izveidojis un turpinu papildināt savu dzimtas koku, jo uzskatu:
nevar būt pilnvērtīgs cilvēks, nezinot
savas dzimtas vēsturi.
Lūkojos gadskaitļos, iztēlē skatot
cilvēku mūžus, laikus. Tā vienmēr
bijusi cīņa par pastāvēšanu: smags
zemnieka darbs, 1905.gada revolūcija,
tad abi kari. Pēckara laiks – grūtību
bez gala!
Arī mūsmājas šodien saistās ar
asins izliešanas laiku kara gados. Vienu nesprāgušu bumbu vēl tagad zeme
glabā apmēram 100 metrus no mājas.
Patiess brīnums, kā niknajā bumbošanā mūsu māja palika neskarta.
Visos laikos mani priekšteči pūlējās
par eksistenci. Kad, ne sevi, ne bērnus nežēlojot, bija tikts pie zināmas
turības – atkal posts, izvešanas, laupīšanas un režīma varmācība.
Vēl man ir jādomā par Kārli Ulmani
– vīru, ko daudzi šodien atļaujas pelt
un pulgot. Vai viņa dzīve nav piemineklis: pacelt tautas garu, izvirzot
mērķi – valsts un cilvēku labklājība.


Ivars Birkāns

7.lpp.

2012. gada marts

Ozolniekos atsāksies Tā atvadījāmies
no ziemas!
skriešanas sezona
1. aprīlī Ozolniekos ar pirmo
kārtu garo distanču skriešanas seriālā „Ielūdz Ozolnieki” sāksies jaunā skriešanas
sezona.
Līdz ar to aizsāksies cīņa par
medaļām 16 vecuma grupās vīriešu
un sieviešu konkurencē. Šogad
notikušas izmaiņas novada atklātajā
čempionātā skriešanā (5 kilometru
distance), kas notiks septembrī.
Izmaiņas skars arī Ozolnieku rudens pusmaratonu oktobrī - netiks
skaitīts seriāla „Ielūdz Ozolnieki”
posmu kopvērtējums. Tas nozīmē,
ka dalībniekam, lai iekļūtu savas

vecuma grupas labāko trijniekā,
jāpiedalās četrās no piecām seriāla
kārtām, kas būs vienreiz mēnesī no
aprīļa līdz septembrim.
No aprīļa līdz oktobra beigām
katru trešdienu atsāksies tradicionālie „Ozolnieku apļi” (pie bijušās
šautuves), kur interesenti, atbilstoši
vecumam, varēs skriet no 2,2 līdz 10
km garus apļus. Šie skrējieni vairāk
paredzēti kā treniņi.
Nolikums tiks ievietots novada
mājas lapā, tur arī plašāka informācija.
Skrējēju klubs „Ozolnieki” aicina
ikvienu kļūt par veselīga dzīvesveida piekritēju.

Vērsīsimies pret postītājiem
Novadā tiek atvēlēts daudz
līdzekļu kultūras dzīves un
sporta objektu pilnveidošanai.
Ir izveidoti jauni strītbola, smilšu
volejbola laukumi, speciāli bērniem
un jauniešiem izveidots skeitparks,
kur sportot un celt savu fizisko
meistarību. Ne visi novadi var
lepoties ar tik lielām iespējām lietderīgai brīvā laika pavadīšanai.
Diemžēl stadionā pulcējas arī tādi
jaunieši, kuri tumšajā diennakts lai-

kā savu spēku un „varonību” izrāda
dauzot stiklus, apkrāsojot sienas,
bojājot materiālās vērtības.
Arī Veselības un Slēpošanas
takā tagad nav iespējams ieiet, jo
tur visu ziemu ir „sportojuši” suņi
un viņu īpašnieki. Ir taču citas
vietas, kur šīs pastaigas nebojātu
iebraukto slēpošanas trasi, kur
suņi neķertos skrējējiem kājās un
pavasarī nevajadzētu vākt suņu
izkārnījumus.
Ja uzstādītās zīmes, uzraksti,
brīdinājumi, lūgumi netiek ievēroti,

pienācis laiks sodiem.
Uzstādīsim slēptas novērošanas
kameras, nakts tālskati, fotografēsim! Sekosim, lai stadionā atrastos
tikai tie, kas nodarbojas ar sportu.
Tie, kas nespēj ievērot šos noteikumus – nenāciet! Vainīgajiem
būs gan morālas, gan materiālas
nepatikšanas.
Aicinu ikvienu vērsties pret
postītājiem!
Rolands Baranovskis,
Ozolnieku SC direktors

Foto konkurss guva atsaucību
Ozolnieku tautas namā
16.martā tika atklāta foto
konkursa "Mans Ozolnieku
novads" labāko darbu fotoizstāde.
Foto konkursa ietvaros ikviens
Ozolnieku iedzīvotājs varēja iesūtīt
savas bildes, kurās ir iemūžināts
kāds vietējais iedzīvotājs, daba vai
notikums. Darbi tika vērtēti trijās
vecuma grupās.
Konkursam tika iesūtīti 68 darbi no
16 dalībniekiem.
Izvērtējot iesūtītās fotogrāfijas,
žūrija kā labākos atzina:
- Bērnu grupā: 1.vieta - Sintijai
Gailumai.
- Jauniešu grupā: 1.vieta - Billijam
Locam; 2.vieta - Ievai Arājai un Sandai Bērziņai.
- Pieaugušo grupā: 1.vieta - Vladimiram Neijam; 2.vieta - Oskaram
Šmeliņam; 3.vieta - Ivaram Birkānam
un Alvilam Grīnfeldam.
- Īpaša balva - Gunāram Barupam

par dokumentāla fakta – Melioratoru
akmens uzstādīšanas - iemūžināšanu
fotogrāfijās.
Atzinības rakstus par iesūtītajiem
darbiem saņēma Biruta Petrokaite,
Kristīne Tukāne, Laine Orbidāne,
Lāsma Zariņa, Linda Aļķe, Mārtiņš
Zariņš un Natālija Bērziņa.
Aicinām foto konkursa dalībniekus
tautas namā saņemt veicināšanas
balvas!
Izvērtējot konkursam iesūtītos
darbus var secināt, ka novadā ir ne
tikai ļoti daudz skaistu vietu, bet arī
daudz iedzīvotāju, kas to pamana un
iemūžina savās fotogrāfijās. Tieši
vietējo foto entuziastu apzināšana
ir bijis viens no šī foto konkursa
mērķiem! Simboliski ir atklāta Ozolnieku fotostudija. Sadarbojoties ar Foto autors: Billijs Locs
amatierfotogrāfu biedrības „FotOzo”
pārstāvjiem, regulāri tiks organizētas pieejama mājaslapā www.draugiem.
vietējo foto entuziastu tikšanās, kā lv/fotozo
arī palīdzēsim apgūt fotomākslu.
Rinalds Vācers,
Informācija par visām turpmākajām
„FotOzo” biedrības vadītājs
foto aktivitātēm Ozolnieku novadā ir

25.martā plkst.11

Ozolnieku sporta centrā
Ozolnieku novada 3. spartakiādes

Komandas vērtējuma ieskaitei vajag vismaz:

- divu vīriešu rezultātus un
- vienas sievietes rezultātu
Komandu cīņas turpinās. Jūsu starts ir ļoti nozīmīgs!
Uzziņas:63050526;
Uzziņas:63050526;mob.26440373
mob.26440373

Labdarības akcija
„Saulīte dāvā prieku”
Ikviens no mums ir aizdomājies par to, ka kādam nav tik
daudz priecīgu un saules pielietu
mirkļu, cik vēlētos.
Tāpēc PII „Saulīte” vēlējās
sūtīt pavasarīgus un saulainus
sveicienus tiem novada trūcīgajiem ļaudīm, kam tas visvairāk šai
brīdī ir nepieciešams. Vēlamies
teikt lielu paldies vecākiem un
bērniem par dāvāto sirds siltumu un atbalstu akcijas ietvaros,
kā arī pateicamies SIA „Zvolle”
direktorei Inesei Losānei par
dāvinājumu – bērnu apaviem.
Lai arī turpmāk mums kopīgi
izdodas kāda smaidu padarīt
siltāku un acu skatienu-gaišāku!
PII „Saulīte” kolektīvs
Izsakām pateicību PII „Saulīte” skolotājām, vecākiem un
bērniem par sarūpētajām dāvaniņām novada trūcīgajiem –
paciņām un bērnu darinātajiem
apsveikumiem.
Novada sociālais dienests

8.lpp.

2012. gada marts

Mīļi sveicam aprīļa jubilārus!

Dievkalpojumi

Palīdzi, Laima, palīdzi Māra,
Lielu mīļu mūžiņu nodzīvoti,
Kāpt saules kalnā,
brist purvam pāri,
Būt lietus dienā kā
saulstariņam...
Leons Lecis
Jeļena Vandiša
Ilga Pētersone 90
Zofija Brokāne
Pēteris Salinieks
Tatjana Sergejeva
Pjotrs Šubins
Gaļina Aksjonova

• 8.aprīlī plkst.12 Lieldienu svinēšana pļaviņā pie
Ānes kultūras nama.
Jūs uzjautrinās Lieldienu zaķis ar olu ripināšanu un dažādām
rotaļām. Bērniem iespēja piedalīties radošajās darbnīcās.

Pasākumi Salgales pagastā

Jānis Freidenfelds
Aleksandrs Olejniks
Indulis Švāns
Amicets Tamulis
Novada dome

Garozā Pakalpojumu centrā “Eži“ otrdienās no plkst.12.30 14 aicinam uz Veselības vingrošanu.
Vienas nodarbības maksa Ls 2 Treneris Ints Mūrnieks.

Ozolnieku
tautas nams

Tel.informācijai: 29109265, Anda

5.04. plkst.19 Jelgavas Jaunā teātra izrāde „Emigrants”.
Režisors: Rihards Svjatskis. Ieeja: Ls 1.
Biļešu iepriekšpārdošana.
8.04. no plkst.11 – 15 Lieldienu lustes! Ozolniekos pie Lielā
Melioratoru akmens.
Plkst.11 Amatiermākslas kolektīvu koncerts „Klausījos, brīnījos,
kas aiz kalna gavilēja…!”
Plkst.12 Liepājas ceļojošā leļļu teātra „Pasaku lāde”
izrāde „Zaķa brīnumstāsts”
Plkst.13 Zaķu, cāļu un olu brīnumdarbnīcas!
Plkst.11 – 15 olu krāsošana tautiskā garā lielajā čuguna grāpī.
Pozitīvas atrakcijas veiklībai un izturībai - „Burkāni”, piepūšamās
atrakcijas bērniem – Pļava, Trusīši Bānijs un Ļipuks, un Jautrā Govs.
Podu dauzīšana un šūpošanās.
Jūs gaidīs iemīļotais Zaķis Haris! Ieeja – krāsota ola izstādei!
13.04. plkst.19 Rīgas „Jaunā teātra” izrāde „Kolekcionārs”.
Režisors Ivars Lūsis. Ieeja: Ls 4, Ls 3, (izrādes dienā Ls 5).
Biļešu iepriekšpārdošana. Izrādi ieteicams apmeklēt skatītājiem,
ne jaunākiem par 16 gadiem.
14.04. plkst.17 Vēderdeju koncerts „Austrumu valdzinājums…”.
Ieeja: Ls 1,00. Biļešu iegāde pirms koncerta.
19.04. plkst.19 Ozolnieku amatierteātra izrāde Š.Dileini
„Medus garša”.
Režisore D.Vilne.Izrāde kamerzālē,vietu skaits ierobežots.Biļešu iepriekšpārdošana.Ieeja Ls 2, skolēniem, studentiem, pensionāriem Ls 1.
20.04 plkst.19 koncertprogramma „Riču kāzas” - „Dziedošo ģimeņu” šovā iepazītā un iemīļotā Riču ģimene un Anna Driba.
Ieeja: Ls 4, Ls 3. Biļešu iepriekšpārdošana.
26.04. plkst.13 SIA „Valmieras Kinostudija” izrāde bērniem
„Pingvīni nāk!”.
Režisors Imants Strads. Izrādes garums 1h 15 min. Bez starpbrīža.
Bērniem no 4 - 11gadiem. Ieeja: Ls 1.
Info: www.ozolnieki.lv, tautasnams@ozolnieki.lv, tālr: 63050144; 26525350
Biļešu iegāde Ozolnieku Tautas namā P, O, T, C. 10 – 20

Aizsaulē aizgājuši
Romas Ratkis
Ilga Saleniece
Zinaida Muižniece
Aina Sprince
Kazimira Ieva Cine
Maiga Leitāne
Marija Bogdanova
Jevdokija Aleksejeva
Aija Rone 		
Raisa Zikmane
Pāvels Iļjins
Vitālijs Smedo

1969
1933
1945
1929
1916
1924
1926
1935
1943
1941
1932
1983

2.aprīlī plkst.15 Garozā Pakalpojumu centrā aicinām uz
“Anekdošu konkursu“.
8.aprīlī plkst.13 pie Garozas pamatskolas Lieldienu pasākums.
- Uz jautrām atrakcijām aicina “Kāruma“ vārna, “Džungļu Pop“ mērkaķītis un Lieldienu zaķis.
- Darbosies radošās darbnīcas, mīklu minēšana, olu izstāde.
- Pasākumu ar kārumiem atbalsta “Rīgas piensaimnieks“.

Jānis Muzikants
Aļģirts Ezeriņš
Elza Mazbrāle
Ārija Lankinena
Vilis Dambis
Antoņina Prikule
Anna Putna
Voldemārs Gusarevs
Andris Gross

1922
1927
1935
1925
1939
1927
1933
1954
1953

Būs novada svētki
„Ar saknēm novadā”!
Lai otro novada svētku
gaidīšanas prieks pārvērstos darbībā un atbalstā, mūs visus šogad vienos tēma „… Kopā...”
Kopā... Mēs katrs esam
daļa no novada, apvienojoties
darbā un svinībās, liksim pārējiem sevi ievērot un novērtēt.
Sāksim ar Tevi un mani!
Turpināsim labi iesāktās
tradīcijas: gājiens ar ziediem
un zaļumiem, ziedu ceļa veidošana un jaundzimušo bērniņu ģimeņu sumināšana.
Ozolnieku sporta centra
stadions atkal pārvērtīsies par
svētku oāzi ar pārsteigumiem
pilnu kultūras, sporta, izklaides, un atpūtas programmu
visas dienas garumā!
Gatavojoties svētkiem, lūdzam pieteikt dalību līdz 30.
jūnijam:
• Zīmējumu konkursam
„… Kopā…” gaidām individuālus un ģimeņu darbus TN.
Formāts – A4 vai A3, tehnika
– brīva;
• Svētku tirdziņam – amatniekus, lietišķās mākslas
meistarus, zemniekus, pašmāju gardumu ražotājus
u.tml.;
• Veloorientēšanās piedzīvojumam – individuāli un ar
ģimenēm;
• Atraktīvai komandspēlei
iestādēm, uzņēmumiem un

Iznāk reizi mēnesī.
Izdevējs: Ozolnieku novada dome
Redaktore: A.Veidemane
tālr.26766947. e-pasts: oavize@gmail.com

Dalbes
ev. luteriskajā
baznīcā
1.04.2012. plkst. 14. –
Palmu svētdienas
dievkalpojums
5.04.2012. plkst.19. –
Zaļās Ceturtdienas
dievkalpojums
6.04.2012. plkst.14. –
Lielās Piektdienas
dievkalpojums ar
Krusta ceļu
7.04. 2012. plkst.23. –
Gaismas dievkalpojums
ar Ozolnieku novada kora
„Līga” piedalīšanos
8.04. 2012. plkst.14. –
Kristus Augšāmcelšanās
dievkalpojums
22.04.2012. plkst.14. –
dievkalpojums

Salgales draudzē
Pūpolsvētdienā
1.aprīlī plkst.14
Zaļajā ceturtdienā
5.aprīllī plkst.18.
Lielajā piektdienā
6.aprīlī plkst.16.
Lieldienās
8.aprīlī plkst.9.30

Radīt ar prieku
iedzīvotāju grupām „Viens
par visiem, visi par vienu!” - komandas dalībnieku
skaits - 8;
• Gājienam – iestādes,
uzņēmumi, interešu un iedzīvotāju grupas (individuālie
svētku dalībnieki pievienojas
bez pieteikšanās);
• Sporta spēļu komandas
pieteikt Ozolnieku sporta
centrā.
Cienījamie iedzīvotāji!
Lūdzam 28. jūliju ieplānot
brīvu un būt kopā Ozolnieku novada otrajos svētkos!
Gaidām Jūsu ierosinājumus un iniciatīvu!
Turpmāk sekojiet informācijai novada avīzē. Nolikumi
un pieteikuma anketas www.
ozolnieki.lv, sūtīt uz tautasnams@ozolnieki.lv. Tālr:
63050144, 26525350.
Rita Barona,
Ozolnieku tautas
nama direktore

14. aprīlī plkst.13
O z o l n i e ku b a p t i s t u
draudzes ēkā Ozolniekos, Skolas ielā 21 notiks izglītojošs atpūtas
pasākums sievietēm
„Radīt ar prieku”.
- Dūlas Daces Kaņepones lekcija „Sieviete gaidībās, radībās - ar prieku”
par dūlas lomu un atbalsta
iespējām brīdī, kad sieviete kļūst par māmiņu.
- Novada sociālā dienesta darbinieces Villijas
Pakalnes informācija par
iespējām saņemt palīdzību
krīzes situācijā (vardarbība ģimenē, bezpalīdzības
sajūta, izmisums, u.tml.).
Mīļi aicināta ikviena
sieviete. Ieeja bez maksas. Pasākuma laikā tiks
nodrošināta bērnu pieskatīšana.
Jūs interesējošus jautājumus varat noskaidrot
pie Ivetas Dembovskas,
tālr. 26567390 vai iveta.
dembovska@gmail.com

Reģ. nr. 00702098
Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki. tālr./fakss 3050241
Par rakstos minētajiem faktiem atbild autors
Iespiests SIA «Jelgavas tipogrāfija»

