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ar saknēm novadā

Pie barikāžu atceres ugunskura silda
gaišas atmiņas

Drēgnajā 20. janvāra
novakarē, pieminot pirms
vairāk nekā 20 gadiem
bojāgājušos un atceroties tā laika trauksmainos
vēstures pavērsienus, novadnieks un barikāžu notikumu dalībnieks Māris
Ainārs, uzrunājot klātesošos, uzsvēra: „Var teikt, ka
liktenis par spīti piedzīvotajām grūtībām tomēr bijis
labvēlīgs tiem cilvēkiem,
kuriem bija lemts izdzīvot
barikāžu laiku 1991. gada
janvārī, kad sāka strauji
brukt lielā padomju impērija, un mums bija iespēja
un arī laime cīnīties par brīvu un neatkarīgu Latviju.
Vēlos pieminēt mūsu drosmīgos novadniekus, kuri
aktīvi līdzdarbojās tālajos
janvāra notikumos. Īpaši
jāuzteic mūsu novadnieks
Einārs Zalcmanis, kurš barikāžu notikumos pavadīja
visilgāko laiku – 14 dienas.
Diemžēl šo notikumu aculiecinieku ar katru gadu

paliek arvien mazāk, tāpēc
ir tik svarīgi pie atmiņu
ugunskura, malkojot tēju,
šos varoņu stāstus nodot
saviem bērniem un mazbērniem.”
„Mums – notikumu

dalībniekiem – ir svarīgi
gadu no gada tikties un
kopīgi atcerēties piedzīvoto. Ir svarīgi to vēlreiz
pārrunāt un paraudzīties
uz šodien pasaulē notiekošo no cita skatu punkta,” pārdomās dalās novadnieks Gunārs Barups.
„Šī neticamā tautas
vienotība un nevardarbī-

gā pretošanās deva pretsparu okupācijas varai,
jo pasaule pauda atbalstu
mūsu neatkarībai. Tomēr
nedrīkstam aizmirst, ka
Padomju Savienības klātbūtne bija jūtama – pa
Rīgu braukāja tanki. Tika
nobloķēts Latvijas Televīzijas signāls, un notiekošo
cilvēki uzzināja no Latvi-

jas Radio ziņām. Mūsu
tauta nedrīkst aizmirst, ka
barikāžu laikā Rīgā dzīvību zaudēja septiņi cilvēki
un ievainoti tika četrpadsmit. Glabāsim šos cilvēkus gaišā piemiņā,” ir
pārliecināti barikāžu notikumu dalībnieki.
„Mēs izcīnījām brīvu
Latviju un bez barikādēm

tas nebūtu iespējams.
Šis laiks Latvijas vēsturē
ierakstīts ar dzīvām un
patiesām cilvēku emocijām
un nesavtīgu, saliedētu darbību, lai nosargātu Latvijas
valsts neatkarību. Tās ir
mums dārgas atmiņas, ko
glabājam savās sirdīs pastāvīgi,” uzsver Māris Ainārs.
Solvita Cukere

Teteles pamatskolā pēc siltināšanas samazinās tēriņi Aktualizēti
2014. gadā Teteles pamatskolā tika realizēts
projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai Ozolnieku novada pašvaldības Teteles pamatskolā” Nr. KPFI-15.3/117.
Projekta mērķis - uzlabot Ozolnieku novada Teteles pamatskolas
ēkas energoefektivitāti un
samazināt CO2 emisiju,
veicot sekojošus pasākumus - ēkas sienu un cokola
siltināšanu, pagraba griestu siltināšanu, ēkas jumta
pārseguma
siltināšanu,
fiziski novecojušo durvju
un logu nomaiņu. Plānotais siltumenerģijas ietaupījums – 186 022 kWh/
gadā, CO2 ietaupījums -

37.39 t/gadā. Projekta kopējās izmaksas paredzētas
EUR 278866.77 apmērā,
no tām 33,86%, - KPFI finansējums.
Šo
veikto
darbu
rezultātā visas skolas
telpas ir kļuvušas siltākas,
mainījies skolas ārējais
izskats. Skolas galvenā
ieeja
arī
piedzīvojusi
pārmaiņas – tā kļuvusi
gaišāka,
plašāka
un
drošāka.
Jumta maiņas rezultātā
mūs vairs nebaida spēcīgs
vējš un lietus, lieli sniegi
un krītošas lāstekas, kas
katru gadu radīja nopietnas problēmas.
Tik plaši un nopietni
renovācijas darbi veikti
pirmo reizi skolas pastā-

novada
attīstības
plānošanas
dokumenti

vēšanas vēsturē. Skolas
siltināšanas rezultātā šoziem vidēji mēnesī tiek ieekonomēti 1200 m3 gāzes
jeb 21%.
Pavasarī
turpināsies
skolas apkārtnes labiekārtošanas darbi.

Skolas kolektīvs, skolēni un viņu vecāki pateicas
Ozolnieku novada pašvaldībai un Būvvaldei par
šajā projektā ieguldītajiem
līdzekļiem un enerģiju.

Jeļena Žoide, Teteles
pamatskolas direktore

Janvāra domes sēdē tika
apstiprināti
aktualizētie
Ozolnieku novada attīstības
programmas 2012. - 2018.
gadam pielikumi Investīciju plāns un Rīcības plāns,
kuros iekļautas plānotās
investīcijas tuvāko trīs gadu
periodam. Plānotie projekti tiks īstenoti atkarībā no
pieejamā pašvaldības budžeta līdzekļu un ES fondu
finansējuma. Minētie dokumenti apskatāmi mājas
lapas www.ozolnieki.lv sadaļā Pārvalde – Plānošanas
dokumenti.
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aktualitātes

janvāris 2015
Janvāra sēdē
Ozolnieku novada
dome nolēma:

1. Apstiprināt 2014. gada pa-

matbudžeta izpildi un speciālā
budžeta izpildi.
2. Apstiprināt Ozolnieku novada
pašvaldības iestāžu štatu sarakstu
2015. gadam.
3. Apstiprināt Ozolnieku novada
Attīstības programmas 2012.2018. gadam aktualizētos pielikumus: Rīcības plānu un Investīciju
plānu.
4. Apstiprināt Ozolnieku novada
domes saistošos noteikumus „Grozījumi Ozolnieku novada domes 2010.
gada 19. janvāra saistošajos notei-

kumos 4/2010 „Par pašvaldības
nodevu būvatļaujas saņemšanai”.
5. Veikt grozījumus Ozolnieku
novada Būvvaldes sniegto maksas
pakalpojumu cenrādī.
6. Papildināt Ozolnieku novada
domes 2014.gada 14.oktobra
lēmumu Nr.5. (protokols Nr.10)
„Par brīvpusdienu nodrošināšanu
Ozolnieku novada izglītības iestādēs Ozolnieku novadā deklarētiem
izglītojamiem”.
7. Atcelt Sidrabenes pagasta
padomes 2008. gada 26. marta
lēmumu Nr. 4.4. (protokols Nr.3)
„Par ceļa slēgšanu”.

PAZIŅOJUMS

Ozolnieku novada pašvaldības izsludinātajā skiču konkursā Ozolnieku
atpūtas parka izveidei tika iesniegti septiņi piedāvājumi. Ar piedāvājumiem variet iepazīties www.ozolnieki.lv sadaļā Sabiedrība – Sabiedrības
līdzdalība no 28.janvāra.

Grozījumi Ozolnieku novada domes 2012. gada
11. decembra saistošajos noteikumos Nr. 14/2012
“Par Ozolnieku novada pašvaldības sociālajiem
pabalstiem”
APSTIPRINĀTS ar Ozolnieku novada domes 2014. gada 09. decembra lēmumu (prot. Nr. 4)
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto daļu un piekto daļu, Ministru kabineta
2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu” 19.4. apakšpunktu,
Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 550 ”Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību”
15. punktu, Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1036
„Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 pantu

Izdarīt Ozolnieku novada domes 2012. gada
11. decembra saistošajos noteikumos Nr.
14/2012 „Par Ozolnieku novada pašvaldības
sociālajiem pabalstiem” šādus grozījumus:

ar dzīvojamās telpas īri un lietošanu, bet ne
vairāk kā 55,00 eiro mēnesī, pamatojoties uz
maksājumus apliecinošiem dokumentiem par
veiktajiem maksājumiem.”

Papildināt noteikumu tiesisko pamatojumu ar
sekojošu tiesību normu:
„likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 25.2 pantu”.

Izteikt noteikumu 34.1., 34.2. un 34.3. apakšpunktus sekojošā redakcijā:
„34.1. no trūcīgām ģimenēm, kurās ir
darbspējīgas personas, un ģimenes ienākumi
mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz
128,06 eiro mēnesī, pabalsta izmaksas
periods ir atbilstošs periodam līdz mācību
semestra beigām;
34.2. no ģimenēm, kurās nav darbspējīgu
personu un ģimenes ienākumi mēnesī uz
vienu ģimenes locekli nepārsniedz 60% no
valstī noteiktās minimālās mēneša darba
algas, pabalsta izmaksas periodu nosakot līdz
mācību semestra beigām;
34.3. kuri dzīvo aizbildņu ģimenēs un kuru
ģimenes ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes
locekli nepārsniedz 60% no valstī noteiktās
minimālās mēneša darba algas, pabalsta
izmaksas periodu nosakot līdz mācību semestra beigām.”
Izteikt noteikumu 35. punktu sekojošā
redakcijā:
„35. Pabalstu ēdināšanai skolā, sedzot
ēdināšanas izmaksas 50% apmērā, piešķir
skolēniem no ģimenēm, kurās ir darbspējīgas
personas, un ģimenes ienākumi mēnesī uz
vienu ģimenes locekli ir no 128,07 eiro līdz
60% no valstī noteiktās minimālās mēneša
darba algas, pabalsta izmaksas periodu nosakot līdz mācību semestra beigām.”
Izteikt noteikumu 51.1. un 51.2. apakšpunktus sekojošā redakcijā:
„51.1. bērniem no trūcīgām ģimenēm, kuru
ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli ne-

Izteikt noteikumu 6.1. un 6.2. apakšpunktus
sekojošā redakcijā:
„6.1. ģimenes locekļu (personas) īpašumā
esošā lauksaimniecībā izmantojamā zeme
līdz 5 ha platībā vai mežs - līdz 5 ha platībā,
(kopā ne vairāk kā 5 ha platībā), viena garāža;
6.2. viena automašīna, kas ģimenes (personas) īpašumā ir ilgāk par 12 mēnešiem, viena
piekabe, viens traktors, viens motocikls, viena
laiva (izņemot kuterus, jahtas)”.
Papildināt noteikumu 16. punktu ar 16.12. un
16.13. apakšpunktiem sekojošā redakcijā:
„16.12. pabalsts aizbildnim;
16.13. pabalsts aizgādnim.”
Izteikt noteikumu 19. punktu sekojošā
redakcijā:
„19. Pabalsts tiek piešķirts 214,00 eiro
apmērā par pabalsta pieprasītāja faktisko
dzīvesvietu, kas atrodas novada administratīvajā teritorijā.”
Izteikt noteikumu 30. punktu sekojošā
redakcijā:
„30. Bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis
bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes
iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, no
dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz
24 gadu vecuma sasniegšanai tiek piešķirts
dzīvokļa pabalsts izdevumiem, kas saistīti

pārsniedz 128,06 eiro, ja uz viņiem neattiecas
Ministru kabineta 17.12.2013. noteikumu Nr.
1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un
finansēšanas kārtība” 11.11. apakšpunktā
minētie gadījumi;
51.2. bērniem no ģimenēm, kurās nav darbspējīgu personu un ģimenes ienākumi mēnesī
uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 70% no
valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, ja uz viņiem neattiecas Ministru kabineta
17.12.2013. noteikumos Nr. 1529 „Veselības
aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” 11.11. apakšpunktā minētie gadījumi.”
Izteikt noteikumu 52. punktu sekojošā
redakcijā:
„52. Pabalsti audžuģimenei tiek piešķirti ģimenei vai personai, kas ieguvusi audžuģimenes
statusu un ar kuru Ozolnieku novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu par bērna ievietošanu
audžuģimenē:
52.1. pabalsta apmērs viena bērna uzturēšanai, kurš ar Ozolnieku novada bāriņtiesas
lēmumu ir ievietots Ozolnieku novada teritorijā
deklarētā audžuģimenē, ir 350,00 eiro mēnesī;
52.2. pabalsta apmērs viena bērna uzturēšanai, kurš ar Ozolnieku novada bāriņtiesas
lēmumu ir ievietots citas pašvaldības teritorijā
deklarētā audžuģimenē, ir 250,00 eiro mēnesī;
52.3. pabalsta apmērs par audžuģimenes

pienākumu pildīšanu ir 50,00 eiro mēnesī,
neatkarīgi no audžuģimenei audzināšanā
nodoto bērnu skaita;
52.4. vienreizējs materiāls pabalsts bērna
apģērba un mīkstā inventāra iegādei, atbilstoši
bērna vajadzībām, tiek izmaksāts 143,00
eiro apmērā katram bērnam; pabalsts var
tikt aizstāts ar apaviem, apģērbu u.c. bērnam
nepieciešamām lietām.”
Papildināt noteikumus ar 52.1 punktu sekojošā redakcijā:
„52.1 Pabalsts aizbildnim tiek piešķirts
personai, kura ar Ozolnieku novada bāriņtiesas
lēmumu ir iecelta par aizbildni, par katru
bērnu, kurš nodots aizbildņa aprūpē, un pabalsta apmērs viena aizbildnībā nodotā bērna
uzturēšanai ir 30,00 eiro mēnesī.”
Papildināt noteikumus ar 52.2 punktu sekojošā redakcijā:
„52.2 Pabalsts aizgādnim tiek piešķirts
personai, kura ar Ozolnieku novada bāriņtiesas
lēmumu ir iecelts par aizgādni personai ar ierobežotu rīcībspēju, par katru aizgādnībā esošu
personu, kura ir deklarēta Ozolnieku novadā:
52.21. pabalsta apmērs par aizgādņa pienākumu pildīšanu, ja aizgādnībā esoša persona
nedzīvo specializētajā aprūpes centrā vai
ārstniecības iestādē, ir 30,00 eiro mēnesī;
52.22. pabalsta apmērs par aizgādņa pienākumu pildīšanu, ja aizgādnībā esoša persona
dzīvo specializētajā aprūpes centrā vai ārstniecības iestādē, ir 15,00 eiro mēnesī.”

Saistošo noteikumu Nr.14/2013 „Grozījumi Ozolnieku
novada pašvaldības 2012.gada 11.decembra saistošajos
noteikumos Nr.14/2012 „Par Ozolnieku novada
pašvaldības sociālajiem pabalstiem”
paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir paplašināt personu
loku, kas var pretendēt uz trūcīgas personas (ģimenes) statusu, finansiāli atbalstīt pilngadību sasniegušu bāreni un bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc ārpusģimenes aprūpes līdz
24 gadu vecumam saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 25.2 pantu, kā arī realizēt pašvaldības
brīvprātīgo iniciatīvu, finansiāli atbalstot audžuģimenes, aizbildņus un aizgādņus.

2. Īss projekta satura izklāsts

Ar saistošo noteikumu grozījumiem precizēts noteikumu
6.punkts, palielinot lauksaimniecības zemes un mežu
īpašumu platību, ko neuzskata par īpašumu, vērtējot atbilstību
trūcīgas personas (ģimenes) statusam, un 19.punkts, paplašinot personu loku, kam piešķirams mājokļa pabalsts apkures
izdevumu daļējai segšanai. Noteikts dzīvokļa pabalsta apmērs
mēnesī bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku
gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai
pie aizbildņa, no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz
24 gadu vecuma sasniegšanai, pieņemot, ka izīrējamā platība
ir 20 kv.m.:
- apsaimniekošanas maksa – 0,23 euro par 1 m2;
- par gāzi – 1 m3;
- par elektroenerģiju – 50 kWh;
- par apkuri vai siltumenerģiju – 1,94 euro par 1 m2
- par auksto ūdeni un kanalizāciju -2 m3
- par sadzīves atkritumu izvešanu – 2,00 euro.
Noteiktas papildus garantijas audžuģimenēm: pabalsts viena
bērna uzturēšanai –250,00 vai 350,00 euro mēnesī, kā arī
pabalsts par audžuģimenes pienākumu pildīšanu – 50,00
euro mēnesī. Ieviesti jauni pabalstu veidi: pabalsts aizbildnim
– 30,00 euro mēnesī viena bērna uzturēšanai, un pabalsts
aizgādnim – 15,00 vai 30,00 euro mēnesī.

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

2015.gada budžetā papildus nepieciešami finanšu līdzekļi:
- pabalsti personām, kuras atzītas par trūcīgām, palielinot tām
piederošo zemes un mežu platības, kas netiek ņemtas vērā
izvērtējot atbilstību statusam – papildus līdz 6420,00 euro;
- dzīvokļa pabalstam – papildus līdz 9240,00 euro;
- audžuģimenes pabalstiem – papildus līdz 2000,00 euro;
- aizbildņa pabalstam – līdz 9000,00 euro;
- aizgādņa pabalstam – līdz 3000,00 euro.

5.Informācija par administratīvajām procedūrām

Nav attiecināms

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav organizētas.

Administratīvajām procedūrām tiek pakļauta lēmuma pieņemšana, izpildes administrēšana un pārsūdzēšana.

Pēteris Veļeckis, Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs

janvāris 2015

Baudot ziemas priekus, domāsim Izmaiņas
veselības
par savu un bērnu drošību
Ziemā varam izbaudīt dažādus
ziemas priekus – slidošanu, slēpošanu, zemledus makšķerēšanu,
sniegavīru celšanu un jautru pikošanos ģimenes lokā. Bet tas ir arī
laiks, kad esam pakļauti lielākam
riskam iegūt dažādas traumas.
Mediķi brīdina, ka ziemas sporta veidi, kā arī parasta vizināšanas
no kalniņa var kļūt par šādu traumu izraisītājiem, jo bērni ir aktīvi
un ziņkārīgi. Vecāku norādījumi
būt piesardzīgam, visticamāk, tiks
piemirsti. Vislabākais risinājums
šajā gadījumā būs ķiveres iegāde.
Labāk to iegādāties kopā ar bērnu,
lai ķivere viņam patiktu, un viņš to
labprāt valkātu.
Liela nozīme veselības saglabāšanā ir pareizi izvēlētām drēbēm. Vislabāk ģērbties kārtās. Apakšā izvēlies
vilnas jaku vai džemperi, siltas bikses
un zeķes, kas elpo un aiztur ķermeņa
siltumu! Virsdrēbēm jābūt mitrumu
necaurlaidīgam slēpošanas kostīmam vai kombinezonam. Ja rotaļas
vai sporta nodarbības paredzētas tālāk no mājas, noteikti līdzņemšanai
jāsagatavo termosā silta tēja.
Glābēji brīdina, ka grāvji, dīķi,
upes, ezeri, un citas ūdenskrātuves ir vietas, kurās jāievēro īpaši
piesardzības pasākumi, lai izvairītos no nelaimes gadījumiem
un neielūztu. Aizliegts staigāt pa
ūdenstilpnēm, kad ledus saules ie-

Ozolnieku novada
daudzbērnu ģimeņu
biedrība pateicas
pašvaldībai

Izsakām vislielāko pateicību
Ozolnieku novada domei par sniegto
atbalstu Ozolnieku novada
daudzbērnu ģimenēm!
Atbalstītie pabalsti:
pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei: pabalstu piešķir mācību
gada sākumā EUR 30,00 apmērā katram
bērnam, kurš apmeklē vispārējās
izglītības iestādi;
pabalsts vakcinācijai: pabalstu piešķir
līdz EUR 30,00 gadā izdevumu
kompensācijai par profilaktiskajām
potēm bērnam;
pabalsts briļļu iegādei: pabalstu piešķir
līdz EUR 50,00 gadā izdevumu
kompensācijai par briļļu iegādi bērnam.
Ar 2015. gada 1.janvāri finansēta
ēdināšana:
Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības
iestādēs Ozolnieku novada pašvaldības
teritorijā deklarētiem audzēkņiem,
Ozolnieku novada izglītības iestādēs
Ozolnieku novada pašvaldībā deklarētiem
5. līdz 9. klašu skolēniem.
Tādējādi tiek nodrošināta apmaksāta
izglītojamo ēdināšana Ozolnieku novadā
esošās izglītības iestādēs visiem Ozolnieku
novadā deklarētajiem izglītojamajiem no
pirmsskolas līdz 9. klasei, kas ir ļoti liels
atbalsts tieši daudzbērnu ģimenēm!
Ozolnieku novada daudzbērnu ģimeņu
biedrība
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aprūpē
2015. gadā

tekmē sācis kust un ir irdens.
Uzmanīsimies vietās, kur ledus
ir bīstams arī ziemā - kur ietek notekūdeņi, strauti vai iztek gruntsūdeņi, meldrāju un ūdensaugu
vietās, kur ledus pārklāts ar biezu
sniega kārtu, kur tumši un gaiši
plankumi sniega segā, nenorobežotās ledus ieguves vietās un āliņģos,
zemledus makšķernieku iecienītās
vietās! Atcerēsimies par ledus izturību. 5 - 7 cm biezs ledus iztur viena
cilvēka svaru, bet 12- 15 cm biezs
ledus var izturēt grupas svaru. Pārbaudīt ledus izturību var, sitot ar
nūju 2- 3x vienā vietā sev apkārt, ja
tas neplīst un ūdens neparādās, tad
tas ir pietiekoši izturīgs.
Bērniem aizliegts staigāt pa ledu
bez pieaugušo atļaujas un klātbūt-

nes. Ja ledus ir ielūzis, un tu atrodies āliņģī, nekādā gadījumā, cenšoties izkļūt no lūzuma, nedrīkst
ķerties pie ledus šķautnēm vai gulties uz tām. Rokas izplešot sānis,
jābalstās uz ledus un jāsauc pēc palīdzības. Palīdzības sniedzējam lūzuma vietai jātuvojas lienot, un no
attāluma jāpamet cietušajam glābšanas līdzekļi - virve ar mezgliem
vai dēlis. Cietušais pēc iespējas ātrāk jānogādā siltā vietā, ķermenis
jāieģērbj sausās drēbēs un jāsasilda
pakāpeniski, dodot karstu tēju.
Ja kāds ielūzis ledū un slīkst, tad
jāmeklē palīdzība, saucot palīgā
pieaugušos, jāpiesaista citu cilvēku
uzmanība un nekavējoties jāziņo
glābšanas dienestam pa tālruni 112.

Solvita Cukere, sadarbībā VUGD

2015. gads atnesis iedzīvotājiem
svarīgas izmaiņas
Pēc Latvijas Republikas Saeimas
sniegtajiem datiem, Jaunais gads
atnācis ar svarīgām izmaiņām
likumdošanā un nodokļu piemērošanas kārtībā, kas skar visus
iedzīvotājus.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa
(IIN) likme samazinājusies par vienu
procentu – no 24% uz 23%. Vidējo
algu pelnošs strādājošais no IIN
likmes samazinājuma iegūs aptuveni 6 eiro mēnesī jeb 72 eiro gadā.
Strādājošie var rēķināties ar lielāku
minimālo algu – 360 eiro apmērā
līdzšinējo 320 eiro vietā. Kopā ar IIN
likmes samazinājumu tas minimālās
algas saņēmējam nozīmē nepilnu
30 eiro lielu ieguvumu ik mēnesi jeb
360 eiro gadā.
Ģimenes valsts pabalsta apmērs
noteikts atkarībā no bērnu skaita
ģimenē. Par pirmo bērnu – 11,38
eiro mēnesī, par otro – 22,76 eiro,
par trešo un nākamajiem bērniem
– 34,14 eiro. Šo izmaiņu rezultātā
ģimene ar trīs bērniem ģimenes
valsts pabalstā saņem divreiz lielāku
summu. Savukārt divu bērnu ģimene
– pusotru reizi lielāku summu.

Iedzīvotāji var rēķināties ar lielākiem pabalstiem, jo atcelti līdz šim
noteiktie izmaksu “griesti”. Slimības,
maternitātes, paternitātes, vecāku
un bezdarbnieku pabalsti tiks izmaksāti pilnā apmēra atbilstoši veiktajām sociālajām iemaksām.
2015. gadā pilnā apjomā būs
jūtams ieguvums no jaunās vecāku
pabalstu izmaksas kārtības, kas
stājās spēkā 2014. gada oktobrī
un ir labvēlīga vecākiem, kuri vēlas
palikt mājās līdz bērna pusotra
gada vecumam. Šajā gadījumā
kopējā pabalstos saņemtā summa ir
vislielākā.
Mazo bērnu vecākiem joprojām
tiks nodrošināts valsts atbalsts
pirmskolas izglītības iestāžu rindu
likvidācijai, sniedzot līdz pat
142 eiro lielu valsts mērķa maksājumu. Daudzbērnu ģimenes var
rēķināties arī ar turpmāku netiešo
finansiālo atbalstu, piemēram, nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm
50% apmērā un transportlīdzekļa
ekspluatācijas nodokļa atvieglojumu
20% apmērā.
Solvita Cukere

Lai uzlabotu valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, no 2015. gada
1. janvāra samazināta pacienta
iemaksa par ārstēšanos slimnīcā, samazināts līdzmaksājums
par operācijām stacionārā. Pacienta iemaksa par ārstēšanos
slimnīcā samazināta no 13,52
eiro uz 10 eiro dienā. Tāpat kā
līdz šim, no pacienta iemaksām
atbrīvoti bērni līdz 18 gadu vecumam, grūtnieces, trūcīgas
personas, I grupas invalīdi,
politiski represētie. Pacientiem
ar onkoloģijas un onkohematoloģijas diagnozēm, pacientiem,
kas ārstējas no atkarībām, kā
arī aprūpes slimnīcu pacientiem tiek piemērota samazināta
pacienta iemaksa par ārstēšanos slimnīcā – 7,11 eiro dienā.
No gada sākuma samazināts
arī pacienta līdzmaksājums
par visām valsts apmaksātajām operācijām, kas veiktas
vienā stacionēšanas reizē – no
42,69 eiro uz 31 eiro.
Lai nodrošinātu savlaicīgu
palīdzības sniegšanu onkoloģisko slimību pacientiem,
ar 1. janvāri stājies spēkā nosacījums, ka pirmā onkologa
vai hematologa konsultācija
pacientam ir jānodrošina ne
vēlāk kā 10 darba dienu laikā
no brīža, kad pacients vērsies
ārstniecības iestādē. Konsultācijas saņemšanai nepieciešams
ģimenes ārsta vai speciālista
nosūtījums.
Ir panākts risinājums arī speciālās pārtikas nodrošināšanai
paliatīvā aprūpes kabineta uzskaitē esošajiem bērniem un cistiskās fibrozes kabineta pacientiem. Šī īpašiem medicīniskiem
nolūkiem paredzētā pārtika tiek
apmaksāta no valsts līdzekļiem.
Minētās izmaiņas iekļautas
Ministru kabineta noteikumos
„Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”.
Informāciju par valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem iedzīvotāji var saņemt
zvanot uz Nacionālā veselības
dienesta bezmaksas informatīvo
tālruni 80001234 vai rakstot uz
info@vmnvd.gov.lv .
Māra Āboliņa,
Nacionālais veselības dienests
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darbīgie un talantīgie novadnieki

Bērniem ir jāaug ģimenē

Lai pateiktos 21 novada
ģimenei, kas uzņēmušās
aizbildniecību un sniegušas
nesavtīgu ieguldījumu pieņemto bērnu audzināšanā,
Ozolnieku novada Sociālais
dienests pirmo reizi pulcēja šīs ģimenes vienkopus.
Klātesošos ar muzikāliem
priekšnesumiem iepriecināja
Ozolnieku novada Mūzikas
skolas un Salgales Mūzikas
un mākslas skolas pūšamo
instrumentu spēles audzēkņi.
Ar ģimenēm tikās Latvijas audžuģimeņu biedrības
ilggadējā vadītāja Ilze Golvere: „Par aizbildni kļuvu 29
gadu vecumā, līdzās pašas
bērniem, pieņemot ģimenē
savas māsas četrus bērnus.
Pienāca brīdis, kad sapratu,
ka jādibina biedrība, kur cilvēki ar līdzīgām vajadzībām,
bet atšķirīgu skatījumu, sanāktu kopā un varētu risināt
sev svarīgus jautājumus.”
Vecumnieku novada domes Sociālā dienesta vadītāja
Ina Jankeviča uzsvēra: „Jūs
darāt labu un svētīgu darbu,
jo, pieņemot bērnu savā ģimenē un veidojot ilgtermiņa
attiecības, jūs uzņematies lielu atbildību un rūpes, veidojat šiem bērniem ģimenisko
piederību, audzinot personības, nododiet savas prasmes

un dzīves pieredzi, kļūstot par
atbalstu visā dzīves gājumā.”
Kā informēja Sociālā
dienesta vadītāja Sarmīte
Strode, pašvaldības deputāti ir lēmuši, ka, sākot ar šī gada februāri,
audžuģimenes ik mēnesi
saņems 30 eiro par katru
aizbildnībā esošo bērnu.
Tikšanās ar speciālistiem
rosinās Sociālā dienesta
darbiniekus un aizbildņu
ģimenes tikties un dalīties
arī turpmāk, gūstot savstarpēju iedrošinājumu un
atbalstu.
Vairums ģimeņu pieņēmušas tuvinieku bērnus,
sniedzot viņiem māju sajūtu. „Radu bērniem nav jāaug bērnunamā! Bērni nedrīkst palikt vieni, ja kādu
iemeslu dēļ ir palikuši bez
vecāku aprūpes. Vispirms
izgāju 3 mēnešu aizbildņu
kursus, kur ieguvu zināšanas psiholoģijā un medicīnā, kas vēlāk izrādījās
ļoti noderīgas. Mātes sirdī
pietiek mīlestības visiem,”
uzsver Maija Sergējeva,
kura līdztekus rūpēm par
saviem 4 bērniem ir uzņēmusies atbildību par brāļa
trīs bērniem, kopā lolojot
kuplu saimi - 7 bērnus.
Solvita Cukere

izglītība

Novada jaunieši „kafijo” ar politiķiem

Ozolnieku Mūzikas skolas
audzēkņi gūst pieredzi un
panākumus

Ozolnieku Mūzikas skolas audzēkņiem pērnā gada
nogale un jaunais gada sākums bijis spraigs un skanīgs. Domājot par skolas
lielāko muzikālo kolektīvu
- kora un orķestra muzikālo izaugsmi, cenšamies nostiprināt audzēkņu uzstāšanās pieredzi. Pieņēmām
uzaicinājumus koncertēt
gan Ozolnieku Tautas
nama zālē, gan mūzikas
mīļotājiem Ānes kultūras
namā.
Instrumentālisti
ar populāriem skaņdarbiem kuplināja pasākumus
Branku jauniešu centrā un
aizbildņu ģimeņu tikšanos.
Atbildīgs darbs skolā un
mājās, kā arī gūtā uzstāšanās pieredze ir pamatā
panākumiem konkursos,
kurus 10. janvārī Jelgavā
notikušajā valsts konkursa

II kārtā guvuši Ozolnieku
Mūzikas skolas pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles audzēkņi.
Sacenšoties instrumentu spēlē ar citu Zemgales
reģiona mūzikas skolu audzēkņiem, žūrijas Atzinības rakstus saņēma Kārlis
Vagals (saksofons, 4. klase)
un Kārlis Ozoliņš (eifonijs, 6. klase), bet Renāte
Liepniece (tenorsaksofons,
6. klase) ieguva III vietu un
tiesības pārstāvēt Zemgales reģionu konkursa finālā
Rīgā.
Veiksmīgs starts 17.
janvārī izdevās sitaminstrumentālistiem - III vietu
jaunākajā grupā skanīgi „izsita” Nikolass Klaramunts
- Antila (2. klase), bet 8.
klases audzēknis Reinis Zariņš bija nepārspējams savā

vecuma grupā izcīnot I vietu! Ar Latvijas labākajiem
bundziniekiem abi puiši
sacentīsies Valsts konkursa
finālā Cēsīs. Pateicība par
ieguldījumu bērnu panākumu kaldināšanā – skolotājai un koncertmeistarei
Zanei Rubesai.
Jau pavisam drīz, 9. un
30. martā, kā arī 1. aprīlī,
aicināsim novadniekus uz
skolas audzēkņu „Pavasara
koncertu”. Orķestris cītīgi
gatavojas skatei, lai vasarā
piedalītos Latvijas Skolu
jaunatnes dziesmu un deju
svētkos. Pēdējais semestris iesācies arī mūsu 7.
gada absolventiem. Mūs uz
priekšu dzen mūzikas neatvairāmais spēks un gandarījums par paveikto!
Dina Tauriņa, Ozolnieku MS
direktore

„Ātrā palīdzība” datoriem
Novadnieks Raimonds
Elpe pagājušajā gadā izveidojis datoru remonta un
servisa uzņēmumu „OZO
serviss”, kas kalpo iedzīvotāju vajadzībām. „Ozolnieku novads strauji attīstās
un veidojas par ekskluzīvu
dzīvesvietu. Šeit ir nodrošinātas darbavietas dažādiem
pakalpojumu sniedzējiem,”
uzskata uzņēmējs.
Sarunā atklājas, ka Raimonds ir datortehnikas
speciālists, kurš paralēli
darbam, studē Biznesa
augstskolas „Turība” profesionālajā studiju programmā „Mārketinga un
tirdzniecības vadība”. Jaunais uzņēmējs stāsta, ka

studiju bakalaura darba
pētījuma tēmu izvēlējies
saistībā ar datortehnikas
servisu, kuriem redz perspektīvu, jo jauno tehnoloģiju jomā notiek nemitīga
attīstība. Uzņēmējam padomā ir projekts saistībā
ar viedtālruņu aplikācijām
- „Pasaule Latvijā”.
Šobrīd nostabilizējusies
arī uzņēmuma darbinieku
komanda - vadītājs strādā
kopā ar vēl trīs datorspeciālistiem. „IT joma strauji attīstās, un tajā vienmēr būs
darbs. Šo vasaru pavadīju
Amerikā, kas lika apjaust
globalizāciju un jauno tehnoloģiju iespējas, kas vēl
vairāk nostiprināja iekšējo

lēmumu nopietni pievērsties šai uzņēmējdarbības
jomai. Uzņēmuma darbā
plānoju iesaistīt Ozolnieku
novada jauniešus,” akcentē
R. Elpe. „Darba pieredze
farmācijas kompānijā deva
sapratni par to, cik svarīgs
ir personiskais kontakts ar
katru klientu. Vēlamies būt
kā „ģimenes dakteri” datortehnikai. Šobrīd darbību
esam uzsākuši Ozolniekos
un Brankās.”
Datoru ātrā palīdzība
piedāvā kvalitatīvu, ātru
remontu, modernizāciju,
servisu,
datortehnikas,
biroja tehnikas apkalpošanu un apkopi. Darbinieki rekomendēs kā sa-

black 99%
black 70%

black 40%

komplektēt jaunu datoru.
„OZO serviss” pieņems
remontā gan portatīvos,
gan stacionāros datorus.
Uzņēmums piedāvā datortehnikas
bezmaksas
diagnostiku. „Piedāvāsim
arī profilaktiskos pasākumus. Ieteicams reizi
gadā datoru iztīrīt no putekļiem, no vīrusiem, sa-
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kārtot informāciju, tāpēc
datoram
nepieciešama
ikgadējā tehniskā apkope, un tas kalpos ilgāk,”
skaidro uzņēmējs.
„Veicam arī jaunu programmu instalēšanu, datoru ātrdarbības uzlabošanu,
atjaunosim datus bojātiem
datu nesējiem. Varam palīdzēt pieslēgt biroja datortehniku, instalēt programmas, un tās precīzi
noregulēt gan juridiskām,
gan privātpersonām. Pēc
izsaukuma, Ozolnieku novada robežās bez maksas,
meistars pie jums ieradīsies 1 – 2 stundu vai klientam piemērotākajā laikā.”

Solvita Cukere

2014. gada nogalē jauniešiem notika interesanta tikšanās ar mūsu pašu
Ozolnieku novada deputātiem ar mērķi veicināt
novada jauniešu politisko
līdzdalību.
Lielisks turpinājums
jau iesāktajam darbam ar
jaunatni bija iespēja piedalīties projekta “Strukturētais dialogs” ietvaros
Jelgavā organizētajā diskusijā “Kafija ar politiķiem”, kas notika janvāra vidū Jelgavas novada
domē, kur diskusijas galvenā tēma, protams, bija
jauniešu iespēju veicināšana politiskai līdzdalībai.
Bija patīkami redzēt to,

kā pie viena galda diskutē
Jelgavas un Ozolnieku novada jaunieši ar deputātiem, domājot par to, kas
būtu jādara, lai veicinātu
uzticību un sapratni starp
jauniešiem un lēmumu
pieņēmējiem, lai uzlabotu
abu iesaistīto pušu savstarpējās sadarbības kvalitāti.
Darbs notika piecās
grupās, kur kopā darbojās gan politiķi, gan jaunieši, izdiskutējot piecus
jautājumus, gala rezultātā
noformulējot konkrētus
secinājumus.
Spilgtākie secinājumi
pēc pasākuma - ir nepieciešams arī turpmāk rīkot

kopīgus pasākumus jauniešiem kopā ar politiķiem, piemēram, sporta
spēles jauktās komandās,
kopīgas talkas un citus
pasākumus, kas nenoliedzami veicinātu izpratni
par to, kā jauniešus ar at-

šķirīgu pieredzi un zināšanām informēt, iedrošināt
un motivēt iesaistīties politiskos un demokrātiskos
procesos.

Santa Tuherma, Karjeras
izglītības speciāliste Ozolnieku novadā

Novadā aktivizējies darbs ar jauniešiem
2014. gads Ozolnieku
novadā darbā ar jaunatni
uzņēmis „lielus apgriezienus”. Pagājušajā gadā
atvērti vēl divi jauniešu
centri Ozolnieku novadā
- Ozolniekos un Emburgā. Tagad novadā darbojas jau pieci jauniešu centri, bet šogad plānojam
atvērt vēl vienu - Garozā.
Izglītības nodaļas budžetā esam paredzējuši tam
finansējumu.
Būtisks virziens šogad
būs jaunatnes politikas
aktivizēšana novadā. Katrā jauniešu centrā aktīvi
sākušas darboties jauniešu
domes, kur jaunieši kopīgi
diskutē un izvirza mēr-

ķus, lai dažādotu un pilnveidotu dzīvi savā ciemā.
Ozolnieku novadā šogad
sāks darboties Ozolnieku
novada Jauniešu Padome
ar mērķi nodrošināt Ozolnieku novada jauniešu interešu pārstāvniecību un
vajadzību aizstāvību, kā arī
veicināt jauniešu līdzdalību un personīgo izaugsmi
izglītības, sociālajās, politiskajās un kultūras norisēs vietējā, valsts un starptautiskajā mērogā.
2015. gadā turpināsim
darboties starptautiskā
līmenī, sniedzot iespējas
jauniešiem
piedalīties
jauniešu apmaiņas projektos ārpus Latvijas un

uzņemot apmaiņas programmas dalībniekos arī
Ozolnieku novadā, lai,
kopā ar citu valstu jauniešiem, dalītos pieredzē
un tuvāk iepazītu dažādās tautu kultūras.
2015. gadā savu darbību uzsāks Ozolnieku novada Jauniešu televīzija.
Jauniešu veidotie sižeti
būs skatāmi www.youtube.com.
Lai popularizētu jauniešu centru darbību,
veicinātu veselīgu dzīvesveidu un lietderīgu brīvā
laika pavadīšanu Ozolnieku novada jauniešiem,
turpināsim pilnveidot jau
iesakņojušās tradīcijas.

Viens no jauniešu centru
darbības virzieniem šajā
gadā būs pieaugušo tālākizglītība.
Visos novada jauniešu
centros, sadarbībā ar Izglītības nodaļu, realizēsim pieaugušo izglītības
projektus, lai ikvienam
iedzīvotājam būtu iespēja piedalīties kursos vai
semināros.
Novadnieki ir aicināti
aktīvi iesaistīties jauniešu centru darbībā un,
apgūstot jaunas prasmes,
iemaņas, gūt neaizmirstamu pieredzi, kas noderēs turpmākajā dzīvē!
Einārs Ervīns Deribo, Ozolnieku novada pašvaldības
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Izglītības darba
prioritāte –
nodarbinātības
paplašināšana
Jaunajā gadā turpinās
mērķtiecīga un sistemātiska
karjeras izglītības organizēšana visās novada skolās, bet
2015. gadā prioritāte izglītības
darbā būs bērnu un skolēnu
vasaras nodarbinātības paplašināšana. Jauniešu darba
paplašināšana, mūžizglītības
attīstība, kā arī iesaistīšanās
Eiropas Savienības fondu
apguvē veicinās skolēnu un
skolotāju starptautisko sakaru veidošanu un Ozolnieku
novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstīšanu.
Pagājušajā gadā turpinājām atbalstīt mazos pirmklasniekus nometnē „Vasaras
skoliņa”. Plānojam, ka šī jaukā
tradīcija turpināsies arī šogad.
Novadā katru gadu attīstās
skolu un pirmsskolas iestāžu
darbs. Ozolnieku vidusskolā
darbu pagājušajā gadā uzsāka
četras specializētās valodu un
dabas zinību novirzienu pirmās klases.
Izglītības iestādes turpina
sadarboties un pārņemt labāko Eiropas pedagogu darba
pieredzi. Liela uzmanība pērn
tika pievērsta darbam ar jauniešiem un jauniešu centru
atvēršanai visos Ozolnieku
novada pagastos. Uzsākts
darbs pie pieaugušo izglītības
realizēšanas mūsu novadā.
Plānojam to turpināt šogad,
lai kvalitatīva izglītība būtu
pieejama visu vecumu iedzīvotājiem.
Ozolnieku novada Izglītības
nodaļas kolektīvs

Ozolnieku novadā pilnveidojas jaunsargu kustība
Decembrī, Ozolnieku
vidusskolā notika jaunsargu svinīgais pasākums,
kuru jau septiņpadsmito
gadu rīkoja mūsu instruktors - zemessardzes virsseržants Ēriks Grinevics,
sadarbībā ar Ozolnieku
vidusskolu. Jau otro gadu
pasākums notiek tepat
Ozolniekos. Ē. Grinevics:
“Mūsu novadā ir notikusi
paaudžu maiņa - pilngadīgie jaunsargi kļuvuši par
zemessargiem.
Beidzot
esmu sasniedzis to, uz ko
gājām pēdējos gados. Pieminot Pirmā pasaules kara
Ziemassvētku kauju 98.
gadadienu un kaujās kritušos latviešu strēlniekus,
svinīgo solījumu Babītes

novada Antiņu kapsētā nodeva 37 jaunsargi, no tiem
10 no Ozolnieku novada: 6
no Ozolnieku vidusskolas,
3 no Teteles pamatskolas
un 1 no Garozas pamatskolas. Nākamajos gados
šiem jauniešiem būs sekotāji. Man, kā zemessargam, par to liels prieks.”
Aizgājušajā gadā daudzi
notikumi mums ir bijuši
pirmo reizi. Pirmo reizi
saņēmām finansējumu no
aizsardzības budžeta, kas
sniedza iespēju augustā
“Tīsu bāzē” sarīkot vasaras
nometni.
Pirmo
reizi
sāka darboties pašiem
sava mājas lapa – www.
tisubaze.lv. Šeit visi interesenti var aplūkot mūsu

poligonu un aktivitātes,
kā arī mācību materiālus.
Pirmo reizi pārgājienos un
nometnēs bijām kopā ar
SARC bērniem (bērni ar
īpašām vajadzībām).
No Ozolnieku novada
jaunsargiem tika sveikti – Adelīna Tāra, Valters Zabeļins, Aleksandrs
Smoļuks, Rolands Šilders.
Pateicību saņēma Samanta Paula Grinevica, kura
vasaras nometnē darbojās
kā žurnāliste, kā arī nu jau
zemessargi - Dāvis Grinevics, Lauma Bolmane,
Toms Grinevics, par atbalsta sniegšanu instruktoram dažādos jaunsargu
pasākumos.
Uz pasākumu ieradās

viesi – pārstāvji no Ozolnieku vidusskolas, Ozolnieku pašvaldības, Lielplatones pagasta pārvaldes,
Jelgavas novada izglītības
pārvaldes,
Aizsardzības

ministrijas un 52. Zemessardzes kājnieku bataljona.
Samanta Paula Grinevica jaunsargs, Ozolnieku vsk.
8.b klase.
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Starptautiska jauniešu fotoizstāde
“Pinhole Summer” Ozolnieku
Tautas namā
Ozolnieku Tautas namā
apskatāma fotogrāfiju izstāde „Pinhole summer”, kuras
autori ir jaunieši no Latvijas, Lietuvas, Horvātijas un
Turcijas. Izstādē apskatāmos
darbus veidojuši 30 jaunieši
vienas dienas radošajā darbnīcā “Technique of Pinhole
Photography”.
Bērnu un jauniešu centra
„Junda” veidotajā starptautiskajā jauniešu apmaiņas
projektā “Together Forever”, kas notika 2014. gada vasarā, dažādu valstu
jaunieši bija pulcējušies, lai desmit
dienu laikā iepazītu katras dalībvalsts
tautu – latviešu, lietuviešu, horvātu
un turku kultūru, nacionālo virtuvi,
tradīcijas, kā arī mācītos veidot fotogrāfijas Pinhole tehnikā meistara Aivara Rozenbaha vadībā.
Visas izstādē „Pinhole summer”
apskatāmās fotogrāfijas radītas, fotografējot ar parastu kurpju kasti, kurā
ievietots fotopapīrs. Vienas bildes
uzņemšanas laiks bija aptuveni 10-12
minūtes. Iegūtais fotoattēls tika attīstīts jauniešu pašu ierīkotajā „melnajā
istabā”.

Pinhole jeb adatas caurums – ar šo
vārdu tiek apzīmēts atsevišķs fotogrāfijas veids, kuras pirmsākums meklējams 4. gs. p. m. ē. Fotografējot Pinhole tehnikā, netiek izmantoti objektīvi,
jo attēla veidošanās notiek caur mazu
caurumiņu fotoaparātā. Par Pinhole
fotoaparātu var kļūt jebkura gaismas
necaurlaidīga kaste vai bundža. Izstādi „Pinhole Summer” organizē Bērnu
un jauniešu centra „ Junda” Jauniešu
klubs un biedrība „ Kultūras un mākslas centrs „Nātre”.
Projekts “Together Forever” tapis
ar programmas “Jaunatne darbībā”
Eiropas Komisijas finansiālo atbalstu.

Dace Indrika, BJC „Junda”

Lai radošs un kultūras
pasākumiem bagāts 2015. gads!
Ir aizritējis pirmais darba gads Ozolnieku novada
Kultūras nodaļai sadarbībā ar novada kultūras
darbiniekiem, muzeja krājumu un motosporta speciālistiem un Ozolnieku
novada bibliotēkām. Pērn
aizsākām jaunas kultūras
pasākumu tradīcijas –
Meteņa svētkus un Amatierteātru festivālu „Zelta
Zīle”, kurus varēs baudīt
arī 2015. gadā. Lai veicinātu līdzsvarotu kultūras
procesu attīstību un iedzīvotāju līdzdalību kultūras
dzīvē, Ozolnieku novada
Kultūras nodaļa izstrādāja
dokumentu „Noteikumi
par pašvaldības atbalstu
kultūras attīstības veicināšanai Ozolnieku novadā”
ar mērķi nodrošināt pašvaldības finanšu līdzekļu
racionālu un efektīvu izlietošanu, atbalstot novada iedzīvotāju iniciatīvas
pasākumu organizēšanā
un jaunu amatiermākslas
kolektīvu izveidi. Lūdzam
pievērst uzmanību Ozolnieku novada pašvaldības

mājas lapas sadaļā Kultūras nodaļa publicētajiem
noteikumiem par iespēju
saņemt līdzfinansējumu
pasākumu organizēšanā,
kuri atbilst Kultūras nodaļas darbības prioritātēm.
Kultūras nodaļa aicina
fiziskas personas un kolektīvus, aktīvi iesaistīties
pasākumu – konkursu,
festivālu, svētku un citu
kultūras aktivitāšu organizēšanā, iesniedzot savus
priekšlikumus! Kultūras
nodaļa 2015. gadā plāno
turpināt iesāktos darbus
kultūras pārvaldības nodrošināšanā, izstrādājot
Ozolnieku novada kultūras nozares stratēģiju
2015. – 2020. gadam.
Cerot uz ieinteresētību
un vēlmi piedalīties Kultūras nodaļas organizētos
pasākumos, esam sarūpējuši plašu pasākumu piedāvājumu.

Cerībā uz radošu sadarbību,
Ozolnieku novada Kultūras
nodaļas vadītāja Rita Barona
(Tālr. 26525350 , rita.barona@ozolnieki.lv ) Info: www.
ozolnieki.lv/kultura

Novada zolītes spartakiādes
uzvarētāji
Zolīte Ozolnieku novada spartakiādē ir visiecienītākais sporta veids. 65 dalībnieki pie spēles
galdiem tikās sešas reizes, lai
draudzīgā atmosfērā noskaidrotu kārtas spartakiādes līderus.
Interesanti, ka plecu pie pleca ar
vīriešiem, turnīrā piedalās daiļā
dzimuma pārstāves.
Pēdējos gados spēlētāju meistarība un konkurence ir pieaugusi, un dalībnieki nav ļāvuši kādam
atkārtoti izvirzīties par čempionu.
Piemēram, Rolands Zeltiņš vienu gadu bija čempions zolītē, bet
divas reizes pēc tam ir kļuvis par
bronzas medaļu ieguvēju. Sergejs
Pospelovs vienu reizi bijis čempiona godā, bet šogad ierindojies
ceturtajā vietā. Ilggadējais sacensību dalībnieks Jānis Golubevs ir
ieguvis gan sudraba, gan bronzas
medaļas, gan ierindojies ceturtajā
vietā.
Šī gada spartakiādes čempions
zolītē Andris Vincāns no Salgales
pagasta atzīst: „Katru zolītes kārtu

Pieminam Latvijas patriotu un apdziedātāju Edvartu Virzu

Savus pasaules uzskatus, E. Virza paudis gan politiskajos rakstos,
gan grāmatās, kur atklājas kā spēcīga personība, kurš uzupurējas
valsts un tautas labā, paceļoties
pāri savstarpēju individuālu interešu vadītu partejisku politiku. Par
to viņš vēsta savā politiskajā darbā
„Kārlis Ulmanis”. Viņš nepiedzīvoja sev mīļās un dārgās valsts bojāeju, jo mira neilgi pirms padomju
okupācijas – 1940. gada 1. martā.
Palika E. Virzas ģimene – sieva,
rakstniece un dzejniece Elza Stērste

un meita Amarillis Liekna. Padomju represijas skāra E. Stērsti, kura
tika izsūtīta uz Sibīriju. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas lielākais
un priecīgākais Amarillis Lieknas
brīdis bija atgūstot tēva mājas Salgales pagasta „Billītes”, kur pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu
sākumā ierīkoja savu vecāku piemiņai veltītu muzeju. Tas bija devums ne tikai dzimtas, bet arī visas
Latvijas kultūras vēsturei. Viņas
meita Anna Žīgure, dēls Eduards
Liekna un mazmeita Diāna Jance

turpina savu senču rakstniecības
tradīcijas, kā arī „Billīšu” uzturēšanu un darbību.
Aizvadītajā pavasarī šo rindu
autoram bija sirsnīga tikšanās ar
Virzas dzimtas pārstāvjiem sakoptajās „Billītēs”. Braucienu rosināja
māksliniece Dzidra Bauma, kura
šobrīd aktīvi veido tematiskās gleznas par pazīstamām Latvijas personībām. Māksliniece veda līdz gleznu ko dāvājusi Ozolnieku novada
vēstures ekspozīcijai, ar domu, ka
vēlāk radīs arī speciālu E.Virzas un
E.Stērstes „Billītēm” veltītu darbu.
Mēs, „Billīšu” viesi, varējām baudīt
māju saimnieku labvēlību un ieinteresētu stāstījumu par māju un
dzimtas vēsturi. Apskatījām vietu,
kur tapis romāns „Straumēni”, iepazinām tā laika sadzīves priekšmetus, piemēram, dārzā ierīkotu
vannu vasaras peldēm. Vasaras
sezonā “Billītes” atkal uzņems viesus un gaidīs „Straumēnu” autora
dzimtas mājās kultūrvēstures un
novada vēstures interesentus.

2015. gada 11. janvārī Ozolnieku sporta centrā norisinājās
sporta kluba “VITUS” organizē-

piedāvājumi Ozolniekos organizēt arī Latvijas zolītes čempionāta
kārtas. Dalībnieki ar nepacietību
gaida 7. martu, kad visas dienas
garumā notiks piektā Ozolnieku
Zolītes Ceļojošā kausa izcīņa.
Ņemot vērā iedzīvotāju lielo
interesi par zolītes spēli, Sporta
centra darbinieki piedāvā dibināt
sabiedrisku organizāciju - zolītes
klubu, kas sniegtu iespēju interesentiem regulāri tikties pie spēļu
galda visa gada garumā.

Solvita Cukere

tais 4. bērnu karatē čempionāts
“OZOLNIEKI 2015”, kurā piedalījās arī Ānes sporta kompleksa
“Mālzeme” seši jaunie karatisti
- Igors Fomenko, Deniss Solodovs, Radions Seljaņins, Danils
Parškovs, Nikita Kijanovs un Rolands Veļeckis.
Šajā čempionātā sporta kompleksa “Mālzeme” jaunie sportisti
piedalījās jau otro reizi. Pagājušā
gada čempionāts “OZOLNIEKI
2014”, kas bija vienas no Ānes
karatistu pirmajām sacensībām,
jaunajiem sportiem vainagojās ar

2 godalgām, bet šogad mājās tika
pārvestas jau 9 medaļas.
Vēlos uzslavēt visus sportistus,
jo sacensībās negāja viegli - dalībnieku bija daudz, tostarp pieredzējušāki un titulētāki sportisti,
arī kategorijas bija lielas. Sporta
kompleksa “Mālzeme” jaunie karatisti neatlaidīgi un atbildīgi strādā
treniņos un vēlas sasniegt labus rezultātus, kas mums arī soli pa solim
izdodas! Paldies arī sportistu vecākiem par atbalstu!

Sergejs Fomenko - treneris

Aicina “OLAFA OZOLNIEKU KAUSS 2015”
7. martā “OZO Hallē” Ozolniekos notiks
daiļslidošanas sacensības «Olafa Ozolnieku
kauss 2015», kur aicināti
piedalīties gados visjaunākie daiļslidotāji, kuri jau
apguvuši pamata elementus daiļslidošanā un vēlas

parādīt savu varēšanu.
Sacensības organizē «OZO
daiļslidošanas klubs» ar
Ozolnieku novada domes
atbalstu. Klubā trenējas
bērni gan no Ozolnieku
novada un Jelgavas, gan
arī no Ķekavas, Dobeles,
Mārupes, Olaines, Rīgas

un citām Latvijas vietām.
Sacensību sākums
plkst. 14:00.
Aicinām visus interesentus, topošos un esošos
daiļslidotājus, kā arī jauno
daiļslidotāju atbalstītājus!
Programmā būs gan elementu, gan jaunāko grupu

programmu slidojums.
Sacensības - tie ir svētki
gan bērniem, gan viņu
vecākiem! ( Plašāka informācija www.ozoklubs.lv)
Ieva Pujāte
(tālr. 29490345), «OZO
daiļslidošanas klubs»

Ozolnieku Sporta centra pasākumi februārī
Datums
01.02.2015
01.02.2015
08.02.2015
08.02.2015
08.02.2015
15.02.2015
28.02.2015

Aigars Stillers, Ozolnieku novada vēstures ekspozīcijas krājuma glabātājs

vienmēr gaidu ar lielu nepacietību, jo tā ir izraušanās no ikdienas
rūpēm, lai aizraujošā, azartiskā atmosfērā iepazītu jaunus novadniekus, kā arī labāk izprastu partneru
spēles taktiku.” Turnīra dalībnieki
- Imants Leimanis, Gunārs Balodis, Valdis Labanovskis un Maija
Kuksa atzinīgi vērtē pasākuma organizāciju un norisi. Jāpiebilst, ka
bāra „Meka” vadība gadu no gada
atvēl telpas sacensībām, neprasot
par to nomas maksu. Ir saņemti

Plkst.
13:00
13:00
16:00
13:00
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Sportiska
mērķtiecība un
azarts vainagojas ar uzvarām!

Ānes jaunie karatisti izcīna 9 medaļas čempionātā
“OZOLNIEKI 2015”

vēstures lappuses

Gadumijā pieminam mūsu
novadnieka, ievērojamā latviešu
dzejnieka, rakstnieka, publicista
un tulkotāja Edvarta Virzas (īstajā vārdā Jēkabs Edvarts Liekna) dzimšanas dienu. Dzejnieks
dzimis 1883. gada 27. decembrī,
tagadējā Ozolnieku novada teritorijā, Salgales pagasta „Rāceņu”
mājās. Tās bija nākamā dzejnieka
mātes mājas, bet tagadējās dzimtas mājas „Billītes” Virzas tēva
mantojums.
Tas, ka E. Virza bija turīga saimnieka dēls, deva iespēju nodarboties ar rakstniecību. Viņš nebija
izgājis augstas skolas, ja neskaita
gada lekciju kursu par tautsaimniecību un jurisprudenci. Tomēr
paša izkoptais talants pārvarēja
šķēršļus rakstniecības pasaulē un
viņš piepulcināts latviešu literatūras klasiķiem. Diemžēl ir izaugusi
vesela paaudze, kuras mācību laikā
skolā padomju režīms noklusēja
E. Virzas daiļradi. Tikai privātās
bibliotēkās glabājās mūsu novadnieka pazīstamākais prozas darbs
„Straumēni” un patriotiskās dzejas
grāmatas.
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Sporta pasākumi
Ozolnieku novada spartakiāde Novuss
Latvijas čempionāts volejbolā, Pirmā līga VK Ozolnieki pret Vecumnieki
Ozolnieku novada spartakiāde Novuss
Latvijas čempionāts volejbolā, Pirmā līga VK Ozolnieki pret Gludi LM/Rīga
SCHENKER līga
Poliurs/Ozolnieki pret Jarvamaa VK
Latvijas čempionāts volejbolā, Pirmā līga
VK Ozolnieki pret Kuldīgas NSS
Ozolnieku novada spartakiāde Slēpošanas stafete

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

Ozolnieki vienmēr izcēlušies kā
vieta, kur dzīvo īpaši sportiski un
aktīvi cilvēki, jo ik dienas vietējie
iedzīvotāji aktīvi izmanto sporta bāzes un piedalās dažādās vietēja un
Latvijas mēroga sacensībās. 2014.
gadā apstiprināta Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļas izveide,
kuras uzdevums ir apvienot novada
sporta organizatorus, pasniedzējus
un sporta bāzes, kopīgu mērķu sasniegšanai. Ir jauni noteikumi sporta
un veselīga dzīvesveida veicināšanai,
kas paredz kārtību kādā tiek atbalstīti individuālie sportisti, komandas un
sacensību organizatori.
Šī gada galvenie uzdevumi ir līdzsvarot sporta aktivitāšu piedāvājumu
novada ciemos - Salgalē, Garozā,
Ānē un Tetelē. Šogad Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļai piepulcēsies
arī sporta organizatori katrā no
novada ciemiem, kuri plānos vietējās
aktivitātes. Vēlos uzsvērt, ka sports
un aktīvs, veselīgs dzīvesveids ir būtiski dzīves kvalitātes rādītāji, tāpēc
svarīgi, lai novadā ikviens spēj atrast
sev piemērotas aktivitātes - gan
profesionāla līmeņa sportisti, gan
amatieri un iesācēji. Šogad Ozolnieku Sporta centrā tiks uzņemtas arī
invalīdu sporta treniņnometnes.
Viennozīmīgi Ozolnieku novadā ir
tradīcijām bagāta sporta dzīve, kurai
pamatus likušas spilgtas personības ar nerimstošu entuziasmu un
darba mīlestību, ierakstot Ozolnieku
novada vārdu Latvijas sporta vēsturē. Šogad Latvijā norisināsies divi
nozīmīgi sporta notikumi - Latvijas III
ziemas Olimpiāde un Latvijas Jaunatnes olimpiāde 2015, kur piedalīsies
arī mūsu novada sportisti. Ziemas
Olimpiādē Ozolnieku novads tiks
pārstāvēts divos sporta veidos – kērlingā un šorttrekā. Savukārt Latvijas
Jaunatnes olimpiādē Ozolnieku novada vārdu nesīs mākslas vingrotājas,
bokseri un vieglatlēti.
Sīkāku informāciju var iegūt
Ozolnieku novada mājas lapā www.
ozolnieki.lv vai zvanot pa tālruni
26870287, E-pasts: elina.rozite@
ozolnieki.lv Seko novada sporta
dzīves jaunumiem: Facebook, Draugiem.lv, Twitter.
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.
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ziņojumu dēlis
Mīļi sveicam
februāra jubilārus!
Vēlam saujiņu prieka, sieciņu laimes,
Veselu pūriņu veselības.
Lai ir dzīvē vienmēr saules gana.
Dzīves cīņās - izturību,
Bēdu dienās - pacietību,
Vienmēr visur mīlestību.

VOLDEMĀRU BIRZNIEKU - 90!
JĀZEPU KAŠU - 90!
GENĀDIJU ĀBELĪTI
VALDI ĀBOLIŅU
MIRDZU FOGELI
VOLDEMĀRU KALĒJU
VALDU OZOLIŅU
LĪVIJU TOMSONI
JĀNI UZULIŅU
EDGARU KARPOVU
MARIJU SLADZEVSKU
STASIJU GREIVULI
INĀRU ŠMITI
RŪSIŅU DZENI













Ozolnieku Tautas nams
februārī ielūdz
Turpinās vakara sarunas/lekcijas
5. februārī plkst. 18:30 Laulības noslēpumi.
19. februārī plkst. 18:30 Numeroloģija – atbildes uz jautājumiem 1. daļa
5. martā plkst. 18:30 Numeroloģija – atbildes uz jautājumiem 2. daļa
Sarunas vadīs stāstnieks Uģis Kuģis (Uģis Livzenieks)
Uģis Kuģis ir vēdiskās filozofijas pasniedzējs un vēdiskās psiholoģijas
konsultants, ajūrvēdas pavārs. Dalības maksa € 4,00
14. februārī plkst. 17:00
Ivars Kalniņš un Andris Bērziņš koncertprogrammā “Bellacord”.
Ieeja: € 8,00, € 7,00, € 5,00.
21. februārī plkst. 11:00 brīvdabas pasākums „Aulēkšiem Metens skrēja”
pie Ozolnieku kalna. Nelabvēlīgu laikapstākļu gadījumā pasākums notiks Tautas
namā. Ieeja bez maksas.
28. februārī plkst. 18:00
Harija Ozola un Santas Zapackas 10 gadu jubilejas koncerts.
Ieeja: € 6,00, € 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 Svētku balle! Ieejas maksa par koncertu un balli
€ 8,00. Tikai par koncertu € 7,00, € 6,00, senioriem € 5,00. Tikai par balli € 6,00.
Biļešu iepriekšpārdošana Tautas namā un bilesuparadize.lv.
Info: www.ozolnieki.lv/kultura/tautasnams. T. 63050144, 26525350

februārī

13. februārī plkst.19.00 jautra teātra izrāde
A. Koreičuks “Uzmanīgi sievietes!”
Lomās: V. Šoriņš, R. Vītiņa, A. Ozoliņa, E. Missa.
Režija - V. Šoriņš
Trīs sievietes un viens vīrietis... Kaut kas tāds
var notikt tikai Parīzē!
Ieejas maksa EUR 3.

PAZIŅOJUMS
SIA „E Daugava” plāno paplašināt darbības apjomus un
veidus bīstamo atkritumu pārstrādes kompleksā Salgales
pagasta „Akačos”, „Atvaros” un „Medņos” un pēc Vides
pārraudzības valsts biroja (VPVB) lēmuma uzsāk šīs
darbības ietekmes uz vidi novērtējumu.
Informācija pieejama internetā www.eiroprojekts.lv/
Salgale. Līdz 16. februārim lūdzam sūtīt rakstiskus
priekšlikumus VPVB (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga).
Ietekmes uz vidi sākotnējā sabiedriskā apspriešana
notiks 10. februārī plkst. 15.00 Salgales pagasta
pārvaldes zālē (adrese: "Vīgriezes", Emburga, Salgales
pagasts). Kontakttālrunis 29277744

Sirsnīgi sveicam
Veroniku un Franci Gailišus
60. kāzu jubilejā!
To mīlas uguni, ko aizšķīlāt pirms sešiem gadu desmitiem,
Vairs nespēs nodzēst it neviens!
Tā uguns tagad liesmo mūsos, kas radušies no Jums!
Ikkatrs sirmais mats, kas rotā jūsu galvu,
Mums ir kā dimanta pavediens,
Kas rāda īsto dzīves jēgu Spēt mīlu dot, un saņemot to nosargāt!
Omīti un opīti sirsnīgi sveic - bērni, mazbērni un
mazmazbērni

Vecmāmiņa Daila Stikute no Garozas

Fotogrāfijās redzamie suņi
atrodas patversmē un gaida
savus saimniekus.

Dzīvnieki gaida mīļus saimniekus!
OZO hallē 2015. gada februārī

Masu slidošana
01.februārī Ģimenes stunda plkst. 15.00.
		
plkst.16.45
04. februārī plkst. 20.30
07. februārī plkst. 13.45
11. februārī Ģimenes stunda plkst. 15.00.
		
plkst.16.45
11. februārī plkst. 20.30
14. februārī plkst. 12.30.
15. februārī Ģimenes stunda plkst. 15.00.
		
plkst.16.45
18. februārī plkst. 20.30
21. februārī plkst. 13.45
22. februārī Ģimenes stunda plkst. 15.00.
		
plkst.16.45
25. februārī plkst. 20.30
28. februārī plkst. 16.30

Pateicība Garozas jauniešiem
Sirsnīgs paldies par man un citiem senioriem
sagādāto patīkamo Ziemassvētku pārsteigumu –
cienastu, ko mūsu ciema jaunieši paši savām
rokām, pēc Raivja Ķīseļa iniciatīvas, bija
sagādājuši un ar mīļiem vārdiem, siltiem
novēlējumiem mums pasniedza.
Labestīgie Garozas ciema jaunieši - Inga Branta,
Laura Branta, Eva Štelmahere un Matīss Kellert!
Lai jūsu izlolotā labdarības ideja, kas uzdzirkstīja
pērnā gada nogalē, nekad neapdzistu, jo senioru
sirdīm šis dāsnais veikums bija kā prieka eliksīrs.
Lai Jums dzīvē viss veicas un rodas jaunas idejas!

Ja esi pieņēmis atbildīgu lēmumu paņemt savā mājā dzīvnieku – suni vai kaķi, lūdzu, padomā par iespēju dzīvnieku
nepirkt, bet pieņemt no patversmes! Saimniekiem blakus
būs bezgala pateicīgs un uzticīgs draugs. Jūs variet dot
viņam iespēju dzīvot ģimenē kopā ar mīlošu saimnieku.
Brauciet ciemos uz Dzīvnieku aizsardzības biedrību
„Ķepu Ķepā” (Rēvici, Ozolnieku novads, Salgales
pagasts, LV-3045, Latvija, kontakttālruņi: 29733601,
26774592). Dzīvnieku aizsardzības biedrība “Ķepu-ķepā”
savu iespēju robežās palīdz, glābj, rūpējas par dzīvniekiem,
kuri slimi, pamesti vai pazuduši.
Vairāk informācijas un dzīvniekus var apskatīt: www.kepa.lv
https://www.facebook.com/kepa.lv/timeline
http://www.draugiem.lv/kepa.lv/
Ja nevar paņemt suni uz mājām, ir iespēja palīdzēt arī
atbraucot un izvedot suņus pastaigā. Dzīvniekiem trūkst
cilvēka uzmanības, bet prieks no pastaigas noteikti būs
abpusējs!

Aizsaulē
aizgājuši
Timofejs Lavrenovs
Juris Brolišs
Osvalds Strazds
Alberts Elferts
Aloizs Lilo
Aļģimants Gančeris
Jānis Vaniņš
Vaira Stūre
Arnis Bāliņš
Juris Valdis Stīpnieks
Jekaterina Ščegoļeva
Anna Laumane
Rota Gritāne
Jeļena Lomakina
Skaidrīte Rubesa
Dmitrijs Suslins
Jānis Kohanovičs
Valerijs Vasiļjevs
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