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ar saknēm novadā

Jaunumi novada
Dzimtsarakstu
nodaļā

Decembris ir laiks, kad atskatāmies uz paveiktajiem darbiem,
sakot paldies sadarbības partneriem un līdzcilvēkiem, kuri ik
dienu sniedz nozīmīgu ieguldījumu Ozolnieku novada attīstībā.
Pieredze atklāj, ka stabilas pašvaldības izaugsme balstās uz novada iedzīvotājiem, kuri ir gatavi
sadarboties un racionāli izvērtēt
attīstības iespējas un vajadzības,
kā arī lojālajiem darbiniekiem,
kuri profesionāli veic savus darba
pienākumus, tāpēc 2016. gada izskaņā vēlos pateikties cilvēkiem,
kuri iesaistījušies pašvaldības
darbā un spējuši iedvesmot – augt

un sasniegt aizvien vairāk mūsu
novada labā!
Esmu pārliecināts, ka jaunajā
gadā Ozolnieku novadā turpināsies iesāktie projekti, tiks pieņemti jauni izaicinājumi un piepildītas
ieceres, kas vainagosies ar labi
padarīta darba sajūtu un gandarījumu! To novēlu ikvienam – darīt
darbu, kas sniedz prieku, dalīties
ar pozitīvām emocijām, mīlēt cilvēkus, kuri izkrāso ikdienu, un būt
enerģijas pilniem!
Priecīgus Ziemassvētkus un
Laimīgu 2017. gadu!

Pēteris Veļeckis, Ozolnieku novada domes
priekšsēdētājs

Ozolnieku novada Dzimtsarakstu nodaļa atgādina, ka reizi gadā
- Valentīna dienā, 14.februārī, Ozolnieku novadā dzīvojošie
vecāki, kuri dzīvo kopā nereģistrētā laulībā un ir atzinuši paternitāti bērnam (bērniem), var noslēgt
laulību, samaksājot tikai valsts nodevu 14,00 EUR apmērā. Svinīgo
ceremoniju apmaksā pašvaldība.
Dokumentus laulībām jāiesniedz
līdz 13.01.2017.
2017.gada 21.maijā un turpmāk katra gada trešajā maija
svētdienā atzīmēsim Ozolnieku novada Stipro ģimeņu dienu. Uz šo pasākumu aicinām pieteikties visas ģimenes, kuras kopā
nodzīvojušas 15 un vairāk gadu.
Pirmajā gadā sumināsim pāri, kuri
laulībā nodzīvojuši visilgāk. Sīkāk
par pasākumu informēsim nākamajos avīzes numuros un Ozolnieku novada mājas lapā. Saticīgu,
sirsnīgu un prieka pilnu jauno
2017.gadu!
Diāna Pavlovska, Ozolnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Ozolnieku novada
dome ielūdz

uz jaundzimušo
bērniņu un
viņu
vecāku
sveikšanas
pasākumu
2017. gada 28. janvārī
Ozolnieku Tautas
namā
plkst. 12:00
Pasākuma laikā tiks pasniegtas
sudraba karotītes ar Ozolnieku
novada simboliku.
Šoreiz sveiksim bērnus, kuri
dzimuši no 2016. gada 1. jūlija līdz
2016. gada 31. decembrim.
Ieeja ar ielūgumiem

Rundāles pilī godina Zemgales uzņēmējus
Zemgales Plānošanas reģions
(ZPR) un tā struktūrvienība Uzņēmējdarbības centrs šogad pirmo
reizi organizēja Zemgales reģiona
pašvaldību krietnāko uzņēmēju godināšanu, kas svinīgā gaisotnē norisinājās 25. novembrī Rundāles pils
Baltajā zālē. Katrs no 22 Zemgales
reģiona novadiem izvirzīja vienu
uzņēmēju, atbilstoši Nolikumam,
ko apstiprinājusi Zemgales Attīstības padome (ZAP). Titulu „Gada
uzņēmējs Zemgalē 2016” varēja
saņemt vidējo un mazo uzņēmumu
īpašnieki, kuru uzņēmums reģistrēts vai veic saimniecisko darbību
konkrētās pašvaldības teritorijā.
Turklāt pretendentiem nedrīkstēja
būt nodokļu vai nodevu parādu, kā
arī pārkāpumu darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā.
Pārējo kritēriju starpā tika minēta
arī uzņēmuma darbības pozitīvā ietekme uz novada vai pilsētas, kā arī
reģiona ekonomisko izaugsmi un

sociālo problēmu risināšanu. Pretendentam ir jāveicina videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana, ar savu
produkciju jābūt aktīvam vietējā
vai ārzemju tirgus dalībniekam.
Tāpat īpaši augstu tika vērtēts arī
dalībnieku radošums uzņēmumā
un tā sabiedriskā aktivitāte. Starp
nominētajiem titula ieguvējiem,
kuru vārdus ZAP izskatīja sēdē
Jelgavā, ir gan Zemgalē pazīstami
lauksaimnieki,
metālapstrādes,
tekstilrūpniecības un pārtikas rūpniecības pārstāvji, gan mājražotāji
un dažādu pakalpojumu sniedzēji.
Ozolnieku novads apbalvojumam
izvirzīja novada “Gada cilvēku
uzņēmējdarbībā” A/S “Mārupes
metālmeistars” direktoru Andri
Skolmeistaru, kurš ir veiksmīgs,
uz attīstību vērsts uzņēmējs, kas
kopš 2013. gada savu darbību veic
Ozolnieku novadā, divās modernās
ražotnēs ražojot mūsdienīgas, augstas kvalitātes metāla konstrukci-

jas. Uzņēmums sniedz
savu
ieguldījumu
Ozolnieku novada uzņēmējdarbības vides
un teritorijas sakārtošanā. 2016. gadā aktīvi piedalījies Eiropas
līdzfinansējuma apgūšanā, attīstot novada
uzņēmējdarbības vidi.
Ar ZPR un pašvaldību
finansiālu atbalstu visi
apbalvošanai izvirzītie
uzņēmēji saņēma īpaši darinātu piemiņas
zīmi, Atzinības rakstu
un naudas balvu –
500 EUR. Pasākuma
dienā pirms apbalvošanas Rundāles pilī
ZPR speciālisti organizēja arī uzņēmēju
diskusiju par turpmākajām iespējām reģionā. Laureātu godināšanas pasākumā dalībniekus ar mu-

zikāliem priekšnesumiem priecēja
tenors Jānis Kurševs un stīgu trio.

Solvita Cukere
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domes ziņas

decembra
sēdē
Ozolnieku
novada
dome
nolēma:
1. Apstiprināt saistošos noteiku-

mus Nr.18/2016 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3/2016
„Par Ozolnieku novada pašvaldības budžetu 2016.gadam””.
2. Lūgt īstermiņa aizņēmumu no
Valsts kases.
3. Apstiprināt Ozolnieku novada
domes saistošos noteikumus
Nr.19/2016 “Grozījumi 2015.
gada 9.jūnija Ozolnieku novada
domes saistošajos noteikumos
Nr. 4/2015 „Nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumi Ozolnieku
novadā””.
4. Apstiprināt Ozolnieku novada
domes saistošos noteikumus

Nr.20/2016 “Grozījumi 2014.
gada 14.oktobra Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos
Nr. 8/2014 „Ozolnieku novada
pašvaldības pabalsti””.
5. Precizēt Ozolnieku novada
domes 2016.gada 8.novembra
lēmumu Nr.3 (protokols Nr.13)
„Par uzturēšanās maksas
noteikšanu SAC „Zemgale” no
2017.gada 1.janvāra” un izteikt
1.2.apakšpunktu šādā redakcijā: „1.2. Uzturēšanās maksa
personām, kurām pamata dzīves
vieta vismaz 1 (vienu) gadu pirms
iestāšanās SAC “Zemgale” ir deklarēta Ozolnieku novadā – 14,00
eiro dienā.”

6. Nodot atsavināšanai dzīvok-

ļus „Aizupes 3”- 4, Ozolniekos,
Ozolnieku pagastā un Spartaka
ielā 2-3, Brankās, Cenu pagastā,
Ozolnieku novadā.
7. Ar 2017.gada 1.janvāri
likvidēt Teteles pamatskolas
struktūrvienību Bērnu attīstības
un izglītības centrs.
8. Iegādāties zemes gabalu
0,844 ha platībā ar kadastra
Nr.5444 005 0252, Parka ielā
2, Brankās, Cenu pagastā un
dzīvojamo māju ar kadastra
apzīmējumu Nr.5444 005 0252
001, Parka ielā 2, Brankās, Cenu
pagastā, Ozolnieku novadā.

Trīs baltas patiesības
nemanāmi iet pa gadu takām:
iet pirmā Labestība
katrā vārdā, ko viens otram sakām,
Tai blakus Godīgums,
kam jāvalda starp mums.
Un, ja vēl Pienākums
šiem diviem mērķiem līdzi iet,
Tad citas laimes nevēliet!
Ziemassvētkos un Jaunajā gadā
visiem vēlam spožu
eglīti, smaržojošus pīrāgus un,
pats galvenais, apkārt ģimeni,
draugus un sirsnību!
Cerību piepildīšanos un
veiksmīgus ikdienas ceļus Jaunajā
2017.gadā!
Ozolnieku novada Sociālā dienesta
kolektīvs

Daudzbērnu un nepilnās ģimenes saņems
lielāku valsts atbalstu
No 2017.gada daudzbērnu un
nepilnās ģimenes saņems lielāku
atbalstu no valsts, tādējādi mazinot
daudzbērnu un nepilno ģimeņu nabadzību un piedāvājot līdzvērtīgāku
sociālo nodrošinājumu. To paredz
valdībā apstiprinātie grozījumi
Valsts sociālo pabalstu likumā, Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”,
Grozījumi likumā “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”,
“Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”.
No 2017.gada 1.janvāra

ģimenes valsts pabalsts par ceturto un nākamajiem bērniem
būs 4,4 reizes lielāks nekā par pirmo
bērnu ģimenē (50,07 eiro mēnesī
pašreizējo 34,14 eiro vietā). Lai
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) varētu veikt nepieciešamās izmaiņas informācijas sistēmās,
paredzēts pārejas periods. Proti,
VSAA no 2017.gada 1.janvāra
pārrēķinās pabalsta apmēru,
un starpību izmaksās ne vēlāk
kā līdz 2017.gada 1.maijam.
No 2017. gada 1. aprīļa palielinās valsts atbalstu apgād-

Pagarināta iespēja pieteikt
sociālajai rehabilitācijai bērnus
invalīdus
Vēl līdz 2017. gada pirmajiem
mēnešiem Latvijas pašvaldību
sociālajos dienestos turpinās pieteikšanās, lai bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir
apstiprināta invaliditāte, varētu
saņemt sociālo rehabilitāciju.
Katram bērnam no 2017. līdz
2022. gadam paredzēta iespēja bez maksas apmeklēt līdz pat
četrus dažādus speciālistus, kat-

ru līdz desmit reizēm. Savukārt
bērna likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes šajā laikā bez maksas
varēs apmeklēt līdz diviem dažādiem speciālistiem.
Ozolnieku novadā deklarētie iedzīvotāji aicināti pieteikties novada Sociālajā dienestā
(tālr.26110405).

Sarmīte Strode,
Sociālā dienesta vadītāja

nieku zaudējušiem bērniem
- apgādnieka zaudējuma pensijas,
valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un atlīdzības par apgādnieka
zaudējumu minimālos apmērus. Par
bērnu līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai minimālais apmērs plānots
92,5 eiro (bērnam ar invaliditāti
kopš bērnības - 106,72 eiro), bet pēc
bērna 7 gadu vecuma sasniegšanas –
111 eiro.
VSAA pārskatīs pabalsta apmēru un par periodu no 1.aprīļa to
izmaksās ne vēlāk kā 2017.gada
30.septembrī (pārejas periods ne-

pieciešams izmaiņu veikšanai VSAA
informācijas sistēmās). Šobrīd apgādnieka zaudējuma pensija katram
bērnam nevar būt mazāka par 65%
no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta t.i. 41,62 eiro.
No 2017.gada 1.janvāra arī vienam no adoptētājiem, kurš adoptējis
ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu
vecumā līdz trim gadiem, piešķirto
10 kalendāra dienu atvaļinājumu
apmaksās 80% apmērā no vidējās
apdrošināšanas iemaksu algas.
Solvita Cukere,
sadarbībā ar Labklājības ministriju

No 1. janvāra gaidāms algas pieaugums
Valdība 25. oktobrī atbalstīja
Labklājības ministrijas (LM) sagatavotos grozījumus Ministru
kabineta noteikumos, kas paredz
minimālās mēneša darba algas palielināšanu no 370 līdz 380 eiro.
380 eiro lielo minimālo darba
algu būs jāsāk izmaksāt no 1.janvāra. Šāds 10 eiro minimālās darba
algas pieaugums darba devējiem
izmaksās 12,36 eiro, ieskaitot
sociālās apdrošināšanas iemaksas.
Pēdējie Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati parāda, ka aprīlī

Latvijā bija 177 800 darba ņēmēju,
kuriem darba ienākumi ir minimālās mēneša darba algas apmērā jeb
370 eiro un mazāk. Privātajā sektorā strādā 144 500 šādu cilvēku,
bet sabiedriskajā sektorā – 30 600
cilvēku. Savukārt darba ņēmēju
skaits, kuriem darba ienākumi bija
tieši minimālās mēneša darba algas
apmērā, šī gada aprīlī bija 33 000
cilvēku, tai skaitā privātajā sektorā
tādu bija 25 400 un sabiedriskajā
sektorā – 7100 cilvēku.
Solvita Cukere,
sadarbībā ar Labklājības ministriju

aktualitātes

decembris 2016

Vecāki izkopj saskarsmes kultūru

Attīstības plānošanas daļa pateicas aktīvajiem novada uzņēmējiem. Sadarbībā ar jums šogad
pirmo reizi “Zemgales uzņēmēju
dienās” bija pārstāvēts Ozolnieku novads un tā uzņēmēji, kā
arī sagatavots novada amatnieku un mājražotāju Vietējo
labumu grozs, kas tika pasniegts
konkursa “Ozolnieku novada
Gada cilvēks” nominantiem.
Aicinām uzņēmējus arī turpmāk
būt atsaucīgiem - vērsties pie
mums ar jautājumiem, ko kopīgi
varam risināt uzņēmējdarbības
attīstībai, dalīties ar saviem
sasniegumiem, ar kuriem varam
iepazīstināt citus un kopā lepoties. Jūsu atbalstam cenšamies
aktuālāko informāciju par
uzņēmējdarbības jautājumiem
ievietot pašvaldības mājas lapas
uzņēmēju sadaļā. Aicinām sekot
līdzi jaunumiem! Lai mums kopā
izdodas veiksmīgs Jaunais gads!
Ozolnieku novada pašvaldības
Attīstības plānošanas daļa

No 10. oktobra līdz Ziemassvētkiem Ozolnieku novada Sociālais
dienests piedāvāja 12-16 gadus
vecu pusaudžu vecākiem apmācības programmu CAP, lai sniegtu
izpratni par to, kas pusaudžiem
šajā vecumposmā ir svarīgs, kas
ar viņiem notiek un, kā vecākiem
veidot veiksmīgu sadarbību ar
saviem bērniem, lai viņi kļūtu par
nobriedušiem un veselīgiem pieaugušajiem. Centrs „Dardedze” ir
izstrādājis apjomīgu rokasgrāmatu
pusaudžu vecāku grupu vadītājiem, cauri kurai, kopīgi cauri ejot,
ir apgūtas jaunas komunikācijas
iemaņas un prasmes. Apmācības
programma aptvēra plašu bērnu
vecākiem svarīgu jautājumu loku
10 tikšanās tēmu ietvaros. Pusaudžu vecāki centās iejusties pusaudžu „ādā” un atcerējās savus jaunības gadu notikumus. Pusaudžu
tēti un mammas kopā ar novada
sociālajām darbiniecēm Ingunu
Bergmani un Villiju Pakalni iedziļinājās arī vecāku audzināšanas stilu
atšķirībās, jo vecākiem jārīkojas tā,
lai panāktu vēlamo rezultātu. Tēmu
ietvaros vecāki piedalījās diskusijā
par vecāku tiesībām, pienākumiem
un atbildību, savstarpējām attie-

E-veselību atliek līdz
2017. gada septembrim
Lai gan Veselības ministrija
sākotnēji vēlējās jau 1.decembrī
ieviest e-veselības sistēmu, kas
ļautu izrakstīt receptes un slimības lapas tikai elektroniski, līgumi par tās lietošanu joprojām
nav noslēgti ar visiem ģimenes
ārstiem, tāpēc valdība 29.novembrī nolēma obligāti slimības lapas
elektroniski ieviest 1.septembrī.
Savukārt receptes no 2017.gada
1.septembra obligāti būs jāizraksta elektroniski tikai valsts pilnībā
vai daļēji apmaksātajiem medikamentiem. Līdz septembrim eveselības sistēmas lietošana būs
brīvprātīga. Pēc sistēmas ieviešanas noslēgtā darbnespējas lapa

vairs nebūs jānes papīra formātā
darba devējam, jo informācija
par darbnespējas periodu automātiski nonāks Valsts ieņēmumu
dienestā (VID) un būs pieejama
iedzīvotāja darba devējiem VID
elektroniskajā sistēmā. Iepriekšminētos medicīniskos datus ārstniecības iestādēm būs pienākums
e-veselības sistēmā ievadīt no
2017.gada 1.septembra, bet līdz
šim datumam tos varēs ievadīt tāpat kā iepriekš Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC)
reģistra vienotās informācijas sistēmā (PREDA).
Solvita Cukere,
sadarbībā ar Labklājības ministriju

Stājušies spēkā grozījumi
Invaliditātes likumā
28. oktobrī spēkā stājušies grozījumi Invaliditātes likumā, kas
paredz, ka līdz 2018. gada 31. decembrim Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu valsts komisija
(VDEĀVK) varēs pieņemt pagaidu
lēmumu par invaliditātes statusa
pagarināšanu līdz jauna administratīva akta izdošanai. Līdz ar to
gadījumos, kad iesnieguma atkārtotai invaliditātes ekspertīzei izskatīšana objektīvu apstākļu dēļ nebūs
iespējama viena mēneša laikā un
lai tāpēc klientam nerastos tiesību
pārtraukums invaliditātes pensijas, sociālā pabalsta vai sociālā
pakalpojuma saņemšanā, iepriekš
izdoto administratīvo aktu un ar
to saistītos atzinumus VDEĀVK
pagarinās uz laiku līdz sešiem mē-

nešiem, bet ne ilgāk kā līdz jauna
administratīvā akta izdošanai. Līdz
ar to iepriekš noteiktā invaliditātes grupa un tās termiņš
tiks pagarināts līdz brīdim,
kamēr tiks pieņemts jaunais
lēmums. Par pieņemto pagaidu
lēmumu klients tiks informēts un
varēs saņemt gan lēmumu, gan invaliditātes apliecību. Informācija
par pieņemto pagaidu lēmumu un
ar to saistītajiem atzinumiem būs
elektroniski pieejama ārējiem lietotājiem (t.i. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, pašvaldībām,
Ceļu satiksmes drošības direkcijai
u.c.) parastajā kārtībā.
Solvita Cukere,
sadarbībā ar Labklājības ministriju

cībām un komunikāciju, veselīgu
dzīvesveidu, pusaudžu seksualitāti, sociālajām prasmēm, emociju pašregulāciju, disciplinēšanu,
rūpēm par sevi un dzīves prasmju
veidošanu bērnos, vienmēr atceroties, ka var nosodīt otra rīcību,
nevis pašu cilvēku. „Šis ir vēl viens
jauns, nozīmīgs instruments mūsu
darbā ar novada ģimenēm, kurās
aug pusaudži, kuri reizēm augšanas
procesā vecākiem sagādā grūtības.
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Katrs pasākumu dalībnieks saņem
arī darba lapas, lai apgūto materiālu varētu izmantot ikdienā,” stāsta
sociālās darbinieces.
Nākamajai nodarbību grupai,
kas apmācības plāno uzsākt nākamā gada februārī, vienu reizi nedēļā
darbdienu vakaros, var pieteikties
pie sociālajām darbiniecēm: Ingunas Bergmanes Tālr. 29227584 un
Villijas Pakalnes Tālr. 26472022.
Solvita Cukere

N0 2017. gada stingrākas
prasības bezdarbnieka
pabalsta saņemšanai
Lai cīnītos ar negodprātīgiem
sezonālajiem darba devējiem, pagarinās periodu, kad jābūt veiktām
sociālajām iemaksām, lai iegūtu
tiesības uz bezdarbnieka pabalstu,
paredz Saeimā galīgajā lasījumā
pieņemtie grozījumi likumā „Par
apdrošināšanu bezdarba gadījumam”. Līdz šim tiesības uz bezdarbnieka pabalstu bija bezdarbniekam, kuram apdrošināšanas
stāžs ir ne mazāks par vienu gadu,
ja par viņu iemaksas bezdarba gadījumam veiktas vai bija jāveic ne
mazāk par deviņiem mēnešiem
pēdējo 12 mēnešu periodā pirms
bezdarbnieka statusa iegūšanas
dienas. Tomēr likuma grozījumi,
kas stāsies spēkā no nākamā gada,
paredz, ka bezdarbnieka pabalsta
tiesību iegūšanai sociālās apdroši-

nāšanas iemaksas būs jāveic ilgāk,
proti, 12 mēnešus 16 mēnešu laikā. Labklājības ministrijā uzsver,
ka tādējādi tiktu nodrošināts, ka
sezonālo darbu veicēji sociālās apdrošināšanas iemaksas veic vismaz
divu sezonu laikā, un līdz ar to daļa
izmaksu tiek pārnestas atpakaļ uz
darba devēju, pārtraucot praksi
izmantot bezdarbnieka pabalsta
sistēmu kā pagaidu finansējuma
avotu darbinieku noturēšanai uz
nākamo sezonu. Ministrija prognozē, ka, pagarinot kvalifikācijas
periodu tiesību noteikšanai uz bezdarbnieka pabalstu, bezdarbnieku
pabalstu saņēmēju skaits trijos gados samazināsies par vidēji 5,5%
gadā.
Solvita Cukere,
sadarbībā ar Labklājības ministriju

Izveidots informatīvs materiāls par
mirušu cilvēku apbedīšanu Latvijā
Valsts un pašvaldību vienotajā
portālā www.latvija.lv publicēts
informatīvais materiāls par
mirušu cilvēku apbedīšanu
Latvijā. Materiāls tapis valsts
pārvaldes iestāžu, ārstniecības
iestāžu, apbedīšanas nozares
asociāciju un uzņēmumu sadarbībā un vienkopus sniedz nepieciešamo informāciju par rīcību

tuvinieka nāves gadījumā, sākot
no miršanas fakta apliecināšanas
un paziņošanas līdz apbedīšanas
pabalstu saņemšanai un mirušā
apglabāšanai.
Materiāls pieejams portālā
ww.latvija.lv, sadaļā “Dzīves notikumi” -> “Māja un vide” -> “Mirušo apbedīšana”.
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Darbīgie un talantīgie novadnieki

Apbalvo policijas darbiniekus

Svinīgās uzrunās izteikta pateicība par atbildīgu attieksmi pret
darbu un apbalvojumi tika veltīti
tiem policijas darbiniekiem, kuri
godam pildījuši savu pienākumu.
Valsts policija 98. gadadienu atzīmēja Policijas dienā - 5. decembrī,
taču Zemgales reģiona svinīgā sanāksme notika 9. decembrī.
Svinīgo pasākumu organizēja
Zemgales reģiona Jelgavas iecirknis. Jelgavas iecirkņa priekšniece
Tatjana Flandere pateicās saviem
kolēģiem, tos augstu novērtējot kā
profesionāļus: „Novēlu godam kalpot Latvijai un mūsu cilvēkiem, jo
darbs policijā ir misija, ko jūs paši
esat izvēlējušies. Paldies par darbu
un saviem kolēģiem novēlu veselību, optimismu, izturību un profesionālo veiksmi!”
Šogad līdztekus Zemgales reģiona Jelgavas iecirkņa darbiniekiem

vēstures lappuse

2017. gada 7. janvārī jau 30. gadu
notiks plaši atceres pasākumi Ziemassvētku kauju vietās Jelgavas
novadā. Pagājuši jau 100 gadi kopš
latviešu strēlnieku pulki parādīja
varonību savas Dzimtenes aizstāvēšanā. Salgales pagastā dzimušais
Voldemārs Budriks (citos avotos
minēts uzvārds – Budriķis) ir viens
no strēlniekiem, kurš apbalvots ar
3. šķiras Lāčplēša Kara ordeni par
varonību Ziemassvētku kaujās 1917.
gada janvārī. Latvijas Valsts vēstures
arhīva izdotajā biogrāfiskajā vārdnīcā
„Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri” varam iepazīties ar mūsu tautas varoņa
biogrāfiju. Voldemārs Budriķis (tāds
uzvārds minētajā vārdnīcā) dzimis
Salgales pagasta „Dumpjos” 1894.
gada 27. novembrī. Pirmā pasaules
kara sākumā iesaukts Krievijas armijā. 1915. gada septembrī pārcelts uz 4.
Vidzemes latviešu strēlnieku bataljonu, kur dienējot, sasniedzis vecākā
apakšvirsnieka pakāpi. Apbalvots ar

tika sveikti arī kolēģi no citām iestādēm un sadarbības partneri, bez
kuru atbalsta policijas ikdienas
darbs vairs nav iedomājams. Šogad

par priekšzīmīgu dienesta pienākumu izpildi un sakarā ar Valsts
policijas 98. gadadienu Iekšlietu
ministrijas Pateicības rakstus sa-

ņēma arī Ozolnieku novada pašvaldības policijas vecākais inspektors
Kaspars Rozītis, Ozolnieku novada
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Iveta
Strēlniece un Ozolnieku novada
Sociālā dienesta darbiniece Marika
Sidorova.
Arī Ozolnieku novadā svinību
diena bija pielāgota nedēļas nogalei, lai svētkus nevajadzētu aizvadīt
ikdienas darbā un rūpēs. Ilggadējais novada pašvaldības policijas
priekšnieks Arnis Joma pateicās
kolēģiem un pašvaldībai par veiksmīgu sadarbību jau 25 gadu garumā, jo Ozolnieku novada Pašvaldības policija ar novada domes
lēmumu tika dibināta 1992. gadā:
„Man prieks, ka iedzīvotāji pamana
un novērtē mūsu darbu. Esam gandarīti, kad ikdienas darbā dzirdam
uzrunu – MŪSU POLICIJA.”
Solvita Cukere

Ziemassvētku kauju dalībnieks no
Salgales pagasta
Jura medaļu un Jura Krusta 4.šķiru.
1923.gadā apbalvots ar Lāčplēša Kara
ordeņa 3.šķiru par varonību kaujā pie
Ložmetējkalna 1917.gada 12.janvārī.
Pēc tam, kad 4.Vidzemes strēlnieku pulka 6.rota zaudēja virsniekus,
apakšvirsnieks V.Budriķis uzņēmās
rotas komandēšanu, viesuļugunī sakārtoja un izveda to kaujas līnijā kopā
ar citām pulka vienībām. Ienaidnieka
pretuzbrukuma laikā ar labi mērķētu
ložmetēja uguni noturēja pozīcijas,
līdz tika smagi ievainots. Pēc izārstēšanās armijā V.Budriķis vairs nedienēja. Pēckara periodā V.Budriķis
bija zemnieks Jaunsvirlaukas pagasta „Godmaņos”, kas piederēja sievas
tēvam Jēkabam Segliņam, bet mūža
nogali pavadīja Dobelē. Miris 1967.
gadā un apglabāts Igauņu kapos,
Ozolnieku novada Salgales pagastā.
Vadoties pēc 20.gadsimta sākuma kartēm, V.Budrika dzimtās mājas „Dumpji” atradušās apmēram
kilometru uz ziemeļrietumiem no

Trunnu
kapiem.
Vecās
kartēs tās
atzīmētas
kā „Dumpīši”
(vāciski
„Dumpit”).
Līdz mūsdienām
mājas
nav saglabājušās, jo pēc Otrā pasaules kara
nodega. Pēc mazmeitas stāstītā, Voldemārs Budriks kā Lāčplēša ordeņa
kavalieris saņēmis meža nogabalu
Ozolnieku pagastā.
Voldemāram Budrikam bija dēls
Egons un meita Aina. Dēls Egons
apglabāts Igauņu kapos līdzās tēvam. Meita Aina dzīvo Dobelē, pie
kuras pēdējos mūža gadus aizvadīja V.Budriks. Budriku dzimtas

kapa vietu Igauņu kapos tagad kopj
Ainas meita Velga Līce, strēlnieka
V.Budrika mazmeita. Pagaidām Budriku dzimtas kaps iezīmēts ar vienu pieminekli, kurā iegravēts tikai
V.Budrika mātes vārds Līze Budriks
(mirusi 1933.gadā). Izskanējusi iniciatīva, ka katrs novada kapos apglabātais Lāčplēša ordeņa kavalieris būtu pelnījis piemiņas zīmi, un
V.Budrika mazmeita ir gatava sadarboties pieminekļa uzstādīšanā.
Trunnu kapos ir Budriku dzimtas
kapi. Varbūt pēctečiem, kuri nesen
uzlikuši pieminekli Viktoram, Otīlijai, Birutai Budrikiem, ir ziņas arī
par Voldemāra Budrika ģimeni? Novadnieki vēlētos uzzināt vairāk par
Voldemāru Budriku, tāpēc priecātos
sagaidīt papildus ziņas un vēstures
liecības par mūsu varonīgo novadnieku.
Aigars Stillers, Ozolnieku novada
vēstures ekspozīcijas krājuma glabātājs (tālr. 29132901)

Nacionālās aizsardzības akadēmijas kursanti piemin Vareļos kritušos kadetus
24. un 25.novembrī Nacionālās aizsardzības akadēmijas
(NAA) 2.kursa kadeti devās
ikgadējā Vareļu vēsturiskajā
piemiņas pasākumā Ozolnieku novadā. Šajās divās dienās kadeti kājām pārvietojās
pa Latvijas Kara skolas 1919.
gada novembra cīņu vietām
Ozolnieku novada Salgales pagasta Vareļu apkaimē. Kadeti
prezentēja mācību ietvaros
sagatavotas prezentācijas par
kaujām un pārrunāja tā laika notikumus. Pasākums 25.
novembrī noslēdzas ar svinī-

gu piemiņas brīdi pie Vareļu
pieminekļa, kur tika godāti un
ar zalvēm pieminēti 14 kritušie Latvijas Kara skolas kadeti.
Ceremonijā kopā ar kadetiem
piedalījās un ziedus pie Vareļu
pieminekļa nolika Ozolnieku
novada pašvaldības vadītāji
- Pēteris Veļeckis un Guntis
Rozītis, kā arī NAA prorektors
pulkvežleitnants V.Āboliņš,
NAA kapelāns U.Brūklene,
Latvijas Virsnieku apvienības
pārstāvji.
Solvita Cukere

izglītība

Lai katrā mājā un katrā sirdī
Ziemassvētku laikā ienāk gaisma
un siltums! Lai Jaunajā gadā līdz
ar svētku prieku visur iemājo
saticība, patiesa mīlestība citam
pret citu, domu brīvība un
apgaismība, jo, kurš staro gaismu
citu cilvēku dzīvēs, pats nekad
nepaliks tumsā!
Ozolnieku vidusskolas kolektīvs

Lai katrā mājā un katrā sirdī
Ziemassvētku laikā ienāk gaisma
un siltums, lai reizē ar svētku
prieku visur iemājo arī saticība
un mīlestība! Priecīgus svētkus
un uz sadarbību Gaiļa gadā!
Salgales pamatskolas kolektīvs

Lai ziemas saulgriežu
zvaigznes ikvienam nes
debesu gaišumu.
Lai nākamais gads ir bagāts ar
labām domām,darbīgām dienām
un priecīgiem atelpas brīžiem.
Lai mūsos mājo un valda godaprāts,
neatlaidīga griba saprasties,
paciest un palīdzēt!
Gaišām domām bagātus
Ziemassvētkus!
Jaunajā gadā novēlam piepildīt
iecerēto, nepazaudēt iegūto un
atrast meklēto!
Teteles pamatskolas kolektīvs
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Uzvara konkursā
„Cielavas gudrības”

Dabas muzejs desmito sezonu
organizē konkursu dabaszinībās
5. un 6. klašu skolēniem „Cielavas
gudrības”. Konkursa pirmā kārta
bija veltīta tēmai „Zeme”, bet nākamās būs par tēmām „Gaiss” un
„Ūdens”. Šogad konkursā aktīvi
piedalījās Ozolnieku vidusskolas
5.b un 5.c klašu skolēni, kuriem
bija jāizpilda atlases kārtas anketa ar jautājumiem par augiem,
dzīvniekiem, putniem, sēnēm,
kukaiņiem un Latvijas ģeogrāfiju. Konkursa atlases kārtai tika
iesūtīti vairāk nekā 120 skolu komandu darbi, ko izvērtējot, konkursa organizatori uzaicināja uz
klātienes kārtu muzejā 10 labākās komandas. Starp tām bija arī
mūsu skolas 5.b klases komanda
„Īsā priede”. Sestdien, 3. decembrī, komandas dalībnieki Elīza

Zeltiņa, Līva
Skrupska un
Jānis Vaškevics piedalījās
konkursa klātienes kārtā.
Skolēniem
bija jāatbild uz
jautājumiem
par putniem,
dzīvniekiem,
kukaiņiem, sēnēm, augiem,
alām, iežiem,
augsni un procesiem dabā.
Komandai bija arī mājas darbs priekšnesums, kur jāprezentē sava
skola un komanda. Sīvā konkurencē Ozolnieku vidusskolas komanda
izcīnīja 3.vietu un ieguva ceļazīmi
uz konkursa finālu 2017.gada

vasarā, kad sacentīsies visu trīs
konkursa kārtu uzvarētāji. Pateicamies skolēnu vecākiem par
atbalstu un dalībnieku krekliņu
sagādāšanu!
Inta Vaškevica,
projekta koordinatore

2016.gads Garozas pamatskolā aizritējis jubilejas zīmē
Dažādiem notikumiem un pārsteigumiem dāsns Garozas pamatskolā aizritējis 2016.gads. Skolai
uzbūvēta jauna saimniecības ēka,
kas ļāva sakārtot saimnieciskos
jautājumus, un izremontētas trīs
klases. Pirmsskolas bērnus iepriecina jauna nojume rotaļlaukumā.
Esam gandarīti, ka pie skolas ierīkotas kastes ar ziediem un iekaramie puķu podi. Par sakopto un
skaisto skolas apkārtni priecājas
skolas darbinieki, skolēni, absolventi un viesi.
2016.gads aizritējis skolas 130.
gadskārtas jubilejas zīmē, sagata-

vojot grāmatu par skolas vēsturi no
pašiem tās pirmsākumiem 19.gadsimta beigās līdz mūsdienām, un
atklāts skolas muzejs, kur vienā telpā ierīkosim arī Garozas apkārtnes
vēstures ekspozīciju. Tāpēc lūgums
iedzīvotājiem, kuriem ir kādas ziņas un fakti, atmiņas par Garozas
apkārtni vai Garozzi (vietas nosaukums vācu laikā), tās iedzīvotājiem
un notikumiem, var par to mums
uzrakstīt vai izstāstīt. Būsim ļoti
pateicīgi papildināt novada vēstures apcirkņus.
Nākamā gada simbols - Gailis - agri ceļas, ir saimniecisks,

drošsirdīgs, gādā par savu saimi. Tāpēc mūsu skolas draudzīgais kolektīvs Jaunajā gadā
novēl visiem novada iedzīvotājiem būt čakliem saimniekiem
savās mājās, skolā, darbavietā
un novadā! Sāksim ar mazumiņu savā apkārtnē, cienīsim
sevi un citus, saudzēsim visu
skaisto un novērtēsim padarīto! Lai Ziemassvētku gaišums
un labestība mājo mūsu sirdīs, panākumiem un radošām
domām bagāts Jaunais gads!
Dina Štelmahere, Garozas pamatskolas direktore

Projektā “PROTI un DARI!” pirmie rezultāti!
Šovasar Ozolnieku novada pašvaldība uzsāka īstenot projektu
“PROTI un DARI!” ar mērķi laika
posmā līdz 2018.gada nogalei motivēt un aktivizēt 37 novada jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai
neapgūst arodu un nav reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Projekta ietvaros Programmas vadītāja
Santa Tuherma sadarbībā ar katru
jaunieti, kurš piedalās projekta aktivitātēs, izstrādā individuālo pasākumu programmu, lai veicinātu
jaunieša personības attīstību, spēju
iekļauties sabiedrībā, attīstītu dažādas dzīvei un darba tirgum nepieciešamās prasmes un kompetences.
Decembrī ar Ozolnieku novada
jaunatnes lietu speciālista, projekta
mentora E.E.Deribo atbalstu sekmīgi noslēdzās sadarbība ar vienu
no mērķa grupas jauniešiem – Rūdolfu. S.Tuherma stāsta: “Sociālā
darbinieka atbalsts, psihologa un
karjeras konsultanta konsultācijas,
kā arī darba meklēšana un aktivitātes jaunieša līdzdalības veicināšanai, izglītošana par lietderīgu brīvā
laika pavadīšanu un veselīgu dzīvesveidu – tās bija būtiskākās akti-

vitātes, kuras šo četru mēnešu laikā
bijām iecerējuši kopā ar Rūdolfu
īstenot. Jaunietis dzīvo viens, ģimenes viņam nav un pietrūkst vecāku
atbalsta. Varbūt tieši tāpēc Rūdolfs
bija tik atvērts visiem mūsu kopīgajiem izaicinājumiem. Četri projekta
mēneši paskrēja nemanot. Rūdolfs
pierada, ka neļaujam viņam ieslīgt
ikdienas rutīnā, piedāvājot arvien
kādu, ne vienmēr to interesantāko,
bet noteikti vērtīgu un noderīgu aktivitāti viņa personības izaugsmei
un pilnveidei. Vislielākais prieks,
ka kopīgā darbošanās ir vainagojusies ar panākumiem, kas ir būtiski
gan pašam jaunietim, gan projekta
kopīgajam mērķim. Rūdolfs februārī uzsāks mācības Jelgavas Tehnikumā, kur apgūs autoatslēdznieka
profesiju. Uzturēsim kontaktus arī
turpmāk un sekosim līdzi viņa mācību gaitām Jelgavas Tehnikumā.”
Arī Rūdolfs ir ļoti priecīgs un pateicas par viņam doto iespēju piedalīties projektā un draudzīgu atbalstu
ikdienas grūtību pārvarēšanā.
Aicinām visus interesentus un
jauniešus vecumā no 15 līdz 29
gadiem būt aktīviem, izmantojot
iespēju iesaistīties projektā! Vairāk

informācijas par projektu var meklēt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājas lapā www.
jaunatne.gov.lv, savukārt par iespējām kļūt par projekta dalībnieku,
rakstot e-pastu vai zvanot projekta
Programmu vadītājai Santai Tuhermai (e-pasts: santa.tuherma@ozolnieki.lv, tālr.29403169). Projekts tiek
īstenots Eiropas Savienības fondu
2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Iz-

augsme un nodarbinātība” 8.3.3.
specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt
NVA nereģistrēto NEET jauniešu
prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos
Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu
centru darbībā” ietvaros.
Karjeras speciāliste Santa Tuherma,
sadarbībā ar Daci Mauliņu, Attīstības
plānošanas daļas projektu vadītāju
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Iesaistās labdarības akcijā
„Zvaigzne Austrumos”

2017. gadā – Ugunīgajā Gaiļa
gadā, lai ik diena sākas ar dziesmu, aizrit rosīgā solī un ik vakars
paiet mierā un ģimenes siltumā!
Aicinām gada kalendāru iekrāsot
ar radošiem mirkļiem, baudot
kultūras norises, būt kopā mazos
un lielos svētkos!

Līdz 5.decembrim visā
Latvijā norisinājās labdarības akcija „Zvaigzne
Austrumos”, kuras mērķis
bija sagatavot un nogādāt
6000 dāvanas karadarbībā
cietušajiem bērniem pasaules karstajos punktos. Akcijā
iesaistījās arī Ozolnieku vidusskolas skolēni un vecāki.
Skolēni kopā ar vecākiem
gatavoja skaisti iesaiņotas
un noformētas dāvanas.
Skolēni ar vecākiem gatavoja
individuālas dāvanas, bet atsevišķi klašu kolektīvi sarū-

Ozolnieku novada Kultūras
nodaļa
Es palūgšu baltajam eņģelim,
Kurš man tik pazīstams šķiet Lai pēc tumsas atnāk gaisma,
Un projām vairs neaiziet.
Bagātu, veiksmīgu un saticīgu
2017.gadu!
Edgars Paulovičs, „Salgales atbalsta biedrība”
“Grāmatas ir tikai viena no tvertnēm, kur glabājam to, ko baidāmies aizmirst. Grāmatām pašām
nav maģiska spēka. Šis spēks ir
tam, kas grāmatās pateikts, tam,
kas Visuma gabaliņus mūsu priekšā sadiedz vienotā veselā.”
/R.Bredberijs/
Mīļie Ozolnieku novada bibliotēku lasītāji un novada ļaudis!
Atrodiet un turieties pie gaismas,
ko sniedz garīgās vērtības, starp
tām arī labas grāmatas! Lai jums
izdodas rast bibliotēku plauktos
tieši to, kas jūs personīgi uzrunā,
iedvesmo, izglīto! Aktīvu, darbīgu
un veiksmīgu 2017. gadu!
Ingrīda Krieķe, Ozolnieku novada
centrālās bibliotēkas vadītāja

Ozolnieku vidusskola

Salgalē pirms Ziemassvētkiem iepriecina seniorus
„Salgales atbalsta biedrība” kopā ar pagasta sociālo darbinieku, Emburgas
Jauniešu centru un Salgales
pamatskolu arī šogad rīkoja
labdarības akciju „Pasniedz
roku - gaidīsim kopā”. Advente kā Ziemassvētku
gaidīšanas laiks saistīts ar
mieru, klusumu un pārdomām. Pasākumā, ko organizējām 27. novembrī, Salgales Evaņģēliski Luteriskās
baznīcas liturģiskā kora dalībnieces
uzaicinātajiem Emburgas un Garo-

Gatavo rotājumus svētku eglei

Jelgavas kokaudzētavā, Rīgas
ielā 54a, norosinājās svinīgs uzņēmuma lielās egles iedegšanas
pasākums. Ievadot Adventa laiku,
kokaudzētavā pēcpusdienā viesojās Ozolnieku vidusskolas bērni un
direktore Klāra Stepanova, ko ar
kokaudzētavu jau vieno iepriekšēja
sadarbība dabaszinību projektu nedēļu ietvaros.
Kopā ar bērniem, darinot rotājumus lielajai eglei, darbojās Tirdzniecības laukuma pārzine Solveiga
Rasnača un pārējie kokaudzētavas

pēja klases kopīgās dāvanas.
Paldies 1.b, 3.b, 5.b, 7.b un
7.c klases skolēniem un vecākiem par piedalīšanos akcijā, kuri kopā sagatavoja 19
dāvanas, un skolotājai Santai Tuhermai par dāvanu nogādāšanu labdarības veikalā
«Tuvu». Akciju organizēja
biedrība “Baltic Global Initiative”. Labdarības veikals
“Tuvu” organizēja dāvanu
savākšanu un nogādāšanu
Rīgā. Akciju atbalstīja Latvijas Ekoskolas.

darbinieki, kuri ievadīja bērnus dažādu skujkoku čiekuru atpazīšanā,
Adventa vainagu darināšanā un izrotāšanā.
Radošajā darbnīcā kopā ar bērniem rosījās un rotaļās piedalījās
Meža Rūķis, kurš bērnus cienāja
ar saldumiem un veselīgu zāļu tēju.
Skaisti sapostā kokaudzētavas egle
visu svētku laiku priecēs arī garāmgājējus un autobraucējus, kas mēro
ceļu Jelgava-Ozolnieki.
Solvita Cukere

zas ciemu senioriem ar izjusto dziedājumu radīja Ziemassvētku noskaņu. Mācītājs Ralfs Kokins, uzrunājot

klātesošos, aicināja atcerēties arī par
dzīves grūtībās nonākušajiem līdzcilvēkiem. Sarūpēt dāvanas vairāk
nekā 60 pagasta vecajiem ļaudīm
šogad palīdzēja gan zemnieku saimniecība “Medņi”, gan vietējais uzņēmums “E-Daugava”, kas vienmēr
atsaucas iedzīvotāju iniciatīvām, kur
nepieciešams atbalsts. Pasākuma
noslēgumā dalībnieki devās iedegt
krāsainas gaismiņas pagasta galvenajā eglē, kas visus priecēs līdz pat
Jaunajam gadam.

Edgars Paulovičs,
„Salgales atbalsta biedrība”

Vecākiem pieejami
jauni atbalsta veidi
bērnu audzināšanā
Lai veicinātu vecāku izpratni
par bērnu emocionālo audzināšanu un attīstību no skolas gaitu uzsākšanas līdz pamatskolas
beigām, Labklājības ministrijā
(LM) izveidots informatīvais izdevums „Mans bērns – skolēns”.
Tā mērķauditorija ir ne vien paši
7 līdz 16 gadus vecie skolēni,
viņu vecāki un vecvecāki, bet
arī pedagogi un ikviens, kuram
rūp mūsu skolēnu emocionālā
veselība, drošība un labklājība.
Informatīvais izdevums ir izveidots, lai veicinātu vecāku izpratni
par bērnu emocionālo audzināšanu un attīstību no skolas gaitu uzsākšanas līdz pamatskolas
beigām. Jaunajā izdevumā uzmanība ir pievērsta galvenajām
pārmaiņām un aktuālajiem attīstības līkločiem, kas notiek ar
katru bērnu, skolas gaitas uzsākot līdz agrīnajiem tīņa gadiem.
Izdevumā atspoguļoti jautājumi,
kas saistīti ar iejušanos skolā,

spējām tikt līdzi mācību tempam.
Tāpat sniegti padomi par to, kā
palīdzēt bērnam, ja ir konstatēti
uzvedības traucējumi un vardarbība skolā, kā runāt ar pusaudzi
tīņu vecumā, kā atpazīt atkarības,
kā pozitīvi disciplinēt bērnu, kā
droši justies uz ielas, mājās, internetā un kā palīdzēt jaunietim
plānot nākotni. Informatīvo materiālu var lejuplādēt LM tīmekļa
vietnē. Lai sniegtu palīdzību bērnu vecākiem, 27. oktobrī atklāta
Valsts bērnu tiesību aizsardzības
inspekcijas Konsultatīvā nodaļa,
kas sniedz konsultācijas un izstrādā atbalsta programmas bērniem ar uzvedības traucējumiem
un saskarsmes problēmām. Pieteikties konsultācijām un atbalsta
programmas izstrādei bērniem ar
uzvedības traucējumiem un saskarsmes problēmām var, zvanot
uz tālruni 67359129.
Solvita Cukere,
sadarbība ar Labklājības ministriju

sports

Ozolnieku vidusskola svin uzvaras
basketbolā
Gada nogalē noslēgušās Jelgavas novada un Ozolnieku novada 50. skolēnu sporta spēles
basketbolā. Varam priecāties par
Ozolnieku vidusskolas komandu
sniegumu, kur “C” grupas (2004.
gadā dzimušie un jaunāki) zēni
12 komandu konkurencē izcīnīja
2. vietu - sudraba medaļas.
Komandā Ozolnieku novada
godu aizstāvēja - Rūdolfs Muraško, Edgars Markovs, Raitis Cekuls, Kārlis Strautnieks,
Kristofers Ralfs Bukšs, Eduards
Dmitrijevs, Mareks Semanis,
Henrijs Ulmanis, Gustavs Iļjučonoks.
Ozolnieku vidusskolas ‘’C’’
grupas meitenes bija apņēmības
pilnas cīņai par uzvaru. Spēļu
laiks tika saīsināts, lai 8 koman-

das
izspēlētu
pusfinālu
un finālu.
Meiteņu
komandā cīnījās - Sigita Vīnava, Megija
Grundmane, Eva Vīnava, Paula
Sinkeviča, Patrīcija Blūma, Jana
Andersone, Estere Skrabe, Sintija Jermacāne, Sintija Elizabete
Apsīte, Selina Tolopilo un Elīza
Vīgante. Meitenes spēlēs kopā
savāca punktus 87:4. Priecājoties par uzvarām, skolēni turpinās pilnveidot basketbola spēles

prasmes, lai nākotnē gūtu jaunus
panākumus.
Jaunajā gadā sacensības skolēnu spartakiādē uzsāks volejbolisti. Paldies vecākiem, kuri atbalsta
komandas un mudina bērnus nodarboties ar sportu!

Rasma Skruļa un Marina Cīrule,
Ozolnieku vidusskolas sporta
skolotājas
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Lai Jaunajā gadā gūstam fizisko
rūdījumu, aktīvi sportojot,
soļojot, nūjojot, peldoties un
skrienot. Lai gūstam labākus
rezultātus savā iecienītajā sporta
veidā. Īpaši popularizēsim un
stiprināsim olimpiskos sporta
veidus novada skolu jauniešu
vidū. Aktīvāk izmantosim Ozolnieku novada sporta bāzes un
to sniegtās iespējas veselīga dzīvesveida stiprināšanā! Lai Jaunā
gadā darbi sokas un nogurumu
nezin rokas! Esiet laimīgi un
vairāk smaidiet!
Guntis Rozītis, Sporta un veselīga dzīvesveida nodaļas vadītājs

Novadnieks Reinis Bērziņš uzvar
Junioru Eiropas Kausa atlases posmā

„Ozolnieku novada kauss” futbolā

Decembra sākumā Ozolnieku
Sporta centrā pirmo reizi norisinājās futbola sacensības bērniem
“Ozolnieku novada kauss” 2008.
un 2010. gadā dzimušajiem.
Ozolnieku komandas uzrādīja
labus rezultātus - 2010.gadā dzimušie ieņēma pirmo un trešo vietu, 2008.gadā dzimušie puikas

ieguva trešo vietu, zaudējot tikai
futbola klubam „Jelgava”. Nedēļu
pēc futbola kausa sācies Zemgales reģiona čempionāts futbolā,
kur Ozolnieku novada komanda
spēles ar trim vecuma grupām.
Lai veiksme un panākumi mūsu
komandām!

Rimants Štopis, treneris

Ozolniekos noslēdzies astotais
Ziemas skrējiens
Ozolnieku skrējēji turpina
sportot arī ziemā – šogad ikgadējais Ziemas skrējiens aicināja
veselīga dzīvesveida piekritējus
11. decembrī piedalīties 2,2, piecu
vai 15 kilometru garās distancēs.
Savukārt bērniem līdz 10 gadu
vecumam bija paredzēta speciāla,
īsāka skriešanas trase. Diena bija
bez nokrišņiem, arī aukstais vējš
nespēja nobaidīt sportistus un
tiesnešus. Paši dalībnieki, aktīvi
kustoties un skrienot, par aukstumu nesūdzējās, un visi 70 skrējēji

godam pieveica savu izvēlēto distanci. Aktīvākie to noskrēja īsti
līksmi – ar rūķa cepurēm galvā,
lai radītu svētku noskaņu, neraugoties uz sniega trūkumu. Dalībnieki tika cienāti ar siltu tēju un
pēc skrējiena varēja izsildīties
pirtī. Labākie skrējēji tika sveikti ar balvām, ko sarūpējusi Ozolnieku novada pašvaldība un sacensību rīkotājs – skrējēju klubs
„Ozolnieki”.
Rolands Bartaševics, SK „Ozolnieki”

Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā norisinājās Junioru Eiropas
Kausa atlases posms šorttrekā
“Danubia Cup” 3.posms, kur piedalījās Latvijas izlases jaunākais
šorttrekists, Ozolnieku vidusskolas skolēns – Reinis Bērziņš.
Latvijas
izlases
pārstāvim
Junioru C grupā izdevās izcīnīt uzvaru sacensību kopvērtējumā, uzvarot 1500 metru distancē un 1000 metros.
Pārējo Latvijas sportistu veikums
– Māris Jānis Šternmanis (Krievānes Slidošanas Skola) Junioru
D grupā ierindojās 4.vietā, Anna
Jansone (Ventspils Spars) Junioru D grupā 7.vietā un Latvijas
izlases kandidāts Normans Beikmanis Pieaugušo grupā 10.vietā.
Latvijas izlases nākamie starti notiks Polijas pilsētā Sanokā
no 16.-18.decembrim “Danubia
cup” 4.posms. Junioru šorttrekis-

ti cīnīsies par Eiropas Kausu jau
2017.gada martā - “Junior Eiropa
Cup 2016/2017” sacensības norisināsies Beļģijas pilsētā Hasseltā
no 24.-26.martam, kur tiksies
astoņi Austrumeiropas un astoņi
Rietumeiropas labākie šorttrekisti savās vecuma grupās.

Evita Krievāne, Latvijas šorttreka
izlases galvenā trenere

«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

Ozolnieku Tautas nams ielūdz
2017. gada janvārī

Sveicam janvāra jubilārus!

Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt
kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt
kā melodijai, kura sirdī šalc.
Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznēs mirdzēt,
Lai dienu skrejā tie pie tevis trauc!

Almai Zvaigznei– 100!
Imantam Bolmanim – 90!
Zinaidai Mališevai – 90!
Irinai Merkuševai – 90!
Marijai Stolbunovai – 90!
Vasily Tikhanovam – 90!
Annai Kozlovai – 90!

PIRMIZRĀDE!

13. janvārī plkst. 18:00 Ānes kultūras
nama jauniešu amatierteātra izrāde

“Uz laimīgo zemi!”

Ceļojot mēs varam gūt atziņas un dzīves pieredzi. Un galu galā, lai varētu atgriezties mājās,
vispirms no tām ir jāaizbrauc! Izrādē būs iespēja pasmieties, līdzi just un arī aizdomāties.
Kas tad īsti ir laime un kur to meklēt?
Režisore Mārīte Vasele. Ieeja bez maksas.

Jadvigu Andrejevu
Veltu Beraģi
Nelliju Boču
Spodri Ezeriņu
Ilgu Rūbu
Ievu Suboču
Vināru Sūnu
Zigmundu Sitņiku
BroņislavuVagelu
Viju Puiškinu
Ilmāru Vītolu

Līdz 25. janvārim Tautas nama foajē apskatāma Evijas
Strodes gleznu izstāde “Samta sezona”.
20. janvārī plkst. 18:00 Barikāžu atceres pasākums.
Dokumentālā filma “Tēvu barikādes” (Septiņu cilvēku
stāsti… Kas notika šajā laikā? Kas izmainīja barikāžu
dalībniekus? Vai šis laiks ir aizmirstībā, vai tomēr joprojām
atbalsojas tagadnē..). Ieeja bez maksas.
28. janvārī plkst. 12:00 Jaundzimušo bērniņu un viņu
vecāku sumināšanas pasākums. Ieeja ar ielūgumiem.

Salgales pagastā janvārī
u 7.janvārī plkst.13.00 Ziemassvētku kauju 100 gadu

piemiņas dievkalpojums Jelgavas Svētās Annas evaņģēliski
Luteriskajā baznīcā.
Koncerts ar Jaukto kori “ Svīri”, solisti Jānis Kurševs, Evija
Lagzdiņa.
u 7.janvārī tiek organizēts brauciens uz Ziemassvētku

kauju piemiņas pasākumu:
Plkst.15.00 no Salgales pagasta pārvaldes,
Plkst.15.10 no Garozas centra,
Plkst.15.35 no Ozolnieku domes stāvlaukuma.

OZO FIT nodarbības
2017. gadā
Pirmdienās
18:00 cardio un spēka treniņi
19:00 pilates
Otrdienās
11:10 treniņi māmiņām
18:00 treniņi muguras veselībai
19:00 power pilates
Trešdienās
19:00 deju aerobika
Ceturtdienās
18:00 cardio un spēka treniņi
19:00 pilates
Nodarbības notiek Skolas ielā 4,
Ozolniekos
Kontakti: tālr.27808138,
facebook: ozofitness

Kopā saziedota gandrīz
pustonna barības!

u 21.janvārī plkst.14.00 Garozas pakalpojumu centrā „Eži”

2.stāvā koncerts „Balti baltā pasaulē ”. Aicina mūziķi Aiga
Jankevica un Gundars Riekstiņš.

u Visu janvāri un februāri Garozas Pakalpojumu centrā būs

apskatāma Annas Kaltiginas filcēto gobelēnu un gleznu
izstāde. Darbiņus var arī iegādāties.

u 2.februārī no plkst.16.00 – 18.00 Garozā Pakalpojumu

centrā “ Eži” aicinām uz Sveču dienai veltītu pasākumu.
Liesim sveces, minēsim mīklas un veidosim svečturus.
Lai veiksmīgs Jaunais - 2017.gads!

Anda Plikša, Salgales pagasta kultūras darbiniece

Ir veiksmīgi noslēgusies jau 10. organizētā
labdarības akcija “Par ķepām un astēm!”.
Šogad esam savākuši līdz šim lielāko dzīvnieku
barības daudzumu - suņu un kaķu sauso
barību, konservus, našķus, rīsus, griķus, auzu
pārslas – kopā 460 kg! Saziedotas arī daudzas
citas patversmes iemītniekiem noderīgas lietas
– kakla siksnas, pavadas, bļodiņas, rotaļlietas,
būri, guļvietas, avīzes un segas. Ziedojumi
pirms Ziemassvētkiem nogādāti uz Ozolnieku
novada “Rēviciem” – dzīvnieku aizsardzības
biedrībai “Ķepu-ķepā”, kur mitinās ne vien
70 suņi un kaķi, bet arī zirgi un citi izglābtie
dzīvnieki. No sirds pateicamies ikvienam, kurš
pielika savu roku, lai šis labais darbs izdotos!
Prieks, ka akcijā aizvien vairāk iesaistās bērni
un jaunieši – paldies arī Ozolnieku PII “Zīlīte”
Rūķīšu un Mārīšu grupu bērniem.

Ozolnieku Sporta centra pasākumi janvārī
Datums
07.01.
07.01.
14.01.
14.01.
14.01.
21.01.
22.01.
28.01.

Plkst.
11.00-18.00
10.00-18.00
11:00-13:00
11.00
16.00
10.00-18.00
11.00
11.00

Sporta pasākumi
Karatē čempionāts bērniem
Latvijas komandu čempionāts novusā, 2.līgā
Latvijas čempionāts futbolā bērniem
Ozolnieku novada 8.spartakiāde novusā, pamatturnīrs
Nacionālās līgas spēle VK ”Ozolnieki” pret VK „Vecumnieki”
Latvijas komandu čempionāts novusā, 2.līgā
Ozolnieku novada 8.spartakiāde novusā, finālturnīrs
Ozolnieku novada 8.spartakiādes
„Ģimeņu sporta diena”

Everita Pāne, akcijas organizatore

Aizsaulē
aizgājuši
Jekaterina Teterina
Ilga Vilde
Ņina Melenčuka

1932
1927
1931

