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ar saknēm novadā

Patriotismu paudīsim darbos un attieksmē
Novembris ved mūs
soli tuvāk Latvijas simtgadei, ko patiesā cieņā
un lepnumā atzīmēsim
jau 2018. gadā. Tuvojoties šiem nozīmīgajiem
svētkiem, jo spilgtāk iezīmējas paveiktais mūsu
valsts stiprināšanā un
izaugsmē, laika atskaite
neviļus mudina domāt
un sapņot par to, kādu
Latvijas valsti mēs vēlamies redzēt nākotnē,
tāpēc novēlu, lai katrā
mājā dzimst ideja par to,
kā pateikt paldies Latvijai par tās izturību, plašumu un daili, par māju
sajūtu un mieru, ko varam baudīt ik dienu.
Šogad, atzīmējot Latvijas valsts 98. dzimša-

nas dienu, gribu aicināt
ikvienu novadnieku apstāties ikdienas steigā un
sajust patiesu piederību
šai zemei un cilvēkiem.
Bez bravūras un skaļiem
saukļiem klusībā izvērtēt savu attieksmi pret
Latviju, savu dzimteni,
savu novadu un zemi kā
tādu… izvērtēt cik lielā
mērā mēs sargājam tās
unikalitāti, cik spēcīga
ir mūsu griba veicināt
valsts attīstību un cik neaizstājams ir katrs valsts
iedzīvotājs. Gribu novēlēt, lai jūs sajūtat lepnumu par savu zemi, lai šī
sajūta jūs vada ikdienas
darbos un ļauj apzināties
savu nozīmi valsts tagadnē un nākotnē.

Uzturēsim
dzīvu
mūsu tautas vēsturi un
brīvības cīnītāju vārdus,
jo bez viņiem nebūtu iespējama – mūsu tagadne. Patriotisma mēnesī
vakarēsim,
aizdedzot
svecītes māju logos un
daloties atmiņu stāstos. Tiksimies piemiņas
vietās pie Skuju skolas
pārbrauktuves un Vareļu pieminekļa, lai kopīgi
dziedātu dziesmas un iedegtu atmiņu ugunskurus, kas simbolizēs mūsu
valsts gaismu, siltumu
un spēku.

Pēteris Veļeckis,
Ozolnieku novada
domes priekšsēdētājs

Ozolnieku vidusskola 170 gadu
jubilejā stāda jaunus ozolus!

„Cauri desmitiem un
simtiem gadu iets laikam
līdz. Skola, es ar kuru
tiekos, ceļa galā Ozolniekos,” ar šiem Ozolnieku
vidusskolas himnas vārdiem 1. oktobrī aizsākās
skolas 170 gadu jubilejas
svinības. Jau krietni agrāk skolā notika aktīva
gatavošanās svētkiem,
tamborējot šalles, kas
rotā kokus skolas iekšpagalmā. Ozolnieku vidusskolas pirmsākumi
saistās ar 1846. gadā
atvērto Ozolmuižas skolu. Vairāk ir pieejama
informācija par skolas
attīstību 20. gadsimtā.
Ozolnieku
pamatskolas darbības sākums ir
datējams ar 1926.gadu,
kad uzcēla jauno skolas
ēku. Ozolnieku pamatskolas pārzine bija Lū-

cija Cīruļniece, kura šo
amatu pildīja no 1920.
līdz 1940.gadam. Skolā
kopš 1920.gada strādāja
skolotāja Zelma Ruicēna, bet 1933.gadā skolā
sāka strādāt skolotājs
Pēteris Brencis. Pirmā
skola bija pusotru stāvu
augsta ēka. Pirmās skolas nams tika renovēts
1935.gadā, pārbūvējot
to par trīs stāvu ēku. Pagājušā gadsimta 1987.
gadā atklāja skolas jauno korpusu, kad skola
arī ieguva Ozolnieku
vidusskolas statusu. Lai
ozolu cēlums un spēks
Ozolnieku vidusskolai
palīdzētu turpmākajos
gados, jubilejas pasākumā aiz skolas ēkas tika
iestādīti 10 jauni ozoli.
Pie katra ozola uzstādīta piemiņas plāksne

visiem 10 skolas direktoriem. Skolas direktore
Klāra Stepānova uzrunā
pieminēja arī bijušos
skolotājus: “Savas pēdas
minuši skolu gaiteņos
un klasēs, daudzi no bijušajiem
pedagogiem
tagad staigā pa mākoņu
maliņām un noraugās
uz mums. Es ceru, ka
šodien viņi priecājas līdz
ar mums.” Ar tautasdziesmām svinību dalībniekus uzmundrināja
folkloras kopa “Knipati”.
Svētku koncertā skolas
pedagogu kolektīvs patīkami pārsteidza, izdejojot dziesmu „Sens tik
sens ir tas stāsts…”. Svētku dalībniekus priecēja
Ozolnieku vidusskolas
kora skanējums, Jaunsargu uzstāšanās un absolventu kora sveiciens.
Skolas jubilejas svinības
kuplināja daudzi simti
skolas absolventu. Pa
skolu izliktās „pēdiņas”
svētku dalībniekus aizveda uz Skolas muzeju,
„Video atmiņu stāstu”
telpu un svētku balli!
Skolas direktore pateicas
visiem svinību organizatoriem un dalībniekiem,
kuri ir daļa no Ozolnieku
skolas dzīves vēl arvien.
Solvita Cukere

SVINĒSIM SVĒTKUS KOPĀ!

11. novembrī, Lāčplēša dienas svinīgie
pasākumi:

 Plkst. 13.30 Lāpu gājiens no Ozolnieku
vidusskolas.
 Plkst. 16:00 Piemiņas brīdis pie Skuju
skolas pārbrauktuves Brīvības cīņu pieminekļa.
 Plkst.16.00 aicinām piedalīties Lāpu gājienā
no Garozas centra. Plkst.16.30 svinīgs pasākums pie Vareļu pieminekļa.
17. novembrī plkst. 18:00 Valsts svētku
sarīkojums “Atver sirdi un ielaid gaismu”.
Konkursa “Ozolnieku novada Gada cilvēks”
dalībnieku godināšanas un uzvarētāju paziņošanas pasākums Ozolnieku Tautas namā.
 Plkst. 22:00 – 3:00 svētku balle ar grupu
“Jautrais dzirnavnieks”.
17. novembrī plkst. 20:00 Garozas pamatskolā Latvijas Republikas 98. gadadienai
veltīts svētku pasākums. Koncertā piedalās
Jauktais koris “Svīri’’ un dziedātājs, tenors Jānis
Kurševs. Balle ar grupu “Mītavas soļi”.
18.novembrī plkst. 18:00 Ānes kultūras
namā Jūrmalas teātris ar muzikālu izrādi
“Latvija, Tu esi mana!”

Noskaidroti konkursa “Ozolnieku
novada Gada cilvēks” laureāti
2016.gada 1.oktobrī
noslēdzās pretendentu
pieteikšana konkursam
“Ozolnieku novada Gada
cilvēks”. Kopumā pašvaldībā tika iesniegti 34 pieteikumi, 8 nominācijām
izvirzot 21 pretendentu,
tāpat jūlijā tika saņemti
septiņi pieteikumi devītajai konkursa nominācijai “Gada saimnieks savā
sētā”.
Pateicamies iedzīvotājiem, kuri veltīja savu
laiku, lai sniegtu iespēju citiem iepazīt tos,
kuri ar savu darbu un
attieksmi veicina Ozolnieku novada attīstību.
Saskaņā ar konkursa „Ozolnieku novada
Gada cilvēks” nolikumu
nomināciju ieguvēji tika
apstiprināti 2016. gada
11. oktobra domes sēdē,
tomēr, lai saglabātu nelielu intrigu un sagādātu
pārsteigumu gan nominantiem, gan viņu atbalstītājiem un pieteicējiem,
konkursa
uzvarētājus
plānots atklāt tikai svinīgajā apbalvošanas ceremonijā.
Aicinām
ikvienu
novadnieku atbalstīt
savus radus, draugus
un kolēģus, klātienē

piedaloties konkursa
“Ozolnieku
novada
Gada cilvēks” apbalvošanas
ceremonijā,
kas norisināsies 17.
novembrī plkst. 18.00
Ozolnieku Tautas namā
– Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā.
Nominācijā “Mūža ieguldījums” pieteikti
Astrīda Kroģere
Gunārs Barups
Nominācijā “Gada cilvēks izglītībā” pieteikti
Anda Silgaile
Elīza Juste
Janīna Masteiko
Lolita Meinharde
Sigita Aleksandrova
Nominācijā “Gada cilvēks kultūrā” pieteikti
Ilze Beķere
Maija Sproģe
Mārīte Skrinda
Nominācijā “Gada cilvēks sportā” pieteikti
Marina Cīrule
Una Tiliba
Nominācijā “Gada jaunietis” pieteikti
Einārs Ervīns Deribo
Veronika Tihomirova
Nominācijā “Gada cilvēks pašvaldības darbā”
pieteikti
Antra Plotņikova

Inguna Bergmane
Sandra Zvejniece
Nominācijā “Gada cilvēks uzņēmējdarbībā”
pieteikts
Andris Skolmeisters
A/S “Mārupes metālmeistars”
Nominācijā “Gada cilvēks” pieteikti
Irēna Rituma
Lāsma Cimermane
Raimonds Zariņš
Nominācijā “Gada saimnieks savā sētā” pieteikti*
Agnese Arāja - “Pļavu
iela 2”, Garoza, Salgales
pagasts
Andris Dūmiņš “Džammas”, Cenu pagasts
Dainis Segliņš - “Ceriņi”, Renceles, Salgales
pagasts
Jānis Rubenis - “Caunītes”, Cenu pagasts
Lauris Vecmanis “Pļavu iela 4”, Garoza, Salgales pagasts
Līvija Liepiņa - “Līcīši”,
Cenu pagasts
Una Tiliba - “Aizupes –
93”, Ozolnieki, Ozolnieku
pagasts

Evita Kairiša,
Sabiedrisko attiecību
un informācijas daļas
vadītāja
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domes ziņas

oktobris 2016
oktobra sēdē
Ozolnieku novada
dome nolēma:

1. Pieņemt precizējumus

saistošajos noteikumos
Nr.16/2016 „Par nekustamā īpašuma nodokli Ozolnieku novadā no 2017.
gada”. Atcelt Ozolnieku
novada domes 2016.gada
13.septembra lēmumu
Nr.4 (protokols Nr.10).
2. Atbrīvot Ilonu Ekmani
no Ozolnieku novada
Pedagoģiski medicīniskās
komisijas locekļa amata
pienākumu pildīšanas.
Iekļaut Annu Guru Ozolnieku novada Pedagoģiski
medicīniskās komisijas
sastāvā.
3. Pārdot pašvaldībai
piederošās automašīnas
“VW GOLF”, valsts numura

zīme EJ 8644 un “Mazda
323F”, valsts numura
zīme GH 4817 par brīvu
cenu.
4. Lūgt Latvijas Republikas Zemkopības ministrijai, nodot bez atlīdzības
lietošanā Ozolnieku
novada pašvaldībai zemi,
kas nepieciešama slēpošanas trases labiekārtošanai 8076,5 m2 platībā
zemes vienībā, kas ietilpst
īpašumā “Meža pētīšanas
stacija”, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā.
5. Apstiprināt Ozolnieku
novada pašvaldības konkursa „Ozolnieku novada
Gada cilvēks” laureātus
9 nominācijās.

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes 2016.gada
11.oktobra sēdes lēmumu Nr.2 (protokols Nr.12)

Ozolnieku novada domes saistošie
noteikumi Nr.16/2016 „Par nekustamā īpašuma nodokli Ozolnieku
novadā”

Izdoti saskaņā ar Likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
15.punktu, un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās
daļas 9.1 punktu, 2.1daļu, 2.panta 8.1daļu, 3.panta 1.4, 1.6 daļu, 9.panta
otro daļu
1. Saistošie noteikumi (turpmāk
– Noteikumi) nosaka kārtību,
kādā Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā piemēro
nekustamā īpašuma nodokļa
likmes, nosaka apliekamos
objektus, nodokļa maksātājus un
nekustamā īpašuma maksāšanas
paziņojumu piespiedu izpildes
termiņu.
2. Nekustamā īpašuma nodokli
par daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju (tās daļu), kas ierakstīta
zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda, un pašvaldībai piederošo
vai piekritīgo zemi, uz kuras šī
māja atrodas, maksā pašvaldības
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
(tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti
ar pašvaldību, vai personas, kuras
īpašuma tiesības uz dzīvojamo
māju (tās daļu) ieguvušas līdz
dzīvojamās mājas privatizācijai,
vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie
valdītāji (līdz nekustamā īpašuma
reģistrēšanai zemesgrāmatā).
3. Ar nekustamā īpašuma
nodokli apliek inženierbūves
— laukumus, kas tiek izmantoti
kā transportlīdzekļu maksas
stāvlaukumi.
4. Būves, kas klasificētas kā
sagruvušas, vidi degradējošas vai
cilvēku drošību apdraudošas, tiek
apliktas ar nekustamā īpašuma
nodokļa likmi 3% (trīs procentu)
apmērā no lielākās vērtības – būvei piekritīgās zemes kadastrālās
vērtības vai būves kadastrālās
vērtības sekojošā kārtībā:
4.1. paaugstinātās likmes piemērošanas pamats ir Ozolnieku
novada būvvaldes lēmums par
būves atzīšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku
drošību apdraudošu;
4.2. maksāšanas paziņojumu
par būvi, kas klasificēta kā vidi
degradējoša, sagruvuša vai
cilvēka drošību apdraudoša,
nosūta nodokļa maksātājam 1
(viena) mēneša laikā no dienas,
kad pieņemts Ozolnieku novada
būvvaldes lēmums par būves
atzīšanu par vidi degradējošu,

sagruvušu vai cilvēku drošību
apdraudošu;
4.3. paaugstināto likmi piemēro,
sākot ar nākamo mēnesi pēc
būves klasificēšanas attiecīgajā
būvju kategorijā;
4.4. nekustamā īpašuma nodokļa
pārrēķins par būvi tiek veikts,
sākot ar nākamo mēnesi pēc
Ozolnieku novada būvvaldes
lēmuma par Noteikumu
4.1.punktā minētā būves statusa
atcelšanu.
5. Būves, kuras būvniecībā
pārsniegts normatīvajos aktos
noteiktais kopējais būvdarbu
veikšanas ilgums, ar nākamo
mēnesi pēc būvniecības termiņa
izbeigšanās līdz mēnesim,
kad parakstīts akts par būves
pieņemšanu ekspluatācijā, tiek
apliktas ar nekustamā īpašuma
nodokļa likmi 3% (trīs procentu)
apmērā no lielākās vērtības
– būvei piekritīgās zemes
kadastrālās vērtības vai būves
kadastrālās vērtības.
6. Ar nekustamā īpašuma nodokli netiek apliktas dzīvojamo
māju palīgēkas un to daļas
(izņemot garāžas), kuras netiek
izmantotas saimnieciskajā
darbībā.
7. Nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas paziņojumu
izdošanu un nekustamā
īpašuma nodokļa parādu
piedziņu atbilstoši Noteikumu
nosacījumiem veic Ozolnieku
novada pašvaldības Finanšu un
grāmatvedības daļa.
8. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma
piespiedu izpildes termiņš
tiek noteikts 7 (septiņi) gadi
no nodokļa samaksas termiņa
iestāšanās brīža.
9. Saistošie noteikumi stājas
spēkā pēc to publicēšanas
Ozolnieku novada pašvaldības
bezmaksas izdevumā „Ozolnieku Avīze”, un tie ir piemērojami
nekustamā īpašuma maksājumu paziņojumu sagatavošanai
par 2017. un turpmākajiem
taksācijas gadiem.

Pēteris Veļeckis, Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs

Noslēgusies apjomīgu ceļu remontu un
labiekārtošanas darbu sezona novadā
„Līdz ziemas sākumam noslēgsies aktīvā
ceļu remontdarbu, būvniecības un labiekārtošanas darbu sezona
Ozolnieku novadā. Varam izvērtēt šajā periodā paveikto iedzīvotāju
ērtību un dzīves kvalitātes uzlabošanā. Šajā sezonā veikts vairāku ielu
asfaltbetona
seguma
remonts, iekšpagalmu
sakārtošana, ierīkojot
modernus laukumus
bērnu aktivitātēm un
vecāku atpūtai, veikti
teritorijas labiekārtošanas darbi novada
ciemos,” informē pašvaldības izpilddirektors
Jānis Počs.
Ozolniekos ir noslēdzies Kopielas remonts,
piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus, un
tikko pabeigti darbi arī
Zemgales ielā, kas ved
uz jauno šķeldas katlu
māju pie Sociālās aprūpes centra „Zemgale”.
Iedzīvotāju drošībai ir
izveidota gājēju pāreja
pie Ozolnieku Tautas
nama.
Vēl turpinās darbi
pie saimnieciskās un
lietus kanalizācijas izbūves, kā arī ūdensvada
izbūves un ceļa asfalta
seguma atjaunošanas
Celtniecības ielā. Noslēdzas arī četru modernu
autobusa pieturu atjaunošana Rīgas ielā, Ozolniekos, kur iedzīvotāji,
gaidot transportu, var

patverties no vēja un
lietus.
Ozolnieku vidusskolā šovasar veikta apkures sistēmas atjaunināšana un gājēju celiņa
izbūve uz skolas sporta
zāli. Turpat blakus PII
„Zīlīte” filiālē uzbūvēta
jauna nojume bērnu
nodarbībām un rotaļām svaigā gaisā.
PII „Zīlīte” āra pasākumos jau ir iemēģināts deju solis jaunajā
bruģētajā laukumā pie
brīvdabas
estrādes.
Pirmsskolas iestādes
bērnu vecāku un darbinieku ērtībām atjaunotas slīpās nobrauktuves
(pandusi) un kāpnes.
“Vīgriezēs”, Emburgā, Salgales pagastā,
Jauniešu centra vajadzībām oktobrī svinīgi

atklātas izremontētās un
moderni aprīkotās telpas.
Prieks
par
jauniešiem,
kuri paši aktīvi iesaistījušies telpu interjera izveidē
un sienu apgleznošanā
ar
latviešu
zīmēm.
Salgales
pamatskolā
ir
pabeigti
remontdarbi
skolas virtuvē, kas ieguvusi modernu
aprīkojumu.
Jāpiebilst, ka ēdienu
šajā virtuvē gatavo gan
Salgales, gan Garozas
pamatskolas audzēkņiem. Veikts arī nopietns ieguldījums bērnu drošībā, pārvietojot
elektrības transformatoru ārpus Salgales pamatskolas teritorijas.

Ozolnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.16/2016
"Par nekustamā īpašuma nodokli Ozolnieku novadā "

paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošo noteikumu mērķis
ir noteikt vienotus principus,
kuri jāievēro pašvaldībai un
nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājam likumā "Par
nekustamā īpašuma nodokli"
noteikto tiesību normu piemērošanā par Ozolnieku novada
administratīvajā teritorijā esošo
nekustamo īpašumu, īstenojot
pašvaldībai deleģētās tiesības
apliekamo un neapliekamo
nekustamo īpašumu noteikšanā un attiecīgu nodokļa likmju
piemērošanā.
Saistošie noteikumi
izdoti saskaņā ar likuma "Par
nekustamā īpašuma nodokli"
1.panta otrās daļas 9.`1
punktu, 2.`1 daļu, 2.panta 8.`1
daļu, 3.panta 1.`4, 1.`6 daļu, un
9.panta otro daļu.
2. Īss projekta satura
izklāsts
Saistošie noteikumi
nosaka kārtību, kādā, sākot no
2017.gada, Ozolnieku novada
administratīvajā teritorijā ar
nekustamā īpašuma nodokli
tiek apliktas dzīvojamo māju
palīgēkas, kuru platība
pārsniedz 25 kvadrātmetri
(izņemot garāžas), un vidi

degradējošas, sagruvušas vai
saistošo noteikumu tiesiskais
cilvēku drošību apdrauregulējums – ir fiziskas un juridošas būves, un būves,
diskas personas, kuru īpašumā
kuras būvniecībā pārsniegts
vai tiesiskajā valdījumā ir šāds
normatīvajos aktos noteiktais
īpašums: dzīvojamo māju
kopējais būvdarbu veikšanas
palīgēkas, ja palīgēkas platība
ilgums, maksas stāvlaukumi;
pārsniedz 25 m2, maksas
nekustamā īpašuma nodokļa
stāvlaukumi, vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku
maksātājus par pašvaldības
drošību apdraudošas būves,
daudzdzīvokļu dzīvojamām
un būves, kuras būvniecībā
mājām, zemi zem tām, kā arī
pārsniegts normatīvajos aktos
nosaka nekustamā īpašuma
noteiktais kopējais būvdarbu
nodokļa maksāšanas paziveikšanas ilgums, kā arī
ņojumu piespiedu izpildes
pašvaldības daudzdzīvokļu
termiņu.
dzīvojamo māju (tās daļu)
3.Informācija par plānoto
īrnieki un nomnieki, kuriem
projekta ietekmi uz pašvalar pašvaldību ir slēgti īres un
dības budžetu
nomas līgumi.
Skaitliski aprēķināt
5.Informācija par adminissaistošo noteikumu ietekmi uz
tratīvajām procedūrām
pašvaldības budžetu būs ieNekustamā īpašuspējams tikai pēc nekustamā
ma nodokļa aprēķinu un
īpašuma kadastrālās vērtības
maksāšanas paziņojumu
attiecīgajam gadam saņemizdošanu atbilstoši šo saistošo
šanas no nekustamā īpašuma
noteikumu nosacījumiem veic
Valsts kadastra informācijas
Ozolnieku novada pašvaldības
sistēmas, bet nav plānota pašFinanšu un grāmatvedības
valdības budžeta ieņēmumu
daļa.
daļas būtiska palielināšanās.
6. Informācija par konsultāci4.Informācija par plānoto
jām ar privātpersonām
projekta ietekmi uz uzņēNav attiecināms
mējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Pēteris Veļeckis, Ozolnieku
Sabiedrības mērķgrunovada domes priekšsēdētājs
pas, uz kurām attiecināms

Garozas pamatskolā ir
veikta jaunas saimniecības ēkas izbūve un
otrā stāva klašu telpu
remonts.
Salgales
pagastā
izbūvēts gājēju celiņš
Staļģenes ciema virzienā un uzsākti labiekārtošanas darbi, lai Emburgas iedzīvotājiem
izveidotu atpūtas zonu
un peldvietu Lielupes
krastā.
Brankās, Cenu pagastā, iedzīvotāju ērtībām izbūvēts bruģēts
gājēju celiņš Saules ielā.
Ir uzsākta arī ceļa posma Ozolnieki - Brankas
gājēju celiņa projektēšana. Cenu pagastā, lai
uzlabotu ūdens kvalitāti, ir izbūvētas jaunas
ūdens ņemšanas vietas
un atdzelžošanas stacijas. Skaisti izremontēta
Branku pakalpojumu
centra Laulību zāle, kuras logos rotājas jaunas
vitrāžas.
Cenu pagastā ir pa-

Paziņojums par SIA
“E Daugava” ietekmes uz
vidi novērtējuma aktuālās
redakcijas iesniegšanu un
pieejamību sabiedrībai
Paziņojums par SIA „E Daugava” bīstamo atkritumu pārstrādes un apstrādes kompleksa
darbības paplašināšanas
aktuālās redakcijas ietekmes
uz vidi novērtējuma ziņojuma
iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.
SIA „E Daugava” (reģ. Nr.
40003600332, adrese: Lugažu
iela 6-33, Rīga, LV-1045) plāno
paplašināt darbības apjomus
un veidus bīstamo atkritumu pārstrādes kompleksā
Ozolnieku novada Salgales
pagasta „Akačos”, „Atvaros”
un „Medņos”. Pēc Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB)
lēmuma (15.12.2014.) notiek
šīs darbības ietekmes uz vidi
novērtējums, kuru veic SIA
„Eiroprojekts”.
Š.g. 17.oktobrī ir pabeigta
un iesniegta VPVB (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga,
67321173, www.vpvb.gov.lv,
vpvb@vpvb.gov.lv
Ar ziņojumu var iepazīties
internetā www.eiroprojekts.
lv/Salgale.
SIA „E Daugava”
Kontakttālrunis 29277744

aktualitātes
beigta jaunās konteinera tipa katlu mājas
būvniecība, nodrošinot siltumu Ānes iedzīvotāju mājās. PII
„Saulīte” 35 gadu jubileju sagaida ar skaisti
izremontētu aktu zāli
un sakārtotām pagraba telpām.
Tetelē, Cenu pagastā, ir izsludināts
iepirkums ūdensvada izbūvei Muižas
un Skolas ielās. Pie
Teteles pamatskolas
izbūvēts plašs, bruģēts laukums kā arī
veikti lietusūdens kanalizācijas sistēmas
rekonstrukcijas darbi.
Izbūvētais laukums
skolas iekšpagalmā
tika svinīgi atklāts ar
skolas jauno dejotāju priekšnesumu.
Teteles pamatskolas
direktore Jeļene Žoide priecājas par padarīto: ”Nereti mēs
žēlojamies, ka viss
labais, interesantais
notiek kaut kur citur,
ar citiem cilvēkiem.
Šo jauno, bruģēto laukumu, ko izmantosim
arī skolas kopīgajiem
pasākumiem, mēs gaidījām trīs gadus, un
šodien viss pedagogu
kolektīvs un skolēni
no sirds priecājamies
par kvalitatīvi paveikto darbu. Gatavojot
skolas akreditācijas
dokumentus, analizējot pēdējos 6 gados

oktobris 2016

Latvijas Bāriņtiesas atskatās
uz 20 darba gadiem

paveikto ieguldījumu
skolas vidē un resursos, izveidojās garš
paveikto darbu saraksts. Pēc akreditācijas Izglītības kvalitātes
valsts dienests minēja
Teteles pamatskolu
kā spilgtu pašvaldības
un skolas labas sadar-

bības piemēru, jo pēdējos gados skolā un
tās apkārtnē paveikts
patiešām daudz. Šīs
vasaras darbi ir daļa
no veselas projektu
virknes.”
Solvita Cukere un
Jānis Počs, pašvaldības izpilddirektors

Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes 2016.gada 11.oktobra sēdes lēmumu
Nr.10 (protokols Nr.12)

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi
Nr.17/2016 “Par saistošo noteikumu Nr.28/2009
“Detālplānojums nekustamam īpašumam Pūpolu
iela 13, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku
novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem”

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 41.panta pirmās daļas 1.punktu
Atzīt par spēku zaudējušiem Ozolnieku novada domes 2009.gada 13.oktobra saistošos noteikumus Nr.28/2009 „Detālplānojums nekustamam īpašumam Pūpolu iela 13, Ozolniekos, Ozolnieku
pagastā, Ozolnieku novadā”.

Atzīt par spēku zaudējušiem Ozolnieku
novada domes 2009.gada 13.oktobra
saistošos noteikumus Nr.28/2009 „De-

tālplānojums nekustamam īpašumam
Pūpolu iela 13, Ozolniekos, Ozolnieku
pagastā, Ozolnieku novadā”.

Saistošo noteikumu Nr.17/2016 „Par saistošo noteikumu Nr.28/2009 “Detālplānojums nekustamam īpašumam Pūpolu iela 13, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā,
Ozolnieku novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem”

paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
2016.gada 19.septembrī Ozolnieku novada
pašvaldībā ir saņemts Natālijas Gerberes un
Alekseja Saņņikova iesniegums ar lūgumu
atcelt Ozolnieku novada domes saistošos
noteikumus Nr.28/2009 “Detālplānojums
nekustamam īpašumam Pūpolu iela 13,
Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku
novadā”. Zemesgabals ir sadalīts astoņās zemes vienībās, bet detālplānojumā paredzēto
astoņu dzīvojamo māju būvniecības process
nav uzsākts.
2. Īss projekta satura izklāsts
Ar saistošajiem noteikumiem paredzēts atzīt
par spēku zaudējušiem Ozolnieku novada
domes saistošos noteikumus Nr.28/2009
“Detālplānojums nekustamam īpašumam
Pūpolu iela 13, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā,

Ozolnieku novadā”, jo nekustamā īpašuma
īpašnieki lūdz atcelt minēto detālplānojumu
un ir mainījušies viņu plāni zemes turpmākai
izmantošanai.
3.Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu
Nav attiecināms .
4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
Nav attiecināms
5.Informācija par administratīvajām
procedūrām
Nav attiecināms
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav attiecināms

Pēteris Veļeckis, Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs

Šogad aprit 20 gadi
kopš Latvijā tika atjaunotas institūcijas - Bāriņtiesas, kuru galvenais
uzdevums - bērnu un
aizgādnībā esošo personu
personisko un mantisko
interešu aizsardzība.
Vēstures
lappuses
par tiesu sistēmas attīstību novada teritorijā
pāršķirsta Aigars Stillers,
Ozolnieku novada vēstures ekspozīcijas krājuma
glabātājs: ”Latvijas Republikā 20.gadsimta 20.
– 30.gados bērnu aizsardzības un aizbildniecības
jautājumus risināja pagasta tiesas. Šajā pašvaldības institūcijā bija pārstāvēti pagasta padomes
deputāti. Lielākā daļa
bija zemnieki vai amatnieki. Pagasta tiesās bija
ievēlēti arī skolotāji, piemēram, Ozolnieku pagastā Skuju pamatskolas pārzinis un skolotājs
Jānis Mednis. Pagājušā
gadsimta trīsdesmitajos
gados ilgu laiku pagasta tiesas priekšsēdētāja
amatu ieņēma Pēteris
Vējonis. Viņš bija arī
deputāts, darbojās pagasta valdē, turklāt viņš
bija zemnieks un lauku
uzņēmējs. No 1919. līdz
1944.gadam šajā amatā bija Pēteris Iskalns.
Vēl pagasta tiesā ietilpa
trīs locekļi un sekretārs.
Pagasta tiesas sekretārs
vienlaikus bija arī pagasta valdes sekretārs.”
Šobrīd Latvijā darbojas 142 pilsētu un novadu bāriņtiesas, tostarp
arī 2003. gadā izveidotā
Ozolnieku novada Bāriņtiesa, kuras priekšsē-
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dētāja no 2011. gada ir
Iveta Strēlniece.
Bāriņtiesas
pienākumus nosaka likums.
Bāriņtiesa aizsargā bērna
vai aizgādnībā esošas
personas tiesības un tiesiskās intereses, izskata
iesniegumus un sūdzības, to skaitā par vecāka,
aizbildņa, aizgādņa vai
audžuģimenes
rīcību.
Bāriņtiesa piedalās lietas izskatīšanā tiesā un
sniedz atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa
atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā
par nepieciešamu, kā arī
sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un
izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm, Valsts probācijas dienestu un tiesu
izpildītājiem, lai nodrošinātu bērna vai aizgādnībā
esošās personas tiesību
un interešu aizstāvību.
Bāriņtiesa informē
pašvaldības Sociālo dienestu vai citas atbildīgās
institūcijas par ģimenēm, kur netiek pietiekami nodrošināta bērna
attīstība un audzināšana
un kurām nepieciešama
palīdzība, kā arī sniedz
palīdzību bērnam vai
aizgādnībā esošajai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā.
Bāriņtiesa
uzklausa aizgādnībā esošo
personu ikvienā jautājumā, kas skar šīs
personas intereses un
izšķir bērna un vecāku
domstarpības, bērna un

aizbildņa domstarpības,
kā arī aizbildņa un bērna
vecāku domstarpības.
Iveta Strēlniece: „Uzskatu, ka bērnu tiesību
un interešu aizsardzībai
un to nodrošināšanai
ir jābūt katras attīstītas
valsts prioritātei, un bāriņtiesa ir viena no svarīgākajām tiesībsargājošajām iestādēm Latvijā,
kas prioritāri nodrošina
bērna un aizgādnībā
esošo personu tiesību un
interešu aizsardzību, kas
ir to galvenā kompetence. Vienlaikus Ozolnieku
novada bāriņtiesa sniedz
arī palīdzību mantojuma
lietu kārtošanā, gādā par
mantojuma apsardzību,
kā arī izdara apliecinājumus. Bāriņtiesas priekšsēdētājas amatā esot no
2005.gada, esmu guvusi
pārliecību, ka bāriņtiesas darbs ir svarīgs un
ļoti nozīmīgs, prasa lielu
atbildības sajūtu. Bāriņtiesu loma, kompetence,
pienākumi un tiesības šo
gadu laikā ir ievērojami
pieaugušas. Darbs ir vajadzīgs un ļoti nozīmīgs
tām personām, kuras
pašas savas nepilngadības vai arī rīcības nespējas dēļ nevar aizstāvēt un
realizēt savas tiesības,
tādēļ uzskatu, ka sabiedrībā ir jāveicina izpratne
par bāriņtiesas uzdevumiem. Veiksmīgam
rezultātam - palīdzēt
bērniem augt ģimenē, ir
nepieciešama uzticēšanās bāriņtiesas darbam.”
Solvita Cukere,
sadarbībā ar Vēstures
ekspozīcijas krājumu
glabātāju A. Stilleru

EUR). Apstiprināto projektu idejas tika izvirzītas 2015.gada pavasarī
pagastos notikušajās iedzīvotāju sapulcēs, kuras
organizēja biedrība Lauku partnerība Lielupe,
izstrādājot vietējās attīstības stratēģiju partnerības teritorijā.
Projektos paredzēts
labiekārtot
teritorijas
novada ciemos ar mērķi
nodrošināt veselīga un
aktīva brīvā laika pavadīšanas iespēju pieejamību novada iedzīvotājiem. Projektu ietvaros
paredzēts: izstrādāt 4
velomaršrutus novada
teritorijā un iezīmēt tos
tiešsaistes kartē, uzstādīt

velo norādes zīmes, ābeļdārza teritorijā pie PII
„Bitīte” paredzēts iekārtot publiski pieejamu atpūtas zonu ar soliņiem,
rotaļu laukuma elementiem, vingrošanas
rīkiem, līdzīgas atpūtas
zonas paredzēts izveidot
arī Emburgā un Garozā.
Ozolnieku
slēpošanas
trasē paredzēts izveidot
apgaismojumu.
Pašlaik visiem projektiem
tiek veikti priekšdarbi
un izstrādāti tehniskie
projekti. Projektus paredzēts īstenot līdz nākamā gada rudenim.
Antra Pošeika, Attīstības plānošanas daļas
vadītāja

Tiks īstenoti vides labiekārtošanas
projekti novadā
Lauku atbalsta dienests septembrī ir apstiprinājis piecus pašvaldības
iesniegtos
projektus ELFLA līdzfinansējuma saņemšanai
LEADER programmā:
„Velomaršrutu izstrāde
Ozolnieku novadā” (piešķirts 5 640,61 EUR),
„Atpūtas zonas labiekārtošana Branku ciemā”
(piešķirts 18 000 EUR),
„Veselības takas izveide Emburgas ciemā”
(piešķirts 18 000 EUR),
„Aktīvās atpūtas takas
izveide Garozas ciemā”
(piešķirts 13 500 EUR)
un „Apgaismojuma izbūve Ozolnieku slēpošanas
trasē” (piešķirts 27 000
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darbīgie un talantīgie novadnieki

„Mēbeles Tuvu” īsteno Ozolnieku un Jelgavas novadu
kopīgu sociālo labdarības projektu

Ozolnieku novada biedrība „Tuvu” kopā ar Resocializācijas Centru (RC) „Lediņi”
šovasar aizsāka jaunu starpnovadu sadarbības projektu
„Mēbeles Tuvu”, apvienojot
zināšanas, pieredzi un resursus, lai kopīgiem spēkiem
Saules ielā 2, Brankās, Cenu
pagastā izremontētu noliktavas telpas, izveidojot plašu
lietotu mēbeļu un interjera
priekšmetu labdarības veikalu, kas SIA „UPPE” ražotnes

teritorijā durvis apmeklētājiem vēra 15. oktobrī.
Atvēršanas dienā veikals
sagaidīja pirmos pircējus,
un atjaunotās mēbeles aizceļoja uz jauno saimnieku
mājokļiem, bet visa veikalā
gūtā peļņa tiks novirzīta labdarības projektiem, no kuriem tuvākais būs biedrības
„TUVU” sarūpētās Ziemassvētku dāvanas trūcīgajām
un mazturīgajām novadnieku ģimenēm, kā arī RC “Le-

diņi” attīstībai un tā darba
sekmēšanai.
RC „Lediņi” pirms gada
Jelgavas novada Platones
pagastā iegādājās vecu ēku
ar zemi, lai realizētu Skandināvijā iepazītu sociālā darba pieredzi darba iemaņu
atjaunošanas
programmā
bijušajiem ieslodzītajiem un
cilvēkiem pēc atkarību ārstēšanas rehabilitācijas periodā,
lai veidotu pāreju uz atgriešanos darba dzīvē. Šobrīd RC
„Lediņi” notiek aktīva centra
ēkas rekonstrukcija, lai uzņemtu pirmos iemītniekus.
RC „Lediņi” vadītājs Dāvids Sīlis ir noskaņots pozitīvi: ”Man bija pieredze
lietotu un antikvāru mēbeļu
transportēšanā uz Latviju.
Man likās veiksmīga biedrības „TUVU” realizētā labdarības veikala ideja Jelgavā,
kur cilvēki var nodot lietotas
drēbes un apavus. Tiekoties ar Lāsmu Cimermani
un Zani Rautmani, mums

Laura Pričina no PII “Pūcīte” atzīta
par novada labāko skolotāju

Negaidītu
pārsteigumu Skolotāju dienā no A/S

“Swedbank” piedzīvoja
PII “Pūcīte” pirmsskolas skolotāja Laura
Pričina, kura par apzinīgu un radošu darbu
dāvanā saņēma portatīvo datoru. Pateicoties veiksmīgai A/S
“Swedbank” sadarbībai
ar Ozolnieku novada
pašvaldību, banka jau
vairākus gadus iepriecina kādu no novada
pedagogiem, dāvanā
pasniedzot datoru, kas
ir ļoti noderīgs ikdienas
darbam.
Jāpiebilst, ka Laura
Pričina par pirmsskolas izglītības skolotāju
PII “Pūcīte” strādā salīdzino-

ši neilgi – no 2014.gada. Laura ir ieguvusi Sociālo zinātņu
bakalaura grādu socioloģijā,
bet šobrīd turpina mācības
RPIVA profesionālā bakalaura studiju programmā „Skolotājs”,
apakšprogrammā
„Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs” kā nepilna laika
klātienes 3.kursa studente.
PII „Pūcīte” vadītāja Ilze
Kuzmina darbinieci raksturo
pozitīvi: „Laurai ir saulains
smaids, iekšējs miers, patiesa
sirsnība, mātes mīļums, bites
čaklums un profesionalitāte
– tās ir īpašības, kuras piemīt
mūsu bērnu labākajai skolotājai. Viņu mīl visi – bērni,
bērnu vecāki un kolēģi!”
Solvita Cukere

Draudzība ar suni pāraug kinologa profesijā
Karjeras
nedēļas
ietvaros Salgales pamatskolā viesojās kinoloģe, suņu fotogrāfe un
labdarības akciju organizatore Everita Pāne,
lai sīkāk iepazīstinātu
7.–9. klašu skolēnus ar
savu neparasto nodarbošanos. Everita ar savu
mīluli taksi Skiperu ir
iesaistījusies vairākos
novadā organizētajos
pasākumos bērniem un
jauniešiem, demonstrējot dažādus trikus un parādot, cik apbrīnojama saskaņa
var valdīt starp suni un viņa
saimnieku.

„Pēc kinologa diploma iegūšanas man nebija ideju, ko
darīt tālāk, jo studēju, lai iegūtu zināšanas sev. Taču arvien vairāk sāku apzināties,

ka vēlos palīdzēt citiem
suņu saimniekiem atrisināt dažādas suņiem piemītošās uzvedības problēmas. Šovasar izveidoju
arī mājaslapu www.kinologs.lv. Pēc pieredzes varu
teikt, ka ar dažādām suņu
uzvedības problēmām nākas sastapties daudziem
dzīvnieku saimniekiem,”
pieredzē dalās Everita.
Ozolnieku novada iedzīvotājiem ir iespēja saņemt
kinologa konsultāciju –
ieteikumus un padomus, lai
kopīgi ar speciālistu šīs problēmas risinātu.
Solvita Cukere

kopīgi radās doma līdzīgam
labdarības projektam, veidojot mēbeļu un interjera
priekšmetu veikalu. Šobrīd
vedam lietotas mēbeles no
ārzemēm, tad RC „Lediņi”
tās salabojam un nogādājam
uz veikalu Brankās. Rezultāts
ir dubults ieguvums, īpaši
tiem cilvēkiem, kuriem sniedzam iespēju atjaunot darba iemaņas. Esmu iepazinis
arī sociālo centru pieredzi
Latvijā un sadarbojamies ar
nodibinājumu „Nova Vita”
Olaines novada Pēterniekos.
Pateicamies SIA „UPPE” vadītājam Aldim Cimermanim,
kurš bez maksas atvēlēja telpas veikalam, un biedrībai
„TUVU”, kas palīdzēja īsā
laikā izremontēt telpas, līdz
tās ieguva pilnīgi citu veidolu. Veikala interjeru veidoja
dizainere Silvija Ludvika.”
Veikals apmeklētājiem atvērts ceturtdienās, piektdienās no plkst. 10.00 līdz 18.00
un sestdienās no 11.00 līdz

16.00. Jaunumiem veikalā
var sekot sociālajos tīklos. Novadnieki, kuri savos mājokļos
atjauno interjeru vai pārvācas
uz citu dzīves vietu, var ziedot
labdarībai funkcionējošas mēbeles un dizaina priekšmetus,
iepriekš sazinoties ar veikalu
pa tālruni: 28770077 vai rakstot uz e-pastu: mebeles.tuvu@
gmail.com.
Novada biedrība “Tuvu”
pie sasniegtā neapstāsies un
turpina aktīvi darboties, iesaistoties projektā “Zvaigzne
austrumos”, atbalstot trūcīgos iedzīvotājus visā Latvijā, kā arī strādā ar bērniem,
jauniešiem un ģimenēm,
organizējot pasākumus un
nometnes. 2017. gada martā  “TUVU” būs viens no “Intensīvo apmācību reaģēšanai
krīzes situāciju novēršanā”
organizatoriem, lai palielinātu iespējas palīdzēt cilvēkiem, kuri nonākuši ārkārtas
situācijās.
Solvita Cukere

Pasaules tūrisma dienu
atzīmē lauku sētā „Caunītes”

27. septembrī ir Pasaules tūrisma diena, ko šogad
Ozolnieku novada, Jelgavas
pilsētas un Jelgavas novada
tūrisma pakalpojumu sniedzēji kopīgi atzīmēja izzinošā
seminārā lauku sētā „Caunītes”, Cenu pagastā, , kur jau
trīs gadus saimnieko Jānis
un Santa Rubeņi.
Rudens ir aktīvās tūrisma
sezonas beigas, kad šīs jomas
pārstāvji var satikties, izvērtēt paveikto un nospraust
mērķus nākamajam gadam.
Pasākumā semināra dalībnieki kopīgi meklēja atbildes
uz nozarē aktuāliem jautājumiem - kāds ir mūsu piedāvājums uz kopējā Latvijas
fona un kā uzlabot un pilnveidot esošo piedāvājumu?
Aizvadītajā gadā tuvējā apkārtnē apmeklētājiem
durvis vērušas vairākas
saimniecības un mājražotāji,
kas aicina iepazīt dzīvi laukos
un piedāvā vietējo produk-

tu degustācijas. Tostarp arī
„Caunītes”, kas ar latviskā
mantojuma vērtību godināšanu ieguvušas popularitāti
valsts mērogā. Tas parāda, ka
mums ir uzņēmīgi un radoši
saimnieki, kuri labprāt dalās
savā pieredzē.
Pasākuma dalībnieki izbaudīja lauku sētas “Caunītes” saimnieces viesmīlību,
kopīgi cepot maizi un degustējot vietējo produkciju.
Pēc tam kopā ar Latvijas
lauku tūrisma asociācijas
“Lauku ceļotājs” ekspertu Juri Smaļinski iepazina
veiksmīgākos Latvijas tūrisma piedāvājumu stāstus
un kopā ar saimniekiem
diskutēja par aktualitātēm
nozarē, secinot, ka šodien
varam priecāties, ka tūrisma pakalpojums katrā vietā
ir unikāls ar iniciatīvu, uzņēmību, atbildību un savas
zemes mīlestību.
Solvita Cukere
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Karjeras nedēļa aizrit ar devīzi “ES BŪŠU darba tirgū”
Šogad karjeras pasākumu
„maratonu” Ozolniekos uzsākām ar Atvērto durvju dienu valsts pārvaldes institūcijās. Ozolnieku vidusskolas
skolēni apmeklēja Veselības
ministriju un Izglītības un
zinātnes ministriju, kur skolēniem bija interesanta tikšanās ar šī gada olimpiešiem.
7.oktobrī Ozolnieku novada pamatskolu devīto klašu
skolēni apmeklēja Zaļenieku
komerciālo un amatniecības
vidusskolu, kur varēja tuvāk
iepazīt vairāku izglītības iestāžu piedāvājumu - Latvijas
Lauksaimniecības universitāti,
Rīgas Tehnisko universitāti,
Olaines Mehānikas un tehnoloģiju koledžu, Rīgas Mākslas
un mediju tehnikumu, BJMK
Rokskolu un NBS Rekrutēšanas un atlases centru.
NBS Rekrutēšanas un atlases centra speciālists Andis
Ābelīte zēniem stāstīja par
izaicinājumiem un iespējām
militārajā karjerā, bet meitenes piedalījās praktiskajā seminārā – darbnīcā “Es būšu
darba tirgū”, kur brīnišķīgu
treneru Gintas Salmiņas un
Zanes Veinbergas pavadījumā izspēlēja karjeras spēli
“Stāstu stāstiem izstāstīju”,

kas palīdzēja apzināties katra
dalībnieka personīgo vērtību
darba tirgū.
Ozolnieku vidusskolas 12.
klases skolēni tikšanās laikā
ar portāla Prakse.lv pārstāvi
uzzināja noderīgu informāciju par prakses un darba iespējām jauniešiem.
Ozolnieku
vidusskolas
devīto klašu zēni apmeklēja
“Mārupes Metālmeistars” ražotnes, bet pie meitenēm ciemojās “Rozītes konditoreja”,
un, kopā cepot ābolkūku,
varēja ieklausīties karjeras
izaugsmes stāstā. Ozolnieku
vidusskolā norisinājās arī
UNESCO un KARJERAS nedēļas kopīgs pasākums, kas
noslēdzās ar aizraujošu tikšanos ar koru virsdiriģentu
un Skolēnu dziesmu un deju
svētku virsvadītāju Gintu
Ceplenieku.
Karjeras nedēļas aktivitātes noritēja arī novada
pamatskolās,
apmeklējot
„Jelgavas Ūdens” attīrīšanas
un dzeramā ūdens staciju un
tiekoties ar kinoloģi Everitu
Pāni. Vēl skolēniem plānotas
divas mācību ekskursijas uz
SIA „UPPE” ražotni un SIA
„Emburgas filtri”.
Karjeras nedēļā tika pār-

Lija Novicka no Teteles –
starptautiskā bērnu mākslas
konkursa laureāte

Teteles pamatskolas 2.
b klases skolniece Lija Novicka apgūst gleznošanu
Teteles Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas
centrā. Mākslas skolotāja
Anna Kaltigina meiteni
raksturo kā ļoti neatlaidīgu
un talantīgu. Viņas spējas
tika novērtētas 44. Starp-

tautiskajā
bērnu
mākslas konkursā
„Lidice 2016”.
Katru gadu Čehijas pilsētā Lidicē
notiekošais
konkurss ir viens no
pasaulē populārākajiem bērnu vizuālās mākslas notikumiem. Konkursā
piedalās bērni un
jaunieši vecumā no
4 līdz 16 gadiem. Šī
gada konkursa tēma
“Skola? Izglītība!”
ir saistīta ar UNECO 70. gadskārtu
un veltīta vienai
no cilvēku pamattiesībām, tiesībām
uz izglītību. Šogad
konkursam iesūtīti pavisam 18 075
darbi no 77 valstīm.
Lija
Novicka
guva atzinību konkursa „Lidice 2016”
Latvijas kārtā. Tālāk gleznojums tika
izvirzīts
2.kārtai
- starptautiskas žūrijas vērtējumam Čehijas Republikā, kur guvis apbalvojumu,
ko jaunā skolniece kopā ar
mākslas pedagoģi Annu
Kaltiginu 19. oktobrī svinīgi
saņēma Čehijas vēstniecībā
Latvijā.
Solvita Cukere

baudītas skolēnu radošās
prasmes, valodu zināšanas,
tehniskais redzējums un
uzmanības noturība. Skolēni radoši izpaudās, veidojot būves maketus no
spageti un maršmelou, pēc
tehniskajiem zīmējumiem
lokot lidmašīnas un vingrinoties svešvalodās.
Šogad Karjeras nedēļas
ietvaros arī novada jauniešu
centros norisinājās aizraujoša tikšanās ar sabiedrībā
pazīstamām
personībām,
kuras iepazīstināja ar savu
dzīves un karjeras ceļu, daloties veiksmīga uzņēmēja
dzīves pamatprincipos. Populārais, atraktīvais radio
dīdžejs Aleksandrs Tuguševs
tikās ar jauniešiem Branku
Jauniešu centrā, bet enerģiskais un vīrišķīgais Raimonds
Elbakjans, “Ghetto Games”
vadītājs, uz sportisku vakaru
jauniešus aicināja Salgales
pamatskolā.
Ozolnieku Jauniešu iniciatīvu centrā pieredzē dalījās
dziedātājs, TV šovu vadītājs
un aktieris Roberto Meloni:
„Latvijā ierados 2001.gadā
Sokrāta projekta apmaiņas
programmā un sāku strādāt
Teikas vidusskolā Rīgā kā

itāļu valodas skolotājs. Apmaiņas programma ilga 8
mēnešus, bet tā ir sanācis, ka
Latvijā dzīvoju jau 15 gadus.
Man kā filologam bija svarīgi
apgūt valodu un pēc pusgada
jau sāku runāt latviski. Mans
veiksmes stāsts aizsākās ar
piedalīšanos „Talantu fabrikā”, kur labi apguvu valodas.
Man palīdzēja tas, ka Itālijā
biju ieguvis arī muzikālo izglītību. Tagad mans ikdienas
darbs ir pavārmākslas šovā,
jo bija interesanti iepazīt latviešu virtuvi un ēšanas paradumus. Itālijā daudz māca
teorētiskas zināšanas, bet
latviešu skolēni agrāk apgūst

5

darba iemaņas. Priecājos, ka
latviešu jaunieši prot vairākas valodas, viņiem ir ieaudzinātas vērtības un augsts
pieklājības līmenis. Esmu
novērojis, ka latvieši ir draudzīgi un mērķtiecīgi. Ar ticību sapņiem vien nepietiek,
vajag skriet viņiem virsū!
Katrā dzīves posmā ir svarīgi
būt atvērtiem jaunajam un
nepārtraukti mācīties. Ikvienam iesaku iet ārā no savas
komforta zonas, jo apstāties
nedrīkst - visu laiku jādarbina iekšējais motors!”
Solvita Cukere, sadarbībā ar
Santu Tuhermu, Ozolnieku
novada karjeras speciālisti

PII „Pūcīte” svarīga bērnu muzikālā attīstība
Mūzika ir visaugstākā no
visām mākslām, jo tā ir precīza miniatūra likumam, kas
darbojas visā kosmosā – viss
atrodas noteiktā ritmā. Vislabāk ir dziedāt vai spēlēt mūziku katram pašam, bet arī
mūzikas klausīšanās iespaido cilvēka ķermeni, prātu un
dvēseli. Muzicēšana attīsta
arī intelektuālās spējas.
Pirmos muzikālos iespaidus sniedz ģimene, tāpēc
svarīgi dziedāt bērnam mierīgas šūpuļdziesmas, tādējādi veidojot spēcīgu emocionālo saikni. Dziedot svarīgs
acu kontakts un pieskārieni.
Bērnam pieaugot, mūzika
rosina ritmiskas kustības un
vēlmi dejot. Nozīmīgs emociju izpausmes veids ir rotaļas
ar dziedāšanu, kas sniedz
prieku, veicina intelektuālo
izaugsmi, veido bērnos sociālās prasmes. PII “Pūcīte”
bērnus rosinām muzicēt ar

kociņiem,
akmentiņiem, kastaņiem,
podziņām,
grabulīšiem,
pašu gatavotiem skaņu
rīkiem. 5-6
gadīgi bērni jau sāk
interesēties
par mūzikas
instrumentiem, tāpēc orķestra nodarbībās bērni apgūst
metalofona un zvanu spēli. Sākam ar tautasdziesmu
dziedāšanu un spēlēšanu, jo
tās ir vistuvāk mūsu dvēselei
kā paaudzes vienojošs elements. Esam gandarīti, ka
pēc pirmsskolas bērni turpina muzikāli izglītoties Ozolnieku Mūzikas skolā.
Mūsu vidū ir pedagogi,
kuri spēlē mūzikas instrumentus un savas prasmes

pielieto ikdienas darbā ar
bērniem. Mūzikas skolotāja
nodarbībās rosina bērnus
dziedāt, spēlēties ar skaņām,
muzicēt un ritmiski kustēties. Savukārt grupu skolotājas kopā ar bērniem apdzied
ikdienas darbiņus un pirms
miega dzied šūpuļdziesmas.
Tomēr svarīgi arī mājās atrast laiku, lai paspēlētos un
padziedātu, jo svarīga ir kopā
būšana un mīlestība.
Indra Blumberga, PII “Pūcīte” mūzikas skolotāja

Dibināta jauna stipendija Ozolnieku
vidusskolas skolēniem
Jaunajā mācību gadā
pie Vītolu fonda ir dibināta stipendija centīgiem un
spējīgiem Ozolnieku vidusskolas skolēniem. Stipendiju
dibinājuši Ozolnieku novada
iedzīvotāji - Leču ģimene.
Stipendija tiks piešķirta diviem Ozolnieku vidusskolas
skolēniem 2017. gada jan-

vārī. Stipendijas mērķis ir
stimulēt skolēnu vēlmi sasniegt augstus rezultātus un
veicināt piedalīšanos mācību olimpiādēs, konkursos
un sabiedriskajās aktivitātēs. Vienas stipendijas lielums būs 90,- EUR mēnesī.
Stipendijas dibinātājs un
Ozolnieku vidusskolas ab-

solvents Ilgvars Lecis uzskata: “Vēlamies atbalstīt savu
pirmo skolu, lai tā plauktu
un augtu. Jauniešiem ir jādod attīstības iespējas, lai
nākotnē tie kļūtu par augstvērtīgiem speciālistiem un
novada patriotiem!”
Vita Diķe, Vītolu fonda
valdes priekšsēdētāja
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Godinām Ozolnieku
novada skolotājus

Starptautiskā Skolotāju
diena tiek atzīmēta oktobra pirmajā svētdienā, bet
Ozolnieku novada Ānes
kultūras namā šos svētkus
tradicionāli svinējām 29.
septembrī, no sirds pateicoties visai novada skolotāju saimei, kuri ar atbildību
veido mūsu valsts nākotni
- jauno paaudzi.
Par laimi, katru gadu no
jauna kāds izvēlas šo grūto, atbildīgo un vienlaikus
skaisto dzīves ceļu. Ozolnieku novads šogad lepojas

ar 7 jaunajiem pedagogiem,
bet augstskolu absolvējuši
un kvalifikācijas diplomus
ieguvuši 11 novada skolotāji.
Apsveikuma runā Latvijas izglītības un zinātnes
darbinieku arodbiedrības
priekšsēdētāja Ingai Vanaga uzvēra, ka skolotāji
ir izvēlējušies visgrūtāko,
bet vienlaikus viscildenāko
profesiju, kā arī novēlēja
ielikt savos skolēnos slāpes
pēc zināšanām, jo Latvijai
ir vajadzīga zinoša un pras-

mīga jaunā paaudze.
„Skolotājs gatavojas stundai visu dzīvi.
Lai dotu skolēnam
zināšanu
dzirksti,
skolotājam vajag uzsūkt sevī veselu jūru
gaismas.
Skolotājs
ir tas, kurš rosina,
mudina un atklāj.
Skolotājs – tas, kurš
ne tikai māca, bet
aug ātrāk par saviem
skolēniem. Tas, kurš
mācās – no dzīves, no
kolēģiem, no saviem
audzēkņiem un laiku
pa laikam pakāpjas
jaunā kvalitātē,” lasām nominācijai „Labākais skolotājs” izvirzīto kandidātu
raksturojumos.
Skolotāju dienā līdz ar
krāšņajiem rudens ziediem
un svētku cienastu izdevās
izgaršot rudenīgos svētkus,
bagātinot dvēseli un ieklausoties Nacionālā teātra
aktieru Ditas Lūriņa-Eglienas un Mārtiņa Egliena
saskanīgajā duetā.
Solvita Cukere

Skolotāju dienas koncerts
ieskandina Ozolnieku Mūzikas
skolas 10 gadu jubilejas gadu
3. oktobrī Ozolnieku Tautas nama skatītāju piepildītajā zālē izskanēja sestais
Ozolnieku Mūzikas skolas
skolotāju koncerts, kurā muzicēja gan jaunie, gan pieredzējušie mūzikas pedagogi
un viesi no Jelgavas Mūzikas
vidusskolas, tā ieskandinot
Ozolnieku Mūzikas skolas 10
gadu jubileju, ko plašāk svinēsim 2017. gada jūnijā.
Ozolnieku Mūzikas skolas jubilejai veltīts desmit tematisku koncertu cikls, kurā
muzicēs skolas pašreizējie
audzēkņi, absolventi, draugi
no citām Latvijas mūzikas
skolām un ārzemēm, kā arī
zināmi profesionāli mūziķi.

Sveicam novada seniorus! 26. kultūras sezonu uzsākam ar jaunām
iecerēm un radošām idejām

Kopš 1991. gada 1. oktobrī svinam Starptautisko
veco ļaužu dienu ar mērķi
pievērst sabiedrības uzmanību iedzīvotāju novecošanas
problēmām, veco ļaužu dzīves grūtībām un vientuļajiem
cilvēkiem.
Salgales pagasta Emburgā
Salgales Mūzikas un mākslas
skolas koncertzālē notika Veco
ļaužu dienai veltīts pasākums.
Seniorus svētkos sveica Salgales Mūzikas un mākslas skolas
audzēkņi un Ozolnieku novada
domes priekšsēdētājs Pēteris
Veļeckis.
„Šis pasākums jau ir
izveidojies par tradīciju.
Sākumā rīkojām tikai koncertu, bet jau otro gadu ir
arī balle, jo mūsu senioriem
patīk dejot. Pasākuma otrajā
daļā uzstājās dzejniece, fotogrāfe Ināra Šteinberga un

mūziķis Uldis Fridrihsons.
Svinību dalībnieki varēja tuvāk iepazīt grāmatas ar autores dzeju un fotogrāfijām,
kam sekoja svētku balle ar
grupu „Prieka taurenītis,”
stāsta Salgales pagasta kultūras darba organizatore Anda
Plikša.
Ozolnieku Sociālās aprūpes centra (SAC) „Zemgale”
iemītniekus šogad ar skaistu svētku koncertu sveica
Septītās dienas adventistu
Jelgavas draudzes koris „Adventus” un bērnu vokālais
ansamblis, kā arī tiekties uz
garīgumu aicināja draudzes
mācītājs. Godājot seniorus,
sveicēji akcentēja, ka aktīvi
novecot nozīmē dzīvot ar piederības, līdzdalības un noderīguma sajūtu, ar prieku par
dzīvi un sevi.
Solvita Cukere

Ozolnieku novada kultūras nodaļa un radošie kolektīvi ar jaunām idejām pārpilni
uzsākuši 26. kultūras sezonu.
Novada iedzīvotājiem ir sagatavota bagātīga programma, lai katrs tajā atrastu sev
nepieciešamo prieka devu,
iedvesmas mirkli, emociju
spēku, svētku baudu, lai ikdienas solis taptu gaišs un
pozitīvs. Tumšākajā gada
mēnesī – novembrī – aicinām būt kopā Valsts svētkus,
ko atzīmēsim visā novadā 17. un 18.novembrī.
Adventā,
2.decembrī,
Tautas namā viesosies aktieri Gunta Virkava, Aīda
Ozoliņa un Jakovs Rafalsons izrādē “Sauc, es nākšu”,
kur komēdijas gars neatstās
vienaldzīgus. 14.decembrī
Ozolnieku Tautas namā un
16.decembrī Ānes kultūras
namā sarūpēti Ziemassvētku sarīkojumi novada senioriem. 18.decembrī Tautas
namā Ziemassvētku laiku
ieskandinās populārie, jaunie mākslinieki Mārtiņš
Ruskis un Ieva Sutugova,
bet 25.decembrī visus novada mazuļus Garozā, Ānē
un Ozolniekos priecēs Ziemassvētku vecītis kopā ar
draugiem. Jaunā gada sagaidīšanas svinības uzsāksim 30.decembrī Garozā un

turpināsim Ozolnieku Tautas namā 31.decembrī Gadu
mijas ballē, kopīgi sagaidot
Jauno - 2017.gadu.
Nosargāt piederību, izkopt tradīcijas, izdziedāt
sapņus, izdejot laiku, izdaiļot vidi… Tā ir novada kultūras darbinieku sūtība un
uzdevumi nākamajiem pieciem gadiem, kad svinēsim
Latvijas 100-gades svinības.
Šobrīd novada Kultūras nodaļa izstrādā plānu un apkopo Ozolnieku novada iestāžu ieteikumus, kas tapuši
seminārā “Ceļā uz Latvijas
simtgadi”. Kā svinēsim Latvijas 100. dzimšanas dienu?
Šo jautājumu varam uzdot
sev katrs personiski, ģimenei, draugiem un kolēģiem.
Ozolnieku novada Kultūras
nodaļa aicina iedzīvotājus
būt aktīviem un nākt ar
iniciatīvām ceļā uz Latvijas 100-gades svinībām,
lai mūsu novadā realizētos
skaistas ieceres un izdotos ar
cieņu un godu piedzīvot šo
svarīgo notikumu! Iedzīvotāju ierosinājumus gaidīsim
Ozolnieku novada Kultūras
nodaļā un pašvaldības Sabiedrisko attiecību un informācijas daļā.
Rita Barona, Ozolnieku
novada Kultūras nodaļas
vadītāja

Iepriekšējos gados jau
ir izskanējuši vairāki īpaši
spilgti un lielam klausītāju pulkam atmiņā palikuši koncerti, kurus ar tādu
pašu nosaukumu Ozolnieku Mūzikas skola organizēs
vēlreiz.
„Esam priecīgi par pilnajām klausītāju rindām koncertos un atsaucību ikdienā, kas rada sajūtu, ka esam
nozīmīga un neatņemama
Ozolnieku izglītības un
kultūras dzīves sastāvdaļa.
Paldies un uz tikšanos koncertos,” uzsver Ozolnieku
Mūzikas skolas direktore
Dina Tauriņa.
Solvita Cukere

Āriju Melgaili
mūžībā pavadot

Rudens lapu zeltā pa
mūžības taku devusies
Ozolnieku novada sieviešu
vokālā ansambļa „Madara” dvēsele Ārija Melgaile,
diriģente, skolotāja Jelgavas
Mūzikas vidusskolā, Jelgavas
goda pilsone, savā sirdī īstena
dzimtās vietas patriote. Viņas
sirds piederēja Ozolnieku
dziedošajiem kolektīviem- vīru
korim ”Zemgale” un sieviešu
ansamblim „Madara”, ar
kuriem kopā piedzīvotas 55
skaistas, muzikālas sezonas.
„Madara” var pateikties
liktenim, kas saveda kopā
muzikāli talantīgu, prasīgu
pret sevi un citiem, inteliģentu, majestātisku, harizmātisku diriģenti un dziedošās
Ozolnieku novada dāmas.
Šī savienība izveidojās par
īpaši kopu, vienotu dziesmās
un dzīvē – 50 gadu garumā.
Šopavasar Ārija kopā ar
„Madara” dziedātājām svinēja savas dzīves 90. un ansambļa 50. jubileju. Šis laiks
bijis piepildīts muzikālām
veiksmēm, gandarījuma
mirkļiem un siltām cilvēciskām attiecībām. Paldies Ārijai
par kopā pavadīto laiku! Lai
viņai gaišs ceļš augšup!

Sieviešu vokālais ansamblis
„Madara”

sports

oktobris 2016

Pieaug badmintona popularitāte novadā
22. septembrī Eiropas
sporta nedēļas ietvaros Ozolnieku Sporta centrā uz iepazīšanās nodarbībām bija
aicināti badmintona spēles
entuziasti. „Pirmo badmintona koptreniņu apmeklēja 22
dalībnieki kopā ar bērniem.
Tas norāda, ka novadnieku
vidū pieaug interese par šo
sporta veidu, jo badmintonu
var spēlēt bez vecuma ierobežojumiem. Badmintonu
šajā sezonā novadnieki varēs
spēlēt Ozolnieku Sporta centrā divas reizes nedēļā. Nodarbības notiek ceturtdienās
no plkst. 20:00 līdz 21:30,
bet sestdienās no plkst. 8:00
līdz 10:00,” stāsta Ozolnieku
Badmintona kluba vadītājs
Olafs Krūzmētra.
24.septembrī Talsu sporta
skolā uz 6 badmintona lau-

kumiem norisinājās sacensības “Talsu kauss”, kur A un B
grupas vienspēlēs piedalījās
arī Ozolnieku badmintonisti.
Sīvā dalībnieku konkurencē
Ainārs Zanders izcīnīja 5.vietu, bet Vadims Čulka 6.vietu. Bet 1.oktobrī Ventspils
Olimpiskajā centrā uz 8 badmintona laukumiem norisinājās otrais starptautiskais
Ventspils dubultspēļu turnīrs
badmintonā. Sacensībās kopumā piedalījās 58 dalībnieki no Baltijas valstīm. Ozolnieku Badmintona klubu
pārstāvēja Olafs Krūzmētra
pārī ar Māri Avotiņu, un Aldis Valbaks pārī ar Rinaldu
Vāceru. Savukārt Ozolnieku
badmintonistu Alda Valba
un Rinalda Vācera spēles rezultāti deva iespēju klubam
iekļūt Latvijas badmintona

reitinga tabulā.
Šobrīd Ozolnieku badmintonisti gatavojas
Latvijas klubu
sacensībām,
Olaines kausam
“Dzērvenīte
2016” un Yonex
astotajai LABL
sezonai Inčukalnā. Šie turnīri no
mazām amatieru sacensībām
kļuvuši par lielāko daudzposmu
turnīru Latvijā, kur iespējams gūt Latvijas Badmintona Federācijas (LBF) reitinga
punktus. Badmintonisti cer,
ka nākotnē arī Ozolnieku novadā varēs norisināties Latvijas un Baltijas badmintona
reitinga sacensības.

Pērnā gada nogalē notika Latvijā pirmais “Shuttle
Time” programmas seminārs, tika apmācīti 17 skolotāji un treneri, tostarp arī
sertifikātu saņēma Ozolnieku
badmintona kluba vadītājs
Olafs Krūzmētra, bet šogad
Talsos norisinājās jau trešais
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badmintona seminārs “Shuttle Time”, kur sporta skolotāji tika iepazīstināti ar Pasaules badmintona federācijas
īpaši izstrādāto programmu
badmintona
apmācīšana
skolas sporta stundās un treniņos.
Solvita Cukere

Ozolniekos piekto reizi mērojas spēkiem
skriešanas čempionātā
2.oktobrī piekto gadu
pēc kārtas Ozolniekos norisinājās atklātais skriešanas
čempionāts, kur startēja 71
dalībnieks. Čempionāta galvenās distances garums ir
pieci kilometri, un tajā var
startēt, sākot no deviņu gadu
vecuma.
Jaunajiem
čempionāta
dalībniekiem pirms startiem
garajās distancēs paredzēta 2,2
km trase, kurā var startēt arī
seniori un ikviens, kurš varbūt
nejūtas sagatavots garākām
distancēm. Bērni līdz sešu
gadu vecumam, kā ierasts,
kopā ar vecākiem pieveica
kādu no 50 m līdz 300 m garajām trasēm, balvās saņemot
gardumus.
Lai arī sacensību dienā
laika apstākļi nelutināja, visi
startējušie veiksmīgi pieveica
salijušo trasi un noslēgumā
katras vecuma grupas trīs ātrākie skrējēji tika apbalvoti ar
diplomiem un medaļām, kā arī
tika sveiktas trīs spēcīgākās komandas, apbalvojot tās ar kausiem un Ozolnieku pašvaldības
dāvātajiem kliņģeriem.

Novada volejbolisti 50. spēļu
sezonu uzsāk ar uzvarām!
Vīriešu konkurencē un
par absolūto šī gada novada
čempionu kļuva jelgavnieks
Oskars Blaus (finiša laiks –
17:01 min), un tikai aptuveni
pusminūti no viņa atpalika
jaunais un talantīgais Ozolnieku novada skrējējs Raivo
Veļiks, bet trešajā vietā 20
sekundes vēlāk ierindojās vēl
viens Skrējēju kluba „Ozolnieki” pārstāvis Oskars Stāmers. Starp sievietēm ātrākā
bija jaunā skrējēja Anastasija Vidončikova no Jelgavas
(laiks – 20:00 min), kura par
pusminūti apsteidza „VSK
Noskrien” pārstāvi Skaidrīti

Šnitki. Arī trešās vietas ieguvēju no otrās šķīra tieši pusminūte, un tā bija Ozolnieku
novada skrējēja Dace Kovaļevska.
Pēc sacensībām notiek
aktīva un rūpīga gatavošanās Ozolnieku gada lielākajam skriešanas pasākumam
– „Rudens pusmaratonam”,
kas parasti pulcē viskuplāko
dalībnieku skaitu visā gada
griezumā. Pērn tas sasniedza
rekordu – vairāk nekā 400
skrējēju. Gaidām sportistus
un līdzjutējus sacensībās!
Rolands Bartaševics,
Skrējēju klubs „Ozolnieki”

Oktobrī ar dinamiskām
spēlēm un skaistām uzvarām, iepriecinot līdzjutējus, ir
sākusies jaunā 2016./2017.g.
volejbola sezona. Abas novada komandas jau otro gadu
pretim jaunām uzvarām
vada treneris Guntis Atars.
„Šosezon Nacionālajā līgā
un Baltijas līgā Ozolnieku
novadu pārstāvēs komandas
- „Poliurs/Ozolnieki” un VK
„Ozolnieki”. VK „Ozolnieki”
uzvara 2015./2016. gada sezonā ir devusi iespēju pakāpties augstāk - no Nacionālās
līgas 2. divīzijas, šosezon sākt
spēlēt Nacionālās līgas 1.divīzijā. Komanda ir virslīgas
volejbola komandas „Po-

Aicinām piedalīties 8. Ozolnieku novada spartakiādē!
Aicinām novada iedzīvotājus
gatavoties Ozolnieku novada 8.
spartakiādes sacensībām, kas aizsāksies jau 2016. gada 15. novembrī ar Zolītes turnīru.
Šoreiz piedāvājam 14 sporta veidus un, kā jaunumu – „Ģimeņu
sporta dienu”, kur noteiksim trīs
sportiskākās novadnieku ģimenes.
Lai celtu sacensību konkurenci

un stiprinātu saites ar novada uzņēmumiem, spartakiādē drīkstēs
piedalīties arī strādājošie, kuru
darbavieta (uzņēmumi) atrodas attiecīgās komandas teritorijā. Spartakiādes komandas dalībnieka pamatkritērijs ir dzīvesvieta. Šoreiz
nolikumā
nav
paredzēta
iespēja pāriet pie kādas citas
komandas.

Tāpat kā katru gadu, komandas,
kas iegūs 1.-3. vietas spartakiādes
kopvērtējumā, pateicoties Ozolnieku novada pašvaldības atbalstam,
kā kopīgu balvu saņems iespēju
komandai doties ekskursijā, lai
iepazītu Latvijas un kaimiņvalstu
skaistākās vietas.
Irēna Leitēna,
Ozolnieku Sporta centrs

liurs/Ozolnieki” fārmklubs.
Abas Ozolnieku komandas
ir papildinājuši jauni spēcīgi
spēlētāji, kas sniegs lielākas
iespējas spēlētāju maiņai.
Neraugoties uz abu līgu komandu spēcīgo konkurenci
un samērā līdzīgo spēku samēru, esam noskaņoti cīnīties par augstākajām godalgām! Spēles laikā ļoti palīdz
līdzjutēju atbalsts klātienē!”
uzskata komandu galvenais
treneris Guntis Atars.
Aicinām skatītājus jau 12.
novembrī plkst. 18.00 un 13.
novembrī plkst. 16.00 klātienē vērot Baltijas līgas spēles
Ozolnieku Sporta centrā!
Solvita Cukere

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

8

oktobris 2016

ziņojumu dēlis
Sirsnīgi sveicam
novembra mēneša
jubilārus!

Ozolnieku Tautas nams
novembrī ielūdz
3. novembrī plkst. 18.30 Turpinās lekcijas numeroloģijā “Iepazīsti sevi un citus caur skaitļiem”.
Dalības maksa par nodarbību– 5,00 EUR.
Semināru vadīs Latvijas Numerologu biedrības sertificēta numeroloģe Līga Bērziņa.
11. novembrī, Lāčplēša dienas svinīgie pasākumi:
13.30 Lāpu gājiens no Ozolnieku vidusskolas.
16:00 Piemiņas brīdis pie Skuju skolas pārbrauktuves Brīvības cīņu pieminekļa.
Transports no Ozolnieku domes plkst.15:45.
12. novembrī plkst. 11:00 – 15:00 aicinām ģimenes ar bērniem uz Mārtiņdienas jampadraci Ozolnieku Tautas namā!
11:00 – 13:00 Darbošanās “Brīnumu un prieka akadēmijā”
12:00 Liepājas Leļļu teātra izrāde “Kā zaķis pa zaķi brauca”
13:30 Rotaļu programma “Kikerigū” Ielūdz vistiņa un gailītis!
Ieeja bez maksas!

Nevajag skaitīt gadus,
Kuri aulēkšiem skrien.
Skaitīsim laimīgos mirkļus,
Kuru mūžā ir daudz Ar tiem mēs bagāti esam
Un novecot nebūs ļauts!
Pēteri Ojāru Ragucki-Ragovski
Anastasiju Kahanoviču
Annu Sičevu
Garri Cimmerlingu
Raisu Kotikovu
Aleksandru Šubinu
Rutu Maskovsku
Jāni Spilvu
Ritu Spuru
Ainu Melni
Anitu Elizabeti Vēdzeli
Teresu Šafrinu
Maiju Aleksīnu

17. novembrī plkst. 18:00 Valsts svētku sarīkojums “Atver sirdi un ielaid gaismu”.
Konkursa “Ozolnieku novada Gada cilvēks” dalībnieku godināšana.
Ieeja bez maksas!
17. novembrī plkst. 22:00 – 3:00 svētku balle ar grupu “Jautrais dzirnavnieks”.
Savlaicīga galdiņu rezervēšana. Līdzi ņemsim groziņu. Ieeja: 5,00 EUR.
27.novembrī plkst. 18:00 muzikāla monoizrāde “Personības dalīšanās” ar lielisko aktieri Kristapu Rasimu. Režisors Valdis Pavlovskis. No skatuves līdz ekrānam, cauri dzīves atziņām,
dziesmām, nospēlētām un vēl nenospēlētām lomām – tas viss būs atrodams jaunajā muzikālajā
izrādē. Ieeja: 14, 10, 7 un 5,00 EUR. Biļetes Tautas nama kasē un bilesuparadize.lv.
28.novembrī pirmsskolas vecuma bērniem plkst. 10.30 un 1. – 4. klašu skolēniem
plkst.14:00 radošās apvienības “Teātris un Es” jautra komēdija bērniem “Toms pret
superpelēm”. Izrāde par uzticēšanos un sadarbību vienam ar otru. Kopā ar izrādes varoņiem
bērni mācīsies un caur rotaļām attīstīs interesi par angļu valodu. Režisors-TV seriāla “Sirdsmīļā
Monika” un humora raidījuma “Anekdošu šovs” režisors Armands Ekštets. Ieeja: 3,00 EUR.

2. decembrī plkst.19:00 komēdija “Sauc, es nākšu” pēc A.Gaļina lugas motīviem. Aktieri
Ozolnieku novada daudzbērnu ģimeņu biedrīGunta Virkava, Aīda Ozoliņa un Jakovs Rafalsons. Režisors Felikss Deičs. Komponists Valdis
ba aicina uz sarunu par katrai ģimenei svarīgām
Zilveris. “Divas sievietes, viena ar angļu gramatiku somā, otra ar skotu viskiju uz galda,
tēmām:
ļaujas piedzīvojumam satikt noslēpumaino svešinieku, kurš sola piepildīt visas slēptākās
„Cieņa vecāku un bērnu attiecībās” un „No kā
fantāzijas…“ Ieeja: 7, un 5,00 EUR. Biļetes Tautas nama kasē un bilesuparadize.lv.
ceļas strīdi un konflikti”
Biļešu iepriekšpārdošana Tautas nama kasē un bilesuparadize.lv.
2016. gada 12. novembrī plkst.12.00
Kases darba laiks – O., T., C., P. no plkst.16:00 – 20:00 un
Ozolnieku Tautas nama Kamerzālē 1. stāvā
stundu pirms pasākumiem.
Dalbes evaņģēliski
Lekciju/diskusiju vadīs mācītājs un psihoterapeits
luteriskajā draudzē
Sandis Ratnieks
Dalība pasākumā bez maksas.
Gaidīsim esošo un topošo daudzbērnu ģimeņu vecākus un
bērnus no 10 gadu vecuma.
Pieteikšanās līdz 10. novembrim: daudzberni@ozolnieki.lv

13. novembrī
plkst. 14.00
Mūžības svētdienas
dievkalpojums

Pasākumi Salgales pagastā novembrī
novembrī

5.novembrī plkst.18:00
Vilces amatierteātris ar izrādi
“Tobiass ir miris, lai dzīvo Tobiass!”
Režisore Regīna Deksne. Ieeja 2,00 EUR.
18.novembrī plkst. 18:00 iedzīvotājus
svētkos sveiks Jūrmalas teātris ar muzikālu
izrādi “Latvija, Tu esi mana!”
Ieeja bez maksas

Pateicība

Salgales pagasta Sociālā dienesta darbiniecēm
Sandrai Zvejniecei un Ingunai Bergmanei
par pašaizliedzīgu darbu rūpēs par novada
vecajiem ļaudīm.
Gaida Saule, Salgales pagasta iedzīvotāja

11.novembrī Lāčplēša diena.
Plkst.16.00 Lāpu gājiens no Garozas centra uz Vareļu
pieminekli.
Plkst.16.30 Svinīgs pasākums pie Vareļu pieminekļa.
12.novembrī plkst.11.00 Mārtiņdienas pasākums Garozas
Pakalpojumu centrā “Eži ”.
17.novembrī plkst. 20.00 Valsts svētkiem veltīts koncerts un balle.
Koncertā piedalās Jauktais koris “Svīri’’ un dziedātājs, tenors Jānis Kurševs. Balle ar grupu “Mītavas soļi”. Pasākums
pie galdiņiem ar groziņiem. Ieeja bez maksas. Pieteikties
līdz 15.novembrim pa tālr.29109265
18.novembrī plkst.19.00 no Emburgas un plkst.19.10 no Garozas tiek organizēts brauciens uz svētku salūtu Jelgavā.
Līdz 26.novembrim Annas Kaltiginas filcēto gleznu un
gobelēnu izstāde “ No pavasara līdz rudenim ”.
No 28.novembra līdz 2.decembrim (plkst.16.00 – 18.00)
gatavosimies Adventa laikam. Adventa vainadziņu un
Ziemassvētku dekoru gatavošana Garozas Pakalpojumu
centrā “ Eži”.

Labdarības akcija „Par ķepām un astēm!”
Tuvojoties Ziemassvētkiem, arī šogad vēlamies
turpināt iepriekšējos gados iedibināto tradīciju, izdarot kādu labu darbu, lai palīdzētu tiem,
kuriem neklājas viegli. Tāpēc aicinām visus, kam
nav vienaldzīgs nelaimē nonākušo dzīvnieku
liktenis, piedalīties labdarības akcijā „Par ķepām
un astēm!”, palīdzot sarūpēt dāvanas dzīvnieku
patversmes iemītniekiem. Kopš 2009. gada esam
apciemojuši 9 Latvijas dzīvnieku patversmes
un savākuši vairāk nekā divas tonnas dzīvnieku
barības.
Patversmei ļoti noderēs: suņu un kaķu sausā
barība un konservi, auzu pārslas, rīsi, griķi, ēdināšanas trauki, kakla siksnas un pavadas, avīzes,
segas, dzīvniekiem domātas rotaļlietas.
Ziedojumus vāksim līdz 16. decembrim. 17.
decembrī tos nogādāsim Ozolnieku novada “Rēvicos” – dzīvnieku aizsardzības biedrībai “Ķepuķepā”, kur mitinās ne vien 70 suņi un kaķi, bet arī
zirgi, kazas, truši, aitas, cūkas un fazāni. Ja vēlaties
atbalstīt mūsu rīkoto labdarības akciju, lūgums
sazināties ar akcijas organizatori Everitu Pāni pa
tālruni 29360389.

Ozolnieku Sporta centra pasākumi NOVEMBRĪ
Datums		
09.11.		
12.11.		
13.11.		
15.11.		
22.11.		
26.11.		
27.11.		
29.11.		
2.,9.,16., 23. 11.

Plkst.
Sporta pasākumi 		
19.00
Latvijas Kausa VK "Poliurs/Ozolnieki" 1/4 fināla spēle volejbolā
18.00	Baltijas līgas volejbols VK"Poliurs/Ozolnieki"pret Jarvamaa VK
16.00	Baltijas līgas volejbols VK"Poliurs/Ozolnieki"pret Parnu VK
19.00
Ozolnieku novada 8.spartakiāde zolītē, 1.kārta
19.00
Ozolnieku novada 8.spartakiāde zolītē, 2.kārta
18.00	Baltijas līgas volejbols VK"Poliurs/Ozolnieki"pret TTU
16.00	Baltijas līgas volejbols VK"Poliurs/Ozolnieki"pret Selver Tallinn
19.00
Ozolnieku novada 8.spartakiāde zolītē, 3.kārta
18.00
Koptreniņi skriešanā "Ozolnieku apļi"

Aizsaulē
aizgājuši
Rasma Pakalne
Rasma Kalniņa
Imants Pāns
Igors Ježovs

1939
1945
1932
1953

