Ozolnieku
avīze
2013. gada jūlijs

ar saknēm novadā

Ozolnieku novads
svin savu desmitgadi
Novada 10 gadu jubilejā uzrunājām novadniekus, kuri savulaik pieņēma atbildīgus lēmumus
un stāvēja klāt pie pagastu apvienošanas un novada izveides – Gunti Rozīti, Māri Aināru un Jāni
Vīgantu.
Guntis
Rozītis ilgi kavējas
atmiņās pie 10
gadus
senajiem
notikumiem, kuri
izrādījušies izšķirīgi visu novada iedzīvotāju turpmākajā nākotnē: «Uzklausot manu kā
toreizējā pagasta priekšsēdētāja vietnieka ierosinājumu, pēc abu pušu
apspriešanās, Cenu pagasta padome
2003. gada 18. martā pieņēma lēmumu «Par Ozolnieku novada izveidošanu», savukārt Ozolnieku pagasta
padome šādu lēmumu «Par Ozolnieku novada izveidošanu» pieņēmusi
nedaudz vēlāk- 2003. gada 10. aprīlī.
Iniciatīva tolaik nāca no Cenu pagasta
puses savienoties ar Ozolnieku pagastu, jo līdz 1979. gadam Ozolnieki un
Cenas jau bija kopā. Tā kā Ozolnieku
novada izveidi varētu saukt arī par
otrreizēju atkal apvienošanos. Gan iedzīvotāju, gan pagasta deputātu vidū
bija pārsvars, kas sliecās par apvieno-

šanos. Solis uz pagastu apvienošanos
bija loģisks un pārdomāts, bet vēlme
apvienoties- brīvprātīga, jo jau vēsturiski esam bijuši kopā. Tā 2003. gadā
mēs abpusēji vienojāmies par novada
nosaukumu Ozolnieki. Bet no Cenu
pagasta novadam saglabājies izveidotais un Valsts heraldikas komisijas
apstiprinātais novada ģerbonis, kurš
nedaudz papildināts kļuva par jaunā

4. augustā notika Ozolnieku novada
domes pirmā sēde, kurā par novada
domes priekšsēdētāju ievēlēts Māris
Ainārs, bet par domes priekšsēdētāja vietnieku I. Stepēns. Atskatoties
uz šiem notikumiem varu teikt, ka
esam ieguvuši augstāku intelektuālo
potenciālu novadā kopumā, lielākus
līdzekļus un resursus, lai spētu realizēt lielākus projektus. Kā pozitīvus

Ozolnieki ir laba vieta dzīvošanai,
kultūrai un sportam. Svarīgi ir rast
iespēju iedzīvotājiem lietderīgi
pavadīt brīvo laiku.

}

novada ģerboni. Tā, pamatojoties uz
«Administratīvi teritoriālās reformas
likumu», Ozolnieku pagasta padome
un Cenu pagasta padome, pēc savas
iniciatīvas, nolēma un izveidoja Ozolnieku novadu, apvienojot tajā abus
pagastus. Ar 2003. gada 26.jūliju
stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi, kuri noteica, ka tiek apvienoti
Jelgavas rajona Ozolnieku pagasts
un Cenu pagasts un izveidots Jelgavas rajona Ozolnieku novads. Jaunā
novada izveidi akceptēja toreizējais
Ministru prezidents E. Repše un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrs I. Gaters. Tā paša 2003. gada

piemērus varu minēt Ānes kultūras
nama renovēšanu, jaunā bērnudārza un Ozolnieku vidusskolas 4. stāva
celtniecību. Bet ar Salgales pagasta
pievienošanos mantojumā esam ieguvuši jaunas kultūrvēsturiski nozīmīgas vietas novadā- prezidenta
Čakstes mājas «Auči», E. Virzas «Billītes» un citas. Salgale ir pagasts arī
ar lielu lauksaimniecisko ražošanu.
Ozolniekos nākotnes virziens, manuprāt, ir uzņemts pareizi. Ir demokrātiski ievēlēta novada vadība un šodien
mums visiem ir cerīgs skats nākotnē.
Ir jāturpina virzīt uz priekšu kultūras
un saimnieciskos projektus, jāveicina

uzņēmējdarbība. Ozolnieki ir laba
vieta dzīvošanai, kultūrai un sportam.
Svarīgi ir rast iespēju iedzīvotājiem
lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Galvenais, lai arī pēc 10 gadiem būtu Ozolnieku novads!»
Ilggadējais Ozolnieku novada
domes priekšsēdētājs Māris Ainārs
novada 10 gadu jubilejas svinībās
pirmais tika apbalvots ar Ozolnieku
novada goda zīmi.
Māris Ainārs:
«Pateicos par mana
darba novērtējumu.
Novadam novēlu izaugsmi un attīstību!
Lai nākamās desmitgades svinībās Ozolnieku novada
svētku gājiena kolonna būtu divtik
liela! Lai novadā dzimst bērni un
mazbērni! Lai varam priecāties par
viņu izaugsmi!»
Ozolnieku novada apvienošanās
ar Sidrabenes pagastu (šobrīd Salgales pagastu) notika 2007. gada
novembrī, pieņemot lēmumus «Par
pievienošanos Ozolnieku novadam»,
un «Par Ozolnieku novada apvienošanos ar Sidrabenes pagastu». Bet
2009. gada 29. janvārī notika Ozolnieku novada domes un Sidrabenes
pagasta padomes kopsapulce, kurā
par novada domes priekšsēdētāju
ievēlēts Māris Ainārs, par domes
priekšsēdētāja vietniekiem Guntis
Rozītis un Jānis Vīgants, bet par izpilddirektoru iecelts Pēteris Veļeckis.
Jānis Vīgants,
atskatoties uz apvienošanos, ir gandarīts:
«Man šodien sirdī
ir svētku sajūta, ka
esam kopīgiem spēkiem sakārtojuši šo novada lietu.
Apvienošanās bija loģisks solis, jo
ar Ozolniekiem mums ir kopīgas robežas un jau bija izveidojusies laba
sadarbība, kopīgi tika risināti saimnieciskie jautājumi. Esam gandarīti,
ka ir izdevies šajos gados sakārtot izglītības iestādes, ir domāts par vienmērīgu novada attīstību kopumā.
Esam veiksmīgi viens otru uztvēruši
un saplūduši kopā. Novadā sevi izjūtam kā vienā lielā ģimenē. Galvenais,
lai iedzīvotāji paliek uz dzīvi novadā
un nemeklē laimi ārpusē, jo šeit ir attīstība un bērniem kur augt. Paldies,
novada cilvēkiem par daudzajiem
labi paveiktajiem darbiem! Ar labām
domām palīdzēsim piepildīt šo novada jubileju!»
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Mēs varam lepoties ar sava novada nosaukumu un būt cienīgi nest koku karaļa – ozola vārdu!
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Sveicam visus Ozolnieku
novada svētkos
«Ar saknēm novadā»
Iedzīvotāju novēlējumi
Ozolnieku novadam
10 gadu jubilejā!
Vita Kaļva ar ģimeni: „Lai Ozolnieku novads aug,
plaukst un zaļo! Lai labi klājas jaunajai paaudzei un
ģimenēs ir daudz bērnu!”
Stašuļu ģimene: „Novadam novēlam attīstību! Viss
ir labi. Kā ģimene ar bērniem, vēlamies, lai novadā
attīstās dažādi, tostarp cīņas sporta veidi.”
Semjonovu ģimene: „Lai Ozolnieki attīstās un
piesaista arvien jaunus cilvēkus! Lai veidojas jaunas
darba vietas, novadā attīstās būvniecība, jo ģimenēm
ar bērniem, kā mums, būtu nepieciešams arī baseins
un atpūtas-atrakciju parks bērniem.”
Locu ģimene: „Prieks par novada izaugsmi un
tā kultūras dzīvi! Lai viss labi iesāktais arī turpinātu
attīstīties un pilnveidoties!”
Anda Grīnfelde ar ģimeni:” Novadam novēlu
izaugsmi un labu, saturīgu avīzi!”
Ojārs Karčevskis: „ Lai Ozolnieku novads zaļo! Novēlu novadam attīstīt rekreācijas un atpūtas zonu pie
Ozolnieku ūdens krātuves, bet jauno veikalu iebūvēt
citā teritorijā! „
Daiga Landsberga-Rumpe ar ģimeni: „Lai Ozolnieku iedzīvotāji piedzīvo to brīdi, kad Ozolniekos tiks
atklāts baseins!”
Upenieku ģimene: „Lai Ozolnieku novadā ir daudz
bagātu iedzīvotāju un godprātīgu nodokļu maksātāju! Lai novadam ir labklājība un daudz naudas! Ļoti
gaidām bērnu atpūtas laukumu. Lai novadā top svētki
bērniem! Ozolniekos vajadzētu baseinu un vairāk
svētku ģimenēm ar bērniem!”
Saulīšu ģimene: ”Mēs dzīvojot Ozolniekos jau
esam laimīgi ar to, kas jau ir sasniegts. Kā ģimene ļoti
priecājamies par jauno bērnudārzu un jaunuzcelto
ceturto stāvu Ozolnieku vidusskolai, jo mūsu lielākā
meita šogad uzsāks skolas gaitas. Prieks par celiņu
ap ezeru un izgaismotajām ielām. Viss Ozolniekos
notiek. Mēs vēlētos Veselības takā atjaunot un papildināt sporta aprīkojumu. Mēs priecātos, ja novadā
rastu iespēju ģimenēm masveidīgi nodarboties ar
dažādiem sporta veidiem, jo esošā sporta centrā jau
ir kļuvis par šauru. Vajadzētu rast iespēju uzcelt jaunu
sporta būvi novadā.”
Evansonu ģimene un vecmāmiņa Ārija Blūma:
„Ozolniekiem novēlam turpināt kā līdz šim- būt pārtikušiem un sakoptiem!”
Līga Kalniņa:” Mūsu novadam novēlam izaugsmi,
izturību un virzīties tik uz priekšu! Pastāvēt vēl ilgi!
Bet jaunieši un, protams, arī pārējie noteikti priecātos
par baseinu!”
Inta Zakenfelde un koristi: ”Novadam novēlam
Mīlestību! Svarīgi ir mīlēt savus cilvēkus, jo novadā ir
daudz gaišu un radošu personību. Svarīgi tos novērtēt
un cienīt.”
Mārīte Skrinda un dejotāji: „Savam novadam vēlam visu to labāko ar tautas dziesmas vārdiem. Dod,
Dieviņi kalnā kāpt, ne no kalna lejiņā. Dod, Dieviņi
otram dot, ne no otra mīļi lūgt. Lai Ozolnieku ceļi vienmēr vijas augšup!”

Paldies uzņēmējiem par
atbalstu Ozolnieku novada
svētku un grandiozās
uguņošanas organizēšanā:
IK Rešetilovs un Co
SIA Dzars
SIA Astarte nafta
SIA Ozolnieku KSDU
SIA Geor
SIA Rotors

SIA Piroteks Balt
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Novada
domes jūlija
sēdē
Nolēma:
1. Apstiprināt saistošos
noteikumus Nr.6/2013„Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ozolnieku novadā”.
2. Organizēt konkursu
„Ozolnieku novada sakoptākā
sēta 2013” un apstiprināt konkursa nolikumu.
3. Mainīt izglītības iestādes
„Salgales Mūzikas skola” nosaukumu uz „Salgales Mūzikas
un mākslas skola”. Apstiprināt
Salgales Mūzikas un mākslas
skolas nolikumu.
4. Apstiprināt Ozolnieku Mūzikas skolas audzēkņu
vecāku līdzdalības maksas
kārtību un apstiprināt Ozolnieku Mūzikas skolas mūzikas
instrumentu nomas kārtību.
5. Sniegt Ozolnieku novada
domes galvojumu pašvaldības SIA „Ozolnieku KSDU”
(Ozolnieku novada pašvaldībai
piederošas 100% kapitāldaļas) aizdevumam Ls 734`000
(septiņi simti trīsdesmit četri
tūkstoši latu) apmērā ar mērķi:
Eiropas Savienības Kohēzijas
fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Ozolnieku novada Ozolnieku
ciemā” īstenošana.
6. Segt daļēji Latvijas
politiski represēto personu salidojuma izdevumus, piešķirot
Ls 50 (piecdesmit lati) un nodrošināt pašvaldībā dzīvojošo
politiski represēto aizvešanu
uz pasākumu Ikšķilē 2013.gada
17.augustā.
7. Pilnvarot Ozolnieku novada būvvaldi veikt Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likumā pašvaldībai noteikto uzdevumu - nosaukumu
vai adrešu piešķiršana ēkām,
apbūvei paredzētajām zemes
vienībām un telpu grupām.
8. Pilnvarot Ozolnieku novada būvvaldi veikt Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likumā pašvaldībai noteikto uzdevumu - nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa noteikšana
zemes vienībai vai zemes vienības daļai, saskaņā ar Ozolnieku
novada teritorijas plānojumu,
un lietošanas mērķim piekrītošās platības noteikšana.
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Ozolniekos renovēs un
siltinās vēl septiņas mājas

Skolas un vecāki saņems «Rokasgrāmatu
topošajiem pirmklasnieku vecākiem»

Šogad Ozolniekos tiks
renovētas vēl septiņas
daudzdzīvokļu
mājas
un ERAF līdzfinansētais
energoefektivitātes paaugstināšanas projekts
daudzdzīvokļu ēkām līdz
ar to noslēgsies.

Ozolnieku pašvaldības
Comenius Regio sadarbības projekta rezultātā
ar Vācijas Nordhauzenas
pašvaldību ir izveidota
«Rokasgrāmata topošajiem pirmklasnieku vecākiem.»

Kā informē SIA «Ozolnieku
KSDU» pārstāve Zane Šauva:
«Pabeidzot 2012. gada daudzdzīvokļu ēku renovācijas darbus,
Ozolnieku iedzīvotāju interese
par savas dzīvojamās mājas nosiltināšanu tikai pieauga, tāpēc
SIA «Ozolnieku KSDU» turpināja savu iepriekšējo sadarbību ar
apsaimniekojamo ēku iedzīvotājiem un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.
Turpmākā sadarbība veicināja to, ka Eiropas finansējums
tika piešķirts vēl vairākām
novada daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām un arī 2013.
gadā ēku renovācijas darbi
Ozolnieku novadā turpinās.»
Renovācijas process var
sākties tikai ar iedzīvotāju
iniciatīvu un daudzdzīvokļu
mājas iedzīvotāju atbalstu renovācijas darbu veikšanai savā
ēkā, tas ir 51 % dzīvokļu īpašnieku akceptu par renovācijas
darbu uzsākšanu.
Kad dzīvokļu īpašnieki savā
starpā bija vienojušies, tad SIA
«Ozolnieku KSDU» veica visus
nepieciešamos pasākumus Eiropas finanšu atbalsta saņemšanai. Tika pasūtīta tehniskā
dokumentācija un iesniegts projekta iesniegums Latvijas investīciju attīstības aģentūrā.
Pēc projekta apstiprināšanas,
sekoja iepirkuma organizēšana.
Pretendenti, vadoties no SIA
«Ozolnieku KSDU” publicētā nolikuma, iesniedza savus finanšu
piedāvājumus, kas vēlāk tika izvērtēti kopīgi ar māju iedzīvotā-

jiem, kuri vēlējās piedalīties.
Bet 2013. gadā tika izvēlēti
sekojoši uzvarētāji renovācijas darbu veikšanai: SIA «GS
CELT» (Meliorācijas ielai 23
un Parka ielai 1), SIA «RIMTS»
(Kastaņu ielai 9, Rīgas ielai 21
un Stadiona ielai 12), SIA «AJ
CELTNIEKS» (Meliorācijas ielai
6) un SIA «RATKO» (Meliorācijas ielai 17).
Šobrīd renovācijas un ēku siltināšanas darbi ir uzsākti visām
ēkās. Šobrīd aktīvi rit santehniskie darbi, bet dažas mājas jau ir
tikušas pie iedzīvotāju izvēlētās
mājas fasādes krāsas toņa. Tāpat
kā pagājušajā gadā, renovācijas
darbu kontroli uzrauga projektu koordinatore Inga Šikunova.

Projektu koordinatore ne tikai
uzrauga būvnieku darbu, bet arī
konsultē iedzīvotājus par renovācijas norises gaitu.
SIA «Ozolnieku KSDU» valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Prīsis informē: « Diemžēl projekts
«Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana»
2013. gada 31. augustā noslēdzas. Tas nozīmē, ka Eiropa finansējumu ēku siltināšanai vairs
nepiešķirs. Iespējams, pēc kāda
laika radīsies jaunas programmas un iespējas darbus turpināt ar citiem nosacījumiem, bet
pagaidām par to vēl nav sīkākas
informācijas. Šobrīd jauni pieteikumi uz projekta norisi vairs
netiek pieņemti. Uzskatu, ka
esam efektīvi izmantojoši ERAF

piedāvātās projekta iespējas.
Šobrīd esam nosiltinājuši 10
mājas Ozolnieku novadā, bet 7
mājām norisinās projekta realizācija. Uz nākamo- 2014. gadu ir
apstiprināti vēl 12 daudzdzīvokļu ēku renovācijas projekti Ozolnieku novadā un viens projekts
Jelgavas pilsētā. Gan kopīgā
darba ieguvums ir acīmredzami
uzlabojies pagasta kopskats un
iedzīvotāju pozitīvās atsauksmes par siltuma enerģijas izmaksu samazināšanos.»
Ēkām kuras ir paredzēts renovēt 2014. gada būvniecības
sezonā, būs nedaudz citi finansēšanas noteikumi no SIA
„Ozolnieku KSDU” puses. Augusta un septembra mēnesī
tiks sasauktas iedzīvotāju
kopsapulces, kurās tiks
piedāvāts sākt ik mēneša
avansu maksājumus (1525 LVL) , lai saprastu gan
mājas maksātspējas līmeni, gan veidotu uzkrājumu,
kas galu galā samazinās
kopējās konkrētā dzīvokļa
izmaksas.
Minētās daudzdzīvokļu
mājas Meliorācijas ielā 23,
Parka ielā 1, Stadiona ielā
12, Kastaņu ielā 9, Rīgas ielā 21,
Meliorācijas ielā 6 un Meliorācijas ielā 17 šobrīd atrodas dažādās
renovācijas procesa izpildes stadijās. Pirmajām daudzdzīvokļu mājām iedzīvotāji jau ir izvēlējušies
mājas fasādes struktūrapmetuma
krāsu gammu, bet citi ir tikai izvēles priekšā. Paralēli objektos rit arī
santehnikas darbi.
SIA «Ozolnieku KSDU» lūdz
iedzīvotājus pret būvfirmām
izturēties ar sapratni un atvainojas par būvdarbu procesā sagādātajām pagaidu neērtībām,
jo būvdarbu gala rezultātā Ozolnieki iegūs ne tikai energoefektivitātes paaugstinājumu renovētajās daudzdzīvokļu mājas,
bet arī sakoptus vides objektus
novadā.

Jaunā grāmata kalpos kā psiholoģisks, izzinošs un pedagoģisks
palīgs jaunajiem vecākiem. Izdevumā sniegtie speciālistu ieteikumi vecākiem palīdzēs mazināt ikdienas stresu un neziņu, palīdzot
sagatavot bērnu mācībām skolā.
Šis mācību palīglīdzeklis tapis
divu gadu projekta darbības laikā, balstoties uz sarunām ar vecākiem, kā arī bērnu, pedagogu un
vecāku aptaujām un ieteikumiem.
Jauno grāmatu atzinīgi novērtējusi arī Latvijas Izglītības un Zinātnes ministrija, iesakot to izmantošanai visā Latvijā.
Arī pedagogi, kuri jaunajā mācību gadā uzsāks strādāt sešgadīgo sagatavošanas grupās un skolu
1. klasēs, savā īpašumā iegūs jaunu metodisku palīgmateriālu. Comenius Regio projekta grupa, sadarbībā ar partneriem no Vācijas,
izveidojuši gadagrāmatu, kas reizē
kalpos arī kā kalendārs pedagogiem «Drošiem soļiem uz skolu.»
Šajā izdevumā ir kopējs sadarbī-

Eila Krista un māmiņa
Daiga Landsberga –
Rumpe.

bas plāns sagatavošanas grupas
un 1. klašu skolotājiem, nodrošinot izglītības posmu pēctecību.
Izglītības un Zinātnes ministrijas
atzinums ļaus lietot šo materiālu
pedagogiem visās Latvijas izglītības iestādēs.
Māra Pūre gandarīta par kopīgo
veikumu: «Projekta dalībnieki ir
paveikuši lielu darbu. Par to liecināja arī projekta noslēguma konference un vizīte Nordhauzenā no 8.
līdz 11. jūlijam. Projektā aktīvi līdzdarbojās Izglītības nodaļas vadītājs
Uldis Gāle, projekta koordinatore
Dalita Narkevica un projekta vadības grupas pārstāve Dina Medjanova. Savukārt no vāciešu puses
projektā piedalījās Nordhauzenas
birģermeistara vietniece Hāses

kundze, kā arī atbildīgie darbinieki par izglītības, sociālo un finanšu
jautājumu risināšanu.
Kopīgi strādājot pie projekta atskaites un jaunu sadarbības
projektu veidošanas, no abu valstu pusēm nāca priekšlikumi vēl
astoņiem abas puses interesējošiem tematiem, no kuriem tika izvēlēti divi tālākai virzīšanai. Abās
valstīs aktuāla šķiet «Agresivitātes samazināšana izglītības iestādēs» un «Pāreja no pirmskolas uz
skolu angļu valodas mācīšanā.»
Šīs tad varētu būt nākamā 2014.
gada projektu tēmas.
Projekta noslēguma konferencē prezentēja «Rokasgrāmatu
topošajiem pirmklasnieku vecākiem’’ vācu un latviešu valodās.
Konferencē piedalījās arī daudzi
bērnu vecāki un tas parāda, ka
visām audzināšanas un mācību
procesā iesaistītajām pusēm bērnu pāreja no pirmskolas uz skolu
ir svarīga. Vācu puses vecākiem
bija daudz interesantu jautājumu
mūsu projekta dalībniekiem, uz
kuriem Latvijas pedagogi centās
izsmeļoši atbildēt. Jāpiebilst, ka
Vācijā bērni skolas gaitas uzsāk
jau 6 gadu vecumā, bet interešu
izglītības pulciņi nav bērniem pieejami skolā, bet tikai ārpusskolas
iestādēs.
Sīkāk ar projekta rezultātiem
«Rokasgrāmatu topošo pirmklas-

nieku vecākiem» un Gadagrāmatu- kalendāru «Drošiem soļiem uz
skolu» interesenti var iepazīties
projekta mājas lapā: http://comregprojekts.ozolniekuvsk.lv.
Jauks pārsteigums sagaida
Ozolnieku novada sešgadīgo bērnu un 1. klašu skolēnu vecākus,
jo «Rokasgrāmatas topošo pirmklasnieku vecākiem» septembrī
tiks dāvinātas katram.
Viena no pirmajām ar «Rokasgrāmatu topošajiem pirmklasnieku vecākiem» iepazinās nākamās
skolnieces Eilas Kristas māmiņa
Daiga Landsberga – Rumpe. Daiga ir trīs bērnu māmiņa ar lielu
audzināšanas pieredzi, jo viņas
abi dēli šovasar jau absolvēja
Ozolnieku vidusskolas 9. klasi.
Tagad ģimene gatavojas skolas
gaitās ievadīt jaunāko meitiņu
Eilu Kristu. Tāpēc rokasgrāmatu ģimenē izlasījuši ar interesi.
Daiga atzina: «Jautājumi, kas
izskaidroti nelielajā, glīti noformētajā grāmatiņā, ir svarīgi ikvienam vecākam, kura bērns gatavojas doties uz skolu.»
Bet Ozolnieku novada sešgadīgo bērnu un 1. klašu skolotāji, uzsākot jauno mācību gadu, dāvanā
saņems gadagrāmatu - kalendāru
«Drošiem soļiem uz skolu.» Septembrī ir plānota arī kopēja konference skolēnu vecākiem un pedagogiem.

Vecākiem atvieglo skolas mācību līdzekļu iegādi
Visi skolēnu un topošo
skolēnu vecāki jau būs
dzirdējuši, ka Saeima pieņēmusi grozījumus Izglītības likumā, kas paredz
no nākamā mācību gada
rūpes par finansējumu
skolēnu mācību līdzekļu
sagādāšanai uzticēt valstij un pašvaldībām.

Izglītības un zinātnes ministrijas
(IZM) piedāvājums paredz, ka no
valsts finansēs mācību literatūru,
metodiskos līdzekļus, papildu literatūru un digitālos un elektroniskos
mācību līdzekļus.
Savukārt pašvaldībām būs jānodrošina tos mācību līdzekļus, kas nepieciešami lietošanai izglītības iestādēs, nodrošinot modernu mūsdienu
mācību vidi. Piemēram, uzskates
līdzekļus, didaktiskās spēles, digitālos un elektroniskos izdevumus un
resursus, izdales materiālus, mācību tehniskos līdzekļus, iekārtas, ap-

rīkojumu un mācību materiālus.
Līdz ar to ģimenēs bērnu vecākiem joprojām ir jārēķinās ar tēriņiem par dažādiem individuāliem
mācību līdzekļiem, mācību piederumiem un personiskās lietošanas
priekšmetiem. Tie būs skolas soma,
ikdienas un svētku apģērbs, sporta
tērps, rakstāmpiederumi, apavi un
citas personiskās lietas.
Saeimas Izglītības, zinātnes un
kultūras komisijas vadītāja Ina Druviete norādīja: «Pagaidām par mācību grāmatām pielīdzināmām un par
valsts budžeta līdzekļiem nodrošināmām tiks uzskatītas darba burtnīcas
tikai divos mācību priekšmetos - sociālajās zinībās un svešvalodās. Par
pārējo darba burtnīcu iekļaušanu
valsts apmaksājamo mācību līdzekļu
sarakstā vēl plānots diskutēt.»
Mācību līdzekļu iegādei no valsts
budžeta līdzekļiem jau šogad ir piešķirta salīdzinoši lielāka summa
nekā iepriekš - pērn tā nepārsniedza
nepilnus divus latus par vienu skolēnu, tad no šā gada tā ir 6,26 lati. Šogad mācību līdzekļu apmaksāšanai
no valsts budžeta piešķirti apmēram
divi miljoni latu. Bet jau nākamgad

šim mērķim no valsts budžeta paredzēts piešķirt 7,00 latus par vienu
skolēnu, paredzējusi Izglītības un zinātnes ministrija.
Lai nodrošinātu pieņemtā likuma
izpildi un mācību līdzekļu iegādi sekmīgai mācību procesa īstenošanai
no šī gada 1.septembra, Izglītības
ministrijas budžetā ir nepieciešami
papildu 537 112 lati. Neparedzētie
izdevumi radušies, jo Saeima ir papildinājusi mācību līdzekļu sarakstu,
ko nodrošina valsts budžeta finansējums, ar darba burtnīcām, kur tās ir
izmantojamas līdzvērtīgi mācību grāmatām.
Izglītības nodaļa informē vecākus, ka joprojām tiek precizēts , kas
kādus mācību līdzekļus iegādājas ,
jo izmaiņas Ministru kabineta noteikumos , kas paredz kārtību , kādā
valsts organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi varētu tikt
apstiprinātas tikai augustā.
Ozolnieku novada izglītības nodaļa ir izveidojusi kārtību mācību līdzekļu finansēšanai, kas darbosies visās
Ozolnieku novada izglītības iestādēs,
līdz stāsies spēkā atbilstoši nepieciešamie normatīvie akti. Šie noteikumi

5

paredz, ka vecāki atbild par individuālo mācību piederumu, personiskās
lietošanas piederumu nodrošināšanu, bet pašvaldība finansē – mācību
līdzekļus, kas izmantojami izglītības
iestādē un skolēnu individuālai lietošanai mājās, tai skaitā darba burtnīcas. Šobrīd jau ir noslēdzies darba
burtnīcu iepirkums Ozolnieku novada
skolu vajadzībām.
Ozolnieku novada Izglītības nodaļa aicina skolēnu vecākus šajā
situācijā izturēties ar sapratni un,
izvērtējot ģimenes materiālās iespējas, iegādāties nepieciešamos individuālos mācību līdzekļus nākamajam
mācību gadam. Bet, ja ir nepieciešams atbalsts bērnu sagatavošanai
skolas gaitām, griezties pēc palīdzības novada sociālajā dienestā.
Ozolnieku novada
Sociālā dienesta adrese:
Stadiona iela 10, Ozolnieki,
Ozolnieku novads, LV-3018,
Tālrunis: 63084705

Ozolnieku novada jubileja foto zibšņos
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Sveicam jaundzimušos mazuļus un vecākus!
Turpinot iesāktās labās
tradīcijas, novada jubilejas svinību dienā Ozolnieku stadionā pulcējās
ģimenes, kuras pēdējā
pusgadā
piedzīvojušas
skaistāko brīdi – mazuļa
nākšanu pasaulē.

64 jaundzimušo novadnieku ģimenēm Ozolnieku pašvaldības pārstāvji pasniedza sudraba karotītes
ar novada simboliku.
Nosaucot jaundzimušo vārdus,
dzirdam, ka novadā daudziem bērniņiem doti latviski vārdi- Edvards,
Artūrs, Oskars, Marta, Maija, Dace,
Ieva, Valters, Emīls, Emma, Reinis,
Emīlija, Anna, Ģirts, Miks, Jānis,
Kristīne, Roberts, Jēkabs un Mārtiņš. Taču starp viņiem arī skaisti,
neparasti vārdi- Alens, Haralds,
Melisa, Ārons, Gabriels, Sindija,
Everts, Jasmīna, Darina, Enija, Ričards, Ronijs un Hugo.
Pērn, 2012. gadā Ozolnieku
novadā piedzimuši 113 mazuļi,
bet šī gada pirmajā pusē jau sa-

gaidīti 64 mazulīši, tostarp arī
viens dvīņu pāris.
Jaundzimušo bērnu vecāki priecājas, ka novadā domā par jaunajām ģimenēm, rīko pasākumus,
atbalsta finansiāli, ir nodrošināti
bērnudārzi, interešu izglītība, bērniem skolā ir brīvpusdienas. Pērn
novada centrā atvērts jauns bērnudārzs, bet skolai uzbūvēts ceturtais
stāvs.

Aptaujājot klātesošo bērnu vecākus, atklājās, ka jaundzimušais
daudzās ģimenēs ir otrais un trešais
bērniņš. Par pirmo jaundzimušo
ģimene saņem vienreizējo pabalstu
50 latu apmērā, bet par trešo mazuli 150 latus par ko ģimenes, protams, ir gandarītas un pateicīgas
novada pašvaldībai.
Dubultu prieku šogad piedzīvojusi Otneru ģimene, kurā divām
lielākajām māsām piepulcējušies
dvīņi. Kā pastāstīja Otneru ģimenes
galva: «Abiem dēliem izvēlējāmies
stiprus un latviskus vārdus-Artūrs
un Oskars. Mūsu puikas ir šī gada
pirmie jaundzimušie bērniņi novadā, jo dzimuši 2. janvārī. Esam

- senioru deju kopu „Ozolnieki” un
bērnu tautisko deju kolektīvu. Bet
Ozolnieku amatieru teātris, kas zināms arī ārpus novada robežām,
ilgus gadus mēģinājis pieticīgos
apstākļos, ir ticis pie gaiši izremontētām un mājīgām mēģinājumu un izrāžu telpām. Ozolniekus
muzikālajos pasākumos pārstāv

tes un flautas spēli, sākot jau no 6
gadu vecuma. Pozitīvi, ka dažādu
mūzikas instrumentu spēli šeit
bez vecuma ierobežojuma var apgūt arī pieaugušie.»
Pēc tam vērtēšanas komisija
devās uz Ānes centru, kur, kā atzīmēja novada vadītāji, cittautiešu
īpatsvars ir virs 50% no visiem iedzīvotājiem, tāpēc latviskas vides
un kultūrvēsturisku vērtību stiprināšana šajā ciemā ir īpaši aktuāla. Ānē viesi apmeklēja kultūras
namu, bibliotēku un nesen atvērto
Jauniešu iniciatīvu centru. Novada vadītāji pievērsa viesu uzmanību arī sakārtotajam iebraucamajam ceļam un jaunajiem gaismas
ķermeņiem uz ielas, kas arī veido
un ietekmē dzīves kvalitāti. «Svarīgi ir sakārtot dzīves vidi, lai
mainītos arī cilvēku attieksme un
domāšana,» uzsver Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs Pēteris
Veļeckis.
Ānes Jauniešu iniciatīvu centrs
pamazām veidojas par ciema jauniešu atpūtas, sportošanas un saturīgas laika pavadīšanas vietu,
kur pieredzes apmaiņā brauc arī

kādreiz bija Ānes muiža, tāpēc arī
cīnījāmies par vēsturiskā nosaukuma atgūšanu šai vietai, taču ar
nosaukumu atgūšanu ir vien par
maz. Pats svarīgākais ir izveidot
un uzturēt iedzīvotājiem pieejamus pakalpojumu un kultūras
centrus, svinot un atzīmējot latviskos svētkus, tādējādi pamazām ieinteresējot un integrējot
iedzīvotājus latviskā vidē. Ānes
kultūras namā tiek atzīmēti arī
visi valsts svētki. Bet Ānes pirmsskolas izglītības iestādei un Teteles pamatskolai ir divas valodu
plūsmas, tādējādi jaunā paaudze
dabiski un nepiespiesti iekļaujas
divās kultūrās un valodās.»
Kā pēdējais apmeklējuma objekts Ozolnieku novadā bija mežu
ieskautā, skaisti sakoptā un šobrīd
remontētā Garozas pamatskola,
kas lepojas ar vēsturisku, kopš
1886. gada, bērnu vajadzībām
pieskaņotu tīru un dabisku vidi.
Skolas direktore Dina Štelmahere priecīga, ka izdevies saglabāt
un atjaunot skolu ar skaistu, vēsturisku vidi, izceļot gan dižozolu,
gan tiltiņu pār Iecavas upīti, gan

apstādījumiem, plašiem sporta un
atpūtas laukumiem, kas ir skaisti,
funkcionāli un arī bērniem droši.
Skola lepojas arī ar puišiem atvēlēto veclaicīgo ēku darbnīcai un
mājturības apguvei.
Kā tikšanās laikā akcentēja
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs Pēteris Veļeckis: «Šogad
Ozolnieku novadā izglītībai esam
atvēlējuši 3,7 milj. latu, jeb 50%
no visa novada budžeta. Vēlamies,
lai novadā ir sakopta, sakārtota
un modernākajām, jaunākajām
tehnoloģijām aprīkota mācību un
kultūras vide. Lauku cilvēkiem ir
svarīgi iepazīt modernākās iespējas, lai izaugtu zinoši, novērtētu
tehnoloģijas, ko sniedz mūsdienu
pasaule. Mums ir svarīgi piedalīties šajā konkursā, jo mēs patiesi
lepojamies ar kultūrvidi Ozolnieku novadā.»
Par pirmajiem rezultātiem
Zemgales reģionā informē ZPR:
“Komisija nolēma konkursa nākamajai kārtai no Zemgales izvirzīt trīs pašvaldības - Iecavas un
Jēkabpils novada, kā arī Jelgavas
pilsētas. Zemgales konkursa dalībnieku vērtēšanas komisija atzīmēja, ka visu pieteikto pašvaldību
darba rezultāti skaitliskā izteiksmē ir ļoti blīvi, jo godalgoto vietu
ieguvējas gan savā starpā, gan no
pārējiem dalībniekiem šķīra tikai
viens vai divi punkti.”
Santa Ozola, ZPR administrācijas vadītāja, dalās pārdomās:
“Man personīgi, kultūras dzīve
Ozolniekos šķiet interesanta uz
saistoša. Ozolnieku novada pašvaldība ir lauku pašvaldība ar
pilsētai raksturīgu infrastruktūru.
Šeit ir jūtama sirsnība un individuālā pieeja katram iedzīvotājam,
taču tajā pašā laikā pakalpojumu
pieejamība - kā pilsētā. Pozitīvi
ir tas, ka, neskatoties uz Jelgavas
tuvumu, Ozolniekiem izdodas no-

bērnu un jauniešu muzikālais
teātris „Nianse”. Rita Barona iepazīstina arī ar citām brīvā laika
pavadīšanas iespējām un kursiem.
Ozolnieku Mūzikas skolas direktore Dina Tauriņa bija atklāta
gan akcentējot jau padarīto un
pirmos sasniegumus, gan izceļot
skolas vajadzības pēc jaunu mūzikas instrumentu papildināju-

jaunatnes lietu speciālisti no citiem novadiem. Šeit jaunieši var
nodarboties ar aktivitātēm trenažieru zālē, galda spēlēm, darboties
angļu valodas klubā un vokālā
popgrupā, apgūt Dj un HIP HOP
horeogrāfijas pamata prasmes,
skatuves mākslu.
Ānes bibliotēkas vadītāja smaidot viesiem parāda arī bērnu zī-

skaisto laukumu bērnu sportiskajām aktivitātēm. Skola, kur šobrīd
mācās 85 skolēni ir apvienota ar
pirmsskolu, kur šobrīd pieaug
un skolas gaitām gatavojas vēl
56 mazuļi. Šobrīd tiek remontēts
skolas otrais stāvs, lai jauno mācību gadu uzsāktu skaistās telpās.
Skola pārsteidz ar glīto un plašo
apkārtni, gaumīgiem un koptiem

turēt iedzīvotāju interesi gan kultūras jomā, gan izglītībā. Piemēram, priecē tas, ka mūzikas skolu
apmeklē aizvien vairāk audzēkņu,
tāpat pieaug kultūras aktivitāšu
un dažādu interesantu nodarbību
skaits. Ir, protams, uz ko vēl tiekties, kaut vai savu brīvdabas estrādi novadam, kādas ir lielākajā daļā
pašvaldību.”

priecīgi un pateicīgi, ka novads
rūpējas par lielajām ģimenēm,
kurām pieskaitāmi esam arī
mēs. Jebkura palīdzība no novada puses ģimenēs tiek novērtēta. »
Savukārt Kreisleru ģimenē lielākajam brālim Bruno
aprīlī ir piedzimusi maza māsiņa Paula. Tētis Jānis, auklējot mazos, stāsta: « Visām
novadnieku ģimenēm novēlu būt
laimīgām, atsaucīgām un savstarpēji izpalīdzīgām. Mūsu ģimene
priecātos, ja bērniem vairāk būtu
pieejamas dažāda veida sporta nodarbības. Priecātos, ja novadā rastu iespēju sarīkot svētkus bērniem.
Mēs ar sievu Ilzi uzskatām, ka
Ozolnieki ir laba vieta dzīvošanai
ģimenēm ar bērniem un nemainītu
to ne pret vienu citu. »
Ozolnieku novada pašvaldības
vadība jaundzimušo bērniņu ģimenēm vēlēja veselību, savstarpēju
sapratni, saticību un spēju pienācīgi rūpēties par savām atvasēm, kuras izaugot nesīs Ozolnieku novada
vārdu plašajā pasaulē.

Ozolnieku novads pirmo reizi piedalās konkursā
«Eiropas Gada pašvaldība 2013»
Noslēgusies pašvaldību konkursa «Eiropas
Gada pašvaldība 2013»
pirmā kārta Zemgalē.
Konkursam šogad bija
pieteikušās jau 30 pašvaldības, tostarp, Ozolnieku novads.
«Turpinot labās tradīcijas, ko
LPS aizsāka, rīkojot konkursu «Sakoptākais Latvijas pagasts», šogad
otro reizi apbalvos Eiropas Gada
pašvaldību. Katru gadu šī konkursa
tēma mainīsies atbilstoši Eiropas
Gada tēmai. Iepriekšējais gads bija
veltīts aktīvai un veselīgai novecošanai un paaudžu sadarbībai»,
stāsta vērtēšanas komisijas vadītāja
Vija Keršus, bet: «Šī gada konkurss
sasaistīts ar Eiropas Pilsoņa gada
tēmu.»
22. jūlijā, vērtēšanas komisija
apmeklēja arī Ozolnieku novadu,
kas šogad konkursam pieteikts pirmo reizi kā iedzīvotājiem draudzīga kultūras vide. Komisija kopā ar
Ozolnieku novada domes pārstāvjiem apmeklēja Ozolnieku vidusskolu, kura var lepoties ar piebūvē-

to ceturto skolas stāvu, konferenču
zāli, pacēlāju un skolas muzeja jauno, gaišo telpu.
Ozolnieku vidusskolas direktore Klāra Stepanova iepazīstināja
viesus ar skolas dzīvi un laipni izrādīja mācību telpas: «Mūsu skolā
rit intensīvs mācību un audzināšanas darbs. Gada deviņos mēnešos
notikuši 35 dažādi kultūrizglītojoši un audzinoši pasākumi. Vēl
šogad skola tikusi pie jauna un
moderna ceturtā stāva, kur būs
arī plaša konferenču zāle un jau ir
apskatāms skolas muzejs. Bet visvairāk priecē, ka Ozolnieku vidusskolā ir tendence skolēnu skaitam
tikai pieaugt. Šoruden uzņemsim
75 pirmklasniekus, bet nākamgad
spēsim izveidot vēl vienu klasi, jo
būs jau 100 pirmklasnieki. Perspektīvā domājam arī par mūzikas novirziena klašu izveidi skolā,
jo mūzikas dzīve novadā zeļ un
plaukst.»
Skolas direktore ar lepnumu
viesiem rādīja izremontētās skolas
telpas, kuras rotā latviskas zīmes
un skaisti bērnu darbu stendi gaiteņos. Skolas telpas savieno saules
pusēm piemēroti, dzīvespriecīgos
un gaišos toņos veidoti gaiteņi,

ar krāsainām linoleja joslām, kas
aicina ienākt klasēs. Viesi ieinteresējās arī par abiem topošajiem,
modernajiem mājturības kabinetiem.
Pēc tam komisijas locekļi devās
iepazīties ar Ozolnieku novada
Tautas nama un Mūzikas skolas
darbu. Tautas nama direktore
Rita Barona vērtēšanas
komisiju iepazīstināja
ar Ozolnieku novada
lepnumu - radošajiem
kolektīviem un skaisti izremontētajām un
labiekārtotajām Tautas
nama telpām. Direktore priecājās par Tautas namā notikušajām
pārmaiņām, kā pēdējo
minot un viesiem parādot jauno, moderni
aprīkoto foto studiju, kur novada iedzīvotāji var profesionāļa
vadībā pilnveidot savas prasmes
un kopīgi veidot studijas bildes.
Direktores stāstījums pārsteidza
ar kultūras dzīves daudzveidību
novadā, kas var lepoties ar jaukto
kori „Līga”, kas šogad novadu pārstāvēja arī Dziesmu svētkos. Novads lepojas ar saviem dejotājiem

ma un plašākām telpām augošās
skolas vajadzībām. Dina Tauriņa
priecājas par novada mūzikas
skolas izaugsmi: «Šogad mūzikas
skolā mācījās 70 bērni, 6 klasēs,
bet rudenī jau mācības uzsāks 100
bērni, kuri vēlas apgūt dažādu
mūzikas instrumentu - klavieru,
akordeona, sitamo instrumentu,
vijoles, čella, saksofona, trompe-

mējumus un veidojumus - glītas
plastilīna figūriņas, kas visu laiku
tiek papildinātas ar jauniem darbiem, piebilstot, ka bibliotēka ciematā veidojas par pastāvīgu bērnu
tikšanās vietu. Ozolnieku novada
vadība plāno Ānē izveidot arī sociālo pakalpojumu centru.
Stāstot komisijai par Ānes vēsturi, Guntis Rozītis piebilst: «Šeit

}

Konkursa mērķis ir veicināt
pašvaldību atbalstu iedzīvotāju
integrācijai, kultūrai, veselīga
dzīves veida popularizēšanai.
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Kopīgi meklēsim
Ozolnieku novadā reti
sastopamo koku sugas

Garozas skolas dižozols
● Sauklis „Ar saknēm novadā…” vēsta
par vienotu un varenu Ozolnieku novadu, ko balsta koku saknēm piemītošais
spēks - spēks, kas spēj noturēt cilvēku
pretī dažādām dzīves vētrām un pārbaudījumiem, kas veldzē, kad ikdienas
darbā pagurst rokas un stiprina, kad
zūd motivācija augt.
● Mums visiem būtu svarīgi apzināt
kokus, par kuriem novadā tiek stāstīti
nostāsti, un noskaidrot reto koku augšanas vietas, pievienojot tiem aprakstus un atzīmējot tos īpašā kartē.
● Veidosim Ozolnieku novadu par
savdabīgu dendroloģisko parku, kas
būs labs pamats jaunu ekskursiju
maršrutu tapšanai, ieinteresējot un
motivējot skolēnus bioloģijas stundās
apceļot Ozolnieku novada teritoriju.
Tāpat tie būs pieturas, apskates un
vērtīgu zināšanu ieguves punkti velo
tūrisma cienītājiem.
● Šobrīd interesentiem ir iespēja
apmeklēt Teteles pamatskolas parku,
kur jau ir veikta veco koku kopšana
un uzstādītas 20 norādes ar koku
nosaukumiem. Kopīgiem spēkiem
mēs varam paveikt vērtīgu darbu, jo
tādējādi ar laiku šāda informācija būs
pieejama par visām novada teritorijā
sastopamajām reto koku sugām.
● Aicinām zinātājus atsaukties idejai
un līdz 2013. gada 30. septembrim
iesūtīt informāciju par reti sastopamajiem vai nostāstiem apvītajiem kokiem,
kas aug Ozolnieku novadā. Informāciju sūtīt uz e-pastu: evita.kairisa@
ozolnieki.lv. Bet vēstules gaidīsim pa
pastu Ozolnieku novada domē, adrese:
Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku
novads, LV-3018.
● Vēstulē lūdzam norādīt savu kontaktinformāciju- vārdu, uzvārdu, tālruni,
precīzu īpašā koka atrašanās vietu, ja
zināms, tad koka šķirni vai nostāstu.
Ja iespējams, tad lūgums pievienot arī
konkrētā koka foto.
● Pēc nepieciešamās informācijas
saņemšanas no iedzīvotājiem un
īpašo koku augšanas vietas noskaidrošanas, pieaicināsim profesionālu
koku pazinēju- dendrologu, kurš
varēs precīzi noteikt, koku sugu un to
aptuveno vecumu, lai varam sagatavot
aprakstus un izveidot karti „Ar saknēm
novadā…”.
● Esi pētnieks un informē, ja zini vietu,
kur Ozolnieku novadā aug reti sastopamas koku sugas!
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Ozolnieku novads var lepoties
ar daudzām sakoptām sētām
Konkurss par «Ozolnieku novada sakoptāko sētu» novada pastāvēšanas 10 gados jau ir kļuvis par nozīmīgu tradīciju, kas rosina lauku sētu, privātmāju, daudzdzīvokļu
māju, pašvaldības uzņēmumu un privātuzņēmumu īpašniekus sarosīties un sakopt savu apsaimniekojamo teritoriju tā, lai pašiem, kaimiņiem un viesiem ir prieks.
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”Bierantu” mājas atpūtas vieta pie dīķa.

Vērnieku ģimenes mājas “Pāksteri”
pagalmu rotā iekārti ziedoši puķu podi.

“Staru” mājas ziedošais pagalms

“Mazigauņu” mājas Lielupes krastā

”Kalna Žūlu” iekoptā atpūtas vieta pie dīķa

”Kalna Žūlu” senatnīgā māja un dārzs

Dalbes Ozolu ielas 4 skaisti iekoptais
pagalms

“Staru” māju glītā fasāde ar
kokgriezuma uzrakstu

No 10. jūlija ir aizsākusies un
līdz 31. augustam turpināsies
Ozolnieku novada sētu vērtēšana. Kā jau tika ziņots, Ozolnieku
novada domes deputāti 9. jūlija
sēdē lēma veikt izmaiņas konkursa nolikumā, atjaunojot iespēju
konkursā piedalīties arī sakoptākajām daudzdzīvokļu mājām.
Konkursa vērtēšanas komisija- Guntis Rozītis – komisijas
priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja vietnieks, Evita Kairiša –
sabiedrisko attiecību speciāliste,
Antons Rampāns – būvvaldes
vadītāja vietnieks un domes deputātes Rasma Skruļa un Dina
Tauriņa, apsekojot novada sakoptākās sētas, noteiks uzvarētājus
sekojošās nominācijās-Sakoptākā
lauku sēta; Sakoptākā individuālā
dzīvojamā māja ciematā (katrā
novada ciemā viena); Sakoptākā
daudzdzīvokļu māja; Sakoptākā
pašvaldības iestāde; Sakoptākais
uzņēmums; Savdabīgais dārzs
(iespēju dārzs) un tiks piešķirta
arī Speciālbalva.
Tāpat kā iepriekšējos gadus,
arī šogad konkursa vērtēšanas komisija dodas izbraukumos pa visu
novadu, lai atrastu, novērtētu un
arī pārējiem novadniekiem darītu
zināmas skaistākās un gaumīgi
sakoptās vietas. Ozolnieku novada dome aicina iedzīvotājus būt
atsaucīgiem, jo katram novadniekam vēl aizvien ir iespēja pieteikt
konkursam gan savus, gan kaimiņu dārzus un namus, rakstot uz epastu: evita.kairisa@ozolnieki.lv.
Dažādu novada vietu un ciemu
vērtēšana jau ir sākusies. Komi-

“Tomiņu” māju pagalms ar aku. Cenu pagasts

sijas locekles Dina Tauriņa un
Rasma Skruļa lauku sētās ne tikai
rūpīgi uzklausa saimnieku stāstījumu, bet ar zinātāju pieredzi vērtē vides objektus, jo dārzu kopēji
labprāt dalās savā pieredzē. Deputāti katrā sētā un mājā satiktajiem novadniekiem apjautājas
par viņu apmierinātību ar dzīvi
novadā, sadzīves apstākļiem,
saimniekošanu un bērnu izglītošanu. Komisijai iebraucot un uzrunājot lauku sētu un privātmāju
īpašniekus, saimniekiem nav jautājumu par pasākuma būtību, jo
konkurss novadniekiem zināms
un vērtēšanas kritēriji saprotami.
Komisija uzklausa un pieraksta
arī katra saimnieka ieteikumus
un novēlējumus.
„Lejnieku” māju saimnieks
Māris Vavilovs viesiem ne tikai
izrāda plašo un sakopto mājas
apkārtni, bet sniedz arī vērtīgu
padomu: ”Pirms pieciem gadiem
vietā, kuru šodien apskatāt, bija
vieni džungļi. Visu esam izplēsuši
un pamazām sakārtojam saviem
spēkiem. Iesaku komisijai veidot skatījumu un foto arhīvu par
pārmaiņām dažādās novada vietās laika griezumā. Tad arī varēs
objektīvi spriest par katras vietas
apsaimniekošanu.”
Daudzviet pieticīgie un darbīgie māju saimnieki kautrīgi
smaida, kad komisija uzteic viņu
veikumu. Patīkami bija pabūt Garozas ciema „Gaismās”, kur dārzā
naski saimnieko 74 gadus vecā,
bet mundrā un darbīgā Inese Gaišonoka: ”Dārzs ir mana sirdslieta.
Man jau pašai liekas, ka man te

nekā īpaša nav. Arvien esmu palīdzējusi meitai un znotam. Ir jākustas! Savādāk nevaru!”
Tikpat cienījama vecuma kundzi, iespējams skaistākā Akācijas
ielas dārza saimnieci - Jefrosiju
Ragucku, kura nosvinējusi jau 75
gadu jubileju, komisijai ieteic apmeklēt kaimiņiene Ingrīda Baumane, kura uzteic sirmās kundzes
ziediem bagāto un vienmēr skaisti
izravēto dārzu, par kuru pastāvīgi
priecājas ielas iemītnieki. Pašu
saimnieci Jefrosiju satiekam darbīgu un smaidīgu, marinējot gurķus. Abi kopā ar kungu dārzā esot
ierīkojuši Mīlas soliņu, kur kopā
atpūšas un priecājas par dārza
skaistumu.
„Kalna Žūlu” saimnieci Ingrīdu Baumani, kura esot šajā pusē
laimīgi ieprecējusies, pārsteidzam
ravējot rožu dobi. Saimniece, kuras profesija ir saistīta ar kultūru,
dārzā strādājot atpūšas un gūst
prieku. Ingrīda laipni ciemiņiem
izrāda dārzu, jaunuzcelto lapenīti ģimenes atpūtai, nodemonstrē
strūklaku piemājas dīķī un parāda
kā no rokas baro mazās zivtiņas.
Pavisam cita, darbīga aina paveras iebraucot Emburgas puses
saimnieka Aigara Bozes „Pūķīšu”
mājās. Visa ģimene un radu bērni
čakli strādā plašajās tomātu siltumnīcās un rūpīgi kārto tomātus,
kabačus un sīpolus kastēs, lai vestu
uz nakts tirgu. Dārzeņu audzēšana
jau vairākus gadus ir ģimenes iztikas avots.
Garām braucot no lielā ceļa
nostāk atrodas „Ķoču” mājas un
plašas saimniecības ēkas, kur

Dalbes Ozolu ielas 4 glīti sakoptais dārzs

saimnieko Uģis Cēbers, kurš dzīvi
laukos vairs nemainītu pret lielpilsētu. Pie ģimenes mājas, kuras pagalmu rotā milzīga liepa, ir uzcelta
pirtiņa, ierīkots laukums bērnu
aktīvai darbībai un rotaļām. Abi
ar sievu gadu no gada atjaunojot
un papildinot arī dekoratīvos stādījumus.

Lielupes krastā. Šis Aijas Lejnieces lolotais īpašums, ar skaistiem
apstādījumiem, plašām siltumnīcām un burvīgu skatu uz Lielupes
plūdumu, aicina šeit uzkavēties
ilgāk un izbaudīt skaisto apkārtni. Mājas pagalmā zem milzu
ozoliem izveidota arī ģimenes atpūtas vieta.

}

Lai mēs Latvijā visi
būtu naski uz strādāšanu, nevis
pabalstu saņemšanu!
Iegriežamies arī „Billītēs”,
kuru senatnīgajā un skaistajā vidē
saimnieko Eduards Liekna, kurš
katram novēl:” Lai mēs Latvijā
visi būtu naski uz strādāšanu, nevis pabalstu saņemšanu!”
Laipni viesus uzņem un īpašumus izrāda no Rīgas uz dzīvi laukos
atnākušais „Bierantu” māju saimnieks Nikolajs Cvetkovs ar ģimeni.
Nikolajs seniora vecumu pavada
kopjot savu nelielo vistu kūti, makšķerējot piemājas dīķī, ar noķertajām zivīm piebarojot stārķu ģimeni
un strādājot piemājas dārzā, bet
brīvajā laikā priecājas par zvaigznēm, raugoties teleskopā.
Arī brīvlaikā Salgales pamatskolas sakārtotajā apkārtnē rit
spraigs darbs. Skolas direktore
Irēna Pauloviča viesus izvadā pa
skolas gaiteņiem un telpām, kurās
šobrīd rit remontdarbi. Bet ziedošajā skolas ārpusē top Baskāju
taka un jauns malkas šķūnis.
Piestājam „Mazigauņu” mājās

Jāteic, ka visi uzrunātie māju
saimnieki ir atsaucīgi un viesmīlīgi uzņem vērtēšanas komisiju. Šobrīd jau ir apbraukātas Cenu pagasta mājas, Garoza un apciemota
Salgales pagasta puse. Īpašumu
sakoptību vērtējot, tiek ņemts
vērā kopskats, iebraucamais ceļš
un atsevišķi vides elementi- celiņi,
kopts zāliens, dobes un dīķi, augu
kompozīcijas, atpūtas vietas, vides
dekoratīvie un funkcionālie elementi, piemēram, pastkastīte un
karoga masts.
Jāpiebilst, ka komisija ar īpašnieka piekrišanu, fotografē vērtējamo objektu un vides elementus,
bet iegūtos materiālus izmantos
konkursa noslēguma pasākumā.
Konkursa rezultātus komisija apkopos un iesniegs Ozolnieku novada domei līdz 31. septembrim.
Bet konkursa uzvarētāji tiks
pasludināti un apbalvoti ar Ozolnieku novada domes Atzinības
rakstiem un piemiņas balvām

Latvijas Valsts proklamēšanas
svētku svinīgajā pasākumā.
Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs Guntis Rozītis izsaka lielu
paldies visiem, kuri sakopuši un
uztur labā kārtībā savus īpašumus: «Tiem, kuriem šogad nav
tik labi paveicies ar sakopšanas
darbiem, novēlam nenolaist rokas un pierādīt, ka arī viņi spēj
savus īpašumus uzturēt koptus un
skaistus! Patīkami, ka cilvēki sāk
arvien vairāk piedomāt par savu
īpašumu kopskatu. Es pat teiktu,
ka daudzviet atgriežas privātīpašnieka un saimnieka domāšana.
Protams, ka cilvēkiem ir dažāda
rocība un dažādas iespējas sakopt
savu dzīves vidi, taču vairums cenšas savu spēju un iespēju robežās.
Taču ir arī saimnieki, kuri nesaprot, ka jārūpējas par iegādāto
īpašumu, jāiegulda līdzekļi un atbildīga attieksme tā apsaimniekošanā. Katrā pagastā ir sakoptas un
skaistas teritorijas un tādas, kur
saimniekiem jāatgādina, ka īpašumi ir jāsakārto. Katrs īpašums
uzliek tā saimniekam pienākumu
par to atbildīgi rūpēties. Aicinām
iedzīvotājus savus īpašumus appļaut un sakārtot to nosaukumus.
Bet novadniekus lūdzam darīt zināmus izceļamās teritorijas un sakoptās vietas, kā arī objektus, kuri
steidzami jāsakārto.»
Konkursa vērtēšanas komisija
priecājas par skaistajām novada
vietām un aicina iedzīvotājus būt
atsaucīgiem un piedalīties konkursā, ļaujot cilvēkiem priecāties
par ieguldīto darbu un savstarpēji
dalīties pieredzē!

‘‘Ķoču’’ mājas pagalms

Garozas ciema “Gaismas”

‘‘Dālderi’’ - Ozolnieku pagasts

‘‘Dumbrāji’’ - Ozolnieku pagasts
«Ozolnieku Avīze»
Metiens – 3500 eks.
Iznāk reizi mēnesī.
Reģistrācijas nr. 00702098
Izdevējs: Ozolnieku novada dome
Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki,
Ozolnieku novads, LV-3018
Redaktore: Solvita Cukere
Tālr. 29448482
e-pasts: avize@ozolnieki.lv
Iespiests: SIA «Jelgavas tipogrāfija»
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Ozolnieku Avīzi» obligāta.
Par rakstos minētajiem faktiem
atbild autors.
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ziņojumu dēlis
Mīļi sveicam augusta jubilārus!
Terēsi Kohanovču
Genovefu Trēdi
Ilmāru Bērziņu
Dzidru Kroni
Ritu Strigoni
Ziedoni Balto
Ivaru Birkānu
Māri Bluķi
Boļeslavu Karnopeli
Aleksandru Krūmiņu
Elzu Auermani
Leokadiju Kauriņu
Mariju Pardenci
Zigrīdu Sakni
Pēteri Sukaruku
Valēriju Baltieni
Mirtu Stūrmani
Anastasiju Kijonoku

Lai sumināts Tavs gadu gājums
Un tajā nodzīvoto gadu krājums!
Lai gados nākamajos dzīvotgriba
Un veselības nekad nepietrūkst!

Emīliju Galvanovsku un
Mariannu Kleinbergu sveicam
90 gadu jubilejā!

2013. gada 24. augustā
pirmo reizi notiks

Ozolnieku speciālais triatlons
(peldēšana, braukšana ar velosipēdu
un skriešana).
Norises vieta - pie Ozolnieku ūdenskrātuves
Sacensību sākums pulksten 15:00.
Pieteikties un noskaidrot veicamās distances,
klases un citus interesējošos
jautājumus, rakstot uz e-pastu:
mypapaagency@inbox.lv
vai zvanot pa tālr. 20023868.
Bērniem līdz 14 gadu vecumam dalība
sacensībās bez maksas.
Sacensību nolikumu skatīt www.ozolnieki.lv

Sociālais dienests

Ozolnieku Tautas nams uzgavilē
Jums novada 10 gadu jubilejā!
Ozolnieku Tautas nama direktore Rita Barona ir pateicīga
visiem, kuri aktīvi iesaistījušies Ozolnieku novada 10 gadu
jubilejas pasākumu sagatavošanā: „Mīļš paldies par sadarbību
un aktīvu līdzdalību svētku sagatavošanā novada iedzīvotājiem,
atbalstītājiem, amatiermākslas kolektīvu vadītājiem un
dalībniekiem, kā arī uzticamajam balstam radošā darba
īstenošanā – Ozolnieku novada pašvaldībai!„
Mēs esam lepni par mūsu novadniekiem, kuri prot strādāt un prot arī
kopā priecāties, gūstot gaišus emociju mirkļus un iedvesmojot citus.
Tautas nama kolektīvs ir gandarīts par paveikto, aizvadot kārtējo
krāsaino darba sezonu. Bet pēc novada svētkiem augustā mēs
dosimies atvaļinājumā, lai tiktos ar Jums atkal zeltainajā rudenī!
Sekojiet līdzi pasākumu reklāmai uz skrejošā informācijas stenda
un novada mājas lapā. Jaunajā sezonā mēs centīsimies Jūs atkal
pārsteigt ar jauniem kultūras projektiem, piedāvāsim līdzdarboties
kolektīvos un kursos.

Kapu svētki
Salgales pagastā

Emburgā 10. augustā
Plkst.12:00 Igauņu kapsēta
Plkst.13:00 Baznīcas kapsēta
Plkst.14:00 Zosēnu kapsēta
Plkst.15:00 Trunnu kapsēta

informē

No 1. augusta tiek pie
ņemti iesniegumi
materiālās palīdzības
sniegšanai mācību
līdzekļu iegādei.
u Varēs saņemt dāvanu
kartes 20.00 Ls vērtībā.
u Aicinām iedzīvotājus
savlaicīgi kārtot
nepieciešamos dokument
us skolēnu brīvpusdienā
m.
u Ar Ievu Briģi Ozolniek
u novada
Sociālā dienesta sociālā
pedagoģi var sazināties
t. 63084715, 26330940

Aiz Tevis dzīvība
Un gaisma paliek,
Un atmiņas
Kā krāšņs zieds.

PII «Zīlīte» kolektīvs
izsaka visdziļāko līdzjūtību
un ir kopā ar Tevi, Janīna,
skumjā brīdī.

centrā
Ozolnieku Sporta
tiks
no septembra no
iesācējiem boksā.
nodarbības jaun
tonovs, kurš
Treneris Pjotrs An
s Latvijas
izaudzinājis vairāku
orta veidā, aicina
čempionus šajā sp
a.
no 8 gadu vecum
pieteikties bērnus
4.
02
05
-259
Tālrunis uzziņām

Aizsaulē
aizgājuši
Jevgeņija Aleksejeva
Kārlis Bērziņš
Ivans Biļiks
Pjotrs Bodrovs
Vladimirs Boreiša- Visockis
Ņina Būmane
Vladimirs Miņuks
Anastasija Petrova
Tekla Pļavāne
Ilga Pudze
Jānis Rozentāls
Antons Rudka
Arvīds Sproģis
Vilnis Zelmenis
Jāzeps Pučinskis
Ādolfs Brošs
Agris Stūrmanis
Anna Karpova

(1950)
(1920)
(1941)
(1937)
(1954)
(1933)
(1953)
(1931)
(1928)
(1950)
(1947)
(1941)
(1948)
(1934)
(1940)
(1924)
(1957)
(1937)

