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Auzenbergu ģimene kopā ir četrus 
gadus, bet kāzas svinējuši pērn: 
„Valentīndienas pasākumi kā visu 
mīlētāju dienas kultūra raksturojama 
ar īpašu noskaņojumu un brīžiem, lai 
atvērtos un ļautos vieglākam dzīves 
ritējumam, izbaudot īpašo svētku 
gaisotni. Svinam arī 8. martu, iepazī-
šanās jubileju. Noteikti svinēsim arī 
kāzu jubilejas. Mīlestības nekad nav 
par daudz un savstarpējo attiecī-
bu pavardā ogles vajag visu laiku 
rušināt, lai mīlestība iedegas ar jaunu 
liesmu.”

Peļnu ģimene, satikušies un viņu 
Mīlestība uzplaukusi brieduma gados: 
„Nepiepiestas emocijas, skūpsti un 
vienkārši apskāvieni Valentīndienā 
iegūst īpašu burvību. Šodien svinam 
Valentīndienu, bet Sieviešu dienu - 8. 
martu kopīgi atzīmēsim Āfrikas safari. 
Svinam dzīvi, jo mīlam viens otru!”

Strazdiņu ģimene, kopā jau sešpadsmito gadu: 
„Valentīndiena nav domāta tikai romantiķiem, 
tie ir visu mīlētāju svētki. Visi Mīlestības svētki 
ir kā atgādinājums sniegt īpašu uzmanību savai 
otrajai pusītei. Divatā laikam mēs īpaši nesvinē-
tu, bet Ozolnieku Tautas namā ir jauka iespēja 
romantiskā gaisotnē, lieliskas grupas pavadībā 
izdejoties un svinēt. Paldies oragnizatoriem par 
jauko pasākumu!”

Poču ģimene kopā ir jau 43 gadus un bieži 
kuplina saviesīgus pasākumus gan Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē, gan Ozol-
nieku Tautas namā: ”Mūsu ģimenē īpaši 
svinam kāzu gadadienas. Valentīndiena, 
mūsuprāt, latviešu mentalitātei īsti nav pie-
mērota. 8. marts arī jau aizgājis pagātnē un 
tulpes šajā dienā īpaši nepērkam. Ziedus 
ģimenes kopdzīvē sieva saņēmusi bieži. 
Vērojot bērnu ģimenes, jaunie tomēr vairāk 
svin dažādus svētkus.”

Skudru ģimene kopā ir 11 gadus: „Protams, ka 
mums galvenā ir kāzu jubileja, ko parasti atzīmē-
jam kopīgā ceļojumā. Tā kā abi strādājam LLKC, 
tad bieži apmeklējam pasākumus Ozolnieku Tau-
tas namā, kur vienmēr viss skaisti noorganizēts 
un noformēts. Visi Mīlestības svētki ir skaisti!”

Stilleru ģimene, precējušies 8 
gadus: „Jebkurš dzīves brīdis, kad 
Tu sajūti plūstam īpašo gaisotni, ir 
Mīlestības diena. Laimīgie brīži nav 
nodefinējami.”

14. februārī Ozolnieku Tautas namā 
valdīja Mīlestības piepildīta gaisotne. 

Novadnieki Valentīndienā ballējās kopā 
ar grupu „Tērvete”, darbojās mīlētāju 

fotostūrītis un „karsto siržu” dāvinātava. 
Patīkamā un romantiskā pasākuma 
gaisotne rosināja sarunai par to kā 

Mīlestības svētkus atzīmē 
ģimenēs.

Mīlestībai svētku nekad nav par daudz...
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Zāļu un medicīnisko ierīču iegā-
des izdevumus sedz visiem pacien-
tiem, kuriem saskaņā ar Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.899 
„Ambulatorajai ārstēšanai pare-
dzēto zāļu un medicīnisko ierīču 
iegādes izdevumu kompensācijas 
kārtība” pienākas zāļu vai medi-
cīnisko ierīču iegādes izdevumu 
kompensācija. 

No 2014. gada bērniem līdz 18 
gadiem zāles un medicīniskās ie-
rīces no Kompensējamo zāļu sa-
raksta tiek apmaksātas 100 % ap-
mērā, saglabājot vecuma un citus 
izrakstīšanas nosacījumus. Līdz-
vērtīgas efektivitātes zāļu grupās 
un medicīnisko ierīču grupās 100 
% tiek apmaksātas lētākās, līdz-
vērtīgas efektivitātes zāles vai 
medicīniskās ierīces. 

Saglabājusies arī iepriekšējā 
kārtība, kas stājās spēkā 2012. 
gada 1. janvārī.

Ja ārsts, izrakstot kompensēja-
mās zāles, lietojis zāļu vispārīgo no-
saukumu, farmaceita pienākums ir 
izsniegt lētākās šim nosaukumam, 
zāļu formai un stiprumam atbilsto-
šās kompensējamās zāles. Ja zāles 
nav uz vietas, tad aptiekai tās pa-
cientam jāsagādā divu dienu laikā 
pēc receptes saņemšanas. 

Ja pacientam ir izrakstītas kom-
pensējamo zāļu sarakstā iekļau-

tās dārgākās zāles, tad pacients 
maksā starpību starp attiecīgās 
grupas zāļu aptiekas cenu. Tas at-
tiecas uz jebkuru pacientu grupu: 
vai tā ir trūcīga persona, vai bērni 
līdz 18 gadiem.

Ja zāles kompensē 100% ap-
mērā, pacients aptiekā maksā 
0.71 eiro par katru recepti, izņe-
mot trūcīgās personas, bērnus 
līdz 18 gadiem un receptes, uz 
kurām izrakstītās zāles aptiekas 
cena nepārsniedz 4.27 eiro. 

Diemžēl maznodrošinātajiem 
nav paredzēti nekādi atvieglojumi.

Zāļu cenas tiek pārskatītas divas 
reizes gadā – 1. janvārī un 1. jūlijā.

Visās aptiekās Latvijā kom-
pensējamo zāļu izsniegšanai ir 
vienādi noteikumi, un arī šīs zāles 
maksā vienādi. Šo pakalpojumu 
Ozolnieku novada iedzīvotājiem 
nodrošina arī vietējās aptiekas, 
un nav nepieciešams tērēt naudu 
zāļu meklējumos pilsētā. Ja re-
cepti mēs aptiekā saņemam līdz 
plkst. 12.00, tad zāles aptiekā ir 
pieejamas jau plkst, 16.00 tajā 
pašā dienā. Tāpat Ozolnieku ap-
tiekas farmaceiti regulāri sazinās 
ar Ozolnieku novada ģimenes 
ārstiem par analogu zāļu izsnieg-
šanu pacientiem.

Dzintra Lūsiņa, Ozolnieku aptiekas 
vadītāja, sertificēta farmaceite                                                       

Rūpīgi izvēlies 
elektroenerģijas 
piegādātāju!

Izmaiņas Elektroenerģijas tirgus 
likumā paredz, ka iedzīvotāji turp-
māk varēs izvēlēties starp dažādiem 
elektroenerģijas piedāvājumiem, jo 
elektroenerģiju mājsaimniecībām va-
rēs tirgot vairāki uzņēmumi. Lai jau 
no 1. aprīļa jums būtu pieejams Jūsu 
izvēlētais tarifu plāns, vienošanās ar 
tirgotāju jānoslēdz līdz šī gada 15. 
martam. 

Šādu izvēli var veikt katra Latvijas 
mājsaimniecība. Ja nepaspēsiet 
izvēlēties vai vēl neesat gatavs 
izdarīt izvēli par sev piemērotāko 
elektroenerģijas piedāvājumu, 
neuztraucieties – elektrība tiks 
piegādāta, līdz būsiet izdarījis izvēli 
kādā no turpmākajiem mēnešiem. 

Kad saņemsiet piedāvājumus, 
pievērsiet uzmanību, kādus nosacī-
jumus un norēķinu iespējas piedāvā, 
jo tirgotāji savā starpā konkurēs par 
klientu apkalpošanu.  

Ar reģistrēto elektroenerģijas 
tirgotāju sarakstu var iepazīties Sa-
biedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas mājas lapā 

http://www.sprk.gov.lv/
Solvita Cukere 

Eiropas lauku konsultantu 
asociācijas birojs – Ozolniekos! „2013. gads bijis bagāts ar da-

žādiem notikumiem un izmaiņām ap-
kārtējā vidē. Tāpat kā visā mūsu sa-
dzīvē, arī būvniecības jomā ne visu 
izdodas realizēt tā, kā tas sākotnēji 
iecerēts. Varam vērtēt un salīdzināt, 
kā ir veicies,” analizē Inese Līkuma, 
Būvvaldes vadītāja.

Pēc izsniegtajiem plānošanas un 
arhitektūras uzdevumiem, akceptē-
tajiem projektiem, izsniegtajām būv-
atļaujām un ekspluatācijā pieņem-
tajiem objektiem varam secināt, ka 
2013. gadā ir vērojams būvniecības 
pieaugums, salīdzinājumā ar 2012. 
gadu. Īpaši sarosījies arī Ozolnieku 

novada Salgales pagasts, kur cilvēki 
interesējas un sāk attīstīt savus pri-
vātīpašumus. Dažāda veida atbalstu 
būvniecības aktivitātēm sniedz arī 
ES fondu finansējums.

Pēdējos gados Ozolnieku novadā 
kvalitatīvi ir mainījies būvniecības 
virziens. Vairāk tiek domāts par 
ekoloģiju un inovāciju ieviešanu, 
uzlabojot dzīves kvalitāti, siltinot 
mājas, parastos kabeļus nomainot 
ar optiskajiem un ieviešot citas 
inovācijas. Novadniekiem ir interese 
arī par alternatīvajiem apkures un 
enerģijas ieguves veidiem. 

Būvniecībā domā par ekoloģiju 
un inovāciju ieviešanu

1. Apstiprināt Ozolnieku novada pašvaldības iestāžu štatu sarakstu un 
pedagogu tarifikācijas 2014. gadam.
2. Apstiprināt Ozolnieku novada domes 2014. gada iepirkumu plānu.
3. Apstiprināt Ozolnieku novada Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļas 
nolikumu.
4. Palielināt  pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Ozolnieku KSDU” pa-
matkapitālu par EUR 284 576.
5. Piešķirt Ozolnieku novada domes līdzfinansējumu EUR 285 372,21 
no KPFI līdzekļiem finansētā, Ozolnieku novada domes iesniegtā projekta 
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ozol-
nieku novada pašvaldības Teteles pamatskolā” īstenošanai.
6. Noteikt Ozolnieku novadā mēneša vidējā uztura apmēru 250,00 eiro, 
kas nepieciešams minimālās summas noteikšanai, par kādu ir jāsniedz 
uzturs, jānodrošina ārstēšana un dzīves apstākļi personai, kura tiek ņem-
ta apgādībā, slēdzot uztura līgumu.
7. Veikt grozījumus Ozolnieku novada domes 2010.gada 21. aprīļa 
lēmuma Nr.4 „Ozolnieku novada Būvvaldes sniegto maksas pakalpojumu 
cenrādis un pakalpojumu samaksas kārtība”.

Nr.p.k

1.

  1.1
  1.2
2.

3.

4.

  4.1
  4.2

  4.3

  4.4

   4.5

  4.6
  4.7

  4.8
5.

Mērvienība

1 lapa
1 lapa
1 lieta

1 būvatļauja

1 ēka
1 ēka

1 ēka

1 ēka

1 ēka

1 lieta
1 lieta

1 lieta

1 lieta

EUR

4,00
1,00
7,00

7,00

21,00
14,00

35,00

42,00

35,00

21,00
21,00

7,00

42,00

Pakalpojuma nosaukums

Kartogrāfisko materiālu izdruka, 
krāsaina:
A3 formāts
A4 formāts
Reklāmas uzrakstu un izkārtņu 
saskaņošana
Būvatļaujas pagarināšana, 
pārreģistrēšana
Objekta apsekošana pirms tā pie-
ņemšanas ekspluatācijā, t.sk.:
Individuālās dzīvojamās ēkas
Dārza mājas (vasarnīcas), dzīvokļi, 
saimniecības ēkas, garāžas, kioski, 
lapenes u.c. palīgceltnes
Sabiedriskās, daudzdzīvokļu 
dzīvojamās, ražošanas ēkas un 
noliktavas
Sabiedriskās ēdināšanas, tirdzniecī-
bas objekti, veikali un sabiedriskās 
pirts ēkas
Degvielas uzpildes stacijas, auto-
servisi un automazgātuves
Inženiertīkli
Inženierbūves (ielas, stāvlaukumi, 
sporta laukumi)
Teritorijas labiekārtošana un
 nožogošana
Spridzināšanas darbu saskaņošana 
Ozolnieku novada teritorijā

8. Apstiprināt grozījumus Ozolnieku novada domes 2008.gada 21. aprīlī 
apstiprinātajā Ozolnieku novada Pašvaldības policijas nolikuma pielikuma 
„Amata atšķirības zīmju piešķiršanas noteikumi pašvaldības policijas 
darbiniekam” 1.4.punktā.
9. Nodot ar pieņemšanas aktu daudzdzīvokļu māju ar adresi Meliorācijas 
iela 8, Ozolnieki, Ozolnieku novads, valdījumā pilnvarotai personai SIA 
„Ozolnieku KSDU”.
10. Nodot ar pieņemšanas aktu daudzdzīvokļu māju ar adresi Meliorāci-
jas iela 15, Ozolnieki, Ozolnieku novads, valdījumā pilnvarotai personai SIA 
„Ozolnieku KSDU”.

Ozolnieku novadā notikusi divu 
jaunu, ziemai netipisku būvobjektu 
svinīga atklāšana. Celtnieki, pēc 
speciālistu atzinuma, labā kvalitātē 
lietošanā nodevuši Ozolnieku ciemata 
jauno ūdensapgādes iecirkni, kā arī 
ievērojami modernizētās notekūdeņu 
attīrīšanas ietaises.

 Ieviešot Eiropas Savienības Ko-
hēzijas fonda (KF) atbalstītu projektu 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Ozolnieku novada Ozolnie-
ku ciemā”, veikta dzeramā ūdens 
ieguves, sagatavošanas un uzglabā-
šanas, kā arī notekūdeņu attīrīšanas 
ietaišu izbūve. Iedzīvotāji, kuru skaitam 
Ozolniekos ir tendence palielināties, 
kopš gada sākuma savos mājokļos jau 
saņem kvalitatīvu, atdzelžotu dzeramo 
ūdeni, ko iegūst gan no jauna izbūvētā, 
gan no rekonstruētā dziļurbuma. Savu-
kārt atbilstīgas jaudas sūkņu stacijas 
nodrošina nepieciešamo atmosfēras 
spiedienu ūdensapgādes sistēmā, 
tostarp trīs kilometru garajā jaunajā 
ūdensapgādes tīklā.

Līdz nepazīšanai pārvērtušās, 
tagad automātiskā režīmā strādājo-
šās, notekūdeņu attīrīšanas ietaises, 
kas sastāv no iepriekšējās attīrīšanas 
un ražošanas iecirkņa, kā arī no 150 
kvadrātmetru plaša dūņu laukuma 

ar nojumi. Notekūdeņus galvenokārt 
saņem no jau esošajiem sadzīves 
kanalizācijas tīkliem, kas savienoti 
ar vidusskolu, ražošanas sektoru un 
dzīvojamo ēku kvartālu. No jauna ir 
izbūvēts arī ar autocisternām pievesto 
notekūdeņu pieņemšanas punkts, lai 
apkalpotu klientus, kuru mājokļi nav 
vēl pieslēgti kopējiem kanalizācijas 
tīkliem. Lai pilnībā veiktu ūdens un 
kanalizācijas tīklu rekonstrukciju, 
minētā projekta ieviešana Ozolniekos 
vēl turpināsies līdz pat 2014.gada ok-
tobrim. Tādējādi ilgtermiņā uzlabosies 
dzeramā ūdens kvalitāte un mazinā-
sies vides piesārņojums.

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Ozolnieku novada Ozolnieku 
ciemā”, projekta kopējā vērtība ir 2 
468 883.80 lati jeb 3 512 905.10 
eiro bez PVN, realizēšanu līdzfinansē 
Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Solvita Cukere

Ar 29.01.2014. Sabiedrisko pa-
kalpojumu regulēšanas komisijas pa-
domes lēmumu Nr.6 apstiprināti SIA 
„Ozolnieku KSDU” ūdensapgādes un 
kanalizācijas tarifi:

1)      ūdensapgādes pakalpojumu 

tarifs 0.60 EUR/m3 (bez PVN);
2)      kanalizācijas pakalpojumu 

tarifs 0.94 EUR/m3 (bez PVN).
Apstiprinātie tarifi stājas spēkā ar 

03.03.2014.
 SIA „Ozolnieku KSDU”

Izsolīs pasažieru 
autobusu „Isuzu 
Harmony”

Ozolnieku novada domes 
Izsoles komisija rīko pasažieru 
autobusa „Isuzu Harmony” (2005.
gads, 28 vietas) rakstisku izsoli ar 
augšupejošu soli. 

Autobusa atrašanās vieta: 
„Vīgriezes”, Emburga, Salgales 
pagasts, Ozolnieku novads. Au-
tobusa apskate iespējama katru 
darba dienu, iepriekš telefoniski 
vienojoties par laiku ar Salgales 
pagasta pārvaldes vadītāju Evu 
Segliņu, tel. 29166492. 

Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties www.ozolnieki.lv, kā arī 
Ozolnieku novada domē (Stadiona 
ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku 
novadā) pie ziņojuma dēļa. Izsoles 
dalībnieki savus piedāvājums 
izsolei var iesniegt līdz 2014.gada 
14. marta plkst. 8:15 Ozolnieku 
novada domes kancelejā (2. kabi-
netā), Stadiona ielā 10, Ozolnie-
kos, Ozolnieku novadā. 

Mantas sākumcena ir EUR 
13 660. Izsoles dalībniekam 
pirms izsoles ir jāsamaksā 
nodrošinājums 10% apmērā 
no izsolāmās mantas nosacī-
tās cenas EUR 1 366. Nodro-
šinājuma samaksa veicama 
Ozolnieku novada domes kontā 
Nr.LV72HABA0551001405027, 
a/s „Swedbank”, kods: HABALV2X. 

Uz izsolāmo mantu nav per-
sonas ar pirmpirkuma tiesībām. 
Izsoles uzvarētājam ir pienākums 
samaksāt tā piedāvāto augstāko 
cenu 2 nedēļu laikā no izsoles 
dienas, iemaksu veicot Pašvaldī-
bas kontā. 

Nekustamā 
īpašuma izsole

Ozolnieku novada domes Izsoles 
komisija rīko nekustamā īpašuma - 
dzīvokļa Nr.49, kas atrodas Spartaka 
ielā 14, Brankās, Cenu pagastā, 
Ozolnieku novadā, kadastra  
Nr. 5444 900 0847, rakstisku izsoli 
ar augšupejošu soli. 

Izsoles dalībnieki savus piedāvā-
jumus izsolei var iesniegt līdz 2014.
gada 2.aprīļa plkst. 8:15 Ozolnieku 
novada domes kancelejā (2.kabi-
netā), Stadiona ielā 10, Ozolniekos, 
Ozolnieku novadā.

Mantas nosacītā cena (sākum-
cena) ir EUR 5 800. Izsoles dalīb-
niekam pirms izsoles ir jāsamaksā 
nodrošinājums 10% apmērā no 
izsolāmās mantas nosacītās cenas, 
t.i., EUR 580. 

Nodrošinājuma samaksa veicama 
Ozolnieku novada domes kontā 
Nr.LV72HABA0551001405027,  
AS „Swedbank”, kods: HABALV2X. 

Dzīvokļa apskate iespējama katru 
darba dienu, iepriekš telefoniski 
par laiku vienojoties ar Ozolnieku 
novada pašvaldības Saimniecības 
daļas vadītāju Gunti Žeivotu (tālr. 
29342722). 

Ar izsoles noteikumiem var iepazī-
ties www.ozolnieki.lv, kā arī Ozolnie-
ku novada domē (Stadiona ielā 10, 
Ozolniekos, Ozolnieku novadā) pie 
ziņojuma dēļa.

Izsoles uzvarētājam ir pienākums 
samaksāt tā piedāvāto augstāko 
cenu viena mēneša laikā no izsoles 
dienas, iemaksu veicot Pašvaldības 
kontā. Uz izsolāmo mantu nav perso-
nas ar pirmpirkuma tiesībām. 

Zanda Oša, Izsoles komisijas 
priekšsēdētāja, tālr. 63084708, 
zanda.osa@ozolnieki.lv

Latvijā reģistrēta Eiropas lauk-
saimniecības un lauku konsultantu 
asociācija ar biroju Ozolniekos, Rī-
gas ielā 34. Tādējādi Eiropas lau-
ku konsultantus vienojošās orga-
nizācijas galvenā mītne atradīsies 
Latvijā, vienā ēkā ar mūsu valsts 
vadošo konsultāciju sniedzēju - 
Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centru (LLKC). Vienotas 
Eiropas lauku konsultantu orga-
nizācijas dibināšanas ideja radās 
2002.gadā, kad LLKC Latvijā pul-
cēja Eiropas valstu konsultāciju 
dienestu pārstāvjus. 

LLKC valdes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Cimermanis: „Līdz ar 
Eiropas lauksaimniecības un lau-
ku konsultantu asociācijas biroja 
(EUFRAS) reģistrēšanu Latvi-
jā, mēs esam soli tuvāk, lai šeit 
vienkopus saplūstu jaunākā in-
formācija par lauksaimniecības 
tehnoloģijām un lauku attīstības 
pieredzi no visas Eiropas.”

„EUFRAS ietvaros tiks veidotas 

kopīgas mācību programmas noza-
res konsultantiem, pastiprināta pie-
redzes apmaiņa un sadarbība ar zi-
nātniekiem. Organizācijas darbības 
mērķis ir nodrošināt lauksaimnie-
kiem maksimāli augstvērtīgu pakal-
pojumu sniegšanu, stiprinot viņu 
konkurētspēju. Tādējādi Latvijas 
zemniekiem un nozares konsultan-
tiem pavērsies plašākas iespējas gūt 
jaunas zināšanas un pieredzi par 
labāko pieeju modernai un efektīvai 
saimniekošanai. Lai nodrošinātu 

zemniekiem arvien 
kvalificētākas kon-
sultācijas un pakal-
pojumus visā Eiropā, 
lauku un lauksaim-
niecības konsultan-
tiem ir jāspēj nodro-
šināt veikto pētījumu 
rezultātā iegūto zi-
nāšanu, konsultantu 
darba metožu, viņu 
apmācības program-
mu pieejamību visiem 

biedrības biedriem,” skaidro LLKC 
valdes loceklis Edgars Linde.  

Jau ir notikusi EUFRAS pirmā 
valdes sēde telefonkonferences 
formātā, un organizācijā uzņem-
tas vēl 5 dalībvalstis. Bet jūnijā 
būs pirmā kopsapulce visām da-
lībvalstīm, kur spriedīs par kon-
sultantu izglītības kapacitātes 
spēju celšanu. Šobrīd organizāci-
ja apvieno 15 lauku konsultāciju 
dienestus no 11 valstīm.

Solvita Cukere

Kompensējamās zāles par 
vienādu cenu visās aptiekās
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Ozolnieku novadā uzlabojas 
dzeramā ūdens kvalitāte un mazinās 
vides piesārņojums

SIA “Ozolnieku KSDU” pakalpojumu jaunie tarifi 
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Šeit un tagad mēs vei-
dojam savu vēsturi, lai 
pēc gadiem mūsu bērni 
lepotos, ka mēs esam no 
mazās Ānes lielajā Latvijā. 

Ar šādu moto laikā no janvāra 
beigām un arī februārī Ānes bib-
liotēkā norisinājās izstāde „Ānes 
iedzīvotāju pašu rokām radītais”. 
Bibliotekāre Jevgēnija Noreiko at-
klāja izstādi ar Emīla Buiķa dzejas 
lasījumu, pēc tam klātesošie varēja 
apskatīt un iepazīt kaimiņu veido-
tos darbus, izmēģināja savas pras-

izglītībalaika zīmes

talantīgie nOvadnieki

Ānē atdzimst 
rokdarbu tradīcijas

Branku jaunieši veido sadarbību 
ar Kandavu

Klausītājus saviļņo bērnu 
orķestra sniegums

15. un 16. februārī Bran-
ku jaunatnes lietu speciā-
lists Ingars Babčuks kopā ar 
11 Branku jauniešiem devās 
mācību ekskursijā uz Kanda-
vas jauniešu centru „Nagla”. 
Tikšanās mērķis bija iegūt 
zināšanas par neformālo 
izglītību, veicināt sadraudzību 
un turpmāko sadarbību ar 
Kandavas jauniešiem. 

„Kandavas jauniešu centrā 
„Nagla” mūs sagaidīja ar pla-
kātiem un ovācijām,” stāsta 
Ingars. „Mūs iepazīstināja ar 
centra jauniešiem, viņu vei-
dotajiem pasākumiem, centra 
vēsturi, devāmies ekskursijā 
pa Kandavas pilsētu. Arī Bran-
ku jaunieši prezentēja savu 
darbošanos un pasākumus, 
neaizmirstot piebilst par pa-
sākumu „Branku cīnītājs”. Šis 
projekts ieinteresēja arī Kan-
davas jauniešus un viņi vēlas 
pārņemt mūsu ideju, lai vēlāk 
to realizētu.”

 „Otrajā tikšanās dienā 
piedalījāmies prezentācijā un 
diskusijā par legālajām nar-
kotikām „Spice”. Kopīgi nonā-
cām pie atziņas, ka ir ļoti slik-
ti, ka šīs narkotikas ir lētas un 
legālas. Klātesošie saprata, ka 
nemēģinās tās lietot,” secina 
Ingars.

Pasākuma dalībnieču San-
tas Ģingules un Megijas Krūz-
bergas iespaidi: „Mums ļoti 
patika brauciens uz Kanda-
vu. Vēlētos vēl tikties ar citu 
novadu jauniešiem. Divas 
pasākuma dienas aizskrēja 
nemanot.” 

„Aicināsim Kandavas jau-
niešus uz Brankām, plānojam 
kopīgu divu dienu pārgājienu 
pa Ozolnieku novadu. Pal-
dies Ozolnieku novada domei 
par atbalstu šī brauciena or-
ganizēšanā,” pēc brauciena 
gandarīts Ingars Babčuks.

Solvita Cukere un 
Ingars Babčuks

Meten’s kaktā sukājās,
Pelnu dienu gaidīdams;
Kad atnāca Pelnu diena,
Sēd pelnos maisiņā.
Nākamā svinamdiena pēc Mete-

ņiem, ko Ozolnieku novadā šogad 
bērni atzīmēja sniegainajās dienās ar 
jautrības pilnu vizināšanos no kalna, 
ir Pelnu diena, ar kuru senajā laika 
skaitīšanā iesākas jauns gads. Šogad 
tā ir 5. martā. Pelnu trešdienu atzīmē 
40 dienas pirms Lieldienām. Pelnu 
diena ir saimnieciskā gada sākums, 
kad puiši devās līst un izdedzināt jau-
nus līdumus, uzsākt patstāvīgu dzīvi, 
līdzi ņemot pelnos ierušinātu uguni.

Pelnu diena ir pēdējā diena, kad 
var iet masku gājienā. Daudzas tra-
dīcijas ir kopējas ar Meteņdienu. 
Saujiņa pelnu ir dvēseles labāko 
centienu un mājas svētības simbols.

Pelni tautas tradīcijā ir kā aizsarglī-
dzeklis pret ļauno kādas jaunas lietas 
iesākumā. Piemēram, jaunu ēku kuri-
not, visus kaktus izkaisīja ar pelniem.

Pelnu dienā saglabājusies tradī-
cija, ka iebēra pelnus maisiņā, ieli-
ka ragaviņās ar neaizsietu galu uz 
zemi un brauca no kalna. Cik gara 
stiepusies pelnu strīpa, tik garus 
cerēja vasarā izaugam linus. 

Pelnus bēra kulītēs un karināja klāt 
cilvēkiem slepus, lai viņi to nepama-
na. Tas bija izjokošanas veids.  Puiši 
karināja meitām, meitas puišiem.

Tradicionālie Pelnu dienas ēdieni 
ir plāceņi un karašas.

Ticējumi:
● Ja sēj pelnus tīrumā, nākamajā 
vasarā būs laba raža.
● Pelnu dienā jātin lieli un cieti 
dzijas kamoli, tad vasarā aug cie-
tas un lielas kāpostgalvas un lieli 
kartupeļi.
● Lopiem jākaisa spalvā pelni, tad 
tos vasarā mušas un dunduri ne-
kodīs.

Pelnu dienas vakarā stāstīja 
bērniem pasakas. Tā kā Pelnu die-
na bija pirmā gavēņa diena, viena 
no bērniem domātajām pasakām 
bija par to, ka nozagta gaļa, un to 
dabūšot tikai Lieldienās. 

1. martā plkst. 12.00 Ozolnieku 
novada Kultūras nodaļa ielūdz visas 
novada ģimenes uz jestru brīvda-
bas ziemas pavadīšanas pasākumu 
Ānes ciematā pie kultūras nama 
„Aulēkšiem Metens skrēja”. 

Solvita Cukere

Gada nogalē Zemgales reģio-
na Kompetenču attīstības centrā 
(ZRKAC) norisinājās trešā amat-
nieku un mājražotāju kontaktbir-
ža, uz kuru dalībnieki ieradās ar 
saviem darbiem un ražojumiem, 
lai tos aplūkotu un iepazītu arī 
citi. Starp dalībniekiem uzreiz 
pamanīju Ozolnieku novada rok-
darbnieci Sandru Valaini, kuras 
stendu rotāja smalki un skaisti 
pašas izšūti darinājumi, ko rotāja 
zīmols „SANPO izšuvumi”. 

Ar Sandru no Teteles puses tikā-

mies vēlreiz, 
bet mūsu sa-
runas galvenā 
tēma izvērtās 
par to, kā radīt 
oriģinālus un 
pieprasītus 
izstrādāju-
mus: „Esmu 
jelgavniece, 
kura ar ģimeni 
izvēlējusies 
dzīvot dabiskā 

vidē. Tā piemērotu dzīvesvietu 
pirms 10 gadiem atradām 
Ozolnieku novadā. Iedvesmu savai 
nodarbei esmu guvusi no Latvijas 
laika izšūtiem galdautiem, Kuz-
ņecova porcelāna un senlaicīgām, 
meistaru darinātām mēbelēm. 
Apzinot Latvijas pilis un muzejus, 
secinu, ka veclaicīgie izšuvumi maz 
saglabājušies. Vēlos radīt skaistas 
un praktiskas lietas ar paliekošu 
vērtību.” 

Par savu lēmumu pievērsties iz-
šūšanai Sandra stāsta: „Pēc izglītī-

bas esmu grāmatvede - ekonomis-
te, kura 12 gadus nostrādājusi vienā 
no Latvijas lielākajām komercban-
kām. Gūtās zināšanas un pieredze 
noteikti palīdz meklēt savu ceļu 
uzņēmējdarbībā. Pēc otrā bērniņa 
piedzimšanas izlēmu nodarbo-
ties ar to, kas ir sirdslieta, vairāk 
laika pavadot ar ģimeni. Vienmēr 
esmu jutusi ģimenes sapratni un 
atbalstu. Bērni vēlas braukt līdzi, 
palīdzēt tirgoties.”

„Vispirms nopirku izšujamo 
mašīnu. Darbu ar to apguvu paš-
mācības ceļā. Tajā pašā laikā ap-
gūstu izšūšanas tehnikas pie tautas 
daiļamata meistares Rudītes Gras-
bergas. Sāku ar lielām un smalkām 
lietām- galdautiem, salvetēm, spil-
veniem, dvieļiem, plecu lakatiem, 
pēc fotogrāfijas izšūtiem portre-
tiem. Vēlētos radīt smalku gultas-
veļas līniju ar izšuvumiem. Man 
ir skaidri noformulēti mērķi, uz 
kuriem lēnām un pacietīgi virzos. 
Divu darba gadu laikā esmu sapra-
tusi, ka pieprasītāki ir oriģināli da-

rinājumi, ko pērk īpašām dāvanām. 
Cilvēkiem ļoti patīk personificētas 
lietas ar izšūtiem iniciāļiem,” rado-
šajos centienos dalās rokdarbniece.

„Tieši amatnieki, mājražotāji ir 
tie, no kuriem izaug mazie uzņēmē-
ji, kas ir būtiski mūsu ekonomikā. 
Mēs vēlamies šodien sniegt infor-
māciju, zināšanas, iedvesmu ikvie-
nam no viņiem. Mēs dodam iespē-
ju amatniekiem satikties, iepazīties 
un vēlāk savstarpēji sadarboties,” 
skaidro ZRKAC Uzņēmējdarbības 
atbalsta nodaļas pārstāve un no-
vadniece Līga Miķelsone. 

Sandra atzīst, ka pēc publiska-
jiem pasākumiem pieaugusi viņas 
darinājumu popularitāte un pie-
prasījums pēc tiem, jo atpazīsta-
mība un kontakti paver plašākas 
iespējas realizēt savus darbus. Lie-
lisks stimuls turpmākajam darbam 
un izaugsmei ir tas, ka tajos var sa-
komunicēt ar līdzīgi domājošiem, 
gūt vērtīgu pieredzi, klausoties citu 
uzņēmēju labās pieredzes stāstos. 

Solvita Cukere

No izšūta linu dvieļa līdz pieprasītai eksportprecei

Piedalies 
konkursā 
„Es zinu, 
varu un 
daru” 
2014 !
Šā gada 3. martā tiek 
izsludināts pašvaldības 
projektu konkurss „Es 
zinu, varu un daru”. 
Šis ir jau 3. projektu 
konkurss un iepriekšējo 
gadu pieredze pierādīju-
si, ka novada iedzīvotāju 
aktivitāte pieaug –  
2012. gadā tika īstenoti 
12 projekti, bet 
2013. gadā – jau 
23 projekti. 

Iepriekš īstenoto projektu 
ietvaros ir uzstādīti bērnu rotaļu 
laukumi daudzdzīvokļu namu 
pagalmos, iekārtotas un aprīko-
tas telpas sporta nodarbībām 
brīvajā laikā, izveidoti strītbola un 
pludmales volejbola laukumi, u.c. 
aktivitātes, kuru rezultātā ieguvēji 
ir novada iedzīvotāji. 

Arī šī gada projekta konkursa 
prioritātes ir kopīgās dzīves telpas 
labiekārtošana, sporta un kultūras 
tradīciju saglabāšana un attīstī-
ba, iedzīvotāju interešu izglītības 
veicināšana. Projektu iesniedzēji 
var būt Ozolnieku novada iedzī-
votāji – gan fiziskas personas un 
neformālas personu grupas, gan 
novadā reģistrētas biedrības un 
nodibinājumi. Projektu konkur-
sa mērķis - veicināt iedzīvotāju 
privātu iniciatīvu un iesaistīšanos 
savas dzīves vides sakārtošanā, 
tādējādi attīstot sadarbību starp 
vietējo sabiedrību un pašvaldību 
un sekmējot kopīgu atbildību par 
dzīves kvalitātes uzlabošanu no-
vadā. Tāpat kā iepriekš, augstāk 
tiks vērtēti tie iesniegumi, kuru 
īstenošanā tiks iesaistīti pēc ie-
spējas vairāk iedzīvotāju, ieguldot 
pašu darbu, kā arī projekti, kuru 
rezultātā ieguvēji būs pēc iespējas 
vairāk novada iedzīvotāji.

Projektu konkursu finansē 
pašvaldība, vienam projektam 
iespējams saņemt līdz 700 EUR 
līdzfinansējumu. Viens projektu 
iesniedzējs var iesniegt ne vairāk 
kā trīs, savstarpēji nodalāmus, 
projektus. 

Projekti jāiesniedz līdz  
š.g.11. aprīlim. Konkursa Noli-
kums un iesnieguma veidlapa at-
rodama  novada mājas lapā www.
ozolnieki.lv sadaļā „Sabiedrība”, 
jautājumus var uzdot, zvanot pa 
tālruni  66047857 vai rakstot uz  
antra.poseika@ozolnieki.lv.

mes veidošanā no māla, kā arī varē-
ja mieloties ar pašceptiem pīrāgiem 
un cepumiem. „Āne izsenis lepojas 
ar mālu, tāpēc izlēmām atkal at-
sākt darbu ar šo dzīvo un plastisko 
materiālu. Prieks vērot darbīgos ie-
dzīvotājus, jo starp mums ir cilvēki 
ar dažādiem talantiem. Mums jau 
ir ideja par zīmējumu izstādi Ānes 
kultūras nama telpās, kā arī doma 
veidot rokdarbu pulciņu. Nākot uz 
izstādi, vairāk cilvēku iegriežas arī 
bibliotēkā,” priecājas Ānes bibliotē-
kas vadītāja.

Solvita Cukere un Jevgēnija Norei-
ko, Ānes bibliotēkas vadītāja

Pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” 
5 un 6 gadus vecie audzēkņi savus drau-
gus, darbiniekus, vecākus un iestādes 
viesus pirmdien, 17. februārī, patīkami 
pārsteidza ar skanīgu un emocionālu 
bērnu orķestra koncertu.

Orķestris bērniem kā brīvās izvēles 
nodarbības mēģinājumus uzsāka pirms 
trīs mēnešiem – 2013. gada oktobrī. 
Koncerts ar nosaukumu „Muzikālais ce-
ļojums” cauri dažādām valstīm un gad-
simtiem ir iestādes mūzikas skolotājas 
un orķestra vadītājas Indras Blumergas 
pacietīgā darbā ar bērniem izlolots. 

Šajā izglītības iestādē divas reizes 
nedēļā bērniem ir iespēja attīstīt dzirdi 
caur skaņu pasauli, ko sniedz klausīša-
nās un darbošanās ar mūzikas instru-
mentiem. 

Koncerta repertuārs bija daudzvei-
dīgs, sākot no latviešu tautas dziesmas 
„Cūciņ’ silītē”, beidzot ar Štrausa „Trik-
trak polku” un moderno Parsona „Mam-
magamma” disko stilā. 

Ozolnieku Mūzikas skolas direkto-
re Dina Tauriņa: „Apbrīnoju skolotāju, 
kura veiksmīgi darbojas ar pirmssko-
las vecuma bērniem mūzikas izglītības 
jomā, veiksmīgi sagatavojot pamatu tā-
lākajai muzikālajai izglītībai. Atbalstu 
ideju „Zīlītē” organizēt orķestri, jo iegu-
vēji būs visi bērni, kuri agrīni iepazinuši 
dažādu instrumentu skanējumu un rit-
mu, kopīgi muzicējot.”

Solvita Cukere

Pelnu diena – 
saimnieciskā 
gada sākums
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Sporta pasākums

Latvijas čempionāts BOCIO invalīdiem

Volejbola spēle „Poliurs/Ozolnieki”- „Biolars/Jelgava”

Ozolnieku novada spartakiāde- GALDA TENISS

Ozolnieku novada spartakiāde- 16 kg SVARU BUMBAS CELŠANA

kultūra spOrts

Februārī Ozolnieku novada Cen-
trālajā bibliotēkā varēja iepazīties 
ar ceļojošo izstādi „Zilākalna Mar-
ta. Leģenda atmiņās”. Izstādi vei-
dojusi folkloras un tautas tradīciju 
pētniece Janīna Kursīte – Pakule. 
Izstādē apskatāmi Zilākalna Mar-
tas dzīvi, darbību un neparasto per-
sonību raksturojoši priekšmeti, ko 
atjaunojuši Rundāles pils muzeja 
speciālisti. 

14. februārī pussimts interesen-
tu tikās ar izstādes autori un tautas 
dziednieci no ASV Brigitu Vīksni-
ņu, lai iepazītu neparasto un pret-
runīgi vērtēto personību tuvāk.

„Gadi skrien, bet atmiņās aiz-
vien uzplaiksnī cilvēki un neparasti 
notikumi. Marta arvien veiksmīgi 
palīdzēja atrast izmukušos zirgus, 
norādot, kur tos meklēt” atmiņās 
dalās Guntis Rozītis, atceroties 
Burtnieku zirgkopju stāstus. 

Latvijas Universitātes profesore 
Janīna Kursīte – Pakule mudina 
atcerēties nostāstus par Martu: 
„Izstādes pamatdomu ieskicē tās 
nosaukums „Kaut kas no debesīm”. 
Ikviens var iepazīties ar Martas 

rokrakstiem, viņas personīgajām 
lietām, dziesmu grāmatām un viņai 
šūto apģērbu”.

„Viesojoties Raunā, šķūnītī 
atradām daļu no Martas arhīva. Pat 
sapņos kas tāds nebija rādījies. Daļa 
grāmatu, sarakste ļoti cietusi, bet 
ir restaurējama. Tur bija vēstules, 
lūgumi, pateicības no visas bijušās 
Padomju Savienības,” stāsta profe-
sore. Tad arī radās doma par izstā-
di, kur apskatāma šķūnītī atrastā 
mantība.

Dažas no Martas atziņām:
● Sakot tikai, ka viss ir slikti, ne-
varam izveidot pozitīvo.
● Negatīvo vajag „pārmalt” uz po-
zitīvo.
● Runāt labus vārdus nenozīmē 
liekuļot.
● Pats galvenais- sirds siltums, 
labestība un darbs.

Jau astoņpadsmit gadus Zilākal-
na Marta atdusas Iecavas novada 
Sila kapsētā, bet Latvijā ir neskai-
tāmi daudz cilvēku, kuri viņu nav 
aizmirsuši, un viņas personība vēl 
aizvien ir neatminama mīkla.

Solvita Cukere

Jaunas iespējas kultūras 
darba pilnveidošanai

Aicinām visus novada sportis-
tus un sporta aktīvistus iepazī-
ties ar noteikumiem, kas nosaka 
kārtību, kādā Ozolnieku novada 
pašvaldība sniedz atbalstu juri-
diskām, fiziskām personām un 
nevalstiskajām organizācijām, 
veicinot sporta aktivitātes un 
sporta nozares attīstību Ozolnie-
ku novadā. 

Pašvaldības sniegtie at-
balsta veidi būs:
● pašvaldības sporta komandu 
finansēšana;

● fizisku personu, individuālu 
sportistu un pašvaldībā nere-
ģistrētu sporta komandu finan-
sēšana;
● materiālo resursu (kustamas 
mantas un sporta bāzes) nodoša-
na lietošanā;
● līdzdalība sporta projektu īste-
nošanā un/vai sacensību organi-
zēšanā, piešķirot finansējumu;
● sportistu un sporta organizāci-
ju godināšana par sasniegtajiem 
panākumiem sportā vai atzinības 
izteikšana personām par ieguldī-

jumu sporta nozares attīstībā;
informatīvais atbalsts.

Ozolnieku novada dome no-
saka savā pašvaldībā sekojošus 
prioritāros sporta veidus: 
● komandu sporta veidi – olim-
piskie, paraolimpiskie sporta vei-
di + florbols, virves vilkšana;
● individuālie sporta veidi – 
olimpiskie, paraolimpiskie spor-
ta veidi, mototriāls, orientēšanās 
sports.

Ar pilnu nolikuma tekstu 
var iepazīties www.ozolnieki.lv

Daudzi vīri uzskata, ka arī 
ziemā brīvdienas vislabāk 
var pavadīt makšķerējot. 
Makšķernieki kā katru gadu, 
neskatoties uz salīdzinoši 
siltajiem laikapstākļiem, daudzas 
stundas aktīvi darbojas pie 
āliņģiem, cerot uz lielāko lomu, 
ko varētu ne tikai mērīt metros, 
bet svērt kilogramos. 

„Ziemā pamatā tomēr ķeras 
sīkas un vidēji lielas zivis – 
raudas, vimbas un asarīši, 
kuru svars parasti ir no dažiem 
gramiem līdz 600 gramiem. 
Rūdītiem makšķerniekiem, 
kas gadu no gada ļaujas šim 
vaļaspriekam, galvenais tomēr 
ir bauda izvilkt zivi no āliņģa un 
pamēroties spēkiem ar pārējiem 
makšķerniekiem. Dienas beigās 
var salīdzināt izvilktos lomus 
un kopīgi apspriest guvumu. 
Makšķerēšana sniedz pilnvērtīgu 
atpūtu svaigā gaisā, tā ir iespēja 
atslēgties no ikdienas rūpēm, 
baudīt dabas tuvumu,” pārdomās 
dalās makšķerēšanas sacensību 
tiesnesis Guntis Žeivots.

Ozolniekos dzīvojošais Valdis 
Labanovskis ir kaislīgs mednieks 
un makšķernieks:” Ziemas cope 
man jau ilgus gadus ir pārāka par 

vasaras copi, jo vasarā ir daudzi 
citi darbi darāmi un nevaru tik 
daudz nodoties vaļaspriekam. 
Makšķerēšanā galvenais ir pieredze 
un atbilstošs aprīkojums. Protams, 
ir dažādi zivju piebarošanas un 
ķeršanas paņēmieni. Ziemās 
copējot, tiek izmantotas jebkuras 
ēsmas- mušu un trīsuļodu kāpuri. 
Zivis piebaro ar putraimiem un 
maizi. Man makšķerēšana ir 
pilnvērtīga atpūta. Nupat divas 
dienas pavadīju uz Peipusa ezera 
ledus - skarbi, ekstrēmi un vīrišķīgi. 

Atslēdzos no ikdienas darbiem, bet 
zivju daudzums man nav galvenais. 
Man patīkamas emocijas sagādā 
pats makšķerēšanas process un, 
protams, makšķernieku stāsti.”

Ne tikai zivis, bet arī  gandarījumu 
un lieliskas emocijas pieminēja visi 
uzrunātie makšķernieki. Jāatceras, 
ka, dodoties uz copi, līdzi jāņem 
derīga makšķerēšanas atļauja, 
kā noteikts Latvijas Republikas 
Makšķerēšanas noteikumos.

Ne asakas!
Solvita Cukere

Zemledus makšķerēšana - iespēja 
atslēgties no ikdienas rūpēm

 EHL spēles OZO hallē
01.03. plkst 11.15. EHL spēle HK Olaine 

vs HK Dac Logistics
Plkst.12.30. EHL spēle HK Mītava 

vs HK Open Credit
Plkst.13.45. EHL spēle HK Ozolnieki 

vs HK Marels Būve
03.03. plkst 20.30. EHL spēle HK Zvaig-

znes vs HK Regrands
06.03. plkst 20.30. EHL spēle 

HK ZL/Winkler Baltija vs HK AEZ
08.03. plkst 10.00.15 EHL spēle 

HK Ozolnieki vs HK Vilki
 Plkst.11.15. EHL spēle 

HK Mītava vs HK Marels Būve
 Plkst.12.30. EHL spēle 

HK Bauska vs HK Dax Logistics

Daiļslidošanas sacensības 
„Sniegpulkstenīšu kauss 2014” 

8. martā plkst.14.00-17.00

Hokeja sacensības 
„Rīga cup”

28.03;29.03;30.03.
no plkst. 07.30.līdz 17.00.

Apstiprināti noteikumi par pašvaldības atbalstu 
sporta veicināšanai Ozolnieku novadā

Sporta pasākumu kalendārs Ozolnieku Sporta centrā 2014. g. martā:

“SIA "Ozolnieku KSDU" 
www.oksdu.lv piedāvā 
pilnas slodzes darbu nAmU 
pārvAlDnIeKAm ar 
4. vai 5. profesionālās 
kvalifikācijas līmeni. 
prasības - autovadītāja 
apliecība, datorprasmes. 
Cv līdz 10.03.2014. sūtīt 
uz e-pastu info@oksdu.
lv, informācija pa tālruni 
63084560.

Uzņēmums, kas nodarbojas 
ar siltuma ražošanu, 
SIA "Ozolnieku KSDU" 
 www.oksdu.lv piedāvā 
pilnas slodzes darbu pie-
redzējušam InženIerIm 
–   SIltUmenerģētIķIm. 
prasības – atbilstoša izglītī-
ba, autovadītāja apliecība, 
datorprasmes. Cv līdz 
10.03.2014. sūtīt uz e-pastu 
info@oksdu.lv, informācija 
pa tālruni 63084560.

Ozolnieku novads sadarbībā ar 
Jelgavas reģionālo tūrisma centru 
piedalījās ikgadējā starptautiskajā 
tūrisma izstādē „Balttour 2014”, 
kur kopējā Zemgales stendā pre-

zentēja jaunos 
tūrisma mate-
riālus. 

Stendā va-
rēja nogaršot 
vietējo mājra-
žotāju produk-
ciju, izgatavot 
piespraudi vai 
atstarotāju 
latvju spēka 
zīmju formā, 
kā arī izmē-
ģināt veiksmi 
laimes rata 
griešanā un 
iegūt balvas. 
Pie Zemgales 

stenda bija piestājusi pēc seno 
vikingu parauga veidotā liellaiva 
„Namejs”, ko kapteinis izrādīja 
ikvienam interesentam. Koncer-
tā Ozolnieku novadu pārstāvēja 

Ozolnieku Mūzikas skolas, Salga-
les Mūzikas un mākslas skolas au-
dzēkņi un deju kopa „Ozolnieki”.

Ozolnieku novada pārstāve Līga 
Tamberga komentē: „Tūrisma 
buklets „Jelgava, Jelgavas novads 
un Ozolnieku novads” izdots četrās 
valodās – latviešu, krievu, angļu 
un vācu. Izdevums apkopo tuvējās 
apkārtnes interesantākās apskates 
vietas, ceļojot gan individuāli, gan 
grupās. Apskates un atpūtas vietas 
sagrupētas kategorijās – kultūrvēs-
ture, daba, kultūra, izklaide, sports, 
ražošana. Tūrisma buklets kalpo 
arī kā noderīgs uzziņas materiāls, jo 
tajā ir apkopota plaša informācija 
par tūrisma pakalpojumu sniedzē-
jiem - naktsmītnēm, restorāniem, 
kafejnīcām, konferenču zālēm, pir-
tīm un viesu namiem.”

Gatavojoties jaunajai velo se-
zonai, ir izdota velomaršrutu 

karte un velomaršrutu ceļvedis 
„Jelgava, Jelgavas novads un 
Ozolnieku novads”, kur pieejami 
11 dažādi velomaršruti. Ozolnie-
ku novadu aptver trīs no tiem: 
„Ciemos pie cēlajiem zirgiem un 
draiskajām kaziņām”, „Pa pirmā 
Valsts prezidenta pēdām”, „Iepa-
zīsti Ozolniekus un to apkārtni”. 

Tūrisma materiāli bez maksas 
ir pieejami Ozolnieku novada 
domē, 10. kabinetā, novada sko-
lās un bibliotēkās, kā arī lejup-
ielādējami mājas lapā www.visit.
jelgava.lv sadaļā „Tūrisma mate-
riāli”. Sīkāka informācija par tū-
risma iespējām Ozolnieku nova-
dā, zvanot Līgai Tambergai pa 
tālruni 63085179 vai www.ozolnie-
ki.lv sadaļā „Informācija tūristiem”.

Solvita Cukere

Izaicini sevi – dodies velobraucienā pa novadu!

2013. gada 8. oktobrī izveidotā 
Ozolnieku novada Kultūras nodaļa 
rūpēsies par kultūras procesu attīs-
tību un sekmēs tradicionālo kultū-
ras vērtību saglabāšanu, kā arī tau-
tas jaunrades attīstību visā novadā. 
Nodaļa atrodas Ozolnieku Tautas 
namā, Ozolniekos, Rīgas ielā 23, 
nodaļas darbu organizē septiņi dar-
binieki, vadītāja ir Rita Barona.

„Nodaļa savā darbībā izstrādās 
Ozolnieku novada kultūrvides līdz-
svarotas un vispusīgas attīstības un 
rīcības plānu, popularizēs kultūras 
iespējas visos novada pagastos un 
ciemos, kā arī nodrošinās daudzvei-
dīgu, plašu un kvalitatīvu kultūras 
pieejamību. Sadarbībā ar novada 
domi, pilnveidosim Ozolnieku no-
vada tēlu un atpazīstamību. Cieši 
sadarbosimies ar Sabiedrisko attie-
cību un informācijas daļu, popula-
rizējot kultūras pasākumus un no-
tikumus” nodaļas galvenos mērķus 
nosprauž Rita Barona.

Nodaļa atbalstīs esošās novada 
kultūras struktūrvienības, apzinās 
kultūrvēsturiskās vērtības, nodro-

šinās Dziesmu un deju svētku tra-
dīciju tālāknodošanu, savstarpēji 
cieši sadarbojoties visiem kultūras 
darbiniekiem.

„Domājam kā veicināt amatier-
mākslas attīstību novadā, veidojot 
jaunus kolektīvus, sniedzot iedzī-
votājiem iespēju radoši izpausties. 
Caur to vēlamies mazināt sociālo 
atstumtību, dot jaunas izpausmes 
iespējas bērniem, jauniešiem un se-
nioriem. Pieredze, ko gūst darbojo-
ties amatiermākslā, sniedz ne tikai 
atpūtu un gandarījumu, bet palīdz 
cilvēkiem izpausties arī citās dzīves 
jomās,” iecerēs dalās nodaļas vadī-
tāja un vietniece.

Nodaļai ir šādas struktūrvienī-
bas - Ozolnieku Tautas nams, Ānes 
kultūras nams, Ozolnieku nova-
da Centrālā bibliotēka ar Vainu, 
Ānes, Jaunpēternieku un Garozas 
filiālēm, kā arī pieejami Ozolnieku 
novada vēstures un motosporta 
krājumi.

Nodaļas vadītāja sākusi apzināt 
aktīvos, apdāvinātos un darbīgos 
novadniekus, aicinot uz kopīgu 
sadarbību, lai apkopotu radošas 
idejas, ierosinājumus un meklētu 
jaunas iespējas kultūras darba 
pilnveidošanai novadā. Kultūras 
nodaļa izveidojusi gada lielāko, 
kopīgi organizējamo pasākumu 
plānu un katru mēnsi veidos no-
vada kultūras aktivitāšu ceļvedi.

Solvita Cukere un Rita Barona, 
Ozolnieku novada Kultūras nodaļas 

vadītāja
 (tālr. 26525350, E-pasts: tautas-

nams@ozolnieki.lv)

Pretrunīgi vērtētā 
leģendārā personība

darba piedāvāJumi
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ziņojumu dēlis

SIA „Ozolnieku KSDU” 
kolektīvs izsaka visdziļāko 

līdzjūtību  
JāņA ROzIņA tUvInIeKIem 

pateicībā par ilggadējo 
darbu SIA „Ozolnieku KSDU” 

uzņēmumā. 

Jāni, tu mums biji īpašs!

mūžīgā piemiņā, SIA „Ozol-
nieku KSDU” kolektīvs

Ozolnieku tautas nams ielūdz
MARTĀ

Olgu manteifeli
Jāni Brolišu
Ilzi melderi
raisu Celmu
vilgumu Katkovski
Annu Kalniņu
Staņislavu Buraku

Šī diena lai Tev skaistāka par citām, 
Šī diena tikai reizi gadā aust, 
Lai pietiek spēka katram dzīves rītam, 
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst.

veltu Šimiņu
Gaļinu Svjatohu
Jaņinu Zarembu
Dailu Stikuti
Jāzepu Sinkeviču
viju Bračiņu
Zigmundu lielauzu

Mīļi sveicam 
marta  

jubilārus!

pASāKUmI SAlGAlē mArtā

22.martā plkst. 12.00 Garozas pamatskolā 

pasākums dāmām ar Inesi ziņģīti “zinības miesai, 

garam un dvēselei.” Uz pāsākumu kursēs autobuss.

8.martā plkst. 17.00 aicinām uz kopīgu Sieviešu 

dienai veltītu pasākumu ānes kultūras namā. Uz 

pasākumu kursēs autobuss. 

tālrunis informācijai 29109265 - Anda Plikša.

Skaidrītei Zvaigznei - 90
marijai lasmanei - 90

6. martā plkst. 11.00 
SAC “Zemgale” 
sieviešu dienai 

veltītu koncertu sniegs 
māsas Legzdiņas.

aizsaulē  
aizgājuši

MartĀ
8. martā plkst. 17:00 – Sieviešu dienas svētku 
pasākums. Programmā- svētku koncerts ar deju 
kopas „Garroze” un Viļņa Salaka kvarteta dalību. 
Pasākumu vadīs Ainārs Ašaks. Noslēgumā balle 
grupas „Fortis” pavadījumā. Līdzi jāņem jautrs 

noskaņojums un groziņš! 
Ieeja EUR 3; pensionāriem – bez maksas.

13. martā plkst. 10:00 – izrāde bērniem “Jautrās astes”. Režisore un stāsta autore – Laila Kirmuška. 
Ieeja EUR 2.

Helēna Gržibovska 1932
Amālija Ziemele 1918
nikolajs makarovs 1943
Astra pešika 1935
leonīds Silenieks 1932
Undīne vārpiņa 1961
ārija vīgante 1931
poļina Batovska 1925
velta Kraminska 1927
romualds Zabita 1947
Antoņina piskunova 1921
Zigfrīds Grunde 1927
Jānis roziņš 1960
Jānis lācītis 1934
lavrentijs Kuzmins 1938
Ļubova Gulbe 1942
elga Helmane 1945
Aleksandrs Kļimans 1958
Irina vasiļjeva 1929
Astrīda Konstante-Kunstapele  1937 

1. martā plkst. 12.00 brīvdabas pasākums „Aulēkšiem metens skrēJA”. 
Pie ānes kultūras nama -meteņdanči un dziesmas ar folkloras kopu „Dimzēns”, 
masku parāde ap lielo ugunskuru, masku darbnīcas, ziemas atrakcijas, spēles un citi 
piedzīvojumi! Ieeja brīva. Organizators: Ozolnieku novada kultūras nodaļa.

turpinās lekciju cikls, kas palīdzēs jums kļūt laimīgākiem! 
Lekcija „Attieksme un tās mAiņA” – divās daļās. 
6. martā plkst.18:30 - Kāpēc attieksme ir tik varena? Kā to mainīt?  
20. martā plkst.18.30 - Piedošana, atlaišana, nepieķeršanās, pateicība… 
27. martā plkst.18:30 „ApzinātībA” – spēja baudīt mirkli, nevērtējoša 
vērošana, imunitātes un reakcijas uzlabošana, apmierinātība ar dzīvi…  
lektors - Ansis Jurģis stabingis, sertificēts psihoterapeits, psihologs, Latvijas 
Psihoterapeitu biedrības prezidents. Dalības maksa par lekciju: € 5,00, Ls 3, 50. 

13. martā 14.30 – izrāde visu vecumu bērniem „JAutrās Astes”. Sekosim 
līdzi Lāčuka, minkas un vāverēna pārpratumu pilnajiem notikumiem. režisore 
un stāsta autore – laila kirmuška. lomās - Aīda Ozoliņa, laila kirmuška un 
Jānis kirmuška. Ieeja: € 2,50, Ls 1,75. Biļešu iepriekšpārdošana tautas namā. 

15. martā 18:00 – stand-up komēdija pieaugušajiem ar aktieri Jāni Jarānu 
„mAnA kAĶA DienAsGrāmAtA”. Pikantā, rotaļīgā un smieklīgā veidā 
apspēlēta saimnieku dzīve no kaķa redzējuma. „Pārsmiesieties uzzinot, ko 
patiesībā tavs četrkājainais mīlulis domā par tevi”. Ieeja: € 7,00, Ls 4,90.  
Biļešu iepriekšpārdošana tn un www.bilesuparadize.lv kasē.

28. martā 19:00 tn kamerzālē Ozolnieku novada amatierteātra izrāde - 
fantāzija Aldis Linē „JāņA pOrukA pēDēJā nAkts”, režisore Dace vilne. 
vietu skaits ierobežots. Ieeja: € 3,00, Ls 2,10. Biļešu iepriekšpārdošana tn.

Godājamie Ozolnieku seniori! Aicinām pievienoties Ozolnieku novada 
pensionāru 8.marta svinībām ānes kultūras namā. Lūdzam pieteikties līdz 
6. martam – 26525350, 63050144. transports tiks nodrošināts. (Skatīt ānes 
kultūras nama reklāmu).

4. aprīlī 19:00 – nepārspējama komēdija divās daļās „mēs un mūsu sievA”. 
Kolumba cienīgi atklājumi, kaislību ugunis, dzīvi miroņi, neiedomājami sižeta 
pavērsieni, pašnāvību mēģinājumi, divi ģīboņi, gandrīz kautiņš uz līdzenas vie-
tas un laimīgas beigas. Par Aīdas Ozoliņas spēlētās varones sirdi un vietu viņas 
dzīvē cīnīsies latviešu komiķi Jānis kirmuška un imants vekmanis. 
Izrādes režisore indra vaļeniece.  
Ieeja: € 4, 00, Ls 2,80, pensionāriem € 3,00, 2,10.  
Biļešu iepriekšpārdošana tn un www.bilesuparadize.lv kasē.

E-pasts: tautasnams@ozolnieki.lv. Biļešu iegāde TN otrajā stāvā direktores kabinetā 
P., O., T., C. 16.00 – 20.00.


