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Pusdienas novada pirmsskolas un
pamatskolas audzēkņiem bez maksas

Ozolnieku novada pašvaldība no 2015. gada 1.
janvāra apņēmusies finansēt ēdināšanu pirmsskolas
un pamatskolas audzēkņiem Ozolnieku novadā.
Brīvpusdienas paredzētas
Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādēs
Ozolnieku novada pašvaldības teritorijā deklarētiem audzēkņiem un
Ozolnieku novada izglītības iestādēs Ozolnieku
novada pašvaldībā deklarētiem 4. līdz 9.klases
skolēniem. 1.-3. klases
skolēnu pusdienas finansē valsts, bet sākot ar
4. klasi, skolēnu pusdienas apmaksā pašvaldība.
Novada skolu vadība
uzsver, ka siltā maltīte,
iespējams, ir vienīgā pilnvērtīgā ēdienreize mazturīgo ģimeņu bērniem un
tiem, kuru vecāki pelna iztikas minimumu. Pašvaldības apmaksātā ikdienas
maltīte mazina arī bērnu
grupēšanos pēc kabatas
naudas apjoma.
Salgales pamatskola,
direktore Irēna Pauloviča: „Skolā ir palielinājies
pusdienotāju skaits, lai gan
ir arī tādi skolēni, kuri neēd
arī tagad. Neraugoties uz
to, ka vecākiem ir mazāks
finansiāls slogs, skolēni
neizvēlas veselīgu ēdienu
launagā, priekšroku dodot
našķiem. Pirmsskolēnu ģimenēm bezmaksas ēdināšana ir liels atspaids. Katru
gadu skolā popularizējam
veselīgus produktus, ilgstoši piedalāmies programmā
„Skolas auglis”. Šogad pro-

jektu dienu tēma bija „Veselība – pašu rokās”.”
Teteles pamatskolas
vecāku redzējums: „Pedagogi un skolēnu vecāki ir
ļoti pateicīgi par bezmaksas ēdināšanu, jo skolā
mācās bērni no ģimenēm
ar dažādiem ienākumiem
un ieekonomētie līdzekļi ir
papildinājums budžetam,
ko vecāki var ieguldīt bērnu
attīstībā. Tetelē ir palielinājies skolēnu skaits un vecāki uzskata, ka ir svarīgi sajust, ka pašvaldība rūpējas
par bērniem.”
Garozas
pamatskolas direktore Dina
Štelmahere: „ Tas tiešām ir liels atbalsts vecākiem, jo, salīdzinot redzam – pirmajā pusgadā
Garozas pamatskolā un
pirmsskolā ēda ap 70 bērniem, tad uz šo brīdi tie
jau ir 110. Pirmsskolas vecāki mēnesī vidēji ietaupa
51,45 €, skolēnu vecāki -

28,77 €. Līdz ar to gadā tā
ir iespaidīga summa.”
Ozolnieku vidusskolas direktores vietniece Irina Lapiņa: „1.-4.
klašu skolēni ēd kompleksās pusdienas. 5.-9.klašu
skolēniem ir iespēja izvēlēties pusdienu komplektu, piemaksājot par papildus ēdiena izvēli. Skolēnu
Domes rīkotajā aptaujā
skolēni pauda savu viedokli, izvērtējot pusdienu
piedāvājumu un ēdiena
kvalitāti. Ēdināšanas firma ir ievērojusi skolēnu
ierosinājumus ēdienkartes dažādošanā.”
Ozolnieku vidusskolas 11. klases audzēkņi
piebilst: „Būtu labi rast
iespēju finansēt pusdienas
arī 55 Ozolnieku vidusskolēniem. Skolā ēdina labi
un sātīgi, ir pietiekama
ēdienu izvēle un uz tuvējo veikalu pēc čipsiem un
bulciņām nav jāskrien.”

Skolas ēdnīcā satiktie
4.-7. klašu skolēni izrādās zinoši: ”Mūsu skolā
gatavo kā mājās, ēdnīcā
nav rindas. Paspējam paēst bez steigas un traukus
aiz sevis novākt. Visvairāk
garšo pankūkas, makaroni
ar sieru, biešu zupa. Skolotājas aicina mūs pagaršot arī jaunus ēdienus. Pavārītes gatavo ļoti gardus
saldos ēdienus!”
4. klases audzinātāja
Līga Sauša piebilst: ”Tas
ir ļoti svarīgi, ka bērniem
ir iespēja skolā paēst siltu
ēdienu, jo mājās darbdienās ne visi gatavo. Esmu
ievērojusi, ka lielākā daļa
bērnu ikdienā ēd kompleksās pusdienas. Piemēram,
makaronus un dažādus salātus ēd pilnīgi visi.”
Ēdināšanas
uzņēmuma SIA „Konstants” vadītājs Egons
Landsmanis: „Jau 20
gadus ēdinām bērnus Ozolnieku vidusskolā un vairākās pirmsskolas izglītības
iestādēs. Kopš bērnu ēdināšanas finansēšanu pārņēmusi pašvaldība, mums
ir atkritusi „karošana ar
parādniekiem” un varam
veltīt laiku pakalpojuma
kvalitātei - ēdienkartes
pilnveidošanai. Tiecamies
kvalitāti nodrošināt par
draudzīgu cenu. Kompleksās pusdienas maksā vien
1,14 €. Manuprāt, skolēniem no 5. klases būtu jādod iespēja izvēlēties, ko
ēst. Ja kompleksajā piedāvājumā ir karbonāde, tad
vairums skolēnu izvēlas to,
bet, ja cits ēdiens, tad bēr-

Aicina 15. Ozolnieku velotūre!
Velotūres laikā ir ieOzolnieku novada tratuvāk iepazīt savu
dicionālajā 15. jubilejas spēja
novadu, kopā ar citiem
velotūrē kopā ar ģimenēm uzsākt jaunu velo sedosimies maija otrajā
zonu, kas dod impulsu
turpināt braukt ar velosestdienā - 9. maijā
sipēdu visu vasaru. Bet
plkst. 11.00
galvenais - velotūre šo
no Ozolnieku Sporta
gadu gaitā izveidojusies
centra.
par dzīvotspējīgu tradī-

ciju, kas sniedz iespēju
maija brīvdienu pavadīt
ar ģimeni un saviem novadniekiem.
Šogad distances garums būs 20-23 km.
Pasākuma noslēgums
Ozolnieku Sporta centra stadionā priecēs ar
kopīgu plova baudīša-

nu, mākslas vingrotāju
priekšnesumu un atmiņu stāstiem par velobraucieniem.
Katra
dalībnieka braucamrīks
jubilejas pasākumā saņems pārsteiguma balvu.

Irēna Leitēna, velotūres
organizatore

niem no rīta ir iespējams
pasūtīt sev vēlamo maltīti.
Bērni ikdienā saņem zupu
ar pamatēdienu un dzērienu, vai pamatēdienu,
saldo ēdienu un dzērienu.
Skolā negatavojam kartupeļus frī, arī pankūkas
cepam ne biežāk kā reizi
nedēļā. Ikdienā bērniem
pieejami vismaz trīs veidu
svaigie salāti un veģetārie
dārzeņu sautējumi.”
Pavāre Vida Vkravčuka ieklausās bērnu vēlmēs: „Vēlos uzslavēt jaunāko klašu skolotājus par
sadarbību, aicinot bērnus
pagaršot jaunus ēdienus,
salejot zupiņu, mudinot
padzerties. Audzināšanas
darbs notiek gan ģimenē, gan skolā. Pamazām
jūtam, kā mainās bērnu
ēšanas paradumi. Jaunieši sāk apzināti izvēlēties
veselīgu uzturu.”
PII „Bitīte” Vecāku padomes pārstāve
Ilona Goļikova: „Mūsu
ģimenē naudiņa, ko maksājām agrāk, nelikās īpaši
liela, jo galvenais, ka veselu dienu bērns ir veselīgi
un garšīgi pabarots. Kad
radās iespēja par pusdienām nemaksāt, domājām
brīvo naudu ģimenes budžetā izmantot, organizējot bērnam attīstošas
izklaides. Daudzām ģimenēm tas palīdz sabalansēt
ģimenes budžetu. Patīkami apzināties, ka mūsu
novada Domes pārstāvji
domā un rūpējas par bērniem - mūsu nākotni.”
(turpinājums 3.lpp.)
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Esam atbildīgi par tīru vidi
novadā

Ozolnieku novada
dome 2015. gada
aprīlī nolēma:

1. Apstiprināt amatā Ozolnieku
novada Būvvaldes vadītāju
Lauri Lazdiņu.
2. Apstiprināt Ozolnieku novada
domes 2014. gada pārskatu.
3. Apstiprināt Saistošos noteikumus
Nr.3/2015 “Par koku ciršanu ārpus
meža Ozolnieku novadā”.
4. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.4/2015 “Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumi Ozolnieku
novadā”.
5. Apstiprināt Saistošos noteikumus
Nr.6/2015 „Grozījumi saistošajos
noteikumos Nr.8/2014 „Ozolnieku
novada pašvaldības pabalsti”.
6. Atbalstīt Ozolnieku novada atklātā čempionāta boksā organizēšanu.
7. Apstiprināt Ozolnieku novada
pirmsskolas izglītības iestāžu nolikumus.
8. Apstiprināt vecāku līdzmaksājuma noteikšanu „Vasaras skoliņai”
Ozolnieku vidusskolā un Teteles
pamatskolā.
9. Atbalstīt ar līdzfinansējumu
projektu par bērnu vasaras nometni
Salgales pagastā.
10. Apstiprināt ilgtermiņa aizņēmumu gājēju celiņa izbūvei Rīgas ielā,
Ozolniekos.
11. Apstiprināt grozījumus pašvaldības maksas pakalpojumu sarakstā.

Ozolnieku novada atkritumu
apsaimniekotāja Clean R darbinieki arvien biežāk konstatē,
ka novada teritorijā uzstādītie
atkritumu konteineri ir pārpildīti. Kāds tam iemesls un ko
darīt? Clean R valdes priekšsēdētāja Ieva Jansone stāsta: ”Pirmkārt, klientiem, kuri
noslēguši ar mums līgumu un
pasūtījuši noteikta apjoma konteineru, jāizvērtē, vai nav nepieciešams pieteikt lielāka apjoma
konteineru vai biežāku tā satura
izvešanu. Otrkārt, atgādinām
par sezonas līgumiem. Nereti
iedzīvotāji, kuri no pilsētas gada
siltajā sezonā pārceļas dzīvot
tuvāk dabai – savās vasarnīcās,
dārza mājās, nenoslēdz sezonas
līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, bet atkritumus met
pastāvīgo iedzīvotāju apmaksātajos konteineros. Trešais
risinājums ir nopietni izvērtēt
iespēju, kā samazināt savu saražoto atkritumu apjomu, šķirojot atkritumus!” Clean R
uzņēmumiem un Ozolnieku novada iedzīvotājiem ar
pašvaldības
starpniecību
piedāvā bez maksas uzstādīt vai papildināt konteineru skaitu kartonam, stiklam un plastmasai un bez
maksas tos arī izvest.
Clean R pārstāvis Māris
Vējiņš norāda: ”Iedzīvotāji atkritumus dažkārt šķiro nepareizi
– konteineros met to, kas nav paredzēts otrreizējai pārstrādei vai

šķirotajiem atkritumiem paredzētajos konteineros izmet sadzīves
atkritumus. Kurš konteiners paredzēts kuram atkritumu veidam,
var atšķirt pēc krāsas: plastmasa
- dzeltens, papīrs un kartons zils, stikls – zaļš, papildus tam, ka
konteineriem ir noteikta krāsa –
uz tā vienmēr būs norāde, kādam
materiālam tas paredzēts.”
Guntis Dukurs, Ozolnieku novada pašvaldības
speciālists mājokļu jautājumos: ”Situācija sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanā
Ozolnieku novadā, sadarbībā
ar uzņēmumu Clean R, ir normalizējusies un klientu skaits
pieaudzis līdz 1228. Konteineri
dalītai atkritumu šķirošanai šobrīd ir uzstādīti 18 vietās – visā
novada teritorijā, pārsvarā pie
pašvaldības iestādēm. Pašvaldība sniedz atļauju un sagatavo
vietu konteineru uzstādīšanai
uz pašvaldības zemes. Tuvākajā
laikā konteinerus plastmasai,
papīram, kartonam un stiklam
novietosim arī Brankās pie PII
„Bitīte” un grantētajā automašīnu stāvlaukumā pie Ozolnieku
vidusskolas. Šie konteineri izvietoti tā, lai būtu brīvi pieejami
visiem iedzīvotājiem.”
Arnis Joma, Ozolnieku
novada Pašvaldības policijas priekšnieks: „Kamēr
vairums iedzīvotāju rūpējas
par novada sakopšanu, atrodas
tādi, kuri mežmalās un grāvmalās patvaļīgi veido nelegālas

atkritumu izgāztuves vai posta
atkritumu konteinerus. Aicinām
iedzīvotājiem fiksēt šādus gadījumus un nekavējoties ziņot
Pašvaldības policijai, zvanot pa
tālruni 63050102 vai rakstot uz
e-pastu: policija@ozolnieki.lv.
Īpašnieks ir atbildīgs par kārtību savā privātīpašumā un,
nenoslēdzot līgumu par atkritumu apsaimniekošanu vai
pārkāpjot Ozolnieku novada
domes saistošos noteikumus
Nr.6/2013 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ozolnieku
novadā”, atkritumu radītājam
vai valdītājam var tikt piemērots
administratīvais sods.”
Atgādinām, ka periodā no 1.
maija līdz 15. oktobrim SIA
„Clean R” vasarnīcu un dārza
māju iemītniekiem piedāvā slēgt
sezonas līgumus. Attiecīgajām
personu grupām līgums par regulāru atkritumu savākšanu ar
atkritumu apsaimniekotāju ir
jāslēdz par laika periodu, kurā
personas pastāvīgi uzturas vasarnīcā vai dārza mājā. Tiem
iedzīvotājiem, kuriem jau ir
noslēgti sezonas līgumi par atkritumu izvešanu, turpina darboties pagājušā gadā noslēgtie
līgumi. Iedzīvotājus aicinām
vienoties ar SIA “Clean R”
par vēlamo līguma slēgšanas laiku, zvanot pa tālruni 67111001, vai rakstot uz
e-pastu: kc@cleanr.lv

Raksts tapis sadarbībā ar sadzīves
atkritumu apsaimniekotāju
SIA “Clean R”

Novadā turpināsies ielu un gājēju celiņu sakārtošana
Gadu no gada Ozolnieku
novada infrastruktūras sakārtošana ir viena no pašvaldības prioritātēm, kam
atvēlēta ievērojama daļa
budžeta līdzekļu. Vērienīgi
remontdarbi vienmēr iedzīvotājiem rada pagaidu
neērtības un neapmierinātību, piemēram, pagājušajā
gadā īstenojot remontdarbus Kohēzijas projekta ietvaros un paralēli rekonstruējot Meliorācijas ielu.
Tomēr pabeigtie darbi un
uzskatāmais rezultāts palīdz aizmirst piedzīvotās
neērtības un ir prieks par
sakārtoto dzīves vidi.
Arī 2015. gadā ir plānoti
kapitālieguldījumi un izvirzītas prioritātes novada
infrastruktūras attīstībā.
Galvenie ieguldījumi ir pa-

redzēti novada
brauktuvju un
gājēju celiņu
sakārtošanai.
Ozolniekos šogad paredzēta
seguma atjaunošana Kastaņu un Stadiona ielām
(posmā no Skolas ielas līdz
Druvenieku ceļam), Parka
ielas remonts un autostāvvietu izbūve, Spartaka ielas
remonts (iekļaujot ūdensvada, kanalizācijas un lietus
ūdeņu kanalizācijas izbūves darbus), paredzēta gājēju celiņa rekonstrukcija
no Ozolnieku Tautas nama
līdz veikalam „Vesko”.
Pēc veikto inženiertīklu
izbūves darbiem, Saules
ielā nav veikti ceļa seguma

atjaunošanas darbi, un iela
ir sliktā stāvoklī. Tāpēc
šajā gadā ir paredzēta asfalta seguma rekonstrukcija līdz pagriezienam uz
Rīgas ielu pie Saules ielas
7. mājas, vienlaikus sakārtojot krustojumu ar Zvaigžņu ielu, novēršot ieilgušās problēmas gan Saules
ielas, gan apkārtējā rajona
iedzīvotājiem.
Salgales pagastā tiks sakārtota Akāciju iela Ren-

celēs, kā arī lietus ūdens
novadīšana 1. maija ielā
Emburgā, izbūvēts apgaismojums 1. maija ielā Emburgā un Upes ielā Garozā.
Cenu pagastā paredzēts izbūvēt autostāvvietu Jaunatnes ielā pie
PII „Saulīte” un gājēju
celiņu Brankās, Saules
ielā - no Ausekļa ielas līdz
Parka ielai. Turpināsies
lietus ūdens kanalizācijas izbūve Ozolu ielā Dalbē, kas atrisinās vairākus
gadus ilgušas problēmas
ar gruntsūdeņiem Ozolu un Priežu ielu mājām.
Kā iepriekšējā gadā, arī
šogad budžetā ir paredzēti
speciāli līdzekļi atsevišķu
lauku ceļu posmu sakārtošanai Salgales un Cenu
pagastos.

Paralēli turpināsies remontdarbi visās novada
izglītības iestādēs, kā arī
citi mazākas nozīmes teritorijas labiekārtošanas
darbi novada teritorijā.
Līdzās plānotajiem darbiem ir virkne ar iesāktiem
projektiem un problēmjautājumiem, kas vēl jārisina. Šobrīd tiek gatavoti
projekti nākamajos gados
paredzētajiem darbiem.
Sadarbojoties ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” un citām
atbildīgajām institūcijām,
pašvaldība kopīgi meklēs
risinājumus iedzīvotājiem
un uzņēmējiem aktuālajiem jautājumiem, kas nav
tikai pašvaldības kompetence.
Jānis Počs, Ozolnieku novada
pašvaldības izpilddirektors

Autovadītāji ignorē fotoradarus –
gaidāmi bargāki sodi
Kopš februāra vidus Ozolnieku
novadā darbojas stacionārie fotoradari uz autoceļa Rīga-Jelgava
„A8” – 31,5 km (pie krustojuma
ar autoceļu P100, Ozolnieki) un
„A8” – 36,4 km (pie Brankām).
Valsts policijā pieejamie dati par
februārī un martā fiksētajiem
pārkāpumiem ir satraucoši. No
12. februāra līdz 28. februārim,
fotoradars pie Branku pagrieziena fiksējis 209 pārkāpumus, par
ko ir sastādīti protokoli par kopējo summu 4037 EUR. Valsts
policija apkopojusi arī ātruma
rekordus, kas fiksēti pie minētajiem fotoradariem, kur atļautais
ātrums šajās vietās ir 70 kilometri stundā. Pie Branku pagrieziena
februārī tie ir 115 km/h.
Valsts policijā norāda, ka martā pie Branku pagrieziena pārkāpumus skaits ir audzis. No 1. līdz
31.martam fiksēto pārkāpumu

skaits – 423, no tiem ar vieglajiem transportlīdzekļiem – 371,
ar kravas transportlīdzekļiem
- 51, ar autobusu – 1. martā „izcēlies” kāds vadītājs, uzstādot
ātruma rekordu – 113 km/h. Par
pārkāpumiem sastādīti protokoli
un uzlikti sodi – 8545 EUR.
Labāka situācija ir vērojama
autoceļa Rīga-Jelgava „A8” – 31,5
km pie krustojuma ar autoceļu
P100, Ozolnieki, kur februārī netika fiksēti pārkāpumi, bet marta
pārkāpumu statistika ir sekojošareģistrēto pārkāpumu skaits – 18,
no tiem ar vieglajiem transportlīdzekļiem – 15 un ar kravas transportlīdzekļiem – 3. Par pārkāpumiem šajā ceļa posmā ir uzlikti
sodi – 429 EUR. Ātruma rekords
šajā vietā martā bijis 107 km/h.
Kā liecina Valsts policijas sniegtie
dati, tad lielākais skaits ātruma
pārkāpēju „grēko”, atļautās ātru-

ma robežas pārsniedzot apzināti
– par 21 līdz 30 un vairāk km/h.
Uzrunātie auto braucēji meklē attaisnojumus, ka pie radariem jāpierod un nereti braucot
cilvēki aizdomājas, aizmirstot
par radaru esamību. Šoferi kā
iemeslus min arī to, ka braukšanas pārkāpumus provocē iekšēju
konfliktu risināšana pie stūres,
stress, kā arī nogurums. Tikmēr
Saeimas Juridiskās komisija jau
strādā pie izmaiņām likumdošanā, un bargākus sodus par atļautā
braukšanas ātruma pārkāpšanu
autovadītāji var gaidīt šīs vasaras
sākumā, informē Saeimas Juridiskās komisijas Krimināltiesību
politikas apakškomisijas vadītājs
Gunārs Kūtris.
Liāna Šendo, Valsts policijas
Satiksmes uzraudzības Fotoradaru
nodaļas priekšniece

Ānē piestās elektromobiļu maratons
Biedrība „Zemgales reģionālā
enerģētikas aģentūra” (ZREA) īsteno ES „Inteliģenta Enerģija Eiropai”
programmas projektu „Enerģijas
stratēģiju ieviešana, kura ietvaros
ZREA sadarbībā ar Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrību (BIMAB)
organizē Latvijā pirmo Elektromobiļu maratonu „Izbaudi
Zemgali nesteidzoties”, kas notiks no 20. līdz 22. maijam maršrutā: Rīga – Āne (Ozolnieku

novads) – Jelgava – Auce – Tērvete – Eleja – Bauska – Rīga.
Elektromobiļu maratona mērķis ir
popularizēt videi draudzīgu transporta līdzekļu izmantošanu apvienojumā
ar nesteidzīgu tūrisma objektu vai
kultūras pasākumu baudīšanu.
20. maijā plkst. 10:00 –
10:45 elektromobiļu ekipāžas ieradīsies Ānē, Celtnieku ielā 12 b,
kur elektromobiļi tiks izvietoti apskatei un uzlādes demonstrēšanai,

iedzīvotāji sev interesējošos jautājumus varēs uzdot elektromobiļu
lietotājiem un ekspertiem. Savukārt viesiem tiks prezentēti Ānes
daudzfunkcionālā iedzīvotāju
apkalpošanas centram uzstādītie saules kolektori un Ānes jauniešu iniciatīvu centra hostelis.
Pasākumā piedalīties aicinām visus
interesentus.
„Zemgales reģionālā enerģētikas
aģentūra”
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Pusdienas novada
pirmsskolas un
pamatskolas
audzēkņiem bez
maksas
(sākums 1. lpp.)

PII „Zīlīte” vadītāja Maira
Ezermane: „Ietaupītie līdzekļi
vairāk tiek tērēti kultūras pasākumiem, interešu izglītībai, veselīgākai pārtikai. Lai arī turpmāk izdodas rast risinājumus, kas veicina
iedzīvotāju labklājību!”
PII „Pūcīte” vadītāja Ilze
Kuzmina: ”Sevišķi priecīgas ir tās
ģimenes, kurās aug divi un vairāk
bērnu. Kopš 2015. gada janvāra iestādē ir palielinājies bērnu apmeklējums
jaunākā vecuma bērnu grupā.”
PII “Saulīte” vecāku pārstāve Jūlija Šeimane: “Vēlos
pateikties Ozolnieku novada pašvaldībai par lēmumu apmaksāt
ēdināšanu arī pirmsskolas vecuma
bērniem. Tas ir ļoti nozīmīgs atbalsts ģimenēm un tiks ņemts vērā,
bērniem uzsākot skolas gaitas!”
„Veidojot 2015. gada budžetu,
par vienu no svarīgākajām prioritātēm tika izvirzīts bērnu izglītības
un sociālā atbalsta jautājums, šajā
gadā īpašu uzmanību pievēršot izglītojamo ēdināšanai. Šim nolūkam
šogad Ozolnieku novada budžetā
atvēlēti 399 860 €. Vidēji rēķinot,
katra Ozolnieku novada ģimene ar
bērnu no 1,5 -15 gadiem saņem aptuveni 60 € atbalstu ikmēneša ģimenes tēriņiem. Šo naudiņu vecāki
var izmantot bērnu interešu izglītībai, kultūras un sporta pasākumu
apmeklēšanai. Tāpēc ļoti aicinām
visas izglītības iestādes un vecākus
runāt par veselīga uztura jautājumiem.” uzsver Ozolnieku novada izglītības nodaļas vadītājs
Uldis Gāle.
Solvita Cukere

vēstures lappuses

Sociālās aprūpes centrs „Zemgale”
atskatās uz 40 darba gadiem
1.aprīlī Sociālās aprūpes centrs
„Zemgale” Ozolniekos atzīmēja
40 gadus kopš darbības uzsākšanas. Jubilejā direktore Astrīda
Kroģere aicināja personālu un
iemītniekus uz svinībām, ko kuplināja Jelgavas Valsts ģimnāzijas
jauniešu grupas „4BM” koncerts.
Plašāk jubileju kā dārza svētkus ir
paredzēts atzīmēt vasarā.
„Zemgales” vadītāja dalījās atmiņu stāstos par iestādes darba
gados piedzīvoto. Pirms 40 gadiem uzbūvētais nams arī tagad ir
vieta, kur slimie var saņemt medicīnisko aprūpi un pavadīt mierīgas vecumdienas. A. Kroģere
atceras, ka pirms 43 gadiem pansionāta ierīkošanas ideja nākusi
no tā laika Jelgavas rajona kolhozu priekšsēdētājiem un padomju

saimniecību direktoriem. Viņi
no sava budžeta piešķīra līdzekļus pansionāta celtniecībai 300
cilvēkiem, tomēr ar to vien bija
par maz. Tad A. Kroģere kopā ar
Jelgavas rajona izpildkomitejas
priekšsēdētāju Veltu Grūbi devās
pie Sociālo lietu ministres Piheles
kundzes. Nepieciešamais valsts
budžeta līdzfinansējums tika iegūts, un celtniecības darbi varēja
sākties.
Pēc pansionāta būvniecības
pabeigšanas, tas tika nodots Jelgavas rajona izpildkomitejas Sociālās nodaļas pārziņā, ko tajā laikā
vadīja Helēna Trušele. Pirmais
pansionāta „Zemgale” direktors
bija Andris Adatiņš. Pirmajos 11
darba gados direktori mainījās
bieži. Pēdējos 29 gadus „Zemgali”

vadījuši divi vadītāji - Ģirts Vīnavs
(11 gadus) un Astrīda Kroģere
(amatā strādā jau 18. gadu).
Kā liecības par aizgājušo dienu
notikumiem saglabātas fotogrāfijas un publikācijas preses izdevumos. A. Kroģere uzsver: „SAC
„Zemgale” izceļas ar stipru medicīnisko dienestu. Šobrīd štatā ir 12
mediķi, un izveidota arī rehabilitācijas nodaļa. Es dziļā pateicībā
noliecu galvu iestādes kolektīva
smagā un pacietīgā darba priekšā,
jo mēs visi kopā no sirds rūpējamies par ikvienu no 280 iemītniekiem. Daudzveidīgi koncerti,
radošās darbnīcas un tikšanās ar
skatuves māksliniekiem ir iestādes ikdiena.”
Jubilejas gadā „Zemgales” iemītnieki priecājas par nosiltināto

B korpusu un renovācijas sākšanu
ēkas A korpusā, gaidāmajiem iekšpagalma labiekārtošanas darbiem
iemītnieku atpūtai. „Zemgales” direktore akcentē, ka jubilejas gads
ir stimuls vairāk apzināt bagāto
iestādes vēsturi, fiksējot ilggadīgo
iemītnieku atmiņas un iepazīstoties ar arhīva materiāliem.

Aigars Stillers, Ozolnieku novada
vēstures ekspozīcijas krājuma
glabātājs
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izglītība

Jaunieši pievēršas aizraujošiem pētījumiem

26. martā Jelgavā notika
6. Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko
darbu konference, kur 156
darbus 23 sekcijās aizstāvēja 188 skolēni. Šie jaunieši
iespēju pārstāvēt savu skolu
ieguva, veiksmīgi aizstāvot
savus darbus skolā un novadu skatēs. Divi Ozolnieku
vidusskolas skolēni no četriem Zemgales reģionālās
skates dalībniekiem izvirzīti
dalībai valsts konferencē.
3.vietu Zemgales reģionālajā konferencē ieguva
Kārlis Kante ar darbu informātikas sekcijā ”Pārlūkprogrammu paplašinājumu izmantošanas iespējas
mācību procesā Ozolnieku
vidusskolā”.
Kā stāsta Kārlis, kopš
mājās parādījies pirmais
dators, sākumā spēlējis
spēles, pakāpeniski iemācī-

jies veidot mājas lapas, tad
sāka nodarboties ar video
montāžu, apguvis datorgrafiku. Vasarā pēc 10. klases viņš jau strādāja Rīgas
Domē.
Kārlis uzskata, ka visgrūtāk bija darbu iesākt,
bet tālāk ticis galā saviem
spēkiem. Jaunieti atbalstīja informātikas skolotājs
Dainis Šantars, noderīgus
padomus sniedza arī Kār-

ļa tētis. Pēc panākumiem
Zemgales reģionālajā skolēnu zinātniski pētnieciskajā konferencē, Kārlis jau
ieguvis LLU apliecinājumu
par tiesībām iestāties ārpus
konkursa par valsts finansējumu, LLU Informācijas
tehnoloģiju fakultātē un
Tehniskās fakultātes inženierzinātņu virziena studiju programmā.
Ozolnieku
vidusskolu

Valsts konferencē kulturoloģijas sekcijā pārstāvēs arī
Lāsma Grinberga ar darbu
„Gaismas festivāls ”Staro
Rīga””. Darba vadītāja, vizuālās mākslas un kulturoloģijas skolotāja Renāte
Bērziņa, vērtējot paveikto,
saka, ka pamatā bija doma
sagatavot apkopojošu materiālu par festivāla ikgadējām tematiskajām norisēm
un novitātēm. Pēc tam nāca
ideja arī par interviju ar šī
festivāla organizatoriem un
koncepcija par savu gaismas objektu izveidi. Pārsteidzošu rezultātu radīja arī
Lāsmas veidotā videoinstalācija. Skolotāja uzskata, ka
ir ļoti svarīgi, kādu tematu
skolēns izvēlas, cik interesants un aizraujošs tas viņam šķiet, tāds būs arī darba rezultāts. Lāsmai ir savs
skatījums uz lietām un jau

Miķelis Rēdlihs lepojas ar savu
alus darītavu
Latviešu hokejists, novadnieks Miķelis Rēdlihs, kurš
iepriekšējās divas sezonas aizvadījis Jaroslavļā, bet pēdējo
- Rīgā, hokeja klubā Dinamo,
savā dzīvesvietā – Ozolniekos,
Skolas ielā 12, realizējis ieceri
par nelielu alus darītavu. Pērn
iedzīvotāji ar interesi sekoja
ēkas pārvērtību procesam, kur
pirms tam atradās auto apkopes punkts. Šobrīd nams ieguvis gaumīgu veidolu un jaunu
nosaukumu - Miķeļa alus darītava. Šis zīmols reģistrēts
pirms gada - 2014. gada aprīlī.
Miķelis Rēdlihs atzīst, ka vēl
pirms pāris gadiem pat nebūtu
iedomājies, ka varētu iesaistīties šāda veida uzņēmējdarbībā:
”Esmu priecīgs un lepns, ka viss
ir tā iegrozījies un jau veiksmīgi
novests līdz ražotnei!” Vairāki
zināmi novada sportisti guvuši
vērā ņemamus panākumus ne
tikai sportā, bet arī biznesā.
Viesojoties ražotnē, iepazīstam miestiņa tapšanas procesu - no karamelizētā iesala līdz
putojošam gala produktam.
Pagaidām darītava strādā pie
pirmās alus šķirnes ražošanas
procesa pilnveides, taču ir receptes un ieceres ražošanas
attīstībai nākotnē. „SIA „Miķeļa alus darītava” produkta ražošanas līnijā investēti
300 000 eiro. Miestiņu vienu
dienu vāra, septiņas raudzē un

izveidojusies mākslinieciskā
gaume, kas papildināta ar
Jelgavas Mākslas skolā gūtajām zināšanām. Esošās iemaņas darba gaitā ļāva brīvi rīkoties ar materiāliem,
tos dažādi kompozicionāli
kombinējot, saskaņojot. Bet
galarezultāts parādīja, ka, ja
ir ideja un vēlme darboties,
viss var izdoties, galvenais
uzdrošināties!
Atzinības rakstus Zemgales reģionālajā konferencē saņēma arī Anna
Petrago ar darbu ”Dzimstība Ozolnieku novadā”
(darba vadītāja ģeogrāfijas skolotāja Aina Krūmiņa) un Endija Tupurīte ar
darbu ”Kristālu audzēšana
skolas laboratorijā” (darba
vadītāja ķīmijas skolotāja
Lolita Meinharde).
Ozolnieku vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā
Irina Lapiņa

Šahs attīsta
skolēnu loģisko
domāšanu
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Diskutē ar absolventiem par karjeras izvēli
31. martā Ozolnieku
vidusskolā
rosinājām
sarunai par nopietniem
nākotnes izvēles jautājumiem jauniešus, kuriem
mācības vidusskolā jau
tuvojas noslēgumam,
kuri aizdomājas, ko
darīs pēc vidusskolas
absolvēšanas. Karjeras
diskusijas moderatora
lomā iejutās Ozolnieku novada Jaunatnes
lietu speciālists - Einārs
Ervīns Deribo. Jaunieši
ieklausījās studējošo jauniešu pieredzē un veiksmes stāstos. Ar skolēniem
studiju pieredzē dalījās 10

Ozolnieku vidusskolas absolventi, kuri šobrīd studē
dažādās Latvijas augstskolās. Absolventi tika iztaujāti par to, cik mērķtiecīga
bijusi viņu studiju izvēle un

ko patiesībā nozīmē studēt. Skolēnus interesēja,
ar ko studijas atšķiras no
mācībām skolā, ar ko būs
jārēķinās studiju procesā,
kā labāk sagatavoties stu-

dijām. Aktuāls bija
jautājums par studiju budžetu. Skolēnus
interesēja iespējas
saņemt stipendijas
un studiju kredītu,
kā arī darba iespējas
studiju laikā. Jaunieši uzzināja par
jaunākajām studiju
programmām, pieprasītākajām specialitātēm, jaunākajām
tehnoloģijām mācību
procesā, ārvalstu pieredzi
un studentu apmaiņas
programmām.

Santa Tuherma, Karjeras
izglītības speciāliste

„Gājputnu salidojums” Salgales pamatskolā
Ne aukstie vēji, ne
lietus neaptur gājputnu
atgriešanos. Salgales pagastā jau redzēti stārķi,
dzirdēti strazdi un dzērvju kāši, kuri, skaļi klaigājot, pārlido novadam.
14. aprīlī Salgales pamatskolas sporta zālē jautrā gaisotnē norisinājās
sporta diena pirmsskolas
vecuma bērniem „Gājputnu salidojums”. Jautras
rotaļas, stafetes un citas
aktivitātes vienoja salgaliešu 5 līdz 6 gadus vecos

bērnus no Taurenīšu grupas ar viesiem no Vilces
PII Rūķīši un PII Lācēni,

Lielplatones PII Cālīši
un Elejas PII Kamenītes.
Pasākuma līdzjutēji un

atbalstītāji šoreiz bija Salgales mazie pirmsskolēni
no Bitīšu grupas. Mazos
5 un 6 gadus vecos sportistus aizraujošās rotaļās
vadīja pasākuma organizētāji - Tatjana Brahmane
un Haralds Švītiņš. Sporta dienas mērķis bija, ar
fizisko aktivitāšu palīdzību, radīt bērnos pozitīvas
emocijas un gandarījumu par kopīgu veikumu.
Judīte Jankovska, Salgales
pamatskolas pirmsskolas
skolotājas palīgs

Jaunieši uzņēmējdarbībā – tā ir realitāte

trīs nedēļas nostādina. Un tikai
tad „Miķeļa alus” nonāk aptuveni 70 tirdzniecības vietās. Alus
recepti izstrādājis pieredzes bagātais aldaris Jānis Valdmanis,
kurš ikdienas darbā liek lietā
ķīmiķa izglītību un 45 gadu pieredzi pārtikas tehnologa amatā.
Izrādot jaunās ražošanas telpas,
aldaris stāsta: „„Miķeļa alus” ir
dzīvais alus, un tā ražošanā izmanto Latvijas iesalu.”
Miķelis Rēdlihs ir gandarīts:
”Smejos, ka par aldari neesmu
kļuvis – katram savs darbs jādara, bet uzņēmuma attīstībā
piedalos ar savām idejām un
iecerēm. Esam izveidojuši „Miķeļa alus” logotipu, kas sasaucas ar Ozolnieku novada logo, jo
jūtam piederību novadam. Šobrīd mēnesī tiek saražotas aptuveni divpadsmit tonnas „Miķeļa

alus”, savukārt nākotnē plānojam apjomu palielināt līdz pat
38 tonnām mēnesī. Plānojam
izremontēt un labiekārtot alus
degustācijas zāli ēkas 2. stāvā.
Šobrīd gaidām pirmo vasaras
aktīvā darba sezonu un domājam par pudeļu līnijas izveidi.
Aicinām mums pievienoties čaklus un enerģiskus novadniekus
aldara palīgu darbam. Ir doma
tieši Miķeļdienā rīkot alus brūža
plašāku prezentāciju.” Uz jautājumu, kas ir kopīgs hokejam un
alum, Miķelis Rēdlihs atbild, ka
uzņēmuma filozofija ir atbalstīt
aktīva dzīvesveida piekritējus
un sporta pasākumus: „Nākotnē
domājam arī par tūristu piesaisti, bet šobrīd galvenais ir turpināt iesākto – pilnveidot ražošanas procesu.”
Solvita Cukere

Teteles pamatskolā 17. aprīlī norisinājās Galda spēļu turnīrs, kā dalībnieki atzīst, ka visas galda spēles attīsta
prāta spējas un māca domāt stratēģiski.
Šahs ir viena no spēlēm, kas spējusi izdzīvot „tehnoloģiju laikmetā’’, jo cilvēki
sacenšoties vēlas pārbaudīt savas prāta
spējas. Jau vairākus gadus, mācoties
Teteles pamatskolā, piedalos galda
spēļu turnīros par godu mūsu novadniekam- šahistam Fricim Apšeniekam.
Viņš bija viens no visapdāvinātākajiem
Latvijas šahistiem, vairākkārtējs Latvijas čempions, viens no tiem, kurš aizsāka šaha popularizēšanu skolās.
Šogad uz Galda spēļu turnīru Teteles pamatskolā ieradās arī Salgales
pamatskolas un Ozolnieku vidusskolas
šahisti un dambretisti. Visi 32 uzvarētāji un dalībnieki saņēma Atzinības
rakstus. Ceram, ka mūsu novads nākotnē varēs lepoties ar nākamo karaliskās
spēles meistaru.
Annija Brodere, Teteles pamatskolas
8.a klases skolniece

14. aprīlī Jelgavas
novada pašvaldībā pulcējās aktīvie jaunieši no
Jelgavas un Ozolnieku
novadiem uz semināru – forumu „Jauniešu
uzņēmējdarbība – tā ir
realitāte. Jaunieši tika iepazīstināti ar piemēriem,
kas īstenoti praksē kā
sekmīgas uzņēmējdarbības paraugi.
Ināra Stalidzāne, SIA
“Konsorts” vadītāja, aicināja jauniešus uz praktisku darbošanos. Jaunieši sadalījās trīs darba
grupās, kur diskutējot
pierakstīja savas biznesa
idejas un sprieda, kādas
zināšanas viņiem būtu
nepieciešamas uzņēmējdarbības sākšanai. Pasākuma otrajā daļā Eva
Haberkorne-Vimba, SIA
Konsorts”, novadu jauniešus iepazīstināja ar
jaunām iespējām jauniešu uzņēmējdarbībai.

Uzrunātie jaunieši atzina, ka uzņēmējdarbības
uzsākšanai bez motivācijas nepieciešams arī
mērķtiecīgums,
apmācība un darba pieredze.
Daudzi, uzsākot savu
biznesu, vēlētos sajust
mentora un jurista atbalstu, kā arī izcēla jaunāko
IT komunikāciju nozīmīgumu un specifisku
zināšanu nepieciešamību
attiecīgajā uzņēmējdarbības nozarē. Jaunieši
priecātos par iespēju konsultēties jauniešu uzņēmējdarbības centros un
piedalīties uzņēmējdarbības ideju konkursos.
Einārs Ervīns Deribo,
Ozolnieku novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālists: ”Pēc darba grupu
rezultātu
prezentācijas
sekoja balsojums par trim
forumā izteiktajām labākajām idejām. Viena no labākajām jauniešu idejām

bija „Suņu īres pakalpojumi”. Kopumā jaunieši aktīvi iesaistījās diskusijās un
prezentēja savas ieceres.”
Santa Tuherma, Karjeras izglītības speciāliste:
„Jaunieši uzzināja, cik ļoti
svarīgi ir nostiprināt zināšanas gan IT jomā, gan
mārketingā, ka arī prak-

tiski mēģināja ģenerēt
inovatīvas biznesa idejas
secinot, ka veiksmīgas
prakses piemēri un atbalsts no jau pieredzējušiem uzņēmējiem ir ļoti
vērtīgs tiem, kas vēl tikko
grasās spert savus pirmos
soļus uzņēmējdarbībā.”

Solvita Cukere
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Informācijas
tehnoloģijas
mācību procesā
17. martā Ozolnieku vidusskolā, viesojoties metodisko apvienību vadītājiem,
pedagogi iepazinās ar jaunāko informācijas tehnoloģiju
izmantošanu mācību procesā. Radošās darbnīcas IT
jomā vadīja skolotājas: Irita
Semane, Alīna Rjabova - par
planšetdatoru izmantošanu
angļu valodas stundās, Laura Plota un Inga Vīnava - par
IKT pielietojumu angļu valodas fakultatīvajās nodarbībās,
Anna Sloka un Aleksandra
Andrejeva - par krievu valodas mācīšanu 1.-2. klasē, Kristīne Bauce, Lāsma Dunkure
un Ināra Kardakova- par IKT
izmantošanu speciālajā izglītībā, bet ar moderno tehnoloģiju izmantošanu mājturības
un tehnoloģiju apguvē iepazīstināja Ainārs Kākers. Aleksandra Daņiļčenko un Ilga
Vanadziņa iepazīstināja ar
aizraujošu procesu - animācijas filmu izmantošanu mācību stundās sākumskolā, bet
Dina Medjānova un Solveiga
Skrebele dalījās pieredzē par
dokumentu kameras izmantošanu mācību stundās. Maija Neļķe un Diāna Šakurova
izveidojušas datorizētu “Superspēli” ar jautājumiem un
atbilžu variantiem dažādās
zinātņu jomās, kas palīdz novērtēt skolēnu pamatzināšanas. Skolotāji Dainis Šantars,
Aina Krūmiņa un Laura Plota
startēja skolu komandu sacensībās E-prasmju dienā pedagogiem un izcīnīja 1. vietu,
balvā saņemot printeri skolai,
bet 20. martā sākumskolas
skolotājas un skolas atbalsta
personāls apguva darbu ar
planšetdatoriem Gata Narvaiša vadībā. Skolas pedagogi
regulāri pilnveido savas zināšanas, apgūstot jaunāko tehnoloģiju sniegtās iespējas un
E-prasmes.
Irina Lapiņa, Ozolnieku
vidusskolas direktores vietniece
izglītības jomā
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“Dvēseļu stundā” skats uz dzīvi
izsūtījumā bērna acīm

Daudzbērnu ģimeņu kopībā
visi ir ieguvēji

Cienījamie
Ozolnieku novada
iedzīvotāji!
Šogad atkal vasaras vidū
- 25. jūlijā - norisināsies
piektie Ozolnieku novada svētki „Ar saknēm
novadā”. Svētku tēma
„Laiks dāvanām!”. Mīļi
aicinām visas novada
iestādes, uzņēmumus,
interešu grupas, kolektīvus un ģimenes baudīt
krāsaino svētku programmu.

24. martā Ozolnieku vidusskolā jau sesto reizi norisinājās Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas
pasākums “Dvēseļu stunda”,
kur uz vēsturiskajiem notikumiem varēja paraudzīties
bērnu acīm. Skolēni par baisajiem vēstures notikumiem
uzzināja, skatoties filmu ar
represēto dzīvesstāstiem un
ieklausoties
aculiecinieku
atmiņās. Pasākuma dalībniekus pārsteidza emocionāli spilgtie 6.a klases skolēnu
veidotie projekta darbi “Bērnu stāsti no Latvijas Okupācijas laika”. Bērnu stāstījumus muzikāli paspilgtināja
skolas 5.-9. klašu kora dziedājumi.
Ozolnieku vidusskolas 8.b
klase uzklausīja skolotājas
Ances Jaks vecmāmiņas Vel-

gas Lejnieces atmiņu stāstījumu par viņas un māsas
izsūtījuma gadiem Sibīrijā:
”No pirmās izsūtījuma dienas pieradām par sevi cīnīties, jo visus gadus izsūtījumā
bija smagi jāstrādā. Dažādas
briesmas pārdzīvojām. Badā
nebijām, kaut apstākļi izsūtījumā bija ļoti bargi. Sākums
Sibīrijā bija diezgan drūms ar
nātru zupu. Pēc atgriešanās
no izsūtījuma es vairākus
gadus nespēju ciest zivju un
akmeņogļu smaku.”
Visi represētie uzsver:
„Priecājamies, ka skolu jauniešos ir interese par tā
laika notikumiem. Sibīrijā pavadīti šausmīgi dzīves
gadi, un arī pēc tam pastāvošā iekārta mūs neuzskatīja par pilnvērtīgiem cilvēkiem. Bija ļoti sāpīgi, kad

nevarējām atgriezties savās
dzimtajās mājās.” Skolēnus interesēja vēsturiskie
priekšmeti, kas bija paņemti
līdz. Represētajiem uzdeva
jautājumus, kur izsūtītie
Sibīrijā dzīvoja, ko ēda,
kādus darbus strādāja, kā
pelnīja naudu. Skolēnus šokē
vēstures fakti - no Latvijas
1949. gadā izsūtīja 9147 ģimenes, 25. martā tika izsūtīti
44 191 Latvijas iedzīvotāji.
Visi klātesošie atzina, ka
apsveicama ir skolu iniciatīva bērniem pastāstīt ko
vairāk nekā teikts vēstures
grāmatās. Skolēni un pedagogi pateicas par ikgadēju
sadarbību un patriotisma
audzināšanu novadniekiem
Ilgaram Puškevicam, Arnim
Meldupam, Alfrēdam Puriņam, Pēterim Veļeckim, kā
arī Velgai Lejniecei un Jānim
Reimanim.
Solvita Cukere

Svētku gājiens netradicionāli sāksies
plkst. 15:30 no Spartaka un Skolas ielas krustojuma (iela gar Jāņu pļaviņu). Lūdzam gājiena
dalībniekiem sagatavot ziedu vai zaļumu pušķi
ziedu ceļa veidošanai. Aicinām veidot spilgtu un
atraktīvu sava kolektīva vizuālo noformējumu!
•

Gājiena noslēgumā Ozolnieku Sporta
centra stadionā iespēja pasniegt
dāvanu – kolektīva priekšnesumu
Ozolnieku novadam svētku piecgadei
(dāvanas formāts – skanošs, klausāms,
skatāms, taustāms, garšojams un izdomas bagāts, nepārsniedzot 1 minūti).
Lūdzam aizpildīt pieteikšanās anketu
līdz 1. jūlijam – www.ozolnieki/kultura/tautasnams.
Kolektīvus vērtēs biedrības
„Stiprinieku Republikas” spēkavīru žūrija!
Spilgtākos un atraktīvākos apbalvos Ozolnieku
novada dome
Uz radošu sadarbību aicina Ozolnieku novada
Kultūras nodaļa
Aicinām pieteikties sabiedriskās ēdināšanas
uzņēmumus izbraukuma tirdzniecībai
Ozolnieku novada svētkos 25. jūlijā!
Organizators – Ozolnieku novada Kultūras nodaļa
T. 26525350, 63050144, tautasnams@ozolnieki.lv

Mātes dienas un Starptautiskās Ģimenes dienas
priekšvakarā, 17. un 18.aprīlī, Latvijas Lauksaimniecības universitātē norisinājās divu dienu konference
“Ģimene sabiedrības uzmanības centrā: starp ideāliem un realitāti”, aktualizējot rūpes par ģimeni kā
pamatvērtību.
LLU
Konventa
priekšsēdētājs Voldemārs Bariss dalās pār-

domās:” Ģimenei biežāk
jābūt mūsu rūpju un sarunu objektam. Pasaule
šobrīd attīstās sarežģītības
un daudzveidības virzienā.
Daudzveidīgi uzskati un
vērtības veido vērtību konfliktus. Svarīgi ieklausīties
dažādos viedokļos, vairojot
sapratni. Jau Aristotelis teicis, ka ģimene ir sākotnēji
svarīgāka un nepieciešamāka nekā valsts.”
Uzrunātās
ģimenes

atklāj, ka uz konferenci atvedusi interese par
piedāvātājiem problēmjautājumiem un uzskata,
ka ģimenes saglabāšanai
un stiprināšanai veltītie
jautājumi sabiedrībā par
maz tiek apspriesti. Mūsdienu ģimene cieš no daudziem uzbrukumiem, tai
sevi jāpierāda un jācīnās
par savu eksistenci gan
idejiskā, gan sociālā, gan
finansiālā jomā. Bet jāapzinās, ka novada un valsts
izaugsmi sekmē stipras
ģimenes. Bez garīgā atbalsta ģimenes stiprināšanai ir nepieciešama arī
mērķtiecīga valsts ģimenes politika un pārdomāts
pašvaldības atbalsts, kā
arī sabiedrības izpratne
un sadarbība, konferencē
norādīja dažādu jomu speciālisti ar ģimeni saistītos
jautājumos.
Mūsu novada pārstāvji
- Pēteris Veļeckis un Dina

Tauriņa konferences dalībniekus iepazīstināja ar
Ozolnieku pašvaldības pieredzi, kur īpaši tiek atbalstītas ģimenes ar bērniem.
Pēteris Veļeckis, Ozolnieku novada domes
priekšsēdētājs: „Valsts
var pastāvēt no laimīgiem
un pārtikušiem cilvēkiem,
bet visa pamatā tomēr ir
ģimene. Katra pašvaldība
cenšas daudz darīt ģimeņu labā. Ozolnieku novads
Zemgalē ir vienīgais, kur
iedzīvotāju skaits pieaug.”
Konferencē
ekspertu
paneļdiskusijā piedalījās
Dina Tauriņa, Ozolnieku novada domes deputāte: „Esmu iesaistījusies politikā un kļuvusi par
deputāti, jo vēlos aizstāvēt
daudzbērnu ģimeņu intereses. Mūsu mērķis - lai
daudzbērnu ģimeņu bērni
paši vēlāk veidotu kuplas
ģimenes.”
Mūsdienās ģimene at-

Ozolnieku novada daudzbērnu ģimenes ir gatavas lauzt
vecos ieradumus un veidot
jaunas tradīcijas. Otrajās Lieldienās kuplās saimes vienojās
pirmajā sportiskajā pasākumā,

piepildot Ozolnieku Sporta
centru ar azartisku darbošanos un skanīgiem smiekliem.
Patlaban Ozolnieku novadā
ir 216 ģimenes, kurās aug trīs
un vairāki bērni. Pērn kuplās

ģimenes apvienojās Ozolnieku
novada daudzbērnu ģimeņu
biedrībā.
Raimonds Zariņš – Ozolnieku novada Daudzbērnu
ģimeņu biedrības valdes
priekšsēdētājs – atzīst, ka pirmo reizi piedalījies tik plaša
mēroga pasākuma organizēšanā un norisē, gūstot gandarījumu par kopīgi paveikto:
„Bērni aug, ņemot piemēru
no savas ģimenes visās dzīves
jomās. Ja brīvo laiku pavadīsiet kopā ar bērniem sportojot, tad viņos ieaudzināsiet
rūpes par savu veselību, gribasspēku un ģimeniskumu.”
Uzrunātās ģimenes dalās
pozitīvās sajūtās: „Ģimenē

rodas strauju pārmaiņu
ietekmē, taču jāatceras, ka
vienīgi mīlestībā ģimene
rod savu būtību, nomirstot
savam egoismam. Svarīgi pārdomāt savas dzīves
vērtību hierarhiju. Ģimenē
svarīgi par mērķi izvirzīt
katra ģimenes locekļa personības attīstību.
Konferences
organizatorus īpaši priecēja ģimeņu aktīvā nostāja par
diskusijās aktualizētajiem
jautājumiem. Konferencē
ģimene tika aplūkota gan
no
sociālantropoloģiskā,
psiholoģiskā,
socioloģiskā, vēsturiskā, valsts un
pašvaldību, kā arī kristīgās
ētikas viedokļa. Papildus
izglītojošām un izzinošām
lekcijām par ģimenēm svarīgām tēmām, pasākumā
tika piedāvātas arī daudzveidīgas radošās aktivitātes
bērniem, bet noslēgumā
priecēja skanīgs koncerts.
Solvita Cukere
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svarīgākais ir veselība. Ģimeņu sporta svētkos 8 daudzveidīgās aktivitātēs kopā ar
bērniem centāmies to vairot
- vingrojām, „slēpojām”, metām, meklējām, likām, vadījām, domājām un atradām.
Sportiskās aktivitātes bija noorganizētas tā, lai ikviens, izpildot kādu no uzdevumiem,
justos brīvi, pārliecinoši par
komandas
sasniegumiem.
Jā, tieši sasniegumiem, nevis
rezultātiem, kā tas ir ierasts
sacensībās. Pasākuma lielākais ieguvums ir ģimenēm
kopā pavadītais laiks.”
Visas ģimenes saņēma
gardas dāvanas un izziņas
materiālus, kas palīdzēs tu-

vāk iepazīt dzimto novadu.
Pirmo vietu ieguvēji ģimeņu
disciplīnās - Miķilpu ģimene,
Tauriņu ģimene un Gabrānu
ģimene – saņēma tortes, ko
baudīt ģimenes lokā, bet uzvarētāji individuālajās aktivitātēs - sulīgu ananasu. Bērni
un pusaudži priecājās par
iespēju izkustēties atrakcijās,
tuvāk iepazīt vienaudžus un,
sportojot gūt labas emocijas,
bet pasākuma organizatoriem
prieks par kuplo dalībnieku
skaitu – pasākumā piedalījās 18 ģimeņu 83 pārstāvji.
Ģimenes rosināja sporta pasākumu veidot par ikgadēju
tradīciju Lieldienu laikā.
Solvita Cukere

„Ozoli” gatavojas 4. maija
individuālajam čempionātam
Ventspilī, kur summēsies
spēka un izturības pārbaudījumi, nosakot spēcīgāko Latvijas
vilcēju. 23. maijā Arkādijas
parkā Rīgā uzsāksim jauno
virves vilkšanas sezonu, bet

no 4.- 9. jūnijam piedalīsimies
starptautiskajā turnīrā Šveicē.
Jauno sezonu uzsākot, esam
noskaņoti arī šogad cīnīties
par Latvijas čempiona titulu,”
tuvākos startus iezīmē
L. Vanags.
Solvita Cukere

“Ozoli” Ventspilī izcīna zeltu Latvijas
čempionātā telpās
21. martā Ventspilī
notika Latvijas atklātais
čempionāts virves vilkšanā
telpās, kur piedalījās 9 klubu
komandas, tai skaitā 2 no
Lietuvas.
Latvijas ziemas čempionāta rezultāti:
640 kg svara klasē ( 6 komandas) – 1. v. ”Velkonis”,
2.v. ”Ozoli”, 3.v. ”Ažuolas”;
700 kg svara klasē ( 9
komandas) - 1.v. ”Ozoli”, 2.v.
”Velkonis-1″, 3 v. ”Ažuolas”
”Ventspils kauss”;
600 kg svara klasē ( 13

komandas) - 1.v. “Saldus-1″,
2.v – ”Ozoli”, 3.vietā ”Sutyrys”.
Laimonis Vanags, virves
vilkšanas kluba “Ozoli”
valdes loceklis: „Prieks par
virves vilcēju kluba jauno
maiņu, kuri trenējas otro
gadu. Ventspilī bija viņu
debija „Ozolu” pirmajā sastāvā virves vilkšanā telpās.
Raimonds Struks, Arturs Romanovskis un Iļja Stolbovs
šajās sacensībās izpildīja
Latvijas sporta meistara
normatīvu. Ziemā nopietni
trenējāmies gan kopā, gan

individuāli trenažieru zālē.
Šoreiz mums izdevās ventspilniekus pārsteigt, jo viņi
visus gadus bija vinnējuši.
Uzvaru kaldināja nopietns
sagatavošanās darbs un
trenera ieguldījums.”
„Pirmo reizi telpās izcīnījām zeltu pirms 15 gadiem,
jo šeit ir cita vilkšanas tehnika. Liela nozīme sekmīgā
startā ir komandas saskaņotai rīcībai un taktikai. Telpās
virvi velk arī Eiropas un
pasaules čempionātos, kur
dominē Āzijas valstis.

Pirmajās šaušanas sacensībās
trāpīja desmitniekā

Pārmaiņu laikā svarīgas ir ģimenes vērtības
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22. martā Ozolnieku Sporta
centrā Novada spartakiādes ietvaros
norisinājās pirmās Šaušanas sacensības, sniedzot iespēju ikvienam
novadniekam izmēģināt savas
prasmes un spējas, mēģinot trāpīt
desmitniekā. Šaušanas sporta kluba
“Dobele” instruktori piecas stundas apmācīja ikvienu interesentu,
paralēli sniedzot daudz interesantas
informācijas par ieročiem un šaušanas tehnikas niansēm.
Instruktori, uzraugot pasākuma
norisi, ikvienam no 145 dalībniekiem ļāva izmēģināt šaušanas māku
ar gaisa šauteni vai pistoli.

Pasākuma dalībnieki izrādīja interesi un apskatīja sportistu atvesto
starptautiskas klases šāvēju pilnu
ekipējumu un sacensību profesionālo inventāru. „Šaušana nav šahs, bet
abās ir jādomā,” tā, paņemot rokā
pneimatisko pistoli, kas sver ap kilogramu un maksā ap diviem tūkstošiem EUR, nosaka V. Celmiņš, piebilstot, ka padomju laikos šaušana
bijusi obligāta katrā skolā. „Šaušanā
ir jādara vismaz piecas lietas. Jātur
pistole, jātēmē, jālīdzina grauds un
vēl pēc šāviena jānotur roka, kas
līdz nākamajam šāvienam jānolaiž,”
skaidro treneris V. Celmiņš.
Apkopojot spartakiādes komandu
dalībnieku kopā sašautos punktus,
1. vietā ierindojusies “Centra”
komanda ar 1913 punktiem, otrajā
vietā “Kauguri” ar 1171 punktu un
3. vietā “Ozokalns” ar 664 punktiem. Seko “Brankas” - 518 punkti,
“Ezermalas” - 303 punkti, “Aizupes”
- 215 punkti un “Tetelāne” ar 132
punktiem.
Saņemot sacensību dalībnieku
pozitīvas atsauksmes un ierosinājumus, tiks lemts par šaušanas iekļaušanu spartakiādē kā sporta veidu.
Irēna Leitēna, sacensību sekretāre

VK “Ozolnieki” izcīna 1. līgas
čempionu titulu
11. un 12. aprīlī Ozolnieku sporta centrā līdzjutēju emocijas sita
augstu vilni, līdz sīvās cīņas ar līdzvērtīgiem pretiniekiem vainagojās
ar prieka un uzvaras ovācijām.
Par Latvijas čempionāta Pirmās
līgas čempioniem kļuva volejbola
klubs “Ozolnieki”, kas piecos setos
uzvarēja jaunpienācējus - VK “Valka” volejbolistus ar rezultātu 3-2.
Finālsērijas cīņas par godalgām
bija ļoti saspringtas, rezultāti tablo
mainījās punkts punktā, un visas
trīs finālspēles tika aizvadītas piecos aizrautīgas saspēles setos. Lai
izcīnītu zelta medaļas, VK “Ozolnieki” bija jāuzvar divās spēlēs,
kas novada komandai arī izdevās.
Komandas treneris Guntis Atars
gandarīts par sasniegto: “Guvām
vērtīgu spēļu pieredzi, jo komandas līgā bija līdzvērtīgas. Ozolnieku komandas puiši noticēja saviem
spēkiem un cītīgi trenējās. Ieguldītais darbs ir atmaksājies ar uzvaru. Komandai svarīgs ir līdzjutēju
atbalsts. Šobrīd izbaudām uzvaras

garšu, bet pēc tam domāsim par
jaunu pakāpi attīstībā.”

Elīna Rozīte, Veselīga dzīvesveida
un sporta nodaļas vadītāja

«Ozolnieku Avīze»
Metiens – 3500 eks.
Iznāk reizi mēnesī.
Reģistrācijas nr. 00702098
Izdevējs: Ozolnieku novada dome
Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki,
Ozolnieku novads, LV-3018
Redaktore: Solvita Cukere
Tālr. 29448482
e-pasts: avize@ozolnieki.lv
Iespiests: SIA «Jelgavas tipogrāfija»
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Ozolnieku Avīzi» obligāta.
Par rakstos minētajiem faktiem
atbild autors.

8

aprīlis 2015

ziņojumu dēlis
Mīļi sveicam
maija jubilārus!
Jevgēnijai Odmanei - 90!
Imantu Briedi
Regīnu Oļševsku
Jāni Zigmundu
Veltu Atkačuni
Dzidru Jordāni
Jaņinu Leļevu
Ainu Muižnieci
Ja kļūst skumji, uzsien mezglu
Saules stara galā
Un, ja nelīdz, zīmē zvaigzni
Zilā jūras malā.
Lai ir jautri, paņem smaidu,
Iepin vārdā garā,
Tad Tev katrs dzīves brīdis
Būs uz zaļā zara!

Dienas piedzīvojumu un
radošās atpūtas nometne
LAUMIŅAS AKADĒMIJĀ
1. - 4. kl. bērniem
,,NOSLĒPUMAM
PA PĒDĀM”
01.06.2015.-12.06.2015. (no 8:00 -18:00)
06.07.2015.-17.06.2015. (no 8:00 -18:00)
03.08.2015.-14.08.2015. (no 8:00 -18:00)
Vietu skaits ierobežots!
(Maksas nometne)
Sīkāka informācija:
www.lauminasakademija.lv
29484142; 27590978

dziesmiņai”. Ieeja bez maksas.
 4. maijā plkst. 17:00 Grupas „Galaktika” koncerts, atzīmējot Latvijas Republikas
Neatkarības atjaunošanas dienu. Ieeja: € 7,00, € 6,00, senioriem € 4,00.
 16. maijā plkst. 11:00 Muzikāli - zinātniska izrāde bērniem „Tici vai nē, man būs
miljons!” Piedalās mazie dziedātāji un aktieri no Ozolniekiem, Ānes, Salgales un Brankām
sadarbībā ar Ozolnieku novada Jauniešu centru pētniekiem. Ieeja bez maksas.
 23. maijā plkst. 18:00 Ozolnieku novada jauktā kora „Līga” 20 gadu jubilejas
koncertā Valta Pūces vokāli instrumentālais cikls „Gadalaiku dziesmas”.
Ieeja: € 2,50 (vietu skaits ierobežots).

Kases darba laiks O. T. C. P. 16:00 – 20:00  Biļešu iepriekšpārdošana TN kasē un bilesuparadize.lv.
 Info: www.ozolnieki.lv/kultura/tautasnams.  T. 63050144, 26525350

Ozolnieku novada daudzbērnu ģimeņu biedrība pateicas atbalstītājiem

Ozolnieku novada daudzbērnu ģimeņu biedrība izsaka sirsnīgu pateicību par sniegto atbalstu
Ozolnieku novada daudzbērnu ģimeņu sporta svētku „Mūsu pulkā nāc!” organizēšanā.
Paldies Ozolnieku novada pašvaldībai, Ozolnieku Sporta centram, VAS „Latvijas Valsts ceļi”,
SIA „E Daugava”, AS „Sadales tīkls”, Biedrībai „Tuvu”, Latvijas Sarkanā Krusta Dobeles komitejas Elejas
nodaļai un Guntaram Akmentiņam, Rasmai Skruļai, brīvprātīgajiem sacensību tiesnešiem un
atsaucīgajiem biedrības biedriem.
Raimonds Zariņš, Ozolnieku novada daudzbērnu ģimeņu biedrības priekšsēdētājs

9. maijā plkst. 13.00
Garozā, Pakalpojumu centrā
“Eži”, 2. stāva zālē, aicinām visus
interesentus uz biedrības „HOMO
ECOS “ interaktīvu nodarbību
„Nav atkritumu - ir jaunas iespējas “.
Līdzi var ņemt T- kreklu iepirkumu
maisiņu gatavošanai un audumu –
ziedu rotu veidošanai.
Nodarbībai nepieciešamie materiāli
būs pieejami arī uz vietas.
Izmantojiet iespēju izgatavot jauku
dāvaniņu Mātes dienā!
Ieeja bez maksas.
Tālr. informācijai: 29109265 – Anda
Plikša

Ozolnieku novada iedzīvotāju talantu konkurss
„Pie dzīvītes vajadzēja”
V Ozolnieku novada svētkiem
2015. gada 25. jūlijā
Pieteikt dalību līdz 15. maijam.
Pieteikuma anketa un nolikums – http://www.
ozolnieki.lv/kultura/kultura

Plkst.
18:30
18:30
11:00
9:00
11:00
18:30
18:30
18:30
11:00
18:30
17:00
10:00
11:00

 5. – 30. maijs Annijas Bekes gleznu izstāde „Fantāziju virpulī”.
 1. maijā plkst. 12:00 Bērnu muzikālā teātra „Nianse” mazo solistu koncerts „Svētki

Pasākumi Salgales pagastā
maijā

Ozolnieku novada Kultūras nodaļa aicina piedalīties konkursos!

Datums
05.05.
06.05.
09.05.
10.05.
10.05.
12.05.
13.05.
20.05.
23.05.
27.05.
30.05.
31.05.
31.05.

Ozolnieku Tautas nams
maijā ielūdz

Sveicam Ozolnieku novada
orķestri „Zelmeri Pro” ar iegūto
1. vietu VII Latvijas pūtēju orķestru
konkursā un III Starptautiskajā
pūtēju orķestru konkursā
“BALTIC OPEN”!

10. maijā plkst. 12:00
Mātes dienas svinības
Ar dziesmām, dzeju, ģitārspēli un dejām
māmiņas priecēs Ozolnieku novada
jaunieši.
Ieeja bez maksas.

No š.g. 5.maija
Sociālais dienests
aicina trūcīgos novada iedzīvotājus
saņemt pārtikas preču komplektus
Ānes Sociālo pakalpojumu centrā
(Celtnieku iela 12, Āne, Cenu pagasts).
Kontaktpersona Marika Sidorova,
tel. 26385805. Sīkāka informācija pie
sociālajiem darbiniekiem.

Ozolnieku Sporta centra pasākumi apr ī l ī

Pateicība SIA „Ozolnieku KSDU” darbiniekiem
Parka ielas Nr.3 iedzīvotāji Ozolniekos izsaka
pateicību SIA „Ozolnieku KSDU” siltumapgādes
struktūrvienības vadītājai Ivetai Gromovai par
iejūtību, atsaucību iedzīvotāju problēmsituāciju
risināšanā un godprātīgu attieksmi pret veicamajiem
darba pienākumiem.
Nama iedzīvotāji pateicas arī SIA „Ozolnieku KSDU”
darbiniekiem – Oskaram Lācim, Aivaram Bušam,
Viktoram Smirnovam un namu pārvaldniecei
Stellai Miķelsonei par operatīvi un labā kvalitātē
veiktajiem remontdarbiem ēkā.
Lai Jums darba degsme nepazūd!
Parka lielas Nr.3 iedzīvotāji un mājas vecākā S. Cimare

Salgales pagastā notiks suņu un kaķu izbraukuma vakcinācija pret trakumsērgu
23. maijā
Plkst.10.00 Garozā pie veikala „Vesko”
Plkst.11.00 Griķos
Plkst 12.00 Jaunbērziņos
Plkst. 12.30 Emburgā
Plkst. 13.00 Rencelēs
Salgales pagasta iedzīvotājiem ārpus ciematiem
(piebraukšana pa velti) – iepriekš jāpierakstās līdz
22. maijam.
Vakcināciju veiks Salgales pagasta veterinārārste
Dina Circene (tālr.: 29185709) Vakcinācijas laikā būs
iespējams veikt arī kompleksās potes un iegādāties
attārpošanas medikamentus.

Sporta pasākumi
Novada spartakiāde VOLEJBOLS
KOPTRENIŅŠ- Skriešanas seriāls “Ozolnieku apļi” Katru trešdienu Ozolnieku slēpošanas trasē.
Tradicionālā OZOLNIEKU VELOTŪRE
FLORBOLA TURNĪRS “OZOLNIEKU KAUSS 2015” Atklātā florbola čempionāta 2. kārta.
SKRIEŠANAS SERIĀLS “Ielūdz Ozolnieki 2015” 2. posms
Novada spartakiāde VOLEJBOLS
KOPTRENIŅŠ- Skriešanas seriāls “Ozolnieku apļi”
KOPTRENIŅŠ- Skriešanas seriāls “Ozolnieku apļi”
Novada spartakiāde RITEŅBRAUKŠANA (kross)
KOPTRENIŅŠ- Skriešanas seriāls “Ozolnieku apļi”
Starptautisks atklātais Ozolnieku boksa čempionāts Sacensību pirmā diena: no 10:00-12:00 svēršanās,
sacensību sākums 17:00. Sacensību otrā diena: 10:00 ½FINĀLI, 12:00 FINĀLI
CROSS COUNTRY 3H, 4H, 6H Ozolnieku novada kausa izcīņas sacensības 2. posms Auto un moto izturības sacensības

Aizsaulē
aizgājuši
Jānis Grabauskis
Anastasija Geiba
Auseklis Roze
Kārlis Heidemanis
Ināra Ubarste
Vilgums Katkovskis
Vija Gražule

1939
1925
1938
1922
1958
1939
1941

