Ozolnieku
avīze
2015. gada februāris nr. 2 (216)

ar saknēm novadā
Izsludināts
konkurss
„Ozolnieku
novada Gada
cilvēks”

Sirsnīgi sveic jaundzimušo
novadnieku ģimenes

Ar sirsnīgu muzikālu
sveicienu aizsākās jaundzimušo sveikšana, kuri nākuši pasaulē pagājušā gada
otrajā pusē. Pasākumā
sveica 61 Ozolnieku novada
bērniņu - 32 meitenītes un
29 zēnus.
Daudzās ģimenēs dāvanu sudraba karotītes ar
Ozolnieku novada simboliku saņēma pirmdzimtie
bērniņi, bet citās sagaidītas otrās un trešās atvasī-

Neiju ģimene

Ņemņasevu ģimene

Pētersonu ģimene

tes. Jaundzimušo vidū bija
arī divi dvīņu pāri - Estere
un Emīlija Burmistres, kā
arī Alberts un Eduards
Neijas. Populārākie vārdi,
ko saviem bērniem devuši
vecāki bija Rūdolfs, Markuss, Emīlija un Sofija.

Vrobļevsku ģimene

Locu ģimene

Vērnieku ģimene

Uzrunātie
Inga un Aivars Pētersoni
dalās priekā
par
pirmdzimto meitiņu Loti: „Meitiņai devām
retu vārdu, lai
nav kā citiem.
Ozolnieku novads ir laba
vieta dzīvošanai. Netālu
atrodas Jelgava un Rīga,
iedzīvotāju
skaits
pieaug, novads
visu laiku tiek
labiekārtots.
Uzskatām,
ka šeit mūsu
meitiņai būs labas izglītības
iespējas.”
Brašu dēlu - Matīsu sagaidījusi novadā zināmā
motosportista
Kaspara
Vērnieka ģimene: „Dēliņš
piedzima liels un stiprs,
tāpēc arī vārdu izvēlējāmies

spēcīgu un latvisku. Mums
ar dēla māmiņu Laimu patika kā vārds saskan ar uzvārdu. Kopā ar laimīgajiem
vecvecākiem lolojam dēliņu. Bērns dod prieku un
iedvesmu jauniem sasniegumiem.”
Ānes iedzīvotāju Irinas
un Sergeja Ņemņasevu
ģimenē augošais deviņgadīgais dēls Vladimirs
ir sagaidījis māsiņu, kurai dots skaists vārds –
Margarita. „Mūsu bērni,
augot Ozolnieku novadā,
saņem visu nepieciešamo
- pabalstus, labu izglītību.
Ļoti pozitīvi vērtējam pašvaldības atbalstu ģimenēm
un Teteles pamatskolu,
kur mācās mūsu dēls.”
Sveikt
jaundzimušo
Māri Locu bija ieradušies
arī laimīgie vecvecāki –
Agrita un Raimonds Loci:
”Priecājamies, ka divgadīgajai mazmeitiņai Martai
ir sagaidīts brālītis Māris.
Cenšamies atbalstīt jauno
ģimeni, ejot ar mazbēr-

niem pastaigāties un ļaujot
vecākiem atpūsties.”
Trešo meitiņu Sofiju
sagaidījis Ruslans Vrobļevskis: „Lepojos, ka
esmu apņemts ar trīskāršu
skaistumu, man ir par ko
rūpēties un gādāt.”
Dubultu prieku un rūpes izbauda dvīņu Alberta
un Eduarda vecāki - Krista un Ģirts Neijas: ”Esam
laimīgi tikuši uzreiz pie
diviem dēliem. Bērniņus auklējam pārmaiņus,
daudz palīdz arī vecvecāki.
Labi ar visu tiekam galā
un priecājamies par katru
dēlu sasniegumu.”
Jaundzimušos,
viņu
vecākus un vecvecākus
pasākumā priecēja trīs
„Rūķu zemes” meitenes,
kā arī Jelgavas bērnu un
jauniešu deju kolektīvs
„Vēja zirdziņš”.
Jaundzimušo sveikšanas pasākumi Ozolnieku
novadā tiek organizēti
divreiz gadā. 2015. gada
pirmajā pusgadā dzimušie un reģistrētie mazuļi, kuriem vismaz viens
no vecākiem dzīvesvietu
ir deklarējis Ozolnieku
novadā, tiks sveikti vasarā – 25. jūlijā, Ozolnieku novada svētkos.
Bērniņi un viņu vecāki,
kuri nevarēja ierasties uz
svinīgo pasākumu, aicināti saņemt sudraba karotīti
Ozolnieku novada domes
ēkā, Stadiona ielā 10, 2.
stāvā 17. kabinetā.
Solvita Cukere

Ar mērķi godināt un
pateikties cilvēkiem par ieguldījumu Ozolnieku novada
attīstībā, pirmo reizi novada
vēsturē tiek izsludināts
konkurss „Ozolnieku novada
Gada cilvēks”.
Līdz šim Ozolnieku novadā tika godināti sakoptāko
sētu saimnieki konkursā
„Gada sakoptākā sēta”, bet
šogad pašvaldība nolēmusi
paplašināt cilvēku loku,
kuriem pateikties, jo savu
ieguldījumu novada attīstībā
un atpazīstamības veicināšanā iedzīvotāji sniedz
dažādās nozarēs.
Ozolnieku novada pašvaldība aicina izvirzīt pretendentus deviņām nominācijām: “Gada cilvēks”, “Gada
cilvēks izglītībā”, “Gada
cilvēks kultūrā”, “Gada
cilvēks sportā”, “Gada jaunietis” (vecumā no 15 līdz
25 gadiem), “Gada cilvēks
pašvaldības darbā”, “Gada
cilvēks uzņēmējdarbībā”,
“Gada saimnieks savā sētā”,
“Mūža ieguldījums”.
Pretendentus nominācijām var pieteikt ikviens Ozolnieku novada iedzīvotājs,
organizācija, uzņēmumu
kolektīvs, komersants, biedrība, iestāde un pašvaldība.
Pieteikumus ir iespējams
iesniegt līdz 2015. gada 1.
oktobrim, izņemot nomināciju „Gada saimnieks savā
sētā”, kam pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2015.
gada 1. jūlijs, jo pretendenti
uz konkrēto nomināciju tiks
vērtēti vasaras mēnešos.
Pieteikuma anketu
formas aizpildīšanai ir
pieejamas Ozolnieku novada
domē, Salgales pagasta pārvaldē, Ozolnieku novada pakalpojumu centros, novada
bibliotēkās, novada mājas
lapā www.ozolnieki.lv.
Apbalvojumi tiks pasniegti Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienas
svinīgajā pasākumā.
Ar pilnu konkursa nolikumu var iepazīties Ozolnieku
mājas lapā www.ozolnieki.lv.
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aktualitātes

februāris 2015
Ozolnieku novada
pašvaldības konkursa

„Ozolnieku
novada gada
cilvēks”
PIETEIKUMA
ANKETA
Izvirzītais konkursa pretendents
(vārds, uzvārds/nosaukums/
adrese; kontaktinformācija)

Nominācija, kurai izvirzīts
konkursa pretendents
(pasvītrot atbilstošo)
Gada cilvēks
Gada cilvēks izglītībā
Gada cilvēks kultūrā
Gada cilvēks sportā
Gada jaunietis
Gada cilvēks pašvaldības darbā
Gada cilvēks uzņēmējdarbībā
Gada saimnieks savā sētā
Mūža ieguldījums
Konkursa pretendenta
izvirzītājs (nosaukums un/vai
vārds, uzvārds, kontaktinformācija
(tālrunis, e-pasts))

Papildus pievienotās informācijas saraksts par izvirzīto konkursa pretendentu (fotogrāfijas
(arī digitālā veidā), apbalvojumu
kopijas u.c.)

2015. gada
budžeta
prioritātes

februāra sēdē
Ozolnieku novada
dome nolēma:

1. Apstiprināt saistošos noteiku-

ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu
projektu Bāriņtiesā vai pašvaldībā.
6. Akceptēt derīgo izrakteņu
ieguves vietas „Iecava”, zemes
īpašumos „Pūri” un „Ķeikuļi” Salgales pagastā, Ozolnieku novadā,
rekultivāciju, izveidojot ūdenstilpi
ar rekreācijas zonu.
7. Akceptēt plānoto darbību dolomīta karjera „Akmenscūciņas”
paplašināšana derīgo izrakteņu
atradnē „Iecava” zemes īpašumos
„Pūri” un „Ķeikuļi” Salgales pagastā, Ozolnieku novadā.

mus Nr. 2/2015 „Par Ozolnieku
novada pašvaldības budžetu
2015. gadam”.
2. Apstiprināt konkursa „Ozolnieku novada Gada cilvēks” nolikumu.
3. Apstiprināt pašvaldības 2015.
gada iekšējā audita plānu.
4. Apstiprināt saistošos noteikumus 3/2014 „Par koku ciršanu
ārpus meža Ozolnieku novadā”.
5. Papildināt Ozolnieku novada
domes maksas pakalpojumu
sarakstu, nosakot maksu par
paraksta apliecināšanu saistībā

Apstiprināts ar Ozolnieku novada domes 2015. gada 10. februāra sēdes lēmumu Nr. 2 , protokols Nr. 2

Saistošie noteikumi Nr. 2/2015
„Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu
2015. gadam”

1.1. Apstiprināt 2015. gada pamatbudžeta plānu:
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā			

EUR 508258

1.1.1. Pamatbudžeta ieņēmumu plāns			
1.1.2. Pamatbudžeta izdevumu plāns			
1.1.3. Pamatbudžeta aizdevuma atmaksa Valsts Kasei		
1.1.4. Pamatbudžeta aizņēmums no Valsts Kases		

EUR 10777885
EUR 11373593
EUR 746960
EUR 834410

1.1.5. Naudas līdzekļu plāna atlikums 31.12.2015.		

EUR 0

1.2. Apstiprināt 2015. gada speciālā budžeta plānu :
Dabas resursu nodokļa naudas līdzekļu atlikums gada sākumā
1.2.1. Dabas resursu nodokļa ieņēmumu plāns			
1.2.2. Dabas resursu nodokļa izdevumu plāns 		
1.2.3. Naudas līdzekļu plāna atlikums 31.12.2015		

EUR 41400
EUR 98306
EUR 138100
EUR 1606

Autoceļu fonda naudas līdzekļu atlikums gada sākumā		
1.2.4. Autoceļu fonda ieņēmumu plāns			
1.2.5. Autoceļu fonda izdevumu plāns			
1.2.6. Autoceļu fonda līdzekļu plāna atlikumu 31.12.2015.		

EUR 31414
EUR 191937
EUR 201358
EUR 21993

Ziedojumu naudas līdzekļu atlikums gada sākumā		
1.2.7. Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu plāns 		
1.2.8. Ziedojumu un dāvinājumu izdevumu plāns 		
1.2.9. Ziedojumu un dāvinājumu naudas līdzekļu plāna
atlikumus 31.12.2015. 					

EUR 1224
EUR 1600
EUR 2824
EUR 0

Pēteris Veļeckis, Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs

Izvirzītā konkursa pretendenta panākumu un ieguldījuma apraksts
kalendārā gada laikā (minimums
500 zīmes)

2015.gada pamatbudžeta sadalījums
pa funkcionālajām kategorijām
Vispārējie
valdības
dienesti

5%

Sociālā
aizsardzība

18%

Sabiedriskā
kārtība un
drošība

1%

2015. gada Ozolnieku novada
pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi ir plānoti 10 777 885 EUR
apmērā, kas ir par 5% vairāk nekā
2014. gadā.
Pamatbudžeta ieņēmumu lielāko daļu veido nodokļu ieņēmumi ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma
nodokļa un nekustamā īpašuma
nodokļa ieņēmumi.
Savukārt izdevumi ir plānoti
11 373 593 EUR apmērā, budžeta
deficītu sedzot ar 859 030 EUR lielu aizņēmumu no Valsts kases.
Plānojot 2015. gada budžetu, ir
ieguldīts apjomīgs darbs, lai izdevumus samazinātu līdz minimumam.
Izdevumu plāns faktiski ir saglabāts
2014. gada līmenī, izņemot divas
kategorijas – atalgojumu un maksu
par pakalpojumiem. Jāuzsver, ka
atalgojuma palielinājums ir saistīts galvenokārt ar minimālās algas
paaugstināšanu valstī. Savukārt
izmaksu pieaugums par pakalpojumiem ir saistīts ar ēdināšanas
izdevumu pieaugumu, jo saskaņā
ar 14.10.2014. domes lēmumu Nr.5
(protokols Nr.10), Ozolnieku novada pašvaldība nodrošina bezmaksas ēdināšanu Ozolnieku novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs un pusdienu ēdienreizi
Ozolnieku novadā deklarētiem 4. 9. klašu skolēniem.
Tāpat 2015. gada budžetā ir paredzēti izdevumi izglītības iestāžu
remontiem, plānots realizēt projektus, kas saistīti ar energoefektivitātes uzlabošanu, vairāku ielu un ceļu
seguma atjaunošanu, renovāciju un
labiekārtošanu - autobusa pieturu
sakārtošanu, stāvvietu izbūvi un
apgaismojuma uzlabošanu.
Daiga Liepa, Finanšu un grāmatvedības
daļas vadītāja

Ekonomiskā
darbība

1%

Teritoriju un
mājokļu
apsaimniekošana

25%

2015. gada pamatbudžeta ieņēmumu
plāna struktūra
Īpašuma
nodokļi
Maksas pakalpojumi

7%

Nenodokļu ieņēmumi

2%

11%

Izglītība
45%

Atpūta, kultūra

7%

Transferti

26%

Vispārējiem valdības dienestiem
Sabiedriskajai kārtībai un drošībai
Ekonomiskajai darbībai		
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai
Atpūtai, kultūrai, sportam		
Izglītībai				
Sociālajai aizsardzībai		

608730 EUR
151525 EUR
109690 EUR
2818268 EUR
818326 EUR
5480275 EUR
2167739 EUR

Ieņēmumi no IIN
Transferti		
Maksas pakalpojumi
Īpašuma nodokļi
Nenodokļu ieņēmumi

Ieņēmumi
no IIN

54%

5807835
2780503
1175615
800292
213640

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr. 1/2015
Ozolnieki 2015. gada 20. janvāris

Grozījumi Ozolnieku novada domes
2010. gada 19. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2010

„Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai”

februāris 2015

Zināmi skiču ideju
konkursa uzvarētāji
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APSTIPRINĀTS ar Ozolnieku novada domes 2015. gada 20. janvāra lēmumu Nr.___ (prot. Nr.1)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 15. punktu, likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 12. panta pirmās daļas 10. punktu, Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480
”Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas” 15. punktu

Izdarīt Ozolnieku novada domes 2010. gada
19. janvāra saistošajos noteikumos Nr.
4/2010 „Par pašvaldības nodevu būvatļaujas
saņemšanai” šādus grozījumus:
Izteikt saistošo noteikumu 3. punktu šādā
redakcijā:
„3. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas
personas, kuras saskaņojot būvniecību,
saņem no Ozolnieku novada Būvvaldes būvatļauju būvniecību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”

Izteikt saistošo noteikumu 5. punktu šādā
redakcijā:
„5. Nodeva 50% apmērā maksājama pēc
būvatļaujas saņemšanas būvvaldes noteiktajā termiņā. Atlikušos 50% no nodevas
samaksā pirms dokumentu iesniegšanas
būvvaldē par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi. Ja būvatļaujas
nosacījumi netiek izpildīti vai būvatļauja netiek realizēta, iekasētā pašvaldības nodeva
netiek atmaksāta.”

Ozolnieku novada domes 20.01.2015. saistošo noteikumu Nr. 1/2015

„Grozījumi 2010. gada 19. janvāra
Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr. 4/2010
„Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai””
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
2010. gada 19. janvāra Ozolnieku novada
domes saistošo noteikumu Nr. 4/2010
„Par pašvaldības nodevu būvatļaujas saņemšanai” 3. punktā ir atsauce Ministru
kabineta 1997. gada 1. aprīļa noteikumiem Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi”,
kuri zaudējuši spēku ar jaunā Būvniecības
likuma spēkā stāšanos 2014. gada 1.
oktobrī. Savukārt saistošo noteikumu 5.
punkts nosaka maksu par būvatļaujas
saņemšanu, saskaņā ar 2005. gada 28.
jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.
480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 15.
punktu, kurš ir izteikts jaunā redakcijā
saskaņā ar 2014. gada 21. oktobra
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 645
„Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada
28. jūnija noteikumos Nr. 480 "Noteikumi
par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldību nodevas””.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta
pirmās daļas 3. punktu, „Par pašvaldībām”
14. panta pirmās daļas 3. punktu, 21.
panta pirmās daļas 15. punktu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās

daļas 10. punktu, 2005. gada 28. jūnija
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 480
„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldību nodevas” 15. punktu.
Noteikumu 3. un 5. punkts izteikti jaunā
redakcijā, atbilstoši 2005. gada 28.
jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 480
„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldību nodevas” 15. punkta
grozījumiem.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošie noteikumi nemaina pašvaldības
budžeta ieņēmumus no nodevas par
būvatļaujas saņemšanu, bet nosaka jaunu
kārtību tās maksāšanai.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
Saistošie noteikumi nerada ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā
dienā pēc to publicēšanas Ozolnieku novada bezmaksas izdevumā „Ozolnieku Avīze”.
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.

Pēteris Veļeckis, Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs

Ozolnieku novads izstādē
“Balttour 2015”
Februāra sākumā izstāžu centrā “Ķīpsala”
notika starptautiskā tūrisma izstāde - gadatirgus „Balttour 2015”, kur
kopējā visu Zemgales reģionu pārstāvošā stendā,
sadarbībā ar Jelgavu un
Jelgavas novadu, tūrisma
aktualitātes prezentēja arī
Ozolnieku novads.
Stendā tika piedāvāti dažādi
sezonas jaunumi - vairāki jauni
informatīvie bukleti un maršruti. Īpašu interesi apmeklētājiem
raisīja iespēja pārbaudīt savas
zināšanas par Jelgavu, Jelgavas
novadu un Ozolnieku novadu,
griežot Laimes ratu un iegūstot

ielūgumus uz dažādiem apskates objektiem, kā arī citas balvas.
Gardēžus priecēja vietējo mājražotāju sagādātais piedāvājums,
kura ietvaros varēja nobaudīt un
iegādāties arī Ozolnieku novadā
ražotos SIA “Antek” ķiploku gardumus.

23. janvārī noslēdzās Ozolnieku novada pašvaldības izsludinātais atklātais skiču ideju konkurss
atpūtas parka izveidei Ozolnieku
ciema Jāņa pļavas, Veselības takas
un kalna pie Skolas ielas teritorijās.
Tika iesniegti septiņi piedāvājumi.
Interesenti varēja iepazīties ar piedāvātajām idejām, kas tika publicētas Ozolnieku novada pašvaldības
mājas lapā www.ozolnieki.lv.
Skiču ideju konkursa „Ozol-

nieku atpūtas parka izveides
koncepcija” vērtēšanas komisija ar vienbalsīgu lēmumu 2015.
gada 12.februāra vērtēšanas
sanāksmē par godalgoto vietu ieguvējiem atzina iesniegtos
darbus ar sekojošām devīzēm:
1.vieta „MAN2015” (Personu
grupa: Natālija Ņitavska, Artūrs
Mengots, Madara Markova);
2.vieta
„SP15”
(Una
Īle);
3.vieta „BEB02” (SIA “Kkubā”).

Esi informēts
par notiekošo
novadā –
ieskaties
ozolnieki.lv!

Iedzīvotāju
sanāksmes
pagastos par
iespējām saņemt finansējumu LEADER
projektiem

Nodrošinot jaunākās informācijas
izplatīšanu Ozolnieku novada iedzīvotājiem, novada mājas lapa www.
ozolnieki.lv pastāvīgi tiek atjaunota
un papildināta ar aktualitātēm novadā un citām iedzīvotājiem svarīgām
ziņām (informācijai – pagājušajā
gadā mājas lapā publicētas 730
aktualitātes).
Attīstot ciešāku sadarbību starp
pašvaldību un tai pakļautajām iestādēm un struktūrvienībām, mājas
lapā tiek papildinātas sadaļas,
aptverot visas pašvaldības pārvaldībā esošās jomas. Kopš aizvadītā
gada decembra izveidota Pašvaldības policijas aktualitāšu sadaļa, kur
regulāri tiek publicēta Pašvaldības
policijas sniegtā operatīvā informācija. Reaģējot uz iedzīvotāju bažām
par īpašuma drošību, pašvaldības
policija izstrādājusi arī ieteikumus,
kā pasargāt savu īpašumu un mantas, kas publicēti sadaļā Noderīga
informācija/Īpašuma drošība.
Informējam, ka ērtākai un ātrākai
uzziņai ar pašvaldību saistītos jautājumos, iedzīvotāji var iesūtīt savu
jautājumu mājas lapas jautājumu
un atbilžu sadaļā. Aizvadītajā gadā
sadaļā Jautājumi/ierosinājumi/
atbildes sniegtas atbildes uz 398
jautājumiem. Paldies, ka ar aktīvu un patiesu ieinteresētību par
norisēm pašvaldībā, veiciniet novada
attīstību!
Lai saņemtu sev interesējošo
informāciju par aktualitātēm novadā
un jaunumiem, kas tiek publicēti
Ozolnieku mājas lapā, aicinām
sākumlapā pieteikties jaunumiem,
reģistrējot savu e-pastu.

Lauku partnerība “Lielupe” uzsāk
darbu pie jaunā plānošanas perioda
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas izstrādes LEADER
programmas finansējuma apguvei.
Plānots, ka LEADER projektus
uzsāksim ieviest šā gada otrā pusē,
vismaz 50% kopējā finansējuma tiks
novirzīts uzņēmējdarbības atbalstam
(īpaši, lauku ekonomikas dažādošanā uzņēmumiem, kuru apgrozījums
ir ne vairāk kā 70 000 EUR gadā,
lauku tūrismā un mājražošanā), bet
tāpat atbalsts tiks paredzēts vides
sakārtošanai un sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai.
Svarīgākais stratēģijas izstrādes
procesā ir uzklausīt vietējo iedzīvotāju vēlmes un idejas projektu realizēšanai, jo, balstoties uz sarunām ar
pagastu iedzīvotājiem, tiks izstrādāts
rīcības plāns LEADER projektu apguvei līdz 2020. gadam. Ikviena ideja
ir svarīga!
Tāpēc aicinām aktīvi iesaistīties
un piedalīties kādā no sanāksmēm:
 Cenu pagastā, Ānes jauniešu
centra zālē, Celtnieku ielā 12, Ānē,
5. martā plkst. 15.00,
 Salgales pagastā, Salgales
pagasta pārvaldes ēkas zālē, „Vīgriezes”, Emburgā, 5. martā plkst.
18.00,
 Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novada domes zālē, Stadiona ielā 10,
Ozolniekos, 12. martā plkst. 17.00.
 Lūdzu pieteikt dalību uz e-pastu
lielupe@partneribalielupe.lv, tel.
26399946.
Līga Švānberga, Lauku partnerības
“Lielupe” valdes priekšsēdētāja
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izglītība

Biedrība „Tuvu” palīdz novada
ģimenēm
Novadnieces, kuplu ģimeņu māmiņas Zane Rautmane
un Lāsma Cimermane ir nodibinājušas biedrību „Tuvu”,
lai caur dažādiem labdarības
pasākumiem aizsniegtu tās
ģimenes ar bērniem, kurām
palīdzība ir nepieciešama visvairāk. Abas sievietes iesaistījušās arī Ozolnieku novada
daudzbērnu ģimeņu biedrībā,
jo saprot, ka vienotībā ir spēks
un jāskatās, jādomā, jāstrādā
ar skatu nākotnē.
„Mūsu kopīgā darba mērķis ir atstumtības mazināšana
un labklājības celšana ģimenēs, kurās ir bērni, vecie un
slimie cilvēki, bet iespējas ir
ierobežotas. Pirmā darbības
gada laikā esam pamanījušas,
ka nereti tie, kam palīdzība
ir nepieciešama, kautrējas to
lūgt. Tāpēc lūdzam mūs informēt par ģimenēm un cilvēkiem novadā, kuri nonākuši
grūtībās, lai varam sazināties,
izrunāties un meklēt kopīgus
risinājumus. Cilvēkiem svarīgi
ir sajust, ka viņi savās grūtībās
nav vieni. Sapratne un atbalsts
iedrošina, palīdz sasparoties,”
uzskata Zane un Lāsma.
Abas novadnieces labdarības jomā strādā jau vairāk kā
desmit gadus. Biedrība „Tuvu”
sadarbojas ar līdzīgām organizācijām no Vācijas un Latvijas,
kas ziedo apģērbu, apavus, sadzīves priekšmetus un ķīmiju,
mēbeles, pārtiku, kā arī citas
vajadzīgas un noderīgas lietas.
„2014. gadā izdevies sniegt palīdzību 150 ģimenēm, kā arī 30
reizes pēc lietām uz noliktavu
Brankās ieradušies sadarbības

partneri. Ģimenēm tas ir liels
atbalsts, un gandrīz vienmēr,
kad jautājam, vai atraduši sev
nepieciešamās lietas, atbilde
ir apstiprinoša,” stāsta Zane.
Enerģiskās sievietes aicina
novadniekus - ģimenes, zemniekus, ražotājus uz sadarbību. Ar prieku tiks pieņemts un
novērtēts brīvprātīgais darbs
dažādās akcijās un pasākumos. Novadnieki, sazinoties
ar biedrību „Tuvu”, var ziedot
pašu audzēto pārtiku, tīras un
nesaplēstas lietas, apģērbu,
apavus, kas pašiem vairs neder, bet citviet kalpos vēl otru
mūžu.
Biedrības telpās - Brankās
glīti un pārskatāmi izvietots
apģērbs, apavi, rotaļlietas,
trauki un citas sadzīvei nepieciešamas lietas. Pie mums
šobrīd var saņemt arī ļoti
liela izmēra apavus. Jaunās
māmiņas var griezties pēc nepieciešamā zīdaiņu aprūpei.
Vēl pavisam nesen organizā-

cijas „Tuvu” darbs bija hobija
līmenī, taču iegūts cits redzējums, lai šis darbs varētu augt
un attīstīties. Saprotam, ka
grūtībās, pēkšņas nelaimes
vai slimības dēļ, var nonākt
ikviens no mums. Mums
svarīgi, lai cilvēki kopā ar nepieciešamajām lietām šeit
saņemtu arī morālu atbalstu,”
uzskata novadnieces.
Zanes un Lāsmas rīcībā ir
arī remontējamas divas lielas
noliktavu telpas. „Mūsu cerība
ir, ka ar laiku varēsim šīs abas
telpas apvienot, salabot jumtu, ierīkot tur apkuri, labierīcības, lai aukstā laikā darbs
nebūtu jāpārtrauc. Ļoti ticam
un ceram, ka izdosies rast vietējos atbalstītājus, lai šo projektu izdotos īstenot. Arī turpmāk plānojam rīkot dažādus
pasākumus ģimenēm ar bērniem, nometnes un pārgājienus jauniešiem, kā arī palīdzēt
vecākiem sagādāt vajadzīgo
skolas somai,” novadnieces ar
optimismu raugās nākotnē. Ar
biedrības vadītājām var sazināties pa tālruņiem
26319985,
29186682
vai rakstot uz e-pastu:
org.tuvu@gmail.com
Solvita Cukere

„Iestājoties augstskolā,
aktīvi piedalījos studiju
procesā, un sākotnēji mācības aizņēma praktiski
visu manu laiku. Tiklīdz
pieradu pie jaunās slodzes,
atsāku aktīvu sabiedrisko darbību. Es palīdzēju
izveidot Jauniešu centru
Ozolniekos, pastāvīgi iesaistos jauniešu sportiskajās aktivitātēs. Mans sirds
aicinājums ir mūzika un
dziesma. Jau 5 gadus dziedu Tirkīza kora ansamblī
Žorža Siksnas vadībā. Vei-

cu tulkojumus no latviešu
uz krievu valodu,” tā par
savām daudzveidīgajām
nodarbēm stāsta Kristīne.
Februārī studente, uzsākot studiju prakses mēnesi, apmeklēja Ozolnieku
novada pašvaldību, lai tiktos ar pašvaldības darbiniekiem un labāk iepazītu
viņu darbu. K. Skujiņa
Trokša atzīst, ka viņu iepriecināja fakts, kas apliecina – Ozolnieku novads ir
viena no Latvijas pašvaldībām, kur notiek strau-
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Salgales Mūzikas un mākslas skola saņem dāvinājumu

Novadnieks Jānis
Bērziņš ieguvis Ulda
Šalajeva stipendiju
Latvijas Lauksaimniecības universitātes
(LLU) mecenāta Ulda Šalajeva stipendiju pavasara semestrī saņems Tehniskās fakultātes (TF) 3. kursa students bakalaura studiju
programmā „Lauksaimniecības enerģētika”
Jānis Bērziņš. Students dzīvo Ozolnieku novadā. Divus gadus studējis Lewis and Clark
Community College Amerikas Savienotajās
Valstīs, šobrīd paralēli studijām aktīvi spēlē
basketbolu.
J. Bērziņš studē ar ļoti labām un teicamām sekmēm. Studentam ir nopietna interese par eksaktajām zinātnē, un viņš plāno
iesaistīties bērnu un jauniešu izglītošanā.
Nākotnē J. Bērziņš vēlētos piedalīties projektā „Iespējamā misija”, kas sniegtu iespēju
parādīt skolēniem, ka fizika un matemātika
ir aizraujošas un reāli apgūstamas.
Stipendija tiek finansēta no Ulda Šalajeva
personīgajiem ietaupījumiem. To konkursa
kārtībā piešķir vienam stipendiātam uz vienu semestri, izmaksājot 171 eiro mēnesī. Stipendijai var pieteikties LLU pilna laika inženierzinātņu pamatstudijās studējošie, kuri ir
pabeiguši vismaz 1. kursa 1. studiju semestri
un kuriem ir teicamas un izcilas sekmes, veic
pētniecības darbu, piedalās zinātniskajās
konferencēs ar referātiem, pārvalda svešvalodas, aktīvi iesaistās sabiedriskajā darbībā
LLU vai ārpus tās.

Radošie bērni un jaunieši Salgalē jūtas novērtēti un atbalstīti, gan
pateicoties
pašvaldības
finansējumam
mācību
līdzekļiem,
transporta
nodrošinājumam,
gan
labai sadarbībai ar Salgales evaņģēliski luterisko
draudzi un pilsoniskās
sabiedrības atbalsta biedrību IMKA Salgale. No
biedrības krājumiem saņemta māla apdedzināšanas krāsniņa, ko izmanto
keramikas interešu pulciņā. Mazie mākslinieki
tagad var skaisti glazēt un
apdedzināt trauslos sīkplastikas izstrādājumus.
Turpmāk tie tiks iekļauti
arī Salgales pamatskolas
pasākumu apbalvojumu
klāstā.
Pateicoties biedrības

IMKA Salgale aktīvistiem,
Salgales
Mūzikas un mākslas
skolas (MMS) telpās
tika izvietoti Jelgavas
jauno
mākslinieku
diplomdarbi: „Nepiepildītie sapņi” – figūru triptihs simbolizē
mūžīgo tiekšanos pēc
pilnības, „Zvejnieka
būtība” – filozofiski
samezglota kompozīcija. Skaistās un mājiniekus iedvesmojošās
ģipša skulptūras novietotas Salgales MMS vestibilā un piesaista katra
ienācēja uzmanību, radot
iedvesmu skolas audzēkņiem un pedagogiem.
Atvestie darbi prasīja nelielu atjaunošanu
pēc ilgāka miera perioda
pilsētā un transportēša-

ja attīstība. „Iepriecināja
atsaucība un darbinieku
pozitīvā attieksme, jūtama
cieša saikne ikdienas darbā
ar novada iedzīvotājiem,”
spriež K. Skujiņa – Trokša. „Pašvaldībā veiksmīgi
apvienota radoša un mūsdienīga pieeja darbam ar
pieredzē balstītām zināšanām. Man patīk precizitāte un punktualitāte darbā,
radās pozitīvs iespaids par
Ozolnieku pašvaldību,” secina studente un turpina,
ka prakse nopietni likusi

nas. Radošā pēcpusdienā, iesaistoties skulptūru
atsvaidzināšanā,
lielisku saskaņu radīja Mākslas skolas skolnieču otu
švīksti, Emburgas Jauniešu centra puišu palīdzīgās rokas, pieaicinātie
Zemgales
Nevalstisko
organizāciju atbalsta cen-

tra brīvprātīgie jaunieši
- Tigrans no Armēnijas,
Viktorija no Ukrainas un
Nana no Gruzijas. Draudzīgo valstu ciemiņi bija
pārsteigti par Salgales
pagasta bagātīgo kultūras
un mākslas dzīvi, bērnu
un jauniešu iesaistīšanos
dažādās aktivitātēs, kā arī

atbalstu skolas darbībai.
Nelieliem darbiem summējoties, veidojas mūsu
novada kultūras seja – gan
skolas audzēkņu un viņu
vecāku acīs, gan tuvāku un
tālāku draugu redzējumā.
Edgars Paulovičs, IMKA
Salgale

Vizu, vizu, Metenīti, no kalniņa lejiņā

Paražas liecina, ka Metenis bijis saimnieciskā gada
sākums. Dienas kļūst garākas, daba pēc garā ziemas
miega mostas un no jauna
veic jaunu auglības ciklu.
Cilvēki ar domām un dažādām izdarībām cenšas palīdzēt saulei sākt sildīt spožāk un ilgāk, akcentējot, ka
cilvēks ir dabas sastāvdaļa.
Meteņdienu svin 7 nedēļas
pirms Lieldienām. Šogad
novadā Meteņdiena tika
svinēta kopā ar folkloras
kopām „Leimaņi” un „Liepāre” pie Ozolnieku Tautas

nama, Ānes kultūras nama
un Garozas pamatskolas.
Svētki aizritēja ar jautrām
rotaļām, pankūku baudīšanu un citām Meteņdienai
raksturīgām tradīcijām.
„Arī pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte” tika
teiktas atvadas ziemai un
plaši atvērti vārti jaunām
pavasara vēsmām. Pie
ugunskura sildījās lieli un
mazi, tika savaldīts un apkalts zirgs, redzēts kurmis,
kurš šoziem nemaz nav gulēt gājis, nodejots skalu un
krusta dancis. Pats Metenis

Lana Janmere, LLU

Politikas zinātnes studente iepazīst darbu
Ozolnieku pašvaldībā
Novadniece
Kristīne
Skujiņa – Trokša, Rīgas
Stradiņa universitātes 3.
kursa studente, apgūst politikas un valsts pārvaldības programmu. Kristīne
izlēmusi studijas turpināt
maģistrantūrā un nākotnē
vēlētos kandidēt pašvaldības vēlēšanās, aktīvi iesaistoties politiskajos procesos. Izstrādājot bakalaura
darbu, K. Skujiņa – Trokša
pievērsusies pētījumam par
demokrātiskumu politisko
partiju iekšienē.
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arī bija ieradies un visus ar
pupām sacienāja,” stāsta
iestādes vadītājas vietniece
Vineta Štube.
„Svētku lielie un mazie
dalībnieki PII „Zīlīte” filiālē
lielījās ar savu gudrību un
čaklumu, sacentās spēka
un veiklības spēlēs,” stāsta
muzikālā pedagoģe Indra
Blumberga.
„Meteņi jeb Masļeņica
ir vieni no krāšņākajiem
svētkiem, kuri mūsdienu
kalendārā ir atnākuši no
seniem laikiem.
Tāpēc
Ānes ciema PII „Saulīte”
vienkopus pulcējās bērni,
vecāki, darbinieki un viesi,
mērojot tuvāku un tālāku
ceļu, lai ar dažādām izdarībām sagaidītu pavasari.
Galvenais svinību mērķis
bija pielabināt dabu, lai tā
dotu bagātīgu ražu. Šogad
šos svētkus vēlējāmies iepazīt caur slāvu tradīcijām
un mielošanos ar gardām
pankūkām, tādēļ ciemos
aicinājām tradīciju pazinē-

jus un kopējus – Jelgavas
pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldi sadarbībā
ar Jelgavas krievu biedrību
„Istok” un apvienību „Brīvprātīgie Jelgavai”, iepazīstina iestādes vadītāja Inese
Jumīte.
Svētkos uzrunātās ģimenes teic, ka ne visas
tradīcijas ir piemērojamas

mūsdienām, tomēr daudzas varam pārņemt svētku
svinēšanai ģimenēs un, radoši pieejot, veidot jaunas
tradīcijas savās mājās. Godam pavadījām ziemu un
nu sākam gaidīt pavasari.
Ej projām, Metenīti, ar
to miežu plācenīti!
Man atnāks Lieldieniņas ar baltām oliņām!
Solvita Cukere

Skolēnu erudītu konkurss „Mana Latvija”
aizdomāties par savu turpmāko nākotni, izvērtējot
prasmes, kas nepieciešamas darbam pašvaldībā.

Solvita Cukere

Janvāra nogalē Salgales
pamatskolā rosījās Jelgavas
novada Aizupes pamatskolas skolēni Ralfs un Laura,
kuri ieradās, lai organizētu
un vadītu skolēnu erudītu
konkursu „Mana Latvija”.
Konkursā pieteicās piecu

skolēnu komandas no 5.
līdz 9. klasei. Jautājumi
dalībniekiem bija nopietni
– Baltijas ceļš, Eiropas Savienība, Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta, Latvijas
prezidentūra ES Padomē.
Konkursantiem bija sagata-

voti vairāki uzdevumi – gan
testu veidā ar atbilžu variantiem, gan ielīmējot attēlus, gan ievietojot iztrūkstošos vārdus vai vienkārši
paceļot no galda kartīti ar
pareizo atbildi.
Meklējot atbildes uz

āķīgajiem jautājumiem,
vislabāk veicās 9. klases
komandai - 1. vieta, 2. vieta – 5. klases komandai,
3. vieta – 7. klases erudītiem. Veicināšanas balvas
saņēma arī 8. un 6. klašu
skolēnu komandas. Žūrijā

punktus skaitīja skolotājas Daina Užule un Vija
Ozola, organizēšanā un
pasākuma fotografēšanā
piedalījās skolotājas Iluta
Aleksīna un Ilze Šuca.
Edgars Paulovičs, IMKA
Salgale
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Ozolnieku novada
fotokonkurss „Ozolnieki
gadalaikos”

Ozolnieku novada
iedzīvotāju talantu konkurss
„Pie
dzīvītes vajadzēja”
Ozolnieku novada svētkiem 2015. gada 25. jūlijā
Aicinām novadniekus bagātināt svētku programmu!

Konkursa mērķis:
 apzināt Ozolnieku novada radošos talantus visās vecuma grupās;
 veicināt Ozolnieku novada kultūras
aktivitāšu daudzveidību;
 rosināt Ozolnieku novada iedzīvotāju mākslinieciskās izpausmes dziesmā,
mūzikas instrumentu spēlē, dejā, kustībā, aktiermeistarībā un citos žanros;
 veicināt piederības sajūtu Ozolnieku
novadam.
Konkursa uzdevums:
 rosināt Ozolnieku novada iedzīvotājus
veidot amatiermākslas radošās apvienības, kopas un kolektīvus saskaņā ar
dokumentu „Noteikumi par pašvaldības
atbalstu kultūras attīstības veicināšanai
Ozolnieku novadā”;
 organizēt koncertu Ozolnieku novada
svētku programmai 2015. gada 25. jūlijā.
Konkursa rīkotāji: Ozolnieku novada
Kultūras nodaļa
 Dalība: individuāla, grupu un ģimeņu.
 Priekšnesuma ilgums: 3 – 5 minūtes.
Konkursa norise:
 pieteikt dalību līdz 15. aprīlim (anketa
atrodama www.ozolnieki.lv);

 dalībnieku atlase koncertam maija mē-

nesī (datums tiks precizēts un paziņots);
 dalība koncertā 2015. gada 25. jūlijā
Ozolnieku novada svētkos.
Priekšnesuma vērtēšana:
 repertuāra atbilstība vecumam;
 priekšnesuma mākslinieciskā kvalitāte:
 muzikālais izpildījums;
 instrumenta spēles meistarība;
 horeogrāfija;
 atraktivitāte;
 vizuālais noformējums;
 priekšnesuma oriģinalitāte;
 priekšnesuma atbilstība svētku mākslinieciskajai iecerei.
 Priekšnesumus vērtēs žanru speciālisti, Ozolnieku novada Kultūras nodaļas
vadītāja un koncerta režisors.
Apbalvošana:
 konkursa dalībniekiem - suvenīri ar
Ozolnieku novada simboliku;
 konkursa finālistiem - pārsteiguma
balvas.
Informācija: 63050144, 26525350, tautasnams@ozolnieki.lv
Nolikumu sagatavoja: Ozolnieku Tautas
nama direktore Rita Barona

Ozolnieku Tautas nams aicina novada iedzīvotājus
iesūtīt Ozolnieku novada fotogrāfijas, kas uzņemtas visa
gada garumā. Katru mēnesi tiks noteikts un apbalvots labākās fotogrāfijas autors. Visas iesūtītās
fotogrāfijas tiks publicētas novada mājas lapā, kā arī gada
beigās no katra mēneša labākajiem darbiem tiks veidota
fotoizstāde, kas tiks izstādīta Ozolnieku Tautas nama
telpās.
Lai piedalītos konkursā, dalībniekiem līdz katra
mēneša 15.datumam jāiesūta iepriekšējā mēnesī uzņemtās fotogrāfijas, iesniedzot tās elektroniski pa e-pastu
fotozo@inbox.lv .
Fotogrāfijai vēlams klāt pievienot aprakstu, norādot, kur
attiecīgā fotogrāfija uzņemta. Papildus iepriekšminētajam,
e-pastā jānorāda autora vārds, uzvārds un kontaktinformācija.
Darba iesniedzējs ir atbildīgs par to, ka iesniedz savu
darbu, kas atbilst LR likumdošanas normām, autortiesību
un morāles un ētikas normām. Citu autoru darbu iesniegšana nav atļauta.
Visi konkursa dalībnieku iesniegtie darbi paliek konkursa organizatoru īpašumā un var tikt izmantoti nākotnē,
atsaucoties uz autoru/-iem.

Konkursa organizētāju kontaktinformācija

Papildus informāciju par konkursu var saņemt, rakstot uz
e-pasta adresi: tautasnams@ozolnieki.lv , fotozo@inbox.lv vai zvanot pa tālruni 26090808 (Rinalds Vācers).
Ar pilnu konkursa nolikumu variet iepazīties Ozolnieku
novada pašvaldības mājas lapā www.ozolnieki.lv.

vēstures lappuses

Mūsu novadniecei Elzai Stērstei – 130
Elza Stērste dzimusi Vidzemē,
1885. gada 18. martā Vecpiebalgas
pagasta „Naurēnos”, tomēr viņas
mūžs daudz saistīts arī ar Zemgali, tagadējo Ozolnieku novadu.
Divdesmit laimīgas un dzejiska
darba pilnas vasaras Elza Stērste
pavadīja dzīvesbiedra, dzejnieka un rakstnieka Edvarta Virzas
dzimtajās mājās „Billītēs”.
Elza Stērste bija pirmais bērns
Andreja un Elīzabetes Stērstes ģimenē. Vēlāk dzimušas trīs māsas
un divi brāļi. Tēvs Andrejs Stērste
bija pazīstams sabiedriskais darbinieks, advokāts un literāts, kuru
pieskaita jaunlatviešu kustības
jaunākajai paaudzei. Ģimene ilgu
laiku dzīvoja Jelgavā, bet bērnu
iemīļotas vasaras pagāja Zaļenieku pagasta lauku mājās „Kauliņos”. Abi vecāki uzsvēra, ka lielu
bagātību neatstās, bet bērniem
sniegs iespēju iegūt labu izglītību.
Elza absolvējusi gan ģimnāziju,
gan mūzikas skolu, kur apguva
klavierspēli. Pēc tam studējusi
Pēterburgas konservatorijā, ko
gan nepabeidza slimības dēļ. Vēlāk Francijā absolvējusi Sorbonas
universitāti, kur diplomdarbu
rakstīja par dzejnieka Šarla Bodlēra daiļradi. Studiju laiks ļāva
iemīlēt Parīzi kā kultūras pilsētu,
franču valodu un literatūru. Pie-

nākums pret ģimeni jauno, apdāvināto meiteni sauca uz mājām.
Pēc gada sākās Pirmais pasaules karš un Stērstu ģimene devās
bēgļu gaitās. Latvijai nozīmīgo
laiku 1918. gada rudenī E. Stērste
sagaida, strādājot skolotājas darbu Rīgā. Neilgi pēc Latvijas valsts
izveides, 1921. gadā mūžībā aiziet
tēvs. Cik svarīgs un apbrīnots bijis
tēvs liecina vairāki Elzas stērstes
literārie darbi, īpaši biogrāfiskais
romāns „Andreja Zīles dzīve”, kur
atspoguļots Andreja Stērstes dzīves
gājums.
Šajā laikā mīlestība saved kopdzīvē ar tolaik jau pazīstamo dzejnieku Edvartu Virzu. Abus radošos
garus vienoja dziļa un aizrautīga
interese par franču kultūru un lite-

ratūru. Viņi kopdzīvi
uzsāk ar braucienu
uz Parīzi, kur jaunā sieva iejūtās
gida lomā. Tie bija Elzas Stērstes
laimīgie dzīves gadi, kad viņa sevi
velta darbam, ģimenei un literatūrai. Viņu vienīgais bērns - meita
Amarillis pēc daudzām prombūtnes desmitgadēm atgriezīsies tēva
mājās Salgales pagasta „Billītēs” un
glabās savu vecāku piemiņu. Elza
Stērste „Billītēs” ieguldīja no savas
ģimenes mantoto darba prieku,
dēstot košu puķu dārzu.
1939. gadā publicēja E.Virzas
dzejoli „Baiga vasara”, kurā pravietota Latvijas valsts neatkarības
zaudēšana, taču pats dzejnieks Latvijas okupāciju nepiedzīvoja. Viņa
dzīvesbiedre Elza Stērste pārdzīvo-

ja okupācijas režīma nežēlību. Kā tā
saucamās franču grupas dalībniece
E. Stērste 1951. gadā tika notiesāta
uz 25 gadiem spaidu darbos. Politiskās pārmaiņas deva
iespēju pēc pieciem
gadiem
atgriezties
dzimtenē, taču izsūtījums bija iedragājis E.
Stērstes veselību. Lai
arī literāti uzņēma Latvijas PSR Rakstnieku
savienībā, viņas darbus
publicēja salīdzinoši
maz. Tomēr E. Stērste
turpināja dzejot, tulkot
un konsultēt tulkotājus
no franču valodas. Pavisam kopā
Elza Stērste izdevusi sešas dzejas
grāmatas un vairākas izlases.
Pēc cienījamās dzejnieces un
literātes aiziešanas mūžībā 1976.
gadā, mazmeita Anna Žīgure
turpināja dzimtas literārās tradīcijas, turot augstā godā un gaišā
piemiņā vectēva Edvarta Virzas
un vecmāmiņas Elzas Stērstes atstāto literāro mantojumu. Dzejnieces dzīves gājumu un devumu
latviešu literatūrā var iepazīt Annas Žīgures, biogrāfiskajā romānā „Marselīne. Elza Stērste. Dzīves dzeja”.

Aigars Stillers, Ozolnieku novada
muzeju krājumu glabātājs
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Ānes jaunie
bokseri izcīna
zeltu un sudrabu
Janvāra beigās Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolā norisinājās Daugavpils atklātais čempionāts boksā, kur piedalījās 110
bokseri no piecām valstīm. Dažādās svara kategorijās par uzvarām
cīnījās skolēnu, junioru un jauniešu
vecuma grupu pārstāvji. Ozolnieku novada boksa kluba treneris
Aleksandrs Knohs kopā ar saviem
audzēkņiem no čempionāta atgriezās ar zelta, sudraba un bronzas

medaļām. Tās
izcīnījuši pieredzējušā trenera
audzēkņi, kuri
trenējas sporta kompleksā
„Mālzeme”.
Ozolnieku novada bokseri lepojas
ar gūtajiem rezultātiem. 1. vietu izcīnīja Markus Tenčs un Artūrs Ivanovs, bet godpilno 2. vietu - Daniila
Tenčs un Dmitrijs Žoida. Ozolnie-

Darjai Čerņikovai
sudrabs džudo
turnīrā
„Tallin Judo
Cup 2015”

ku boksa klubs atrodas Ānē, sporta
kompleksā “Mālzeme”. Treniņi pie
Aleksandra Knoha deklarētajiem
Ozolnieku novada bērniem un jauniešiem ir bez maksas.

Novada basketbolistes aizvada spēli
Ozolniekos
Ozolnieku
Sporta
nams
8. februārī viesmīlīgi uzņēma
Latvijas maksibasketbola 23. čempionāta pirmo spēli
šajā gadā starp Rīgas komandu
“Zemgales Zeltenes” un Jelgavas novada sieviešu komandas
basketbolistēm. Mājinieku komandā ar pretiniecēm cīnījās arī
Ozolnieku novada iedzīvotājas
Gaida Iļjučonoka (kopbildē 4.
no labās) un Inta Ozola (kopbildē 10. no labās). Abas novadnieces basketbolu spēlē jau vairāk
nekā 25 gadus.
Sākot no 1985.gada, Gaida
Iļjučonoka ilgus gadus spēlējusi
Ozolnieku basketbola komandā
dažādās Jelgavas rajona, republikas Vārpas čempionāta, Jelgavas
Mūzikas skolas kausa un citās
sacensībās, aizstāvot Ozolnieku
novada godu basketbola laukumā. Sportiste 2012. gadā saņēma
Ozolnieku novada lepnuma balvu
par sasniegumiem basketbolā,
bet 2013. gadā Turīnā (Itālijā)

bija viena no basketbolistēm,
kura izcīnīja zelta medaļu World
Masters Games jeb Pasaules veterānu olimpiādē.
“Latvijas maksibasketbola 23.
čempionāta apvienotajā grupā
(45+ un 50+) šobrīd par uzvaru
cīnās 5 komandas. Mūsu pretinieces “Zemgales Zeltenes” bija
gana spēcīgas, jo Rīgas komandā
spēlē arī bijušās TTT komandas
spēlētājas. Pirmā apļa spēlē Jelgavas novada basketbolistes uz-

varēja ar 18 punktu pārsvaru, bet
šoreiz piedzīvojām sāpīgu zaudējumu,” stāsta G. Iļjučonoka.
Basketbola turnīrā ir sācies otrais spēļu aplis. Turnīrs beigsies
maijā, kad tiks noskaidrotas čempionu komandas. Basketbolistes
pateicas Ozolnieku Sporta centram par atsaucību, atvēlot telpas
spēlei un ļaujot basketbolam “iespraukties” starp svarīgām volejbola mājas spēlēm.

Solvita Cukere

Uzvaras skolēnu sporta spēlēs “Drošie un veiklie”
Aktīvs dzīvesveids bērniem aizsākas
ģimenē, turpinās pirmskolas izglītības
iestādē un skolā. Sporta nodarbībās vērojams sportisks azarts, kas palīdz attīstīt
gribu, grūtību pārvarēšanu un darbību
komandā. Veidojot skolas komandu
jaunākā vecuma grupā, to ņemām
vērā. Jelgavas un Ozolnieku novadu 48.
skolēnu sporta spēļu «Drošie un veiklie
veiklie» sacensībām izveidotā komanda
bija sportiska, draudzīga, azartiska,
izpalīdzīga un iecietīga. Visas minētās
īpašības palīdzēja sacensībās izcīnīt

zelta un sudraba medaļas, kā arī iespēju
piedalīties Zemgales reģiona sporta
spēlēs, kas sāksies martā Bauskā.
Zelta medaļas ieguva Salgales pamatskolas komanda - Karīna Vāciete,
Anna Linda Dzene, Viktorija Mihailova, Elīna Bižāne, Saiva Fišmeistare,
Eduards Kārkliņš, Nauris Gailis,
Edgars Stoļarovs, Roberts Orbidāns,
Jānis Laumanis, sporta skolotāja
Anita Ūvena, Ozolnieku vidusskolas
komandā, kas ieguva 2. vietu un
sudraba medaļas, startēja - Annija

Beire, Sigita Vīnava, Eva Vīnava,
Megija Grundmane, Sintija Jermacāne, Kārlis Strautnieks, Roberts Lācis,
Gustavs Iļjučonoks, Ingus Iļjučonoks,
Edgars Markovs, sporta skolotājas
Marina Cīrule, Rasma Skruļa.
Uzvaras mudina turpināt nodarboties ar sportu ikdienā, lai gūtu
panākumus dažādās sacensībās.
Apsveicam un novēlam panākumus
arī turpmāk!
Skolotāja Rasma Skruļa, Ozolnieku
vidusskolas sporta skolotāja

Noskaidroti novusa turnīra čempioni
Ja Ozolnieku novada novusa komandas izlases dalībnieki – Gunārs
Balodis, Edgars Vītiņš, Mārtiņš
Veilands un Juris Naglis – nenostātos spartakiādes novusa spēles
reitinga tabulas priekšgalā, būtu pat
aizdomīgi vai arī izlases komanda
būtu jāsāk papildināt ar jauniem dalībniekiem. Šie vīri savu meistarību
novusa spēlē pierāda gadu no gada.

Blakus kungiem par uzvarām cīnījās
arī dāmas, no kurām pirmo četrinieku veidoja Silvija Salmiņa, Brigita
Gailāne, Irēna Leitēna un Una Tiliba.
Divu dienu ilgajās cīņās novusa lielmeistariem tomēr pienācās
izjust papildus spriedzi, jo nospēlēt
neizšķirti vai arī zaudēt kādu partiju
amatieriem ir diezgan sāpīgi. Tas
parāda to, ka šādas sacensības ceļ
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vietējo iedzīvotāju meistarību, un novadnieki ir iecienījuši novusa spēli.
Kopvērtējumā 1. vieta “Centra” komandai, 2. vieta “Ozokalna” komandai, 3. vieta “Salgalei” un 4. vieta
“Kauguriem”. Tālāk seko “Aizupes”
un “Ezermalas” ar divu dalībnieku
ieskaitēm. Nepiedalījās “Tetelāne”
un “Brankas”.
Irēna Leitēna, sacensību sekretāre

7. februārī Igaunijas galvaspilsētā Tallinā notika starptautiskais
džudo turnīrs „Tallin Judo Cup
2015”, kas šogad ir iekļauts
reitinga turnīru sarakstā vecuma
grupā U-18.
Kopā sacensībās piedalījās vairāk nekā 500 dalībnieku no
55 klubiem - Igaunijas, Somijas,
Polijas, Krievijas, Lietuvas, Latvijas, Baltkrievijas un Ukrainas.
Ozolnieku novada Ānes iedzīvotāja Darja Čerņikova vecuma grupā
U-18 izcīnīja 2. vietu un līdz ar to
saņēma reitinga punktus dalībai
Eiropas Čempionātā, kas  notiks
šovasar Bulgārijā un EYOF - Eiropas Jaunatnes vasaras olimpiādē. Apsveicam Darju Čerņikovu,
viņas treneri Marinu Mazuri un
vēlam veiksmi nākamajos atlases
turnīros!
Solvita Cukere

Ozolnieku novada Daudzbērnu
ģimeņu biedrība
aicina piedalīties
Sportiskā
saliedēšanas
pasākumā 6. aprīlī
plkst. 11:00
Ozolnieku Sporta centrā.
Lūgums pieteikties
pasākumam pa tālruni
29559867 vai uz e-pastu:
daudzberni@ozolnieki.lv

«Ozolnieku Avīze»
Metiens – 3500 eks.
Iznāk reizi mēnesī.
Reģistrācijas nr. 00702098
Izdevējs: Ozolnieku novada dome
Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki,
Ozolnieku novads, LV-3018
Redaktore: Solvita Cukere
Tālr. 29448482
e-pasts: avize@ozolnieki.lv
Iespiests: SIA «Jelgavas tipogrāfija»
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Ozolnieku Avīzi» obligāta.
Par rakstos minētajiem faktiem
atbild autors.
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ziņojumu dēlis
Mīļi sveicam
marta jubilārus!
Marijai Mihaiļukai - 90
Valentīnu Kutkovsku
Ideju Petkunu
Ausmu Štromani
Raimondu Trēdi
Lūciju Platmalnieci
Gunāru Safonovu
Valteru Buntroku
Alfonu Černovski
Valēriju Ivanovu
Āriju Kundrātu
Lidiju Zolotarjovu
Valentīnu Račiku
Tamaru Čerņecku
Edgaru Dreimani
Nikolaju Ivanovski
Mariju Šmiti
Ausmu Vītolu
Aleksandru Ģēveli
Lolitu Andžāni

Ozolnieku Tautas nams
martā ielūdz
4. martā plkst. 10:30 un 14:00 „Valmieras kinostudijas” izrāde bērniem
„Dusmīgie putni”. Sportiski aizraujošs un muzikāls piedzīvojums starp diviem
nesamierināmiem pretiniekiem – putniem un zaļajām cūkām. Ieeja: € 3.00.

Noslēdzas vakara sarunas/lekcijas

5. martā plkst. 18:30 Numeroloģija – atbildes uz jautājumiem… 2. daļa
Sarunas vadīs stāstnieks Uģis Kuģis (Uģis Livzenieks), vēdiskās filozofijas pasniedzējs
un vēdiskās psiholoģijas konsultants, ajūrvēdas pavārs.
Dalības maksa € 4.00.
7. martā plkst. 19:00 Koncerts „Mīl visa pasaule” kopā ar dziedātājiem Žoržu Siksnu,
Kasparu Antesu un pianistu Anatoliju Livču (pasākums pie galdiņiem).
Plkst. 21:00 Balle. Koncerts un balle: € 8.00.
Tikai koncerts: € 7.00, € 6.00, senioriem € 5.00. Tikai balle: € 6.00.
11. martā plkst. 19:00 Ozolnieku novada amatierteātra izrāde Liāna Helmane
„Rudens dārzs”. Izrāde trīs cēlienos. Lugas darbība norisinās 1949. g. septembrī, nelielā
pilsētiņā Meksikas jūras līča krastā… Režisore Dace Vilne.
Ieeja: € 3.00, pensionāriem € 2.50.
12. martā 17:00 Senioru sieviešu dienas svētku sarīkojums.
Programmā - dejas ar Ingūnu Lipsku un Jelgavas senioru deju grupas „Rudens rozes”
priekšnesumi. Dalības maksa: € 1,00. Pieteikties domē pie Zeltītes Skrabes. Omulībai līdzi
jāņem groziņš.
28. martā plkst. 18:00 aizraujoša komēdija „Padomi precētiem pāriem” ar aktrisi
Zani Burnicku, aktieri un režisoru Kārli Anitenu (Luidži) un psihoterapeiti Ainu Poišu.
Ieeja: € 6.00, € 7.00, € 8.00.
Uzmanību! Ozolnieku Tautas nama kases darba laiks O. T. C. P. no plkst. 16:00 – 20:00
Biļešu iepriekšpārdošana TN kasē un bilesuparadize.lv.
Info: www.ozolnieki.lv/kultura/tautasnams. T. 63050144, 26525350

8. martā plkst. 16:00
Ānes kultūras nams aicina uz grupas
„TirkizBand” svētku koncertu.
Ieeja bez maksas.

Ozolnieku novada pašvaldība aicina darbā
strādnieku. Priekšroka pretendentiem ar B kategorijas auto vadītāja apliecību. Pieteikšanās
līdz 20.martam pie Saimniecības daļas vadītāja,
tālrunis 29342722.

OZO hallē martā
Masu slidošana
1.martā Ģimenes stunda plkst. 16.15
plkst. 18.45
		
2.martā plkst.15.45
6.martā plkst.16.15
7.martā plkst. 19.15
8.martā Ģimenes stunda plkst. 15.00
plkst. 16.45
		
9.martāplkst.15.45
13.martā plkst.15.45
14.martā plkst. 16.00
15.martā Ģimenes stunda plkst. 15.00
plkst. 18.00
		
16.martā plkst.15.45
20.martā plkst.15.45
21.martā plkst. 14.00
.
22.martā Ģimenes stunda plkst. 15.00
plkst. 18.00
		
23.martā plkst. 15.45

Ozolnieku Tautas nams aicina pieteikties
Eiropas senioru deju grupā!
Iespēja dejot bez pāra, gan dāmām, gan kungiem!
Repertuārā pasaules un balles dejas.
Pirmā tikšanās 19. martā no plkst.16:00 – 18:00
Vadītāja Lauma Zeltiņa, t. 25215290

Ozolnieku Tautas namā
uzsāk darbību bērnu un jauniešu
TEĀTRA STUDIJA
Aicinām pieteikties:

Pasākumi Salgales pagastā

 Bērnus no 7 – 12 gadiem

28. martā plkst. 15:00 Garozā,
pakalpojumu centra „Eži” 2. stāvā, bibliotēkā un zālē – Zigrīdas Cīrules
gleznu izstādes „Ziedi dvēselei” atklāšana.
5. aprīlī plkst. 13:00
Lieldienu pasākums pie Garozas pamatskolas
Uz jautrām atrakcijām aicina Lieldienu zaķis un “Kāruma” vārna.
Darbosies piepūšamā atrakcija un radošās darbnīcas.
Uz pasākumu kursēs autobuss.
Lūdzu iepriekš pieteikties pa tālr. 29109265 (Anda Plikša)

 Jauniešus no 13 – 18 gadiem
Pirmā tikšanās reize 5. martā
plkst.15:00 Ozolnieku Tautas namā
Teātra nodarbībām
pieteikties tālr. 20311974 vai
tautasnams@ozolnieki.lv

Aizsaulē
aizgājuši
Ozolnieku Mūzikas
skola aicina uz
Pavasara koncertiem
Ozolnieku Tautas namā

9. martā plkst.18.30 jaunāko klašu audzēkņu koncerts;
30. martā plkst.18.30 - Ozolnieku Mūzikas skolas
un Dobeles Mūzikas skolas kolektīvu koncerts;
1. aprīlī plkst.18.30 - 1. klases audzēkņu koncerts.

Ozolnieku Sporta centra pasākumi martā
Datums
01.03.2015.
07.03.2015.
15.03.2015.
21.03.2015.
29.03.2015.
31.03.2015.

Plkst.
13.00
10.00
11.00
11.00
11.00
19.00

Sporta pasākumi
Latvijas čempionāts volejbolā, Pirmā līga VK Ozolnieki pret VK Valka
“Ozolnieku Olafa kauss” Starptautiskas sacensības daiļslidošanā
Ozolnieku novada 6. spartakiāde Galda teniss
Ozolnieku novada 6. spartakiāde Šaušanas sacensības (ar lāzeri)
Ielūdz Ozolnieki Skriešanas seriāla 1. kārta
Ozolnieku novada 6. spartakiāde Basketbols (trīs otrdienas pēc kārtas)

Sporta dzīves notikumiem Ozolnieku novadā tagad var sekot arī sociālajos tīklos: facebook, draugiem.lv un twitter.

Albīna Sokolova
Jānis Vidovskis
Romualds Rudņicks
Māris Bluķis
Ilga Jaks
Edgars Gabrāns
Veronika Orlovska
Leonīds Ivans Ježovs
Leons Viļums
Edgars Bruno Popovs
Leonīds Mazurskis
Valdis Bergmanis
Gotfrīds Jumiķis
Austra Ozola
Arvīds Krimmelis
Lūcija Leja
Laimonis Ķempelis
Ženija Tiltiņa
Veronika Orupa
Marija Lasmane

1929
1951
1951
1938
1927
1959
1939
1929
1950
1937
1957
1940
1922
1928
1942
1931
1930
1922
1926
1924

