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Ziemassvētku gaidīšanas laikā 
Ozolnieku novada jauniešu cen-
tros smaržoja piparkūkas un tapa 
skaisti telpu rotājumi, kas ieprie-
cināja darītājus un ielēja svētku 
prieku sirdīs arī dāvanu saņēmē-
jiem.

Ozolnieku jauniešu centra va-
dītāja Santa Tuherma secina, ka 
gada nogale arvien ir pārdomu 
laiks: „Ar jauniešiem, darbiņus 
darot, pārrunājām aizvadītajā 
gadā kopā paveikto. Lai arī no 
centra dibināšanas Ozolniekos 
pagājis neilgs laiks, ir tik daudz ko 
atcerēties, pārspriest un analizēt. 
Atļaujamies arī pasapņot un skaļi 
izpaust savas vēlmes. Lai mums 
nākamgad pietiktu spēka un ap-
ņēmības piepildīt skaistākos no 
saviem sapņiem!”

Jaunieši stāsta, ka šogad viens 
no emocijām bagātākajiem pa-

sākumiem bija viesošanās SAC 
„Zemgale” senioru dienā kopā ar 
dziedošo Bērnu un jauniešu mu-
zikālo teātri „Nianse”. Turpinot 
iesākto došanas prieku, jaunieši 
kopā ar Kanceviču - Lipsku dzie-
došo ģimeni vēlreiz devās apcie-
mot SAC „Zemgale” iemītniekus 
pašā Ziemassvētku vakarā. Šoreiz 
jaunieši iepriecināja vecos ļaudis 
ar dziesmām, dejām, pašu gatavo-
tiem eglīšu rotājumiem un pipar-
kūkām, radot īstu Ziemassvētku 
noskaņu.

 „Ar pašceptām piparkūkām 
pateicāmies arī Ozolnieku nova-
da pašvaldības darbiniekiem par 
mums sniegto iespēju garajos zie-
mas vakaros sanākt kopā siltās un 
mājīgās telpās, saturīgi pavadot 
no mācībām brīvo laiku,” pieme-
tina jaunieši.

Arī Branku pakalpojumu centrā, 

Ziemassvētku gaidīšanas laikā, ak-
tīvie jaunieši sniedza Ziemassvētku 
koncertu, pasākumā iesaistot Ozol-
nieku Mūzikas skolas audzēkņus un 
novada skanīgāko solistu - Eduardu 
Grundmani. 

Branku pakalpojumu centrā de-
cembrī bija apskatāma jauniešu vei-
dota izstāde ar   tapotiem adījumiem 
- cepurēm, cimdiem un zeķēm.

„Mēs vēlamies, lai mūsu jaunieši 
augtu sirds gudri, tieši tāpēc it vi-
sam, ko mēs darām, pamatā ir An-
tuāna de Sent-Ekziperī teiktais: „Ir 
tikai viena patiesa greznība: cilvē-
ciskas attiecības starp cilvēkiem””. 
Laimīgu Jauno gadu visiem novad-
niekiem novēl Ozolnieku novada 
Bērnu un jauniešu iniciatīvu centru 
vadītāji un jaunieši.

Solvita Cukere

Svētkos dāvā prieku, rotājumus un 
pašceptus gardumus

Informācijas un notikumu pārpil-
dītajā laikā, gada ritējums kļuvis īpaši 
straujš. Arī Ozolnieku novada pašvaldī-
bai šis bijis spraigs, darbiem piesātināts 
gads, kā nogalē varam izvērtēt paveikto.

Sakoptāka un funkcionālāka 
kļuvusi vide, kurā dzīvojam. Ir no-
siltinātas vairākas daudzdzīvokļu 
mājas, atvērts jauns un daudzfunk-
cionāls pakalpojumu centrs Ānē,  
bet Teteles pamatskolas skolēni ar 
jauno gadu mācības uzsāks renovē-
tā un nosiltinātā skolas ēkā. Ir sa-
kārtotas ielas, izbūvēti stāvlaukumi 
un gājēju celiņi. Noslēdzies divus 

gadus ilgušais projekts „Ūdens-
saimniecības pakalpojumu attīs-
tība Ozolnieku novada Ozolnieku 
ciemā”. Rekonstruēts ūdensvads 
Tetelē, bet Brankās, Jaunpēternie-
kos, Garozā un Emburgā uzstādītas 
jaunas ūdens atdzelžošanas iekār-
tas.  Novads kļuvis gaišāks šo vārdu 
vistiešākajā nozīmē – krietni vairāk 
kā citus gadus šogad paveikts ielu 
apgaismojuma sakārtošanas jomā.

Liekot uzsvaru uz Ozolnieku no-
vada pašvaldības galveno prioritāti - 
cilvēkiem, nākamajā gadā ievērojams 
atbalsts paredzēts Ozolnieku novada 
ģimenēm.  Pašvaldības apmaksātas 
ēdienreizes izglītības iestādēs sa-
ņems visi audzēkņi, sākot no pirms-
skolas līdz 9. klasei. Ir paplašināts 
personu loks, kuras var pretendēt uz 
dzīvokļu jautājumu risināšanu. Nozī-

mīgs atbalsts sagaidāms arī novadā 
dzīvojošajām daudzbērnu ģimenēm.

Vēlos pateikties ikvienam novada 
iedzīvotājam par sapratni un pacie-
tību apjomīgo rekonstrukcijas darbu 
veikšanas laikā, kad bija jāpiedzīvo 
vairākas sadzīviska rakstura neērtī-
bas. Paldies, ka aktīvi iesaistāties no-
vadā notiekošajos pasākumos un no-
risēs - atvērta attieksme, savstarpēja 
sapratne, iecietība un iekšējs dzinulis 
paveikt vairāk, ir mūsu visu virzītāj-
spēks attīstībai un izaugsmei.

Lai Jaunajā gadā mums visiem 
kopā ir apņēmība īstenot iecerēto un 
paveiktais rada pārliecību par sevi un 
savu novadu!

Ikvienam novada iedzīvotājam no-
vēlu saticību, veselību, mīlestības un 
laba noskaņojuma dāsnu Jauno gadu!

Pēteris Veļeckis, Ozolnieku novada domes 
priekšsēdētājs
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1. Organizēt nomas objekta pie-
dāvājumu atlasi Salgales Mūzikas 
un mākslas skolas vajadzībām.
2. Apstiprināt klientu uzturēša-
nās maksu SAC „Zemgale” 2015. 
gadā.

3. Apstiprināt saistošos notei-
kumus Nr.15/2014 „Grozījumi 
saistošajos noteikumos 1/2014 
„Par Ozolnieku novada pašvaldī-
bas budžetu 2014. gadam”” un 
Nr.14/2014 „Grozījumi Ozolnieku 

novada domes 2012. gada 11. 
decembra saistošajos noteikumos 
14/2012 „Par Ozolnieku novada 
sociālajiem pabalstiem””.
4. Izveidot ar lauksaimniecības 
zemi veikto darījumu uzraudzības 
komisiju.

SIA “Ozolnieku 
KSDU” aicinājums

Gadu mijā vēlamies aicināt 
iedzīvotājus, kuri kādu iemeslu dēļ 
nav savlaicīgi norēķinājušies par 
SIA “Ozolnieku KSDU” sniegtajiem 
pakalpojumiem, sazinoties ar 
uzņēmumu, vienoties par parāda 
apmaksu līdz 2015. gada  
1. martam. Šādā gadījumā klien-
tam tiks dzēsti aprēķinātie noka-
vējuma procenti. Aicinām izmantot 
piedāvāto iespēju!

Ilze Žeivote, SIA „Ozolnieku 
KSDU” juriste

I. Vispārīgie jautājumi
1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk 
- Noteikumi) nosaka pašvaldības 
pabalstu veidus Ozolnieku novada 
pašvaldības administratīvajā teri-
torijā, pabalstu apmēru, pabalsta 
piešķiršanas kritērijus, piešķirša-
nas kārtību un to personu loku, 
kurām ir tiesības saņemt šajos 
noteikumos minētos pabalstus.   
1.2. Pašvaldības pabalsti Notei-
kumu izpratnē ir pabalsti, kurus 
piešķir, lai nodrošinātu Ozolnieku 
novada pašvaldības brīvprātīgo 
iniciatīvu izpildi, sniedzot pašvaldī-
bas finansiālu atbalstu iedzīvo-
tājiem ar mērķi sniegt materiālu 
atbalstu, neizvērtējot sociālos 
riskus, pabalsta pieprasītāja 
ienākumus un materiālo stāvokli, 
ja šajos noteikumos nav noteikts 
citādi. 
1.3. Noteikumi ir attiecināmi uz 
personām, kuras savu pamata 
dzīvesvietu deklarējušas Ozol-
nieku novada administratīvajā teri-
torijā ne mazāk kā 12 mēnešus 
uz pabalsta pieprasīšanas dienu, 
dzīvo deklarētajā dzīvesvietā, 
un nesaņem tāda paša veida 
pabalstu, saskaņā ar Ozolnieku 
novada pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem „Par Ozolnieku 
novada pašvaldības sociālajiem 
pabalstiem”. 
1.4. Noteikumos lietotie termini:
1.4.1. pabalsta pieprasītājs – 
Ozolnieku novada administratī-
vajā teritorijā deklarēta atsevišķi 
dzīvojoša persona vai vienā māj-
saimniecībā dzīvojošas ģimenes 
pilnvarota persona, kura vēršas 
Ozolnieku novada pašvaldībā ar 
pabalsta pieprasījuma iesniegu-
mu;
1.4.2. daudzbērnu ģimene – 
vienā mājsaimniecībā dzīvojošie 
vecāki, viens no vecākiem vai 
likumiskais pārstāvis ar 3 (trīs) un 
vairāk nepilngadīgiem bērniem 
vai ar pilngadību sasniegušiem 
bērniem līdz 24 (divdesmit četru) 
gadu vecumam, kuri iegūst vidējo, 
profesionālo vai augstāko izglītību 
klātienē un, kuriem dzīvesvieta 
deklarēta vienā mājoklī, un ku-
riem ir kopēji izdevumi par uzturu 
un mājokli.

II. Pašvaldības pabalstu veidi 
un to piešķiršanas vispārīgie 
nosacījumi
2.1. Pašvaldības pabalstu veidi 
Ozolnieku novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā: 
2.1.1. pabalsts bērna piedzimša-
nas gadījumā; 
2.1.2. pabalsts vecākiem, kuru 
bērns netiek nodrošināts ar vietu 
pašvaldības izglītības iestādē, 
kas īsteno pirmsskolas izglītības 

programmu;
2.1.3. pabalsti daudzbērnu 
ģimenēm; 
2.1.4. pabalsts nozīmīgās dzīves 
jubilejās; 
2.1.5. apbedīšanas pabalsts;
2.1.6. pabalsts transporta izdevu-
mu segšanai pensionāriem no 80 
gadu vecuma;
2.1.7. pabalsts neparedzētiem 
gadījumiem.
2.2. Lai saņemtu Noteikumos 
minētos pašvaldības pabalstus, 
izņemot pabalstus, kas minēti 
Noteikumu 2.1.4. un 2.1.6. punk-
tos, pabalsta pieprasītājs, uzrādot 
personas apliecinošu dokumentu, 
vēršas Ozolnieku novada pašval-
dībā ar rakstveida iesniegumu  
un citiem dokumentiem, kas 
nepieciešami lēmuma pieņemša-
nai atbilstoši attiecīgā pašvaldības 
pabalsta veidam. 
2.3. Pabalsta pieprasītājs ar savu 
parakstu iesniegumā apliecina, 
ka ir sniedzis patiesas un pilnīgas 
ziņas, dod atļauju lēmuma pie-
ņemšanai izmantot nepieciešamo 
informāciju pieejamajos valsts 
un pašvaldības datu reģistros, kā 
arī apņemas izmantot saņemto 
pabalstu atbilstoši paredzētajiem 
mērķiem un nekavējoties ziņot 
par pārmaiņām apstākļos, kas 
bija par pamatu pašvaldības 
pabalsta saņemšanai. 
2.4. Lēmumu par pašvaldības 
pabalstu, kas minēts Noteikumu 
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. un 2.1.5. 
punktā, piešķiršanu vai atteikumu 
piešķirt pabalstu pieņem Ozolnie-
ku novada pašvaldības speciālists 
mēneša laikā no dienas, kad 
saņemts pabalsta pieprasītāja 
iesniegums un dokumenti, kas 
nepieciešami lēmuma pieņemša-
nai.  Par pieņemto lēmumu tiek 
paziņots pabalsta pieprasītājam. 
Par atteikumu piešķirt pašval-
dības pabalstu tā pieprasītājs 
tiek informēts rakstiski, norādot 
lēmuma apstrīdēšanas termiņu 
un kārtību. 
2.5. Lēmumu par pašvaldības 
pabalstu, kas minēti Noteikumu 
2.1.7. punktā, piešķiršanu vai at-
teikumu piešķirt pabalstu pieņem 
Ozolnieku novada dome, par to 
informējot pabalsta pieprasītāju. 
Par atteikumu piešķirt pašval-
dības pabalstu  tā pieprasītājs 
tiek informēts rakstiski, norādot 
lēmuma apstrīdēšanas termiņu 
un kārtību. 
2.6. Ozolnieku novada speciālistu 
lēmumus par pašvaldības pabal-
sta piešķiršanu vai atteikumu to 
piešķirt pabalsta pieprasītājs var 
apstrīdēt Ozolnieku novada domē, 
Administratīvo aktu strīdu komi-
sijā.  Administratīvo aktu strīdu 

komisijas lēmumu var pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā.
2.7. Ozolnieku novada domes 
lēmumus par pašvaldības pabal-
sta piešķiršanu vai atteikumu to 
piešķirt pabalsta pieprasītājs var 
apstrīdēt Administratīvā procesa 
likuma noteiktajā kārtībā Adminis-
tratīvajā rajona tiesā.
2.8. Ja pabalsts saņemts ne-
pamatoti, pabalsta pieprasītāja 
vainas dēļ, pabalsta pieprasītāja 
pienākums ir nekavējoties pēc 
pašvaldības pieprasījuma labprātī-
gi atmaksāt nepamatoti saņemto 
pabalstu. 

III. Pašvaldības pabalstu apmērs, 
piešķiršanas un saņemšanas 
kārtība
3.1. Pabalsts bērna piedzimša-
nas gadījumā tiek piešķirts uz 
pabalsta pieprasītāja, kas ir viens 
no bērna vecākiem vai likumiskais 
pārstāvis, iesnieguma un tam 
pievienoto dokumentu pamata:
3.1.1. pabalsts tiek piešķirts 
vienreizēja materiālā atbalsta 
sniegšanai ģimenei jaundzimušā 
vajadzību nodrošināšanai:
3.1.1.1. pabalstu piešķir EUR 
80,00 (astoņdesmit eiro) apmērā 
par pirmo bērnu;
3.1.1.2. pabalstu piešķir EUR 
160,00 (viens simts sešdesmit 
eiro) apmērā par otro bērnu;
3.1.1.3. pabalstu piešķir EUR 
290,00 (divi simti deviņdesmit 
eiro) apmērā par trešo bērnu;
3.1.1.4. pabalstu piešķir EUR 
430,00 (četri simti trīsdesmit eiro) 
apmērā par ceturto bērnu;
3.1.1.5. par katru nākošo bērnu 
pabalsta apmērs palielinās par 
EUR 150,00 (viens simts piecdes-
mit eiro); 
3.1.1.6. pabalstu piešķir EUR 
150,00 (viens simts piecdesmit 
eiro) apmērā par katru bērnu, ja 
pirmdzimtie ir dvīņi;
3.1.1.7. ja ģimenē vienās dzem-
dībās piedzimst trīs un vairāk 
bērni, pabalsta apmēru nosaka ar 
atsevišķu domes lēmumu.
3.1.2. pabalsts pieprasāms 6 
(sešu) mēnešu laikā no bērna pie-
dzimšanas dienas, ja, reģistrējot 
bērna dzimšanu, viņa pirmreizējā 
dzīves vieta tiek deklarēta Ozolnie-
ku novadā;
3.1.3. pabalstu piešķir, ņemot 
vērā pabalsta pieprasītāja bērnu 
skaitu, kas dzīvo vienā mājsaim-
niecībā ar pabalsta pieprasītāju;
3.1.4. pabalstu nepiešķir:
3.1.4.1. ja bērns ievietots valsts 
vai pašvaldības bērnu ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās re-
habilitācijas institūcijā un atrodas 
tās apgādībā;
3.1.4.2. ja vecākiem ir atņem-

tas vai pārtrauktas aizgādības 
tiesības;
3.1.5. pabalstu bērna piedzimša-
nas gadījumā izmaksā Ozolnieku 
novada domes kasē vai pārskaita 
uz pabalsta pieprasītāja iesniegu-
mā norādīto bankas kontu.
3.2. Pabalsts vecākiem, kuru 
bērns netiek nodrošināts ar vietu 
pašvaldības izglītības iestādē, kas 
īsteno pirmsskolas izglītības prog-
rammu, tiek piešķirts uz pabalsta 
pieprasītāja, kas ir viens no bērna 
vecākiem vai likumiskais pārstā-
vis, iesnieguma un tam pievienoto 
dokumentu pamata:
3.2.1. pabalsts tiek piešķirts EUR 
80,00 (astoņdesmit eiro) apmērā 
mēnesī pabalsta pieprasītājam, 
kura bērns netiek nodrošināts ar 
vietu Ozolnieku novada pašvaldī-
bas izglītības iestādē, kas īsteno 
pirmsskolas izglītības programmu; 
3.2.2. pabalsts tiek piešķirts par 
katru pabalsta pieprasītāja bērnu, 
kurš: 
3.2.2.1. sasniedzis pusotra gada 
vecumu;
3.2.2.2. vismaz 1 (vienu) gadu 
iepriekš pieteikts reģistrācijai 
rindā uz vietu Ozolnieku novada 
pašvaldības izglītības iestādē, kas 
īsteno pirmsskolas izglītības prog-
rammu, un pieteikumā norādītajā 
laikā netiek nodrošināts ar vietu 
attiecīgajā pašvaldības izglītības 
iestādē;
3.2.2.3. ir deklarēts Ozolnieku 
novada administratīvajā teritorijā;
3.2.3. ģimenei, kura atgriezusies 
no ārzemēm, ir tiesības saņemt 
pabalstu, neievērojot Noteikumu 
1.3. un 3.2.2.2. punktus, kopš 
brīža, kad abi vecāki un bērns ir 
deklarēti Ozolnieku novadā;
3.2.4. piešķirtais pabalsts tiek 
aprēķināts ar dienu, kad saņemts 
pabalsta pieprasītāja iesniegums 
un dokumenti, kas nepiecieša-
mi lēmuma pieņemšanai par 
pabalsta piešķiršanu, par nepilnu 
mēnesi aprēķinot pabalstu propor-
cionāli dienu skaitam;
3.2.5. pabalstu nepiešķir:
3.2.5.1. ja viens no bērna 
vecākiem vai likumīgais pārstāvis 
ir atteicies no piedāvātās vietas 
Ozolnieku novada pašvaldības 
izglītības iestādē, kas īsteno 
pirmsskolas izglītības programmu;
3.2.5.2. ja par bērnu ir piešķirts 
Ozolnieku novada pašvaldī-
bas līdzfinansējums privātajai 
pirmsskolas izglītības iestādei vai 
alternatīvam bērnu pieskatīšanas 
pakalpojumu sniedzējam; 
3.2.5.3. ja bērns ir nodrošināts ar 
vietu citas pašvaldības izglītības 
iestādē, kas īsteno pirmsskolas 
izglītības programmu; 
3.2.6. pabalsta izmaksu pārtrauc:

3.2.6.1. ar dienu, kad bērns tiek 
nodrošināts ar vietu Ozolnieku 
novada pašvaldības izglītības 
iestādē, kas īsteno pirmsskolas 
izglītības programmu;
3.2.6.2. ja vecākiem tiek atņem-
tas vai pārtrauktas aizgādības 
tiesības, vai izbeidzas pabalsta 
pieprasītāja aizbildnība;
3.2.7. pabalstu izmaksā reizi 
mēnesī, pārskaitot uz pabalsta 
pieprasītāja iesniegumā norādīto 
bankas kontu.
3.3. Pabalsti daudzbērnu ģime-
nēm tiek piešķirti uz pabalsta 
pieprasītāja, kas ir viens no bērna 
vecākiem vai likumiskais pārstā-
vis, iesnieguma un tam pievienoto 
dokumentu pamata:
3.3.1. pabalsts individuālo mācību 
piederumu iegādei:
3.3.1.1. pabalstu piešķir mācību 
gada sākumā EUR 30,00 (trīsdes-
mit eiro) apmērā katram bērnam, 
kurš apmeklē vispārējās izglītības 
iestādi;
3.3.1.2. lai saņemtu pabalstu, pa-
balsta pieprasītājam ir jāiesniedz 
Sociālajā dienestā iesniegums 
no kārtējā gada 1. jūlija līdz 30. 
septembrim;
3.3.1.3. pabalstu individuālo mā-
cību piederumu iegādei pārskaita 
pabalsta pieprasītāja iesniegumā 
norādītajā bankas kontā.
3.3.2. pabalsts vakcinācijai:
3.3.2.1. pabalstu piešķir līdz 
EUR 30,00 (trīsdesmit eiro) gadā 
izdevumu kompensācijai par profi-
laktiskajām potēm bērnam;
3.3.2.2. pabalsta pieprasītājam 
iesniegumam par pabalsta 
piešķiršanu jāpievieno izdevumus 
par profilaktiskajām potēm aplie-
cinošus dokumentus (kvītis vai 
čeki), kas noformēti uz pabalsta 
pieprasītāja vai bērna vārda;
3.3.2.3. pabalstu vakcinācijai 
pārskaita pabalsta pieprasītāja 
iesniegumā norādītajā bankas 
kontā.
3.3.3. pabalsts briļļu iegādei:
3.3.3.1. pabalstu piešķir līdz EUR 
50,00 (piecdesmit eiro) gadā 
izdevumu kompensācijai par briļļu 
iegādi bērnam;
3.3.3.2. pabalsta pieprasītājam 
iesniegumam par pabalsta 
piešķiršanu jāpievieno izdevumus 
par briļļu iegādi apliecinošus 
dokumentus (kvītis vai čeki), kas 
noformēti uz pabalsta pieprasītāja 
vai bērna vārda;
3.3.3.3. pabalstu briļļu iegādei 
pārskaita pabalsta pieprasītāja 
iesniegumā norādītajā bankas 
kontā. 
3.4. Pabalsts nozīmīgās dzīves 
jubilejās tiek piešķirts, pamatojo-
ties uz pašvaldības amatpersonas 
sniegtajām ziņām par personas 

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr. 8/2014  
„Ozolnieku novada pašvaldības pabalsti” 

Izdoti saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 12. pantu un 43. panta trešo daļu 

Pēteris Veļeckis, Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs Pēteris Veļeckis, Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs

nozīmīgo jubileju:
3.4.1. pabalsts tiek 
piešķirts nozīmīgās dzīves 
jubilejās - 75, 80, 85, 90, 
95, 100 un vairāk gadu 
jubilejās:
3.4.1.1. pabalstu piešķir 
EUR 30,00 (trīsdesmit eiro) 
apmērā katram jubilāram 
uz 75, 80 un 85 gadu 
jubileju;
3.4.1.2. pabalstu piešķir 
EUR 80,00 (astoņdesmit 
eiro) apmērā katram 
jubilāram uz 90 un 95 gadu 
jubileju;
3.4.1.3. pabalstu piešķir 
EUR 150,00 (viens simts 
piecdesmit eiro) apmērā 
katram jubilāram uz 100 un 
vairāk gadu jubileju;
3.4.2. pabalsta izmaksa 
tiek nodrošināta ne vēlāk 
kā jubilejas datumā, bet, 
ja jubilejas datums ir 
pašvaldības administrācijas 
brīvdiena vai svētku diena, 
ne vēlāk kā nākošajā darba 
dienā;
3.4.3. personu nozīmīgā 
dzīves jubilejā sveic pašval-
dības amatpersona.  
3.5. Apbedīšanas pabalsts, 
tiek piešķirts uz pabalsta 
pieprasītāja, kurš ir uzņē-
mies apbedīšanu, un kurš 
var nebūt deklarēts Ozol-
nieku novadā, iesnieguma 
pamata:
3.5.1. vienreizējs apbedīša-
nas pabalsts: 
3.5.1.1. pabalstu piešķir 
EUR 80,00 (astoņdesmit 
eiro) apmērā, ja mirusī 
persona savu pamatdzī-
vesvietu bija deklarējusi 
Ozolnieku novadā;
3.5.1.2. pabalstu izmaksā 
Ozolnieku novada domes 
kasē vai pārskaita uz pabal-
sta pieprasītāja iesniegumā 
norādīto bankas kontu 
pēc apbedāmās personas 

miršanas apliecības uzrā-
dīšanas.
3.5.2. apbedīšanas 
pabalsts apbedīšanas 
izdevumu segšanai:
3.5.2.1. pabalstu piešķir 
līdz EUR 290,00 (divi simti 
deviņdesmit eiro) apbedī-
šanas izdevumu segšanai 
gadījumos, ja mirusi perso-
na, savu pamatdzīvesvietu 
bija deklarējusi Ozolnieku 
novadā, un par kuru Valsts 
sociālās apdrošināšanas 
aģentūra nav piešķīrusi 
apbedīšanas pabalstu, un 
kurai nav piederīgo, kuri ir 
spējīgi mirušo apglabāt;
3.5.2.2. pabalstu pārskaita 
pabalsta pieprasītāja 
iesniegumā norādītā 
apbedīšanas pakalpojumu 
sniedzēja kontā. 
3.6. Pabalsts transporta 
izdevumu segšanai pensio-
nāriem no 80 gadu vecuma 
tiek piešķirts, pamatojoties 
uz pašvaldības amatperso-
nas sniegtajām ziņām par 
personām, kurām ir tiesības 
pabalstu saņemt:
3.6.1. pabalsts tiek pie-
šķirts vienu reizi gadā EUR 
30,00 (trīsdesmit eiro) ap-
mērā pensionāriem no 80 
gadu vecuma, lai atvieglotu 
iespējas apmeklēt ārstnie-
cības iestādes, valsts un 
pašvaldību institūcijas;
3.6.2. personām, kurām ir 
tiesības saņemt pabalstu 
transporta izdevumu seg-
šanai, to izmaksā Ozolnieku 
novada domes kasē no 
kārtējā gada 1. novembra 
līdz 31. decembrim. 
3.7. Pabalsts neparedzē-
tiem gadījumiem tiek pie-
šķirts uz pabalsta pieprasī-
tāja iesnieguma pamata, arī 
tad, ja pabalsta pieprasītājs 
jau ir saņēmis līdzīga veida 
pabalstu saskaņā ar Ozol-

nieku novada pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem 
„Par Ozolnieku novada 
pašvaldības sociālajiem 
pabalstiem”:
3.7.1. pabalstu piešķir ār-
kārtas situācijās, izvērtējot 
katru gadījumu individuāli;
3.7.2. pabalsta piepra-
sītājam iesniegumam 
par pabalsta piešķiršanu 
jāpievieno dokumenti, kas 
apliecina ārkārtas situācijas 
faktu;
3.7.3. lēmumu par pabalsta 
piešķiršanu vai atteikumu 
piešķirt pabalstu, ņemot 
vērā Sociālā dienesta atzi-
numu, pieņem Ozolnieku 
novada dome, par to infor-
mējot pabalsta pieprasītāju. 
Par atteikumu piešķirt 
pašvaldības pabalstu  tā 
pieprasītājs tiek informēts 
rakstiski, norādot lēmuma 
apstrīdēšanas termiņu un 
kārtību.

IV. Noslēguma jautājumi
4.1. Noteikumi stājas spēkā 
2015. gada 1. janvārī.
4.2. Ar Noteikumu spēkā 
stāšanās brīdi tiek atzīti par 
spēku zaudējušiem:
4.2.1. Ozolnieku novada do-
mes saistošie noteikumi Nr. 
7/2010 “Ozolnieku novada 
pašvaldības pabalsti”;
4.2.2. Ozolnieku novada 
domes saistošie noteikumi 
Nr. 8/2010 “Par pašval-
dības pabalstu vecākiem 
(aizbildņiem), kuru bērns 
netiek nodrošināts ar vietu 
Ozolnieku novada izglītības 
iestādē pirmsskolas izglītī-
bas programmas apguvei”;
4.2.3. Ozolnieku novada 
domes saistošie noteikumi 
Nr. 10/2010 “Par viereizēju 
pabalstu ģimenei sakarā ar 
bērna piedzimšanu”.

Saistošo noteikumu mērķis ir apkopot visus Ozolnieku 
novada pašvaldības pabalstu veidus, kuru  mērķis ir sniegt 
iedzīvotājiem materiālu atbalstu, neizvērtējot pabalsta 
pieprasītāja sociālos riskus, ienākumus un materiālo 
stāvokli. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma "Par 
pašvaldībām" 43. panta trešo daļu un Ministru kabineta 
noteikumu Nr. 108 „Normatīvo aktu projektu sagatavoša-
nas noteikumi” 140. punktu. 

    Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības pabalstu veidus, 
apmērus, saņēmēju loku, kārtību, kādā tiek piešķirti un 
izmaksāti pašvaldības pabalsti, kā arī lēmumu pieņemša-
nas un pārsūdzēšanas kārtību. Līdztekus jau esošajiem 
ir ieviests arī jauns pašvaldības pabalsta veids - pabalsti 
daudzbērnu ģimenēm (individuālo mācību piederumu 
iegādei, vakcinācijai un briļļu iegādei bērniem), kā arī 
palielināts  pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā par otro 
bērnu.

Ņemot vērā jauno pabalstu veidu, prognozējams, ka papil-
dus iepriekšējā gada plānotajiem līdzekļiem pašvaldības 
pabalstiem 2015.gada budžetā papildus būs nepieciešami 
~ EUR 13`000. 

Nav ietekmes. 

Pabalsta pieprasītājam, uzrādot personas apliecinošu 
dokumentu, jāvēršas Ozolnieku novada pašvaldībā ar rakst-
veida iesniegumu  un citiem dokumentiem, kas nepiecie-
šami lēmuma pieņemšanai atbilstoši attiecīgā pašvaldības 
pabalsta veidam. Personām, kurām ir tiesības saņemt 
pabalstu nozīmīgās dzīves jubilejās un pabalstu transporta 
izdevumu segšanai pensionāriem no 80 gadu vecuma, nav 
jāveic administratīvās procedūras.

    Veiktas konsultācijas ar pašvaldības darba grupu, kas 
izveidota daudzbērnu ģimeņu atbalstam Ozolnieku novadā 
un, kas ir apkopojusi daudzbērnu ģimeņu vajadzības. 

1. Projekta nepieciešamī-
bas pamatojums

2. Īss projekta satura 
izklāsts

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz paš-
valdības budžetu

4. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

5. Informācija par admi-
nistratīvajām procedūrām

6.Informācija par kon-
sultācijām ar privātper-
sonām

Ozolnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8/2014
 „Ozolnieku novada pašvaldības pabalsti” 

paskaidrojuma raksts

1. Izteikt noteikumu 
tiesisko pamatojumu šādā 
redakcijā: 
„Izdoti saskaņā ar likuma 
“Par pašvaldībām” 
43.panta trešo daļu, MK 
noteikumiem Nr. 872 
”Noteikumi par pasažieru 
kategorijām, kuras tiesīgas 
izmantot braukšanas 
maksas atvieglojumus 
maršrutu tīkla maršrutos” 
12. punktu”.
2. Izteikt noteikumu 2. 
punkta ievaddaļu šādā 
redakcijā:
„2. Pašvaldība sedz 
sabiedriskā transporta 
izdevumus Ozolnieku 
novada administratīvajā 
teritorijā deklarētajiem iz-
glītojamajiem, kas saistīti 
ar braucieniem mācību 
gada laikā no dzīvesvietas 
līdz vispārējās, profesionā-
lās vai profesionālās ievir-
zes izglītības iestādei un 
atpakaļ Ozolnieku novada 
administratīvajā teritorijā, 
kā arī ārpus  Ozolnieku 

novada administratīvās  
teritorijas sekojošos 
gadījumos”.
3. Izslēgt noteikumu  
2.1. apakšpunktu. 
4. Izteikt noteikumu 
3.1.apakšpunktu šādā 
redakcijā:
„3.1. 100% apmērā – ja 
Ozolnieku novadā deklarē-
tais izglītojamais apmeklē 
Ozolnieku novada izglītības 
iestādi, izmantojot sabied-
risko transportu”.
5. Izslēgt noteikumu  
4. punktu.
6. Izteikt noteikumu  
6.1. apakšpunktu šādā 
redakcijā:
„6.1. Izziņu par izglītības 
iestādes apmeklējumu 
iepriekšējā mēnesī, ja izglī-
tojamais apmeklē izglītības 
iestādi ārpus Ozolnieku 
novada administratīvās 
teritorijas”.
7. Izteikt noteikumu  
7. punktu šādā redakcijā:
„7. Kompensācijas par 
braukšanas izdevumiem 

kārtējā mēnesī izmaksā no 
nākošā mēneša  13. līdz  
20. datumam, pamato-
joties uz iesniegtajiem 
dokumentiem (Noteikumu 
6. punkts), Izglītības noda-
ļas atzinumu par izglītības 
iestādes apmeklējumu 
iepriekšējā mēnesī un 
kompensējamo braukša-
nas izdevumu summu. ”
8. Papildināt noteiku-
mus ar 8.1 punktu šādā 
redakcijā: 
„8.1  Noteikumu 6.,  
7. punkts un Pielikuma 
piektā daļa nav attiecinā-
mi uz izglītojamiem, kuri 
mācās vispārējās, profe-
sionālās vai profesionālās 
ievirzes izglītības iestādē 
citas pašvaldības terito-
rijā noteikumu 2. punktā 
noteiktajos gadījumos, un 
izmanto Jelgavas pilsētas 
skolēna apliecību vai Jel-
gavas pilsētas iedzīvotāja 
karti.”
9. Izslēgt noteikumu IV. 
nodaļu.

Grozījumi Ozolnieku novada pašvaldības 2014. gada 9. septembra saistošajos noteiku-
mos Nr.7/2014 

„Par braukšanas izdevumu segšanu 
profesionālās un vispārējās izglītības iestāžu 

izglītojamiem”
APSTIPRINĀTS ar Ozolnieku novada domes 2014. gada 12. novembra lēmumu Nr. 2 (prot. Nr. 11) 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, MK noteikumiem Nr. 872 ”Noteikumi par pa-
sažieru kategorijām, kuras tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos”12. 

punktu  Izdarīt Ozolnieku novada pašvaldības 2014. gada 
9. septembra saistošajos noteikumos Nr. 7/2014 „Par braukšanas izdevumu segšanu profesionālās un vispā-

rējās izglītības iestāžu izglītojamiem” šādus grozījumus: 

Sadaļas paskaidrojums 

Saistošo noteikumu pamatotība izriet no Ministru kabineta 
2009. gada 4. augusta noteikumu Nr. 872 „Noteikumi par 
pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas 
maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 12. punkta. 
Ozolnieku novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu 
ar AS „SEB banka” par Ozolniekos deklarēto Jelgavas pilsētas 
skolēnu apliecības un Jelgavas pilsētas iedzīvotāju kartes īpaš-
nieku kontu apkalpošanu. Līdz ar to veicami grozījumi saistoša-
jos noteikumos, jo izglītojamiem, kuri ir minēto karšu īpašnieki 
un apmeklē Jelgavas un Jelgavas novada izglītības iestādes, 
ir iespējams operatīvāk veikt attiecīgo braukšanas izdevumu 
segšanu un par braukšanas izdevumu segšanu.
Atsevišķi saistošo noteikumu grozījumi veikti, precizējot sais-
tošos noteikumu punktus par braukšanas izdevumu segšanas 
ierobežojumiem, kā arī samazinot iesniedzamo dokumentu 
skaitu izglītojamiem, kuri apmeklē Ozolnieku novada izglītības 
iestādes. 

Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek kompensēti braukšanas 
izdevumi vispārējās, profesionālajās vai profesionālās ievirzes 
izglītības iestāžu izglītojamiem, kuri deklarēti Ozolnieku novadā. 

Saistošo noteikumu īstenošanai nav nepieciešamības veidot 
jaunas institūcijas vai darba vietas. Pašvaldības budžeta līdzekļi 
būs nepieciešami iepriekšējo gadu apjomā, kad braukšanas 
izdevumi izglītojamiem tika kompensēti saskaņā ar pašvaldības 
domes lēmumu un iekšējiem noteikumiem.

Noteikumiem nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.

Saistošie noteikumi tiks publicēti Ozolnieku novada bezmaksas 
informatīvajā izdevumā „Ozolnieku Avīze” un Ozolnieku pašval-
dības interneta vietnē www.ozolnieki.lv. Par saistošo noteikumu 
piemērošanu privātpersonas var griezties Ozolnieku novada 
pašvaldībā.

Noteikumu sabiedriskā apspriešana nav veikta. 

Sadaļas nosaukums  

1. Projekta nepieciešamī-
bas pamatojums 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašval-
dības budžetu 

4.Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

5.Informācija par adminis-
tratīvajām procedūrām 

6. Informācija par konsultā-
cijām ar privātpersonām 

Saistošo noteikumu Nr. 12/2014 Grozījumi Ozolnieku novada pašvaldības 
2014. gada 9. septembra saistošajos noteikumos Nr. 7/2014 „Par braukšanas 
izdevumu segšanu profesionālās un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem” 

paskaidrojuma raksts 



  decembris 2014  5 4 decembris 2014   

Gada nogalē SIA „Ozolnieku 
KSDU” jau trešo gadu pēc kārtas 
rīkoja konkursu un labāko sētnieku 
apbalvošanu, iesaistot Ozolnieku 
novada iedzīvotājus, lai balsojot 
noteiktu trīs labākos darba darī-
tājus. Šogad lielāko iedzīvotāju at-
balstu ieguva Marija Mažula, kura 
apkopj Saules ielas 9 un Rīgas ielas 
8 daudzdzīvokļu namus. Iedzīvotāji 
savās vēstulēs pauda pateicību par 
godprātīgi veikto darbu teritorijas 
sakopšanā. „Ar Marijas darbu esam 
apmierināti, darbs tiek paveikts lai-
kā un kvalitatīvi,” raksta iedzīvotāji.

Sirsnīgus vārdus saņēmām par 
Ozolnieku vietējo Rūķīti – Rutu Mit-
rofānovu, kuru ir iemīļojuši Kastaņu 
ielas 4, 6 un Meliorācijas ielas 21, 23 
namu iedzīvotāji. Kastaņu ielas 6 
iedzīvotāja dalās pārdomās: „Lūdzu 
novērtēt mūsu sētnieci Rūķīti. Viņa 
strādā no agra rīta līdz vēlai pēcpus-
dienai. Viss ir tīrs un savākts”. Arī 
Kastaņu ielas 4 iedzīvotāji veltīja 
savas mājas sētniecei vēstuli ar pa-
teicību, novēlot Rutai būt patiesi lai-
mīgai: „Viņa ir ne tikai čakla un apzi-
nīga, bet arī ļoti laipna un smaidīga, 
vienmēr sveicina un uzmundrina. 
Viņa ir vislabākā.”

Trešā labākās sētnieces titula ie-
guvēja bija Meliorācijas ielas 4, 6, 
8 un Rīgas ielas 21 sētniece Maija 

Broka. Sirsnīgi pateicības vārdi un 
atzinīgs darba novērtējums veltīts 
arī pārējiem darba darītājiem. 

SIA „Ozolnieku KSDU” novērtē 
ikviena darbinieka centienus ikdie-
nā darīt savu darbu godprātīgi un 
apzinīgi. Paldies par ieguldīto dar-
bu, vēlam veselību un darba sparu 
arī Jaunajā 2015. gadā!

Zane Šauva, OKSDU biroja administra-
tore – personāla inspektore 

Adventa laikā Ozol-
nieku Tautas namā 
izskanēja Ozolnieku 
novada daudzbērnu 
ģimeņu sadziedāšanās 
un kopā muzicēšanas 
koncerts. To kuplināja 
muzikālās Ozolnieku 
daudzbērnu ģimenes 
kopā ar savām atvasēm 
- Tauriņu, Brūniņu, 
Liepnieku, Zunduru, 
Gabrānu un Sirvižu ģi-
menes. Brīnišķīgi ska-
nēja dažādi mūzikas 
instrumenti jauno ta-
lantu izpildījumā.

Ozolnieku novada 
Daudzbērnu ģimeņu 
biedrības priekšsēdē-
tājs Raimonds Zariņš 
atzīst, ka ģimenēm ir svarīgi sa-
nākt kopā un, apvienojot lietderī-
go ar patīkamo, lemt sev nozīmī-
gus jautājumus.

Iepriekš izsludinātajā skiču 
konkursā „Ozolnieku novada 
daudzbērnu ģimeņu biedrības 
logo” ar saviem darbiem pieda-
lījās Beatrise Tauriņa, Madara 
Sirvide, Renāte Liepniece, Gun-
tis Akmentiņš un Jana Gabrā-

ne, kopā iesniedzot  
14 interesantus ra-
došos risinājumus. 
Klātesošie balsojot 
atzinīgi novērtēja di-
vas Janas Gabrānes 
iesniegtās skices, kas 
tiks izmantotas par 
pamatu daudzbērnu 
ģimeņu biedrības logo 
gala varianta izstrā-
dei. Pasākuma laikā 
„Ozolnieku novada 
daudzbērnu ģimeņu 
biedrība” kļuva par 
vairākām novadnieku 
ģimenēm kuplāka.

Liepnieku ģimene 
bija sarūpējusi jaukas 
pārsteiguma dāva-
nas – medus burciņas 

pasākuma dalībniekiem un logo 
skiču autoriem. Koncerta noslē-
gumā ģimenes nodziedāja Anitas 
Rezevskas „Labo domu dziesmi-
ņu”, kur izskan jauks novēlējums 
mums visiem svētku laikā: ”Mē-
ģini jau rīt kaut ko labu izdarīt, 
ja tev labi ies, kāda sirds tev teiks 
paldies!”

Maija Sirvide, Ozolnieku novada 
daudzbērnu ģimeņu biedrība

No augusta beigām līdz Ziemas-
svētkiem novadnieku Ezermaņu 
ģimene piedzīvoja  neierastas pār-
maiņas. Mairas un Jāņa ģimene, 
kurā aug divas meitas, uz noteiktu 
laika periodu kļuva par vienu bēr-
nu bagātāka. Starptautiskās AFS 
apmaiņas programmas ietvaros 
ģimenei pievienojās 17 gadus veca 
jauniete no Sicīlijas reģiona Itālijā - 
Laura Abruzzo.

Laura labi apguvusi latviešu 
sarunvalodu: „Pirms viesošanās 
Latvijā, biju tikai kaut ko dzirdēju-
si par Baltijas valstīm. Itālijā man 
ir 5 gadus jaunāka māsa. Arī vies-
ģimenē man bija jaunākā māsa – 
deviņgadīgā Paula. Pirmās dienas 
abas kopā spēlējāmies, mācījāmies 
ciparus un krāsas. Itālijā apguvu 
arī spāņu un franču valodas. Esmu 
iemācījusies komunicēt latviski 
un kļuvusi patstāvīgāka. Man bija 
jāmācās sakopt istaba, mazgāt un 
gludināt drēbes, mazgāt traukus.”

„Iesākumā bija grūti, līdz sara-
dām. Man ar Lauru nebija valodas 
barjeras, jo viņai ir labas angļu va-
lodas zināšanas, un mums uzreiz 
radās emocionālais kontakts. Es 
esmu darbā aizņemta mamma. 
Laurai bija jāpierod uzņemties pie-

nākumus mājās un jākļūst patstāvī-
gākai. Es caur Lauru tuvāk iepazinu 
Itālijas ģimenes modeli un kultūru, 
kur sievietei ir svarīga loma. Mācī-
jāmies gatavot itāļu ēdienus. Kopā 
šajā laikā pabijām pie jūras, Nacio-
nālajā operā, Pokaiņu mežā, centā-
mies Laurai parādīt Latvijas īpašās 
vietas, svētkus un iemācīt latviskās 
tradīcijas,” atzīst Maira.

Laura papildina: „No Latvijā 
piedzīvotā man ļoti patika Patriotu 
nedēļa. Valsts svētku laikā pabiju 
Rīgā un lāpu gājienā Jelgavā, ģime-
nē gatavojām svētku torti. Iemācī-
jos gatavot latviešu ēdienus - kar-
tupeļus, pankūkas un karbonādi. 
Mājās atgriežoties, mana mamma 
par to priecāsies. Katru vakaru sa-
zinājos ar savu ģimeni Itālijā.”

Izvērtējot ieguvumus, Maira 
Ezermane secina: „Šajos mēnešos 
centos izprast Itālijas kultūrvidi. 
Man pašai vajadzēja pārdomāt, kas 
man personīgi ir Latvija un latvis-
kums. Pirmo iepazīšanos sākām 
ar gājienu pie Latvijas pirmā pre-
zidenta Jāņa Čakstes pieminekļa. 
Meita Paula pārņēmusi Lauras iz-
teicienus. Daudz palīdzēja Ozolnie-
ku vidusskola, nodrošinot papildus 
individuālās nodarbības latviešu 

valodā. Arī ģimenes galva labi sa-
pratās un komunicēja ar viešņu. 
Man prieks, ka tagad mēs visi labi 
saprotamies.”

Laurai ir savs skatījums uz latvie-
šu mentalitāti: „Šajā laikā apmeklē-
ju Ozolnieku vidusskolu, kur mani 
klasesbiedri bija draudzīgi. Sāku-
mā man bija grūti bez savas ģime-

nes un skolasbiedriem. Novēroju, 
ka Latvijā cilvēki ļoti daudz strādā, 
maz atpūšas. Latvieši ir draudzīgi, 
bet draugus iegūt šeit ir grūti. Itāli-
jā cilvēki ir atvērtāki, emocionālāki, 
satiekoties viens otru apskauj un 
noskūpsta. Ar Latvijas ģimeni mani 
vienoja arī mūzika. Esmu mācīju-
sies vijoļspēli, bet Paula šoruden 
sāka apgūt saksofonu. Sākotnēji ar 
Paulu spēlējāmies un skatījāmies 
TV, bet pamazām sākām vairāk 
sarunāties. Varēju palīdzēt Paulai 
angļu valodas apguvē.”

„Ziemassvētkos, 24. decembrī, 
Itālijā ģimenē vakariņojam un 
tad visi kopā dodamies uz nakts 
misi. Svētku vakariņās ir 9 ēdieni. 
Bet 25. decembrī sapulcējas visa 
ģimene - 8 cilvēki pusdienās pie 
vecmāmiņas. Mājās uz Itāliju aiz-
vedīšu „Laimas” šokolādi, daudz 
skaistas atmiņas par Latviju un 
sarkanbaltsarkano lentīti. Nākot-
nē mani interesē tulka profesija 
un vēlos apgūt jaunas valodas. 
Šie 4 mēneši mani ir mainījuši 
- esmu pieaugusi. Pavadīju šeit 
skaistu un piepildītu laiku,” ar 
smaidu nākotnē raugās apņēmī-
gā itāliete. 

Solvita Cukere

Ezermaņu ģimene itālietei sniedz latviskuma sajūtu

Par kvalitatīvu un vispusīgu 
izglītību pirmsskolas vecuma bēr-
niem Ozolnieku novadā rūpējas 
četras pirmsskolas izglītības ies-
tādes. Viena no tām ir PII “Bitīte”, 
kas jau 40 gadus mājvietu radusi 
Brankās, Cenu pagastā.  Ziemas 
saulgriežos iestāde ar svinīgu kon-
certu atskatījās uz aizvadītajiem 
darba gadiem.

„Pateicoties Ozolnieku novada 
pašvaldības atbalstam grupu labie-
kārtošanā un iestādes vides uzlabo-
šanā, PII „Bitīte” 2014./2015. mācī-
bu gadā nodrošina vietu 75 novada 
pirmsskolas vecuma bērniem, kuri 
katru rītu dodas uz kādu no četrām 
iestādes grupām, lai pilnveidotu sa-
vas zināšanas, apgūtu kaut ko jau-
nu un kopā jauki pavadītu dienu. 

Četrās iestādes grupās 
strādā astoņas jaukas, 
zinošas un strādīgas 
pirmsskolas izglītības 
skolotājas un piecas 
skolotāju palīdzes,” 
stāsta iestādes vadītāja 
Elīza Juste.

Pirmsskolas izglī-
tības iestāde „Bitīte” 
dibināta 1974. gada  

24. decembrī. Kā zināms, bite ir 
čakla un strādīga, tā simbolizē-
jot ne tikai pirmsskolas izglītības 
iestādi, bet arī tās darbiniekus. Līdz 
1990.gadam iestādē darbojās divas 
diennakts grupas, bet no 1991. gada 
- trīs jaukta vecuma bērnu grupas 
ar 12 stundu darba laiku. 1992. 
gadā „Bitīte” pārtop par pirms-

skolas iestādi, bet no 2002. gada 
veic pirmsskolas izglītības iestādes 
funkcijas. PII „Bitītes” moto: „Tu, 
bitīt tik maza, bet darbiņš ir liels, 
no tevis tik daudz, daudz varu mā-
cīties”. 

„Bitītes” ilggadīgo skolotā-
ju atziņas:

„Veiksmīgi pārdzīvotas visas 
idejas par iestādes apvienošanu 
un privatizēšanu, kas gaisā virmo-

ja pēc 1990. gada. Bet 
mēs esam un būsim! 
Iestādes kolektīvs ir ļoti 
saliedēts, prot apvieno-
ties kopīgam mērķim 
un pārvarēt visas prob-
lēmas. Visi veicamie 
darbi tiek sadalīti, jo 
arvien licies zem sava 
goda kaut ko neizdarīt,” 
atceras Ingrīda Zemīte.

„Iestādes pirmsāku-
mos te dzīvojām kā mājās. Brīžam 
šķita, ka audzinātājas bērnus pazi-
na labāk nekā viņu vecāki, jo pa-
vadīja kopā ar bērniem dienas un 
naktis. Bērni neslimoja kā tagad. 
Nopietnākais, kas nāk prātā ir tas, 
ka bērnam bija paaugstināta tem-
peratūra,” stāsta Baiba Lekse.

Pirms Ziemassvētkiem PII 

„Bitīte” radošais kolektīvs tikās 
jubilejas pasākumā Ozolnieku 
Tautas namā, lai kopīgi izdzie-
dātu un krāšņi izdejotu gadu 
gaitā sakrāto dzīvesziņas pūru. 
Pasākuma dalībniekus un viesus 
priecēja vidējās paaudzes deju 
kolektīva „Laipa” un tautas deju 
ansambļa „Jaunība” uzstāšanās, 
dziedošo māsu – Agitas un Lin-
das Zunduru, kā arī Gata Mūr-
nieka skanīgie dziedājumi un 
Ziemassvētku vecīša pārsteigumi. 
Vēlam PII „Bitīte” kolektīvam dar-
ba prieku un radošas idejas peda-
goģiskajā procesā!

Solvita Cukere

Ozolnieku novada 
daudzbērnu ģimeņu 
saliedēšanas pasākums

SIA „Ozolnieku KSDU” godina 
gada labākos sētniekus

SIA “Ozolnieku KSDU” kolektīvs pateicas Ozolnieku novada iedzīvotājiem 
par kopīgi aizvadīto 2014. gadu, abpusēju sapratni un sadarbību!

  Lai svētība, prieka pilni smaidi un Ziemassvētku brīnumi mīt  
Jūsu mājā. Priecīgus un mierpilnus svētkus!

Ar pateicību sirdī aizvadīt 2014. gadu un ar patiesu prieku iesoļot 
Jaunajā 2015. gadā!

Ar cieņu, SIA “Ozolnieku KSDU” komanda

No 2015. gada 1. janvāra, piesa-
koties  portālā www.e-latvenergo.lv, 
ģimenēm ar trīs vai vairāk nepilngadī-
giem bērniem (vecumā līdz 18 gadiem 
ieskaitot) būs iespējams saņemt valsts 
atbalstu, kurš sniegs iespēju katru 
mēnesi par pirmajām 300 kWh norēķi-
nāties par cenu, kas atbilst līdzšinējam 
Starta tarifam, bet par pārējām – atbil-
stoši izvēlētajam Elektrum produktam.  

Uzrunātās novada daudzbērnu 
ģimenes atzīst, ka aktīvi izmanto 
visus pieejamos resursus. Atbalstam 
var pieteikties arī tās ģimenes, kuras 
elektroenerģiju no AS „Latvenergo” 
pērk nevis tieši, bet caur starpniekiem 
– piemēram, norēķinās par patērēto 
elektrību ar namu apsaimniekotājiem 
vai dzīvokļu izīrētājiem un tamlīdzīgi. 
Tas nozīmē, ka, saņemot dāvinājumu, 
daudzbērnu ģimene var to pēc savas 
izvēles attiecināt uz jebkuru AS „Latve-
nergo” līgumu. 

Lai atbalstu saņemtu, daudzbērnu 
ģimenēm jāaizpilda pieteikšanās for-
ma, kas būs pieejama portālā www.e-
latvenergo.lv no 1. janvāra. 

Savukārt maznodrošinātās un trūcī-
gās personas katru mēnesi par pirmajām 
patērētajām 100 kWh 2015.gadā 
varēs norēķināties par cenu, kas atbilst 

līdzšinējam Starta tarifam.  Lai atbalstu 
saņemtu, savā pašvaldībā, kārtojot 
maznodrošinātas vai trūcīgas personas 
statusu,  jānorāda Latvenergo līguma 
numurs, uz kuru atbalstu attiecināt. (Ja 
par elektroenerģiju norēķinās ar apsaim-
niekotāju vai izīrētāju, jānoskaidro ar 
Latvenergo noslēgtā līguma numurs un, 
kārtojot statusu savā pašvaldībā, tas jā-
norāda). Maksa tiks piemērota atbilstoši 
klienta izvēlētajam tirgus produktam. Ja 
klients nebūs izvēlējies nevienu produktu, 
maksa no 101. kWh tiks aprēķina pēc  
Elektrum Universālais cenas.

Trūcīga vai maznodrošināta persona 
aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpo-
jumu saņems, ja trūcīgas vai mazno-
drošinātas personas statuss tai ir bijis 
piešķirts iepriekšējā kalendāra mēnesī. 
Tātad tās trūcīgās vai maznodrošinātās 
personas, kurām atbilstošs statuss bijis 
2014. gada decembrī, jau par janvārī 
patērēto elektroenerģiju varēs norēķinā-
ties, izmantojot atbalstu. Šiem klientiem 
tiks piedāvāta iespēja norēķināties 
atbilstoši faktiskajam mēneša patēriņam.  
Klientam, kļūstot par aizsargāto lietotāju 
un sākot saņemt atbalstu, tiks nosūtīta 
informācija ar paskaidrojumu par turp-
māko norēķinu kārtību. 

Ozolnieku novada Sociālā dienesta darbinieces 
novēl novada iedzīvotājiem sirdssiltus Ziemassvētkus un 

vēl veselību, izturību un cerību Jaunajā 2015. gadā!

Kluss pārdomu laiks cerību spārniem
Un dvēseles miers, ko neizteikt vārdiem.
Ticības spēks un baltākās domas,
Lai sniegpārslas pasaulē rodas.

/Sandra Grīberga/

Daudzbērnu ģimenes un mazturīgie 
var pieteikties atbalstam

Pirmsskolas izglītības iestāde 
„Bitīte” svin 40 jubileju!

izglītības nOdaļas 
nOvēlējums gadumijā

Paldies novadniekiem un 
pašvaldības darbiniekiem, kuri 
mūs atbalsta! Paldies izglītības 
iestāžu vadības komandām par 

sadarbību!

nākamajā gadā novēlam 
došanas prieku, gaišas 

domas, savstarpēju sirsnību, 
sapratni un stipras ģimenes 

mūsu novadā!

Ozolnieku novada izglītības nodaļas 
kolektīvs

aktualitātes izglītība
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Svētdien, 7. decembrī, Ozolnie-
kos notikušajā 15 kilometru zie-
mas skrējienā ātrākais izrādījās 
17 gadus vecais jelgavnieks, Spī-
dolas ģimnāzijas vienpadsmitās 
klases skolnieks  Endijs Titom-
ers, kurš distanci pieveica 54 mi-
nūtēs un 10 sekundēs. Savukārt  
Ilona Marhele bija ātrākā sievie-
šu konkurencē. Ozolnieku ziemas 
skrējiens šogad noritēja nedēļu 
agrāk kā ierasts un šoreiz nebija 
balts un sniegots. Taču populā-
rās ziemas sacensības skriešanā 
pulcēja gandrīz 100 skrējējus, ne-
raugoties uz to, ka vienlaikus daļa 
potenciālo dalībnieku bija devu-

šies skriet maratonu Igaunijā. 
Ņemot vērā, ka aktīvā skriešanas 
sacensību sezona ir noslēgusies, 
šādu pasākumu rīkošana ir izaici-
nājums gan organizatoriem, gan 
dalībniekiem. 

15 kilometru distancē ātrākie 
bija Endijs Titomers (54:10), Mi-
hails Seļivanovs (57:04) un Oskars 
Stāmers (57:43), taču vēl četriem 
skrējējiem izdevās distanci pie-
veikt ātrāk nekā stundā. Sievie-
šu konkurencē pirmās finišu sa-
sniedza Ilona Marhele (1:03:38) 
un Inga Zālīte (1:05:06), kurām 
sekoja Ilze Urbāne (1:13:03). 
Piecu kilometru skrējienā uzva-

rēja Kristaps Rupmanis (19:28) 
un Dace Kovaļevska (23:38), 
savukārt 2,2 kilometru skrējie-
nā ātrākais bija Ričards Kalniņš 
(9:55).

 Matīss Vecvagaris

Šis gads Ozolnieku novada 
virslīgas volejbola komandai no-
slēdzas uz patīkamas nots. Fi-
nālspēlē par 2014. gada Latvijas 
kausa izcīņu Ozolnieku novada 
volejbolisti godam stājās pretī 
Latvijas volejbola izlases kodola 
komandai „RTU/Robežsardze”. 

Finālspēle izvērtās par aizrau-
jošu sportistu meistarības aplie-
cinājumu un noslēdzās ar rezul-
tātu 0:3 rīdzinieku labā. Tikai 
dažas kļūdas pie rezultāta 17:13 
otrajā setā un trešā seta galotnē 
noteica spēles iznākumu. Pēdējo 
8 gadu laikā mūsu komanda VK 
„Poliurs/Ozolnieki” trīs reizes ir 
bijusi Latvijas Kausa ieguvēji un 
četras reizes otrās vietas un sud-
raba medaļu ieguvēji.

Šīs sezonas Schenker līgas 
turnīra tabulā VK „Poliurs/Ozol-
nieki” pēc pirmā spēļu apļa 12 
komandu konkurencē  ieņem 7. 
vietu. Otrais spēļu aplis sāksies 
uzreiz pēc Jaunā gada - 3. janvārī.

 Jauno gadu sagaidām ar cerī-
bām, ka, pēc nelielajām traumām 
sezonas sākumā, laukumā atgrie-
zīsies komandas kapteinis, daži 
spēlētāji un komanda ar pilnu 
atdevi varēs cīnīties par jaunām 
uzvarām.

 VK „Poliurs/Ozolnieki” pa-

teicas komandas sponsoriem, 
atbalstītājiem un vienmēr gaida 
novada līdzjutējus tribīnēs. Lai 
Jaunais gads nes visiem enerģiju, 
neatlaidību, veselību  un sportis-
ku veiksmi!

Rolands Baranovskis, komandas 
VK „Poliurs/Ozolnieki” direktors                      

VK „Poliurs/Ozolnieki” - 2014. gada 
Latvijas Kausa finālisti

Pirmajā Adventā novadnieks 
Edvīns Jansons svinīgi atvēra devīto 
dzejoļu krājumu, kur sagūlušas dzī-
ves gadu desmitos krājušās atziņas, 
pārdomas par dzīvi, cilvēkiem un 
vērtībām. Autorkoncertam dzejnieks 
kopā ar mūziķiem un dziesmu izpil-
dītājiem gatavojās jau no augusta.

Edvīns Jansons izsakās strauji 
un trāpīgi: „Dzejoļu krājums „No 
tavas mīlestības” pats pieteicis sa-
vas tiesības un nācis pasaulē kā ne-
plānots bērns. Krājuma nosaukums 
ņemts no autorkoncerta tituldzies-
mas. Biju nolēmis vairs nerakstīt 
dzeju, lai visus spēkus un laiku vel-
tītu autobiogrāfiski vēsturiskajam 
apcerējumam „Grēka maratons”. 
Tajā stāstu par savu dzīvi, laika-
biedriem un laiku, kurā dzīvoju, 
strādāju un domāju. Grūti rakstās 
man šis iecerētais prozas darbs, bet 
laiks steidzas un negaida. Taču dze-
joļi šogad burtiski dzima viens aiz 
otra, pārņēma visu manu būtību, 
pieprasīja savas esamības tiesības 
un arī laiku, kas man tik ļoti dārgs.”

„Manu dzejoļu krājumu saturā 
arvien biežāk ieskanas pārdomas par 
dzīvi un tās jēgu, par dzīvības dažādu 
formu norisēm laikā un telpā caur 
manu  subjektīvās uztveres un apzi-
ņas prizmu”, teic dzejnieks. E. Jan-
sons dzejā ielicis pieredzi, sadzirdēto, 
jūtas, pārdzīvojumus un pārdomas. 

Krājums sastāv no trijām daļām. Pir-
majā daļā iekļauti ne tikai dzejoļi, 
kas pauž mīlestības jūtas, bet arī 
pārdomas par dzīvi, cilvēkiem, mo-
rāles un ētikas kategorijām. Tā runā 
par mīlestību un atbildību pret 
mūsu Tēvzemi, tās nākotni. Otra-
jā daļā ievietotie dzejoļi uzrakstīti 
koncerta programmai „Tauta Edu-
arda Rozenštrauha piemiņai”. Šos 
koncertus sagatavoja un organizēja 
dziedātāja Indra Lintiņa – Lučka, 
kas uzaicināja E. Jansonu tajos uz-
stāties ar dzejas lasījumiem. Krāju-
ma trešajā daļā autors ar visu savu 
būtību tiecas pateicībā slavēt un go-
dināt Radītāju.

Pēc autorkoncerta E. Jansons at-
klāj: „Šobrīd jūtos absolūti laimīgs. 
Savas emocijas ielieku dzejā. Visas 
manas dienas ir tik piepildītas. Ne 
mirkli nedrīkstu apstāties. Šobrīd 
jau ir uzrakstīti 40 jauni dzejoļi 10. 
krājumam.”

Solvita Cukere

Adventa laikā Ozolnieku no-
vada pašvaldības sociālās ap-
rūpes centra (SAC) “Zemgale” 
iemītniekiem par prieku uzstā-
jās daudzi viesi un mākslinieki, 
dāvājot patīkamas emocijas un 
svētku sajūtu. SAC „Zemgale” 
vadītāja Astrīda Kroģere un dar-
binieki priecājas par ikvienu, kas 
ienes jaunas emocijas iestādes 
ikdienā.

Rīgas deju studiju “AGUA! - 
Latvijas salsas pērles” un “Baila 
Rico” dejotāju vidū uzstājās gan 
jelgavnieki, gan rīdzinieki. Skatītā-
ji vispirms tika iepazīstināti ar ro-
mantiskās dejas bachata ritmiem 
un deju soļiem, bet pēc tam zālē 
ienāca karstasinīgie Kubas salsas 
ritmi ar rueda noslēgumā. 

“Šī bija spontāna ideja, kad, 
tuvojoties gaišajam svētku lai-
kam, vēlējāmies dalīties priekā, 
ko mums sniedz deja, arī ar ci-

tiem,” pastāstīja pasākuma gal-
venā iniciatore Brigita Janicka, 
piebilstot, ka neviens no pasāku-
ma dalībniekiem nebija profesio-
nāls dejotājs. 

Arī dejotāji atzīst, ka ar to no-
darbojas tikai brīvajā laikā un 
uzsākuši deju soļus iepazīt nesen. 
Šī uzstāšanās plašākas publikas 
priekšā notika pirmo reizi. Līdz 
ar to jaunajiem dejotājiem tas 
bija liels izaicinājums. Gan uz-
stāšanās laikā, gan pēc tās valdī-
ja ļoti draudzīga atmosfēra, un 
SAC “Zemgale” iemītnieki sacī-
ja, ka vēl kādreiz vēlas redzēt šīs 
brīnišķīgās dejas un izpildītājus. 
SAC “Zemgales” direktore Astrī-
da Kroģere pacilāti atzina: “Pie 
mums notikuši visādi priekšne-
sumi un uzstājušies visdažādākie 
mākslinieki, bet ko tādu redzē-
jām pirmo reizi!”

Solvita Cukere

Tradicionālajā Ziemas skrējienā 
jauni pārsteigumi

Novadniece 
Darja 
Čerņikova – 
džudo 
čempione!

Ziemassvētku gaidīšanas laiks rit 
pilnā sparā un svētki teju, teju būs 
klāt. Advents tulkojumā no latīņu 
valodas nozīmē “atnākšana”. Baznī-
cas tradīcijā tas tiek ievērots kā īpašs 
sagatavošanās laiks Kristus piedzim-
šanas svētkiem. Cilvēka dzīvē šis 
laiks saistās ar gavēni, mieru, klusu-
mu un pārdomām.

Domas par līdzcilvēkiem - veca-
jiem ļaudīm, kuri ne visai bieži iziet 
no savām mājām, vienoja izveidoto 

iniciatīvas grupu jauka pasākuma 
organizēšanai. Salgales pagasta 
pārvaldes sociālā aprūpētāja apzi-
nāja Emburgas puses pensionārus, 
bijušos kolhozniekus, kuri nu jau 
vecāki par 75 gadiem, zemnieku 
saimniecības “Medņi” un “Ābelītes” 
sponsorēja saldumu turzas un sve-
ces, biedrība “IMKA” gādāja iepako-
jumu, Salgales pamatskola kopā ar 
Mūzikas un mākslas skolu vāca da-
bas materiālus un veidoja Adventes 

vainadziņus, Jauniešu centra bērni 
pasniedza ar sirsnību gatavotās dā-
vaniņas citkārt grūtāk uz pasāku-
miem iekustināmajiem cilvēkiem.

Labdarības akcijas koncerts 
“Pasniedz roku – gaidīsim kopā” 
noritēja Salgales baznīcas telpās. 
Mūziķi Aiga Jankevica un Gundars 
Riekstiņš ne tikai dziedāja brīnišķī-
gas Ziemassvētku dziesmas, bet arī 
spēlēja ģitāru, flautu un taustiņins-
trumentus.

Baznīcas draudzes kundzes bija 
parūpējušās par tējas un kafijas gal-
du, kur visus dalībniekus gaidīja gardi 
pīrāgi. Garā darba mūža veterāni, no 
kuriem dažam vairs neklausa rokas 
vai kājas garākai pastaigai, pateicās 
par šādu negaidītu iespēju ieklausī-
ties mācītāja Adventes laika pārdo-
mās un tās papildinošajā mūzikas 
pavadījumā. Salgales pagasta pārval-
de nodrošināja transportu vecajiem 
ļaudīm pasākuma apmeklējumam.

Kā skaists šīs labdarības akcijas 
noslēgums bija pagasta egles iedeg-
šana. Šāda tradīcija – iedegt ne tikai 

vienu svecīti savās mājās, bet arī 
ieslēgt pirmajā Adventā krāsainas 
lampiņas eglītēs ciemu un pilsētu 
centros – ienākusi arī Emburgā. 
Sanākušie bērni ar māmiņām un tē-
tiem kopā ar galvenajiem pasākuma 
dalībniekiem – sirmajiem pagasta 
ļaudīm, cerīgi pavērās debesīs, kur 
tikko iedegušās zvaigznes iekļāva 
savā lokā arī Salgales pagasta Zie-
massvētku egles gaismiņas.

Edgars Paulovičs, IMKA Salgale

Svētku prieks - labākā dāvana
kultūra spOrts

Labdarības pasākumā iepriecina 
ar „ugunīgām” dejām

Ozolnieku novada pašvaldības 
Veselīga dzīvesveida 

un sporta nodaļa
 Jaunajā gadā visiem 

sportistiem novēl veselību, 
treneriem - gudrību, 

menedžeriem - sponsorus, 
veterāniem - izturību, 

jaunajiem - degsmi, 
faniem - uzvaras, 

bet visiem kopā - veiksmīgu 
un labiem notikumiem 

bagātu 2015. gadu!
  

22.novembrī Rīgā notika 
starptautiskais džudo čempionāts 
pieaugušajiem „Latvian Open 
2014”, kas pulcēja sportistus no 
Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, 
Baltkrievijas un Azerbaidžānas. 
Ānes iedzīvotāja Darja Čerņiko-
va svara kategorijā virs 70 kilo-
gramiem izcīnīja pirmo vietu, ie-
gūstot Latvijas čempiones titulu! 
Apsveicam Darju un viņas treneri 
Marinu Mazuri ar uzvaru!

Mīlestībai 
veltīts 
autorvakars 

Lai nākamais 
gads ir bagāts ar labām 

domām, darbīgām 
dienām un priecīgiem 

atelpas brīžiem.
Prieka, veselības, 

mīlestības un patīkamu 
pārsteigumu pilnu 
Jauno 2015. gadu!

Ozolnieku novada Kultūras nodaļa
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aizsaulē  
aizgājuši

Raisa Freimane 1933
vasilijs tihanovs     1930
velta biezuma         1928
zigurds sturme 1954
jānis vāns 1943
aleksandrs stepanovs 1920
zaļaiskalna ausma 1934
mirga Fogele 1933
alise niaura 1927
valentīna Orlova 1934
silva lejniece 1965
aleksandrs beitāns 1935

Mīļi sveicam 
janvāra jubilārus!

Zaigu Ginteri
Leonginu Ļuļi
Maigoni Ozolu
Zentu Javorsku
Tatjanu Mačuli
Veroniku Rupeiku
Emīliju Ansbergu

Dzīves baltās dienas 
atver aizslēgtos 
logus un durvis, 
vienā mirklī ļauj 
piedzimt brīnumam, 
kurš tev spārnus 
iedod kā burvis.

Masu slidošana
03.janvārī plkst. 11.15 un plkst. 17.30
04. janvārī plkst. 11.15 un  Ģimenes stunda plkst. 15.00
07. janvārī plkst.  20.30
09. janvārī plkst. 16.15
10. janvārī plkst. 16.15
11. janvārī Ģimenes stunda plkst. 15.00 un plkst. 16.45
12. janvārī plkst. 16.15
14. janvārī plkst. 20.30
16. janvārī plkst. 15.45
17. janvārī plkst.  12.30
18. janvārī Ģimenes stunda plkst. 15.00 un  plkst. 
16.45
21. janvārī plkst. 20.30
23. janvārī plkst. 15.45
24. janvārī plkst. 16.15
25. janvārī Ģimenes stunda plkst. 15.00 un plkst. 16.45
26. janvārī plkst. 16.15
28. janvārī plkst. 20.30
30. janvārī plkst. 15.45

 OzO hallē 2015. gada janvārī

16. janvārī plkst. 17.30 
OZOLniEku MūZikAS SkOLAS 

AudZēkņu kOncERTS. 
Ieeja bez maksas.

datums
03.01.2015.
04.01.2015. 
04.01.2015.
06.01.2015.

11.01.2015.
13.01.2015.

25.01.2015.  

Plkst.
18:00
16:00
13.00
19:00

10:00
19:00

16:00

Sporta pasākumi
Volejbols ScHEnkER līga  Poliurs/Ozolnieki pret Selver Tallinn
Volejbols ScHEnkER līga  Poliurs/Ozolnieki pret TTU
Latvijas čempionāts volejbolā, Pirmā līga  VK Ozolnieki pret VK Balvi
novada spartakiādes ZOLĪTES 5. kārta  (bārā „Meka”)
(Dalībnieki - pilngadīgi novada iedzīvotāji)
Bērnu karatē čempionāts Ozolnieki 2015
novada spartakiādes ZOLĪTES 6. kārta  (bārā „Meka”)
(Dalībnieki - pilngadīgi novada iedzīvotāji)                                       
Volejbols ScHEnkER līga Poliurs/Ozolnieki pret Parnu VK

Ozolnieku Sporta centra pasākumi janvārī

Uzņem bērnus mākslas studijā
 „Krāsu pasaka”

Pilnveido sava bērna gleznošanas prasmes 
Bērnu mākslas studijā “Krāsu pasaka” 

Ozolnieku Tautas namā. 
Aicinām piedalīties bērnus vecumā no 

3 līdz 9 gadiem. 
Nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās. 

Nodarbības vada profesionāla māksliniece 
Ilze Nakopitjana – Simkina. 

Pieteikties pa tālruni 29739493. 

Ozolnieku Tautas nams ielūdz 
2015. gada JAnVāRĪ

No 12. janvāra starptautiska jauniešu apmaiņas projekta  
„together to forever” izstāde „Pinhole summer”.

15. janvārī plkst. 18:30 ievadlekcija veselīga uztura un kulinārijas 
kursiem „veģetārās un ajūrvēdas virtuves noslēpumi”.  

dalības maksa € 4,00. vada uģis kuģis (uģis livzenieks). turpmāk 
praktiskās nodarbības ar degustāciju. sekot info: www.ozolnieki.lv. 

20. janvārī plkst. 17:00 barikāžu atceres pasākums 
 „gaišas domas ar sveču plaukstiņām sēsim” pie Ozolnieku tautas 

nama ugunskura siltumā. 

24. janvārī plkst. 17:00 jelgavas jaunā teātra izrāde – attiecību 
farss „Savienojumi” pēc franču dramaturga Žana anuija  

lugas motīviem. Režisors: Rihards svjatskis.  
ieeja: € 2,50. biļešu iepriekšpārdošana tn.

28. janvārī plkst. 10:30 Liepājas Jaunā teātra izrāde bērniem 
„Svētkus meklējot” - dāvana ikvienai bērna sirsniņai. izrādes 

stāstu izspēlēs aktieri, lelles, kā arī īpaši apmācīts suns.  
ieeja: € 2,00. biļešu iepriekšpārdošana tn.

31. janvārī plkst. 12:00 Ozolnieku novada jaundzimušo 
sveikšanas pasākums.

ziņojumu 
dēlis

10.JAnVāRĪ 
TiEk ORGAniZēTS BRAuciEnS 

uz zieMASSVĒTku kAuJu 
PieMiŅAS PASĀkuMu 

lOŽMeTĒJkAlnĀ.
Izbraukšana  
u plkst. 14. 00 no Emburgas pagasta 
pārvaldes, 
u plkst. 14.15 no Garozas centra, 
u plkst. 14.35 no stāvlaukuma pie Ozolnieku 
domes.
Tālrunis informācijai: 29109265


