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ar saknēm novadā

Ozolniekos noslēdzies projekts skolu jauniešiem
“Eiropa bez robežām”

No 27. februāra līdz 3.
martam Ozolnieku vidusskolā ciemojās 33 skolēni un
6 skolotāji no Grenlandes,
Zviedrijas un Lietuvas vidusskolām. Ozolnieku vidusskola „Nordplus” projektā,

kur piedalās ziemeļvalstis ar
mērķi stiprināt kultūras izpratni un valodu apguvi, iesaistījusies pirmo reizi.
Ozolnieku
vidusskolas
direktore Klāra Stepanova
noslēguma konferencē da-

lījās projekta nedēļā Latvijā
gūtajos iespaidos: „Mēs pagājušā gadā apmeklējām trīs
projekta dalībvalstis – 2016.
gada janvārī (Arvidsjaur,
Zviedrija), maijā (Kedainiai,
Lietuva) un septembrī (Sisi-

miut, Grenlande). Vispirms
Zviedrijā apguvām sportu,
mūziku un valsts tradicionālo
virtuvi. Kaimiņvalstī Lietuvā
diskutējām par naudu un tās
vērtību. Pēc tam Grenlandē
pētījām dabas aizsardzības
tēmas, bet Ozolnieku vidusskolā strādājām pie tēmas
”Eiropa bez robežām”. Skolēni grupās veica dažādus radošus uzdevumus un iepazina
Ozolnieku vidusskolu, novadu, kā arī devās ekskursijā uz
Jelgavu un Rīgu. Liels prieks,
ka jaunieši šajās dienās ir
ieguvuši jaunus draugus
un cerams, ka šī draudzība
turpināsies vēl ilgi, jo Eiropa
taču ir bez robežām! Paldies
par brīnišķīgi kopā pavadīto
nedēļu un projektā gūtajām
pozitīvajām emocijām!”
Solvita Cukere

2017. gada prioritāte – infrastruktūras sakārtošana
Līdz ar jaunā budžeta pieņemšanu, Ozolnieku novada
domes deputāti ir apstiprinājuši 2017. gada lielākos
infrastruktūras uzlabošanas
darbus Ozolnieku novadā.
Šī gada nozīmīgākais
plānotais projekts ir pirmā
kārta ūdensvada un kanalizācijas būvniecībai Raubēnos,
kā arī ceļa seguma rekonstrukcija, kas tika atlikta no
2016. gada. Šim projektam ir
plānots piesaistīt ERAF līdzfinansējumu.
Tāpat šogad Cenu pagastā
ir paredzēts izbūvēt pirmo
kārtu gājēju celiņam, sākot
no Ozolnieku dzelzceļa stacijas, virzienā uz Brankām.
Cenu pagasta Tetelē ir paredzēta 2. kārta ūdensvada rekonstrukcijas darbiem. Cenu
pagasta Ānē ir paredzēts
ieguldīt zemē gāzes vadu uz
Ānes katlu māju, lai izslēgtu
bojājumu risku un iespējamus gāzes padeves traucējumus. Izmantojot LEADER
finansējumu, Cenu pagasta
Branku ciemā ir paredzēta

atpūtas parka izbūve līdzās
PII “Bitīte”. Vēl viena laba
ziņa Branku iedzīvotājiem
- saskaņā ar VAS "Latvijas
Valsts ceļi" sniegto informāciju, ceļa īpašnieks šogad
veiks V1068 ceļa seguma atjaunošana no valsts ceļa A8
līdz Brankstūriem.
Ozolniekos šogad lielākie plānotie projekti ir
Saules ielas rekonstrukcija, kam ir piesaistīts ERAF
līdzfinansējums.
Tāpat,
izmantojot LEADER līdzfinansējumu, ir plānota slēpošanas trases apgaismojuma izbūve. Lai risinātu
ūdens padeves jautājumus,
zem Iecavas upes tiks vilkts
ūdensvads uz Aizupēm. Ar
VAS ”Latvijas Valsts ceļi”
ir panākta vienošanās par
apļveida krustojuma jeb
rotācijas apļa izbūvi uz
Eglaines, Rīgas un Skolas
ielas krustojuma. Šogad ir
plānota projekta izstrāde,
ko veic Ozolnieku novada
pašvaldība, un jau nākamgad - 2018. gadā - ir plāno-

ta projekta realizācija, ko
veiks VAS ”Latvijas Valsts
ceļi”. Rūpējoties par gājēju
drošību uz Rīgas ielas, uz
gājēju pārejām pie Meliorācijas ielas un pie Ziedoņa
ielas ir paredzēts izvietot
gājēju luksoforus.
Salgales pagastā lielākie ieguldījumi ir paredzēti
ūdensvada rekonstrukcijas
1. kārtai Garozas ciemā. Savukārt Emburgā ir plānota
apgaismojuma izbūve gar
Codes - Pēternieku ceļu, kā
arī apgaismojuma atjaunošana Emburgas centrā.
Iedzīvotāju dzīves vides un
kvalitātes uzlabošanai gan
Emburgas, gan Garozas ciemos tiks izveidotas atpūtas
takas, izmantojot LEADER
programmu atbalstu.
Nozīmīgi darbi šogad
ir paredzēti arī novada izglītības iestādēs. Lielākais
plānotais projekts ir piebūves izbūve pie PII “Bitīte”
Brankās, kas ļaus ievērojami palielināt iestādes bērnu
skaitu. PII “Saulīte” Ānē ir

plānots žoga remonts gar
Jaunatnes ielu un ēkas fasādes remonts, pie PII “Zīlīte” filiāles iecerēts atjaunot
spēļu laukumu. Kā lielākie
projekti Salgales pagasta izglītības iestādēs ir plānota
jumta atjaunošana Salgales
pamatskolā, kāpņu telpas
remonts Garozas pamatskolā un tilta pār Iecavas
upi izbūve pie Garozas pamatskolas. Ozolnieku vidusskolā šogad ir plānots
atjaunot pagalmu skolas
priekšā. Teteles pamatskolā
remontēsim sporta zāli, sakārtosim elektroinstalāciju,
un pie skolas tiks izveidota
papildu velosipēdu novietne.
Šogad dzīves apstākļi
uzlabosies arī SAC ”Zemgale” senioriem, jo ir paredzēts vērienīgs projekts
- C korpusa siltināšana un
iekšpagalma starp B un C
korpusiem labiekārtošanas
darbi.
Jānis Počs, pašvaldības
izpilddirektors

Pašvaldība
izsludina
projektu
konkursu „Es
zinu, varu un
daru!”

Ozolnieku
novada
pašvaldība izsludina iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas konkursu „Es
zinu, varu un daru!”, kura
prioritātes saglabājas tādas pašas kā iepriekšējos
gados - publiski pieejamas dzīves telpas sakopšana un labiekārtošana,
iedzīvotāju aktīvās atpūtas, veselīga dzīvesveida,
sporta un kultūras aktivitāšu veicināšana. Projektu iesniegšanas termiņš
ir 25. aprīlis, projekti
jāīsteno līdz šī gada 15.
septembrim. Konkursam
paredzētais finansējums
ir 10 000 EUR, vienam
projektam var pieprasīt
finansējumu līdz 1000
EUR.
Vēlamies uzsvērt, ka
projektu konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju
iesaistīšanos dzīves vides
uzlabošanā novadā, tāpēc obligāts nosacījums
ir pašu iedzīvotāju ieguldītais darbs un līdzdalība projektu īstenošanā.
Vērtējot projektus, tiks
ņemta vērā projekta nozīmība iedzīvotājiem un
novadam.
Konkursa Nolikums
un iesnieguma veidlapa
ir pieejama www.ozolnieki.lv sadaļā „Sabiedrība”,
apakšsadaļā „Es zinu,
varu un daru”. Aicinu
interesentus
iepazīties
ar projektu iesniegšanas
prasībām un jautājumu
gadījumā griezties pašvaldībā, 28.kabinetā, zvanīt pa tālruni 66047857
vai rakstīt uz e-pasta adresi: antra.poseika@ozolnieki.lv.
Antra Pošeika, Attīstības
plānošanas daļas vadītāja
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PAZIŅOJUMS

marta sēdē
Ozolnieku
novada dome
nolēma:

1. Apstiprināt Ozolnieku novada pašvaldības 2017. gada investīciju plānu.
2. Apstiprināt Ozolnieku novada pašvaldības iepirkumu plānu 2017. gadam.
3. Atcelt Ozolnieku novada domes 2014.
gada 21. janvāra lēmumu Nr.14 (protokols
Nr.1) un 11.marta lēmumu Nr.10 (protokols
Nr.3) „Par nekustamā īpašuma „Antoni”
nodošanu atsavināšanai”.
4. Atsavināt nekustamos īpašumus Viktorijas ielā 34 un Viktorijas ielā 36, Ozolniekos,
Ozolnieku pagastā.
5. Noteikt ielas statusu un piešķirt
nosaukumu Rasas iela zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 5444 005 0394
posmam Branku ciema teritorijā, reģistrējot
to pašvaldības ielu reģistrā.
6. Iznomāt zemes gabala “Arkas” daļu
Ozolnieku pagastā.
7. Dzīvojamās mājas un zemes Spartaka
ielā 8, Brankās, Cenu pagastā, Ozolnieku
novadā, pārvaldīšanas tiesības ar dzīvojamās mājas nodošanas - pieņemšanas
aktu nodot dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai
personai SIA “Ozolnieku KSDU”.
8. Pārdot Ozolnieku novada domei piederošās 160 817 SIA “Zemgales veselības
centrs”, reģistrācijas Nr. 40003321647,
kapitāla daļas.
9. Apstiprināt Ozolnieku novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu noteikumus.

Sakarā ar izsludinātajām Pašvaldību vēlēšanām, kas notiks
sestdien, 2017. gada 3. jūnijā, lūdzam, līdz 13.aprīlim pieteikt iecirkņa vēlēšanu komisijas locekļu
kandidātus:
1. Tiesības izvirzīt un pieteikt
savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:
1) reģistrētajām politiskajām
organizācijām (partijām) vai to
apvienībām;
2) ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);
3) novada domes deputātiem.
Katra politiskā organizācija
(partija) vai politisko organizāciju
(partiju) apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst
izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā
septiņus kandidātus.
2. Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
1) kurš prot latviešu valodu;
2) kuram ir vismaz vispārējā
vidējā izglītība;
3) kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu
saraksta iesniedzējs;
4) kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgā novada domes deputāts;
5) kurš nav citas vēlēšanu komisijas vai iecirkņa komisijas loceklis.
3. Pieteikums iesniedzams
Ozolnieku novada vēlēšanu komisijai, Stadiona ielā 10, Ozolniekos, 1. stāva 2. kabinetā.

Sumināsim novada stiprās
ģimenes

Iveta Strēlniece, Ozolnieku
novada vēlēšanu komisijas
priekšsēdētāja

Lēmums par SIA “E Daugava” paplašināšanos
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22.panta otro daļu, 23.pantu, 2015.gada 13.janvāra MK noteikumu
“Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē
paredzēto darbību” 69.punktu, Ozolnieku novada dome nolemj:
Akceptēt SIA “E Daugava” paredzēto darbību – bīstamo atkritumu
pārstrādes kompleksa paplašināšanu Ozolnieku novada Salgales pagasta
īpašumos “Atvari”, “Akači” un “Medņi”, pēc esošās atļaujas piesārņojošās darbības veikšanai nosacījumu pilnīgas izpildes un ievērojot ārējos normatīvajos aktos noteiktos, 2016.gada 23.decembra Ziņojumā par ietekmes uz vidi
paredzētos un Vides pārraudzības valsts biroja 2017.gada 6.februāra Atzinumā Nr.2 “Par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu bīstamo atkritumu
pārstrādes kompleksa SIA “E Daugava” paplašināšanai Ozolnieku novada
Salgales pagastā” izvirzītos nosacījumus, ar kādiem paredzētā darbība vai
atsevišķas tās ietvaros plānotās darbības īstenojamas vai nav pieļaujamas.
Lēmumu nosūtīt SIA “E Daugava” un Vides pārraudzības valsts birojam,
ievietot Ozolnieku novada interneta mājas lapā un publicēt izdevumā
“Ozolnieku Avīze”.

Saistošie noteikumi Nr.2/2017„Par Ozolnieku novada
pašvaldības budžetu 2017.gadam”
Atstiprināt 2017.gada Pamatbudžeta plānu:
Naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2017. 				
1.1.Pamatbudžeta ieņēmumu izpilde 				
Aizņēmums no Valsts Kases					
1.2. Pamatbudžeta izdevumu izpilde
Valsts Kases aizdevuma atmaksa
		
Naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2017.

kas laulībā ir 15 un vairāk gadus. Aicinu pieteikties ģimenes,
kas kopā ir nodzīvojušas 50 un
vairāk gadus. Īpaši sumināsim
visilgāk laulībā nodzīvojušo pāri.
Šajā pasākumā aicinātas piedalīties arī aizbildņu ģimenes.
Savu dalību pasākumā lūdzu pieteikt Ozolnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļā vai pa
tālr. 63084709, vai elektroniski:
dzimts@ozolnieki.lv
Pasākumā kā simbolu stiprai
ģimenei stādīsim ozolu, dziedāsim, dejosim un pavadīsim kopā
jauki piepildītu laiku, jo ģimenē
ir spēks.
Diāna Pavlovska, Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja

Ģimenes dienu Latvijā atzīmē salīdzinoši nesen – no 2008.
gada 15. maija, godinot ģimeni,
aicinot iedzīvotājus aizdomāties
par tās lielo nozīmi ikdienā un
mudinot vairāk uzmanības veltīt saviem ģimenes locekļiem.
Starptautiskajā ģimenes dienā
sabiedrība tiek aicināta rūpēties
par ģimenes vērtībām un novērtēt to nozīmību.
21. maijā plkst. 14:00 āra laukumā pie Branku pakalpojuma
centra, kur atrodas Ozolnieku
novada Dzimtsarakstu nodaļas
laulību zāle, atzīmēsim Ozolnieku novada Stipro ģimeņu dienu.
Šim pasākumam aicinām
pieteikties novadnieku ģimenes,

600 114 EUR
13 406 798 EUR
2 665 810 EUR
15 227 248 EUR
933 353 EUR
512 121 EUR

2017.gada plānotie pamatbudžeta ieņēmumi
13 406 798 euro atbilstoši ieņēmumu
ekonomiskajai klasifikācijai

57%

22%

Nodokļu
ieņēmumi

1%

Ieņēmumi no īpašumu
pārdošanas

Valsts
transferti

2%

Pašvaldības budžeta
transferti

Pašvaldības pamatbudžeta 15 227 248 euro
izdevumu sadalījums pa funkcionālajām
kategorijām 2017.gadam

Atstiprināt 2017.gada Speciālā budžeta plānu:
Naudas līdzekļu atlikums Dabas resursu nodokļa kontā uz 01.01.2017.
1.1. Dabas resursu nodokļa ieņēmumu izpilde
1.2. Dabas resursu nodokļa izdevumu izpilde
Naudas līdzekļu atlikums Dabas resursu nodokļa kontā uz 31.12.2017.

0.00 EUR
114 590 EUR
114 590 EUR
0.00 EUR

Naudas līdzekļu atlikums Autoceļu fonda kontā uz 01.01.2017.
1.1. Autoceļu fonda ieņēmumu izpilde
1.2. Autoceļu fonda izdevumu izpilde
Naudas līdzekļu atlikums Autoceļu fonda kontā uz 31.12.2017.

11 245 EUR
207 066 EUR
206 940 EUR
11 371 EUR

Sociālā aizsardzība 20%

Izglītība 41%

Atpūta, kultūra un reliģija 6%

Pašvaldības teritoriju
un mājokļu apsaimniekošana
26%

Vispārējie valdības dienesti 5%

Ekonomiskā darbība 1%

Atstiprināt 2017.gada Ziedojumu un dāvinājumu plānu:
Naudas līdzekļu atlikums Ziedojumu kontā uz 01.01.2016.		
1.1. Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu izpilde
1.2. Ziedojumu un dāvinājumu izdevumu izpilde
Naudas līdzekļu atlikums Ziedojumu un dāvinājumu uz 31.12.2017.

18%

Iestāžu
ieņēmumi

853 EUR
0.00 EUR
853
0.00 EUR

Kārtība un drošība 1%
Pēteris Veļeckis, Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs

aktualitātes
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Būt vienmēr kustībā - izaicinājums sabiedriskajām
organizācijām

18.martā Līvānu
novada Kultūras centrā notika Latvijas
Pašvaldību savienības
organizācijas
“Sabiedrība ar dvēseli
- Latvija” noslēguma
pasākums, kur pateicās tiem, kuri ar savu
darbu un entuziasmu
2016. gadā īstenojuši
vietējos projektus savās pašvaldībās dzīves
kvalitātes un vides uzlabošanai.
”Salgales atbalsta
biedrība” saņēma veicināšanas balvu par
realizēto projektu skatu laukumu un in-

formatīvo stendu vienā no mūsu pagasta
skaistākajām vietām
Lielupes krastā. Tūristiem un garāmbraucējiem ceļā Emburga
– Code ir iespēja uz
mirkli apstāties un
priecāties par brīnišķīgo skatu, kas paveras no upes kraujas
gan sarmotā ziemas
rītā, gan tveicīgā vasaras dienā. Šī ir tikai
viena no īstenotajām
idejām, kas padara
pievilcīgāku pagasta
teritoriju
ikvienam
iedzīvotājam. Balvu
saņēma arī otrs Ozol-

nieku novada atzinīgi
novērtētais projekts
– Laivu ceļš “Ozolnieki”. Paldies, novada
pašvaldībai par abu
iedzīvotāju iniciatīvu
atbalstu un izvirzīšanu
konkursam.

Kā pasākuma noslēgumā uzsvēra LPS
priekšsēdis
Andris
Jaunsleinis, pēc tam
to papildināja arī projekta “Sabiedrība ar
dvēseli - Latvija” valdes
priekšsēdētājs

Gatavojamies Lielajai talkai 2017

Tiekamies jau 22.
aprīlī Lielajā talkā.
Katru gadu Lielā Talka
izvirza noteiktu vadmotīvu, lai aicinātu sabiedrību pievērst uzmanību
tam, cik ļoti mūsu ikdienas rīcība ir saistīta
ar vidi un tās veselību.
Šogad Lielās talkas akcents likts uz “Latvijai
BŪT zaļai” ideju.
Vēsturiski,
Lielās
Talkas tradīcija aizsākās pirms deviņiem
gadiem - ar talku 2008.
gada 13.septembrī, kas
bija kā iedzīvotāju dāvana Latvijai 90. dzimšanas dienā. Šobrīd

mēs visi gatavojamies
Latvijas 100. dzimšanas
dienai, akcentējot vides
izglītības nozīmi. Pasākuma ideja ir balstīta uz
brīvprātīgu līdzdalību
vides sakopšanā, radot
saliedētību, pozitīvismu
un labi padarīta darba
sajūtu. Lielās Talkas
idejas autore ir mūsu
novadniece, rakstniece
Anna Žīgure, bet pati
ideja aizgūta no igauņiem.
Pagājušajā gadā Lielās talkas aktivitātēs novadā piedalījās vairāk
nekā 1000 iedzīvotāju,
un 40 talkas vietās no-

Brīdina par putnu gripas
bīstamību
Ar gājputnu atlidošanu šogad spēkā
stājušies ierobežojumi
mājputnu audzētājiem.
Vīrusa izplatītāji ir
savvaļas putni, sevišķi
ūdensputni, kam slimība var noritēt bez raksturīgajām pazīmēm.
Mājputni var inficēties,
nonākot tiešā kontaktā
ar inficētajiem putniem
vai uzņemot slimības
ierosinātāju ar inficētu
barību vai ūdeni. Rezultātā seko augsta mājputnu mirstība – līdz
48 stundu laikā mirst
100% putnu. Sevišķi
uzņēmīgas ir pīles un
zosis.
Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas
un draudu novēršanas
kārtību nosaka Ministru Kabineta noteikumi
Nr. 405 (apstiprināti
19.06.2007) un Nr. 291
(9.06.2015)
“Noteikumi par biodrošības
pasākumu
kopumu
dzīvnieku
turēšanas

vietām”.
Noteikts, ka no 1.
marta līdz 31. maijam
visus mājputnus tur
slēgtās telpās, novēršot
kontaktu ar savvaļas
putniem un dzīvniekiem. Aizliegta izbraukuma tirdzniecība ar
mājputniem un inkubējamām olām. Aizliegti
tirgi, izstādes, skates
un citi pasākumi ar
mājputnu piedalīšanos.
Mājputnu dzirdināšanai aizliegts izmantot
virszemes ūdenskrātuvēs iegūtu ūdeni. PVD
aicina iedzīvotājus būt
atsaucīgiem un ziņot
par slimiem putniem
vai vienkopus vairāk
nekā pieciem atrastiem
beigtiem putniem, zvanot uz PVD uzticības
tālruni 67027402, vai
informēt par to tuvāko
PVD teritoriālo pārvaldi.
Dace Drošprāte, LLKC
konsultāciju birojs

tika ne vien atkritumu
vākšana, bet arī vides
labiekārtošanas
un
koku stādīšanas darbi.
Liels prieks par pēdējos gados vērojamo
tendenci - brīvprātīgo
talkas objektu skaita
palielināšanos.
Šogad talkas ietvaros turpināsim jau tradicionālo objektu un
teritoriju sakārtošanu,
kā arī lielāku vērību
veltīsim
ūdenstilpņu
sakopšanai, tāpēc īpašs
aicinājums savlaicīgi
pieteikties minēto pasākumu īstenošanas entuziastiem, lai iepriekš

varētu vienoties par
veicamo darbu norisi
un organizēšanu. Tāpat
kā iepriekšējos gados,
arī šogad Ozolnieku
novada
pašvaldības
teritorijā tiks izvietoti
lielgabarīta konteineri,
talcinieki būs nodrošināti ar maisiem un darba cimdiem.
Lielajā Talkā aicinām piedalīties ikvienu novada iedzīvotāju,
kuram rūp ilgtspējīga
attīstība un iespēja dzīvot nepiesārņotā, skaistā vidē. Šogad aicinām
arī novada ražošanas
uzņēmumus aktīvi ie-

Edvīns Bartkevičs, dalība iepriekšējā gada
pašvaldību projektu
noslēguma pasākumā
ir vienlīdz svarīga kā
pašiem projektu īstenotājiem, tā šo pašvaldību vadītājiem, kuri
novērtē sabiedrisko
organizāciju ieguldījumu labākas vides veidošanā. Nebaidīties
kļūdīties, darboties,
būt vienmēr kustībā - tas izaicina, bet
vienlaicīgi arī ļauj būt
savas dzīvesvietas patriotam.

Edgars Paulovičs, ”Salgales Atbalsta biedrība”

saistīties
uzņēmuma
piegulošās teritorijas
sakopšanas darbos.
Lūdzam savlaicīgi
pieteikt talkas objektus
(vēlams līdz 13. aprīlim), lai tos var reģistrēt
vienotajā interaktīvajā
kartē talkas.lv un sagatavot visu nepieciešamo
darbu veikšanai.
Talciniekiem ir jāpiesakās, kā arī sakopjamās vietas novadā var
norādīt zvanot pa tālr.
26132486 vai rakstot aivars.strods@ozolnieki.lv
Aivars Strods, talkas
koordinators Ozolnieku
novadā

Lauku partnerība „Lielupe”
izsludina konkursa projektu
iesniegumu pieņemšanu
Biedrība
Lauku
partnerība „Lielupe”
izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.
kārtu Sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģijas
Jelgavas
un Ozolnieku novados ieviešanai. Kārta
tiek izsludināta Eiropas lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai
(ELFLA) finansējuma
saņemšanai
rīcībā:
“Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības
produktu

pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai”.
Projektu iesniegumus varēs iesniegt no
3. aprīļa līdz 3. maijam. Atbalstam var
pieteikties ikviens, kas
vēlas uzsākt vai attīstīt
uzņēmējdarbību Jelgavas un Ozolnieku
novados. Nevar pieteikties esoši uzņēmumi, ja iepriekšējā gada
apgrozījums pārsniedz
70 000 EUR. ELFLA
finansējuma atbalstu
līdz 70% no projekta
izmaksām var saņemt

pamatlīdzekļu iegādei,
būvdarbiem, kā arī
produkta vai pakalpojuma atpazīstamības
veicināšanai.
Plašāka informācija ir pieejama partnerības mājas lapā
www.partneribalielupe.lv, sadaļā Leader
2014-2020. Papildus
informācija un konsultācijas Lauku partnerībā “Lielupe”, Kr.
Barona iela 40, tālr.
26399946, e-pasts lielupe@partneribalielupe.lv.
Līga Švānberga
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Notiek
gatavošanās
”Uzņēmēju
dienām
Zemgalē”
„Uzņēmēju dienas Zemgalē 2017”
notiks 28. un 29.
aprīlī
Zemgales
Olimpiskajā
centrā. Arī šogad izstādes
laikā tiks rīkots biznesa iespēju forums,
kas notiks sadarbībā
ar „Altum”. Šogad
foruma tēma būs ”Uzņēmējdarbības vides
attīstība reģionā, eksporta
veicināšanas
iespējas” un citi aktuāli temati. Izstādes
apmeklētājus
priecēs arī plaša kultūras
programma. Izstādes
laikā notiks arī zīmola
„Latvijas labums” aktivitātes. Sadarbībā ar
pašvaldības Attīstības
un plānošanas daļu
top arī Ozolnieku novada stends. Reģionālās izstādes ir lielisks
veids, kā gan saviem
sadarbības
partneriem, gan iedzīvotājiem parādīt, kas sasniegts gada laikā un
ko vēl plānots darīt.
Solvita Cukere

Pieejama
vēsturisko
augšņu karšu
digitālā
datubāze
Zemkopības ministrija Valsts vienotajā
ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportāls) publicējusi pētījuma “Ilgtspējīga zemes
resursu
pārvaldības
veicināšana, izveidojot
digitālu augšņu datubāzi” rezultātā iegūtos
datus – “Vēsturisko
augšņu karšu digitālā
datubāze”. Informācija
pieejama bez maksas
un atrodama Ģeoportāla tīmekļa vietnē.
Šī telpisko datu kopa
ir izveidota, lai ikviens
interesents savā rīcībā
esošajiem
ģeotelpiskajiem datiem kā fona
datu slāni varētu ērti un
vienkārši pieslēgt vēsturisko augšņu datubāzes
telpisko informāciju.   
Dagnija Muceniece,
Zemkopības ministrija,
tālrunis: 67027070;
mob.: 26534104.
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Iepazīsimies - “Ozolnieku novada Gada cilvēks”

Gunārs Barups – uzvarētājs
nominācijā “Mūža ieguldījums”
Jau trešo gadu pašvaldība
aicina iedzīvotājus pieteikt novadniekus konkursa “Ozolnieku novada Gada cilvēks” deviņām nominācijām, sniedzot
iespēju pateikt paldies īpašiem cilvēkiem, kuru darbs,
attieksme un dzīves skatījums
ir iedvesmojošs paraugs sabiedrībai.
Turpmāk ik mēnesi tiksimies ar 2016. gada konkursa
uzvarētājiem, lai nelielā sarunā nedaudz tuvāk iepazītu šo
cilvēku personības un viņu
attieksmi pret savu darbu un
novadu.
Cik ilgi Jūsu dzīve ir
saistīta ar Ozolnieku novadu?
Varu teikt, ka es esmu ar
saknēm Ozolniekos. Dzimis
Dalbes mācītājmuižas mājās
ar nosaukumu „Valdavas”.
Vecāki bija rentnieki. No
1936. līdz 1939. gadam atgriezāmies Ozolnieku novada
„Caunās”, kur augu sakārtotā
dzīves vidē. Es mācījos mājās, ābeci apguvu piecu gadu
vecumā. Vecāki vēlējās savu
īpašumu, un mēs pārcēlāmies uz Tukuma novadu pie

tagadējās Cinevillas, „Spirgās”. Tur piedzīvoju daudzus
jaukus un izziņas bagātus
brīžus. „Spirgās” bija arī lieli
muižas staļļi. Bet, diemžēl,
ugunsgrēks paņēma visu
mūsu iedzīvi. Uz skolu ik dienas gāju 6 km ar kājām un
arī gana gaitas vasarās deva
savu rūdījumu. Tad mūsu
mājās ienāca karš, un mēs
nokļuvām dzīves pārmaiņu
mutuļa vidū. Vidusskolu pabeidzu vēl Tukumā. Šajā dzīves periodā strauji nobriedu
un daudz iemācījos. Šobrīd
pētu un apkopoju arī tā laika
vēstures notikumus.
No bērnības man patika darboties ar bitēm un
laukkopību. Tāpēc izvēlējos
toreizējā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā, studēt
hidromeliorāciju,
iegūstot
inženiera hidrotehniķa specialitāti. 1954. gada pavasarī
devos meklēt prakses vietu
Jelgavā. Ieguvu darbu daudzkausu ekskavatora brigādē,
kur veicu aprēķinus un nospraudu uz lauka veicamos
darbus. Pēc diplomdarba aizstāvēšanas augstskolā jauno

speciālistu sadalē jau apzināti vēlējos strādāt Ozolnieku
meliorācijas uzņēmumā. Tā
es 1955. gadā nonācu darbā
Ozolniekos par inženieri melioratoru. Meliorācijas uzņēmums atradās tagadējā Tautas namā, kas bija toreizējais
pagasta centrs. Darba dzīve
iegrozījās tā, ka no 1956. gada
uzņēmos celtniecības nozari
meliorācijas uzņēmumā. Kad
bija uzbūvēti rūpnieciskie
objekti, ķērāmies pie dzīvojamo māju un citu svarīgu
objektu – Sporta nama, stadiona, ceļu un bērnudārzu
būvniecības Ozolniekos. Tā
aizsākās manas darba gaitas
Ozolnieku novada teritorijā
un šeit aizritējis smags, bet
interesants darba mūžs kopā
ar melioratoriem.
Pastāstiet kādu kuriozu atgadījumu no savas
ikdienas, kas norisinājies
Ozolnieku novadā?
Ar smaidu atceros, kā darba gaitu sākumā Ozolniekos
sarīkojām vietējo melioratoru
sacensības. Bija slapjš un lietains rudens, meitenes, kuras
mūs atbalstīja, bija atnākušas

kurpītēs un izlijušas, bet sacensības tomēr varēja noritēt.
Es nospraudu veicamo darbu
robežas, un mūsu jaunievedums - daudzkausu ekskavators - uzvarēja visās līnijās. Tā,
pateicoties šīm sacensībām,
mēs nokļuvām Maskavas žurnālā „Seļskaja žizņj” un par
mūsu jaunievedumiem uzzināja toreizējās PSRS galvaspilsētā.
Nosauciet, Jūsuprāt,
būtiskākās īpašības, kas
raksturo Ozolnieku novada iedzīvotājus?
Manuprāt,
Ozolnieku
novada iedzīvotāji ir čakli,
mērķtiecīgi un lepni par savu
novadu.
Vai, atbalstot tradīciju, plānojat izvirzīt kādu

Garozas kauja – pēdējā zemgaļu uzvara
krusta karu laikmetā

Atskatoties Latvijas vēsturē, izjūtam lepnumu par uzvarām brīvības cīņās. Šoreiz
pieskarsimies senākam vēstures laikmetam - zemgaļu
brīvības cīņām.
Krusta karu laikmets,
13.gadsimts, bija liktenīgs
vietējām ciltīm, no kurām
visilgāko pretestību izrādīja
zemgaļi līdz 1290. gadam. Pēdējais zemgaļu cīņu periods
saistīts ar Nameja vārdu,
kura vadībā tika izcīnītas vairākas uzvaras. Iespējams, ka
jau 1281. gadā, kad krustneši ieņēma Tērvetes pili, viņš
pārcēlās uz Lietuvu. Pēdējo
nozīmīgo uzvaru zemgaļi
guva kaujā pie Garozas 1287.

gada 26. martā, kuru izcīnīja
jau bez Nameja piedalīšanās.
Pirms šīs kaujas zemgaļi bija
devušies uzbrukumā Rīgai,
bet jau pirms tā ziņneši no
Svētkalna (blakus zemgaļu
Tērvetes pilskalnam) brīdināja Livonijas ordeņa vadību. Ordeņa vienība, kur bija
mobilizēti arī pilsētnieki,
latgaļi un lībieši, izgāja pretī
zemgaļiem, bet, nesagaidījuši uzbrucējus, novietojās
ordenim piederošā ēkā ārpus
Rīgas pilsētas mūriem. Zemgaļi nakts tumsas aizsegā
uzbruka pretiniekam, radot
ievērojamus zaudējumus – 5
ordeņa brāļi krita, 10 smagi ievainoja. Dažas dienas

pirms 26. marta zemgalieši
uzbruka Ikšķilei un nodedzināja pilsētu,
bet pašam pils
cietoksnim
neuzbruka.
Tas deva iespēju ordeņa
mestram sapulcēt stiprus
spēkus,
lai
zemgaļus sakautu, jo Rīgā
bija ieradies
Vācu ordeņa
lielmestra īpašais sūtnis ar
bruņiniekiem,
kuri papildināja Livonijas
ordeņa karaspēku. Livonijas
ordeņa mestrs bija sasaucis
ordeņa brāļu kopsapulci kapitulu -, un tajā piedalījās
visas augstākās amatpersonas. Nākamajā dienā pienāca
ziņa par zemgaļu uzbrukumu
Ikšķilei. Ordeņa mestrs uzņēmās iniciatīvu, piesaistot
kopsapulces
dalībniekus,
un, piedaloties lielmestra
sūtnim, devās vajāt zemgaļus. Ordeņa karaspēkā bija
piepulcināti 40 bruņinieki,
kopskaitā bija ap 450 karotājiem.
Ordeņa karaspēks devās
uz Ikšķili, bet zemgaļi jau bija

devušies mājupceļā. Pēc hronikas ziņām krustnešu karaspēks, sekodams pa pēdām,
trešās dienas vakarā bija panākuši zemgaļus. Hronikas
autors šo vietu nosauca par
Grose, ko vēsturnieki Vilis
Biļkins un Indriķis Šterns
saista ar tagadējo Garozu
(Garoze). 26. marta rītā izveicīgāki bija zemgaļu izlūki.
Zemgaļi pārsteidza ar uzbrukumu, turklāt vispirms
atņēma kaujas zirgus, kas
bruņiniekiem bija svarīgākā
priekšrocība. Zemgaļiem izdevās aplenkt vāciešus, bet
mobilizētie latgaļi un lībieši pamanījās aizbēgt. Vācu
bruņinieki, bez zirgiem un
aplenkti no visām pusēm,
nespēja ilgstoši pretoties.
Kaujās atklātā laukā ordeņa
bruņinieki cīnījās nesekmīgi,
jo viņi nemācēja karot grupās. Krita ne tikai 33 ordeņa
brāļi, bet arī Livonijas ordeņa mestrs Villeikins un Vācu
ordeņa lielmestra sūtnis Volmārs no Bernhauzenas. Hronikas autors min kādu vārdā
nenosauktu zemgaļu vadoni,
kurš kritis kaujā. Acīmredzot
tas bija Nameja pēctecis,
kurš bija spējis sapulcināt karaspēku un vadījis zemgaļus
Garozas kaujā.
Mūsu novada vietvārds
Garoza (Garoze) iegājis vēs-

novadnieku
konkursa
„Ozolnieku novada Gada
cilvēks” 2017. gada nominācijām?
Vajadzētu izvirzīt, es par
to vēl domāšu. Manuprāt,
novada mediķi un melioratori, kuri lika pamatus Ozolnieku ciematam, ir pelnījuši
apbalvojumus.
Ko
Jums
nozīmē
konkursā iegūtais tituls
“Mūža ieguldījums Ozolnieku novadā”?
Pēc apbalvojumiem nekad neesmu tiecies. Es tikai
savulaik godprātīgi pildīju
savus darba pienākumus
no agra rīta līdz vēlai naktij.
Brīžam manā pārraudzībā
bija līdz pat 1000 darbinieku,
liela atbildība un milzu darba
apjoms.
Ko Jūs novēlēsiet
Ozolnieku novadam 15.
gadu jubilejā, ko svinēsim nākamgad?
Novēlu mūsu novadam
augt un pilnveidoties, apzināties savu vēsturi un novērtēt
cilvēkus, kuri savu darbu ieguldījuši novada attīstībā.
Solvita Cukere

vēstures lappuses
turē kā vieta, kur izcīnītas
pēdējās uzvaras zemgaļu brīvības cīņu laikmetā. Precīza
kaujas norises vieta diemžēl nav norādīta. Hronikā
minēta ordeņa karaspēka
apmešanās kādā mežā pie
upes. Iespējams, ka tā varēja būt Garozas upe. Arheologs, profesors Juris
Urtāns izteicis pieņēmumu,
ka kauja varētu būt agrākā
Garozas pilskalna apkārtnē,
netālu no Rutenieku mājām, pie kurām konstatēta
akmens laikmeta apmetne.
Diemžēl pagājušā gadsimta
70. gados uzkalns norakts.
Vadoties pēc fotogrāfijām,
šim uzkalnam nav nocietināta pilskalna pazīmes. Pēc
profesora J.Urtāna pieņēmuma, tur varēja būt iekārtota ordeņa karapulka nakts
apmetne, jo hronikā runāts
par ugunskuriem un aizcirstiem un nocirstiem kokiem,
lai aizsargātos no negaidītiem uzbrukumiem. Arheologs atzīst, ka krusta karu
kauju lokalizācija ir sarežģīta, jo senie rakstītie avoti
nenorāda tiešus orientierus.
Tādēļ Garozas kaujas vieta
pie tā dēvētā Garozas pilskalna nav droši pierādāma.
Aigars Stillers, Ozolnieku
novada vēstures ekspozīcijas
krājuma glabātājs

izglītība
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Ekoskolu jubilejas forums Teteles pamatskolā, aktīvi
darbojoties, gaida pavasari

No 24. līdz 26. februārim
norisinājās Ekoskolu 15 gadu
jubilejas Ziemas forums Rīgā,
Rīnūžu vidusskolā. Forumā
piedalījās 300 dalībnieki no
98 izglītības iestādēm. Foruma atklāšanas ceremonijā
dalībniekus uzrunāja valsts
prezidents Raimonds Vējonis.
Ozolnieku vidusskolu
forumā pārstāvēja Ekopadomes prezidente Rūta Balode, 8. klases skolnieces,
Ekopadomes dalībnieces
- Laura Kristiāna Jureviča,
Daniela Džūlija Galviņa,
skolotājas Guna Stūrmane
un Inta Vaškevica. Trīs dienas apguvām zināšanas un
prasmes, kas ļaus arī turpmāk īstenot un popularizēt
dabai draudzīgu dzīvesveidu. Foruma mērķis bija
iedziļināties programmas
tēmās un videi draudzīgā
dzīvesveida labās prakses
piemēros. Dalībnieki sabiedrībā atpazīstamu speciālistu vadībā piedalījās
lekcijās un darbnīcās. Laurai un Rūtai jauni iespaidi
radās, piedaloties lekcijā

„Klimata pētījumi Grenlandes ledājos”, ko vadīja
Jānis Karušs. Pēc lekcijas
meitenes varēja diskutēt
par tēmu, jo rudenī projekta ietvaros pašas apmeklēja
Grenlandi. Pedagogus uzrunāja nodarbība „Palmu
eļļas draudi pasaulei”, ko
vadīja ”Zaļās brīvības pārstāvji” – Māra Braslava un
Jānis Brizga. Interesanta
un aizraujoša bija Latvijas Dabas fonda pārstāvja
Ģirta Strazdiņa nodarbība
„Ainavas runā! Vērtības ainavās mums apkārt”.
Jaunieši piedalījās saliedēšanās aktivitātēs, bet
dienas noslēgumā muzicēja grupa ”Carnival Youth”. Jaunieši un pedagogi
piedalījās nodarbībās, mācoties pašiem radīt videi
draudzīgu pārtiku, apģērbu, aksesuārus un higiēnas
preces. Katrs forums ir iespēja izvērtēt paveikto savā
skolā, kā arī ieskicēt jaunas
idejas un virzienus mācību
procesā.
Inta Vaškevica, projekta
koordinatore

„Uzņēmumu atvērto
durvju nedēļa” jauniešiem
no 10. līdz 14. aprīlim

Jau 10. gadu pēc kārtas lielākais jauniešu karjeras
portāls Latvijā Prakse.lv rīko projektu “Uzņēmumu atvērto durvju nedēļu”.
Tā laikā studentiem un skolēniem būs iespēja doties
ekskursijās uz uzņēmumiem, lai iepazītu jauniešiem
draudzīgākos darba devējus un pieteiktos praksei vai
darbam, savukārt skolēni varēs noskaidrot piemērotāko
nozari un profesiju karjeras veidošanai.
Vairāk nekā 100 uzņēmumi atvērs durvis, lai iepazīstinātu ar savu darba specifiku studentus un skolēnus.
Ekskursiju laikā būs iespēja uzzināt par prakses un vasaras darba iespējām. Mācību iestādēm būs iespēja pieteikt
ekskursijām arī klašu grupas. Konkursi aktīvākajām skolām ar vērtīgām balvām.
Pieteikšanās sāksies no 21.marta portālā Prakse.lv.
Dalība izglītības iestādēm ir bez maksas.
Andris Grīnfelds, Jauniešu karjeras portāls Prakse.lv
Tālr.: 26126103 | E-pasts: ekskursijas@prakse.lv

Teteles pamatskolēniem
pavasaris atnācis notikumiem bagāts. Visnopietnākais darbs bija jāiegulda 3.
un 6. klašu skolēniem, kuri
veiksmīgi kārtoja valsts
diagnosticējošos darbus.
Līdztekus ir jāpaspēj sagatavoties novada olimpiādēm, atnesot gaidītos
rezultātus - 6.b klases skolnieks Artjoms Alksnis matemātikas olimpiādē ieguva
pirmo vietu, iepriecinot arī
skolotāju Jeļenu Novikovu.
2.-8.klašu skolēni rakstīja projekta darbus par
uzņēmumiem Ozolnieku
novadā, Jelgavā un Latvijā,
palīdzot tuvāk iepazīt mūsu
puses uzņēmumus un to ražoto produkciju.
Arī šogad skolotājas Aijas Vērnieces vadībā norit
skolas volejbola turnīrs,

kur iesaistās ne tikai skolēni, bet arī vecāki un skolas
absolventi. Turnīrs ir pievilcīgs ar spēles azartu, balvām un izcīnīto Absolventu
kausu labākajai komandai.
Skolotāja Olga Vickopa
sarīkoja konkursu – Jautro un atjautīgo klubiņu un
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Viena aktiera teātri, kur
skolēni varēja pārsteigt
cits citu ar talantiem. Pēc
skolēnu pavasara brīvlaika
ar jaunu enerģiju varam
atgriezties pie iecerētajiem
darbiem.
Ineta Sauša, direktores
vietniece izglītības jomā

Rūpes par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu
Veselība ir fiziska, garīga
un sociāla labklājība, kas
lielā mērā atkarīga no dzīvesveida. Šodien veselīgā
dzīvesveida tendence kļūst
arvien aktuālāka, tā popularitāte pieaug. Domājot
par audzēkņu labsajūtu, PII
“Pūcīte” tiek nodrošināta
bērniem piemērota, droša
vide, noteikts dienas ritms,
vecumam atbilstošs uzturs,
kā arī regulāras pastaigas
svaigā gaisā un fiziskās aktivitātes. Rīts katrā grupā
sākas ar rīta vingrošanu,
ko vada gan grupu skolotājas, gan sporta skolotāja,
un iestādes vecākajā grupā
“Skoliņas bērni” rīta rosmi
vada arī paši bērni.
Svarīgas ir pastaigas
svaigā gaisā, tā ir ikdienas
neatņemama sastāvdaļa.
Aicinu arī vecākus katru

dienu atlicināt nedaudz
laika pastaigām kopā ar
bērnu, jo svaigs gaiss un
kustības ne tikai stiprina
ķermeni, bet arī nostiprina
organisma aizsargspējas un
nodrošina veselīgu miegu.
Rūpējoties par bērnu
veselību, grupu telpas tiek
vēdinātas pēc telpu vēdināšanas plāna, kā arī tiek
nodrošināta grupu telpu
kvarcošana. Visi zinām arī
par tautas līdzekļa - ķiploka antibakteriālajām īpašībām. Dārziņā tie bērniem
noder gan krellīšu veidā,
gan izvietoti grupā.
Ikdienā “Pūcītē” mācām
bērnus cītīgi ievērot personīgo higiēnu, rosinot bērnus regulāri mazgāt rokas,
no trīs gadu vecuma tīrīt
zobiņus, rūpēties par savu
veselību ikdienā. Bērnu

izglītošanai tiek izmantotas arī mācību multfilmas.
Vecāku stendos regulāri
izvietota aktuāla informācija - par profilaktiskajām
potēm, zobārsta apmeklējuma pieejamību bērnam.
Svarīgi bērnam uzturā
katru dienu lietot svaigus
augļus un dārzeņus. “Pūcītē” ēdinātājs bērnus ar augļiem nodrošina trīs reizes
nedēļā. Bērni katru dienu
saņem svaigu pienu. Slāpju
remdēšanai katrā grupā ir
pieejams dzeramais ūdens.
Bet svarīgāka par dienas
ritma ievērošanu un pareizu uzturu ir bērnam visvairāk nepieciešama harmonija ģimenē, vecāku rūpes,
miers un mīlestība.
Olita Neretniece, PII “Pūcīte”
medmāsa

Skolēnus iepazīstina ar godīgas
tirdzniecības principiem
10. martā pie Ozolnieku
vidusskolas 5. un 7. klašu
skolēniem viesojās projekta vadītāja no sabiedriskās
vides aizsardzības organizācijas ”Zaļā brīvība” Ingrīda Strazdiņa un žurnāliste
Laura Lauziniece, kuras pastāstīja, kas ir godīga tirdzniecība. Sarunā skolēniem
piedāvāja
aizdomāties,
kādu ieguldījumu mēs katrs
varam dot, izvēloties preci
ar Godīgās tirdzniecības
zīmi. Savukārt žurnāliste
Laura Lauziniece nesen ir
atgriezusies no Ganas, tādēļ
varēja skolēniem pastāstīt

par redzēto banānu plantācijās, kā
arī par vietējo iedzīvotāju sadzīves
un darba apstākļiem. Nodarbības
laikā 7. klašu skolēni izspēlēja spēli
par godīgu tirdzniecību. Nodarbība tika organizēta
Ekoskolu starptautiskā projekta
„Ēdam atbildīgi!”
ietvaros.

Inta Vaškevica,
projekta koordinatore
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Salgales Mūzikas un mākslas skolā
koncertē brāļi Petrauski

21.februāra vakars Salgales pagasta Mūzikas un
mākslas skolā (MMS), sadarbībā ar pagasta pārvaldi, izskanēja tradicionāls koncerts
„Sarunu vakars mūzikā”, kur
aicināti uzstāties Latvijā pazīstami izpildītājmākslinieki.
Šogad klausītājus priecēja
jaunākas paaudzes mākslinieki - brāļi Raimonds (klavieres) un Oskars (saksofons) Petrauski.
Koncerts klausītājus ieveda franču, argentīniešu,
gruzīnu un latviešu mūzikas
pasaulē. Atbildot uz jautājumiem, koncerta apmek-

lētājiem bija iespēja iegūt
mākslinieku CD ierakstu oriģinālus. Akcentējot vecāku
atbalstu bērnu muzikālajā izglītošanā, brāļi Petrauski ie-

teica mammām un tētiem
muzicēt kopā ar savām
atvasēm.
Šis koncerts deva radošu degsmi ne tikai
audzēkņiem, bet arī pedagogiem un vecākiem.
Patīkami bija klausītāju
vidū redzēt arī vietējo sabiedrību, kura regulāri
apmeklē Salgales MMS
pasākumus. Esam gandarīti, ka spējam veidot
jaunas tradīcijas pagasta
kultūras dzīvē.
Anda Silgaile, Salgales
Mūzikas un mākslas skolas
direktore

“Niansīte” un “Kvartets Nianse” svin uzvaras
konkursā “Nāc sadziedāt”

Senioru deju kolektīvs „Ozolnieki” aktīvi
gatavojas jubilejas koncertam

Gatavojoties XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI
Deju svētku Deju lieluzvedumam „Māras zeme”, no 2017.
gada 3.marta līdz 12.maijam
visā Latvijā notiek deju repertuāra apguves skates, kur
tiek noteikts apguves līmenis
tā sagatavošanas pirmajā
posmā, kā arī deju lielkoncerta “Vēl simts gadu dejai”
potenciālie dalībnieki.
Pirmā skate norisinājās
3.martā Jelgavā, uzliekot
izpildījumam ļoti ”augstu
latiņu”, bet 4. martā Jēkabnieku kultūras namā pulcējās Jelgavas un Ozolnieku
novada dejotāji. Senioru
deju kolektīvam „Ozolnieki”
startēt pirmajiem bija grūtāk, jo sagatavošanās posms

ir salīdzinoši īsāks nekā pārējiem. Žūrija vērtēja dejas
māksliniecisko izpildījumu
un rakstura atklāsmi, dejas
horeogrāfiskā teksta precizitāti, izpildījuma muzikalitāti,
tautas tērpa valkāšanas kultūru un pareizību, kā arī deju
kolektīva skatuves kultūru
un kopiespaidu. Šogad skatēm ir pieteicies pārsteidzošs
dalībnieku skaits – 789 deju
kolektīvi, kas ir par teju 200
deju kolektīviem vairāk nekā
iepriekšējos Deju svētkos.
Žūrijas vērtējumam sagatavojām divas dejas: Ilmāra Dreļa deju “Ienes Māras
baznīcā” un Jāņa Purviņa
- “Aud, māmiņa, villainīti”.
Skates rezultāti tika sagaidīti
ar vētrainām ovācijām. SDK

“Ozolnieki” saņēma augstāko
novērtējumu!
„Paldies, mīļie dejotāji!
Jūs bijāt lieliski! Paldies arī
Tev, Mārīt! Mūsu tandēms
joprojām darbojas vairāk
nekā 20 gadus! Svētkus –
kolektīva jubileju, kas šogad
tiks svinēta 1. aprīlī Ozolnieku Tautas namā, varam sagaidīt ar gandarījumu,” priecājās koncertmeistare Dace
Cabe.
Top vēl viens skaists projekts, kur esam uzrunāti
piedalīties – iespēja dejot
Arēnā “Rīga” 14. maijā. Postfolkloras grupa ”Iļģi” savu
35. grupas pastāvēšanas gadadienu atzīmēs ar vērienīgu
lielkoncertu vēl nepieredzētā
formā un sastrādāsies ar Latvijas labākajiem visu paaudžu deju kolektīviem – kopā
vairāk nekā 1000 dejotājiem,
tostarp arī SDK „Ozolnieki”.
Šobrīd nekādas atelpas,
strādājam centīgi, jo 1.aprīlī
gaidīsim novadniekus mūsu
kolektīva jubilejas koncertā!
Mārīte Skrinda,
SDK „Ozolnieki” mākslinieciskā vadītāja

Novada jaunieši gaidīti pasākumā
“Izklausies redzēts”
Ānes Jauniešu iniciatīvu
centrs 31. martā plkst.16:00
Ānes kultūras namā ielūdz
uz vērienīgu un košu pasākumu - “Izklausies redzēts”.
Popiela “Izklausies redzēts”
būs spilgts, radošs un mūsdienīgs pasākums novada jauniešiem. Ānes JIC veidos pasākumu ciklu ar ceļojošo kausu,
kas uzvarētājam dos godpilno
1. vietu un uzvarētāja titulu uz
gadu, kā arī iespēju nākamgad
veidot šo pasākumu savā interpretācijā.

Pasākuma
priekšnesumus vērtēs neatkarīga žūrija
dažādās jomās - horeogrāfijā, aktieru meistarībā, vizuālā noformējuma novērtēšanā
un ”tautas balss” pārstāvis.
Pasākumam piesaistīti vairāki atbalstītāji. Par vakara
muzikālo baudījumu rūpēsies jaunie mākslinieki Maija
Kaulēna un Gatis Mūrnieks.
Būs iespēja nofotografēties
Normunda Vilces un Pāvela Labuča izveidotajā foto
stūrītī. Svinīgu pasākuma

gaisotni radīs Martas Egles
netradicionālie
floristikas
risinājumi. Popielas ceļojošo kausu izgatavos Eduards
Berķis, bet par vērtīgām
balvām un uzvarētāju titulu
cīnīsies visi Ozolnieku novada Jauniešu centri. Pēc konkursa daļas paredzēta jautra
ballīte Dj pavadībā līdz plkst.
22:00. Līdzi ņemsim labu
noskaņojumu, našķus un atspirdzinājumus.
Kristīne Vilka,
Ānes JIC vadītāja

Popgrupa “Niansīte” un
“Kvartets Nianse” ieguva
GRAND PRIX un 1. vietu
Latvijas jauno izpildītāju
konkursā “Nāc sadziedāt”.
Lepojamies ar Ingūnas Lipskas vadīto popgrupu sasniegumiem 28 popgrupu
konkurencē. Konkurss norisinājās marta sākumā Rīgas
Stradiņu universitātes aulā,
kur piedalījās popgrupas no
visas Latvijas.
Bērnu vecāki uzsver, ka
Ingūna Lipska ir unikāls
cilvēks, kura ar savu nebeidzamo aizrautību, mīlestību
pret bērniem un mūziku spēj
iedvesmot ikvienu dalībnie-

ku. Mūziķe visu dara ar mīlestību, ieguldot lielu darbu,
un tāpēc vēl jo lielāks prieks
ir par iegūto augsto novērtējumu.
Paldies mazajiem māksliniekiem - Patrīcijai Vindbergai, Melānijai un Rolandam
Briuņiem, Margrietai un
Gundegai Sirvidēm, Aurēlijai
Pošeikai, Elzai Kalnejai, Elīzai Bērziņai, Elzai Ozoliņai,
Ancei Ermanei, Rēzijai Annai Jasevičai par pacietību,
drosmi uzstāties plašas auditorijas priekšā un dziedātmīlestību.
Audzēkņu vecāku vārdā Sarmīte Briuņa

Garozas pamatskolā
pievēršas kultūras projektiem
Šogad projektu nedēļā
skolēni strādāja gan individuāli, gan grupās, pētot tēmas,
kas saistītas ar tuvojošos Latvijas simtgadi.
Mūzikas skolotājas Māras
Ansonskas vadībā 7.klases
skolēns Dāvids Zariņš un
5.klases skolēns Armands Jānis Birovs, izstrādāja projektu „Jelgavas mūzikas kultūra
Latvijas simtgadei”. Jaunieši,
pētot muzeju materiālus, apkopoja informāciju par 1885.
gada Jelgavas dziesmu svētkiem un Jāzepa Vītola devumu Latvijas mūzikā.
8.klases skolēni Ritvars
Millers un Mareks Lazdāns
sporta skolotāja Jura Jevsina
vadībā pētīja Latvijas sportistu ieguldījumu un panākumus Olimpiskajās spēlēs.
8.klase skolniece Maija Jurigina aicināja pievienoties
ekskursijā pa Vecrīgu pēc viņas izstrādāta maršruta. Angļu valodas skolotājas Iraidas
Novickas darba grupa apliecināja, ka Dzimtenes mīlestība

sākas ar cieņu pret novada
pagastu un skolu.
Sākumskolas klases veidoja putnu barotavas (1.klase), izzināja Latvijas upes
(2.klase), bet 3.klase apkopoja informāciju par mājas
mīluļiem. Tikmēr 4.klases
skolēni pētīja savas nākotnes
profesijas. Daļa skolēnu individuāli un grupās strādāja pie
atgādņu izveides matemātikā
un latviešu valodā.
Projektu nedēļas izskaņā
skolēnu pašpārvalde rīkoja
”Popielu”. To sagatavoja un
organizēja 7.klases skolniece
Endija Ernstsone un 9.klases
skolnieks Edgars Titarenko.
Žūrijas lomā iejutās 9.klase,
nosakot labāko sniegumu.
Galveno balvu – boulinga zāles apmeklējumu – saņēma
3. un 4.klase, kā arī individuālie solisti- Everts Verners
Grunde un Estere Elizabete
Ernstsone. Skatītāju simpātijas ieguva 4.klase.
Dina Štelmahere, Garozas
pamatskolas direktore
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Spartakiādē noskaidroti galda tenisa, rogaininga un
šaušanas uzvarētāji
Martā Ozolnieku novada
8. Spartakiādes ietvaros aizvadītas sacensības trīs sporta
veidos - galda tenisā, rogainingā un šaušanā.
Spartakiādes galda tenisa
turnīrs pulcināja 19 vīriešus
un 3 sievietes. Pie astoņiem
tenisa galdiem četru stundu
garumā, bez pārtraukuma
spēlējot un nežēlojot spēkus,
noskaidrojās, ka arī šogad nevienam nav izdevies apsteigt
Pāvelu Pavlovu no „Kauguru” komandas, kuram plecos
jau cienījama gadu nasta, bet
sportiskā dzirksts nav zudusi.
Tāpat kā pērn, vīriešu konkurencē sarindojās arī pārējās
godalgas - sudraba medaļa
Sandrim Maslovam un bronza - Kasparam Aksjonovam.
Starp daiļā dzimuma pārstāvēm uzvarētāju godā šogad
Brigita Gailāne, Una Tiliba
un Evija Albiņa-Alba.
Spartakiādes ietvaros otro
gadu organizējām rogaininga
komandu orientēšanās sacensības. Bijām vīlušies, jo

startēja tikai 12 komandas.
Liekas, ka sīks lietutiņš, meža
brikšņi vai sniegs nekad nav
bijuši par šķēršļiem drosmīgajiem un mērķtiecīgajiem
„purva bridējiem”, lai izietu kontrolpunktu medībās.
Šogad pie viena bija iespēja
piedalīties arī šaušanas sacensībās.
Rogainingā jaukto komandu grupā 1.vietā Juris
Kļaviņš un Zane Dzirkale no
„Kauguriem”. Otrajā vietā
Juris Naglis un Ginta Nagle „Ozokalns”. Trešajā vietā
Uldis Reinicāns un Gunta
Reinicāne. Starp ģimeņu
komandām vislabāk veicās
Portnaju, Butkus un Duntavu ģimenēm.
Spartakiādes
kopvērtējumā rogainingā: 1.vietā
„Kauguri”, 2.vietā ”Aizupes”
un 3.vietā „Centra” komandas. Tālāk seko „Ozokalns”
un „Ezermalas”. Nepiedalījās „Salgale”, Tetelāne” un
„Brankas”.
Šaušanā šogad visvai-

rāk pārstāvēta bija „Centra”
komanda – 40 dalībnieki.
„Ezermalas” un „Kauguri”
varēja lepoties ar 18 dalībniekiem, bet „Salgali” pārstāvēja
tikai 2 dalībnieki. Patīkami,
ka sacensībās piedalījās 37
dāmas, kuras uzrādīja lieliskus rezultātus. Tā 49 punktus
no 50 iespējamajiem izdevās
trāpīt Līgai Tambergai. 48
punkti - Inārai Žeivotai. 47
punktus uzrādīja trīs pārstāves, taču labākā ar precīzāko
mērķa trāpījumu izrādījās
Brigita Gailāne.
65 vīru konkurencē ar
100% precizitāti čempiona
godā celts Vladimirs Kališs
no „Kauguriem” ar 50 punktiem. Tikai ar mikroskopa
palīdzību no četriem vīriem,
kuru rezultāts bija 49 punkti,
tika noskaidrots, ka sudraba
medaļa pienākas Gundaram
Liepam no „Salgales” un
bronzas medaļa Artim Ozolam no „Kauguriem”. Starp
jauniešiem precīzākais trāpījums Ralfam Zabeļinam ar

47 punktiem.
Šaušanas sacensību kopvērtējumā, ieskaitot komandas 5 labāko vīru un 3 sieviešu iegūto reitinga vietu
punktus - 1.vieta „Centra”
komandai, 2.vieta „Kauguriem”, 3.vieta „Aizupēm”. Tālāk seko „Ezermalas”, „Ozokalns”, „Tetelāne”, ”Salgale”
un „Brankas”.
Pēc astoņiem sporta veidiem 8.spartakiādes līderos
pagaidām ir „Centra”, „Kauguru” un Ezermalu” koman-
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das.
Vēl atlikuši pārbaudījumi
sešos sporta veidos, nākamās
sacensības basketbolā. Sākusies pieteikšanās uz ģimeņu
auto-foto orientēšanos, kura
notiks 29.aprīlī, bet ar ierobežotu (30) ekipāžu skaitu.
Katrai spartakiādes komandai piedāvājam trīs vietas.
Tie, kas jau iepriekš piedalījušies, šo piedzīvojumu noteikti vēlēsies atkārtot.
Irēna Leitēna, Ozolnieku
Sporta centrs

VK Poliurs/Ozolnieki cīņas Baltijas Badmintonisti Veiksmīgi
aizvadītas Ziemas
līgā ir noslēgušās
gūst
sacensību
komandu.
čempionāta
9. martā VK Po- pieredzi un
sacensības iejādē
liurs Ozolnieki uzsāka
cīņu jau ceturtdaļfi- aicina jaunus
Sporta centra
nālā par Baltijas Līgas
“Kleisti” slēgtajā
medaļām. Mājas spēlē dalībniekus
manēžā 11. mar-

Novada volejbolisti
VK
Poliurs/Ozolnieki
aizvadījuši pēdējās Baltijas Līgas spēles.
25. februārī VK Poliurs/Ozolnieki savā laukumā uzņēma ASK/Kuldīga komandu un savus
līdzjutējus iepriecināja
ar skaistu uzvaru. Visa
spēle ritēja Ozolnieku
labā, vedot novada sportistus pretim uzvarai 3:0
(25:17; 25:17; 25:20). 26.
februārī mājas spēlē VK
Poliurs/Ozolnieki savā
laukumā uzņēma tuvākos konkurentus uz vietu Playoff spēlēm– VK
Biolars/Jelgava, kuri ar
29 punktiem bija 9. vietā, bet Ozolnieki ar 33
punktiem 8. vietā. Skatītāji un līdzjutēji piepildītajās Ozolnieku Sporta
centra tribīnēs ļoti aktīvi
atbalstīja abu komandu
sportistus visā sīvo cīņu
laikā. Ozolnieku novada
volejbolisti spēli iesāka
ar pirmā seta uzvaru,

taču nākamajos trīs setos mājinieki piekāpās
Jelgavas komandas pārspēka priekšā (25:23;
24:26; 23:25; 20:25).
4. un 5. martā Ozolnieku Sporta Centrā tika
aizvadītas pēdējās regulārā čempionāta spēles.
Poliurs/Ozolnieki savā
laukumā uzņēma Rakveres komandu, kur ar 3:1
svinēja uzvaru, kas deva
nepieciešamos punktus,
lai nodrošinātu vietu
Baltijas Līgas Play-off.
Šajā spēlē iepriecināja Haralds Regža ar 24
punktiem un Armands
Āboliņš ar 18 punktiem.
Nākamajā dienā VK
Poliurs/Ozolnieki savā
laukumā uzņēma līgas
līderus – BIGBANK Tartu komandu un piedzīvoja zaudējumu ar 0:3,
taču tas tabulā Ozolniekiem neko nemainīja un
Play-off spēles komanda
aizvadīja tieši ar šo spēcīgo BIGBANK Tartu

VK Poliurs/Ozolnieki
uzņēma spēcīgo BIGBANK Tartu komandu,
kur tika piedzīvots zaudējums ar 0:3 (21:25;
18:25; 22:25). Otrā
spēle tika izvadīta Tartu, pretinieku mājās,
kur pārsteidzošā kārtā
Ozolnieku volejbolisti
uzvarēja pretiniekus ar
3:0, taču izšķirošajā 3.
spēlē tika piedzīvots zaudējums ar 0:3, kas nozīmē, ka cīņa par Baltijas
Līgas medaļām mūsu
volejbolistiem ir beigusies.
Komandas treneris
Guntis Atars: ”Pret augumā raženajiem pretiniekiem, mūsu volejbolisti cīnījās, cik spēja
katrā spēles situācijā.
Šobrīd komanda turpina
treniņus, īpašu uzmanību pievēršot uzbrukumam, un stiprina ticību
saviem spēkiem. Tālāk
VK Poliurs Ozolnieki
turpinās cīņas Latvijas
čempionāta ¼ finālā.
Mūsu cerība ir lieliskais
spēlētāju pamatsastāva
sešinieks un līdzjutēju
atbalsts. Viss ir mūsu
pašu rokās.”
Solvita Cukere

Olaines novada atklātais badmintona čempionāts „Olaines
kauss 2017” norisinājās 25. februārī, kur Ozolnieku novada badmintonisti cīnījās ar sportistiem
no kaimiņu novadiem. Sacensībās
roku ievingrināja arī Ozolnieku
novada kluba jaunie badmintonisti iesācēju kategorijās, kuriem pēc
gadu ilgiem treniņiem tās bija pirmās nopietnās sacensības. Varam
lepoties ar pirmajiem rezultātiem.
C grupā: Mārim Grīnfeldam 2.
vieta un Dairim Leikumam 5. vieta.
B grupā: Mārim Miķītim 3. vieta un Daumantam Lagzdiņam 8.
vieta.
Ja tevi interesē ātrs un dinamisks sporta veids - badmintons,
nāc iepazīsties ar to!
Šobrīd kopā ar pieaugušajiem
aktīvi trenējas 7-9 gadus vecas
meitenes, kuras uz nodarbībām
atnākušas līdzi vecākiem. Jaunieši
ievingrina roku šajā sporta veidā,
gūstot pirmās badmintona spēles
iemaņas. Meitenes vēlētos, pilnveidoties jauniešu vidē, trenējoties
kopā. Aicinām mums pievienoties
7- 15 gadus vecus jauniešus treniņu
grupā Ozolnieku Sporta centrā:
Ceturtdienās - plkst. 20.0021.30, sestdienās - plkst. 8.0010.00.
Treneris Olafs Krūzmētra,
e-pasts olafsk@apollo.lv,
mob. tālr. 29409914

tā aizritēja Latvijas
Jātnieku
federācijas Ziemas čempionāta
pirmā posma sacensības iejādē.
Veiksmīgi startēja Ozolnieku
novada JSB “Lagoss Dressage”
jātnieki. Ieva Renāte Pētersone
ar zirgu Karlo izcīnīja 3.vietu junioru grupā (62,79 %), Kristīna Rozīte
ar zirgu Korellī III grupā (66,67%) 2.vieta un ar zirgu Kostariku II grupā OC (66,52 %) – izcīnīta uzvara.
Ziemas sezona bija smaga, laikapstākļi nelutināja, tāpēc pateicamies
SIA “Ozoli Eko” no Babītes novada,
kas palīdzēja ar slēgto manēžu zirgiem.
Edīte Rozīte, 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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Ozolnieku Tautas nams
aprīlī ielūdz

ziņojumu dēlis

No 12. aprīļa Jelgavas PII “Gaismiņa” un Jelgavas Mākslas skolas pirmskolas mākslas
pulciņa dalībnieku darbu izstāde.

Sirsnīgi sveicam
aprīļa mēneša jubilārus!
LEONAM LECIM			
PĒTERIM SALINIEKAM		
TATJANAI SERGEJEVAI		
PJOTRAM ŠUBINAM		
ALEKSANDRAM OLEJNIKAM
BORISAM SINIKAEVAM		
JEĻENA VANDIŠAI		
VELTAI GRĀVEI			
MAIGAI LAŠINSKAI		
GUNTAI LINĪTEI			
PĒTERIM BABČUKAM		
MARIJAI LOGINAI		
ATIM LŪSIM			
LILIJU GROCU
MILDU CELMU
DZIDRU ČAPKOVSKU
LEOKĀDIJU TIMOFEJEVU

1. aprīlī plkst. 17:00 Ozolnieku Tautas nama senioru deju kopas “Ozolnieki” 40+1 jubilejas koncerts “Sanāciet, sadancojiet”! (piedalās deju kolektīvi: “Ozolnieki”, “Laipa” (Jelgava),
“Ziemeļblāzma” (Rīga), “Brūklenājs” (Svētes pag.), “Druva” (Saldus), ”Jumis” (Slampes pag.),
“Sagša” (Limbaži). Ieeja bez maksas.

90
90
85
85
80
80
80
75
75
75
75
75
75

8. aprīlī plkst. 11:00 aicinām uz Gongu meditāciju “Dvēseles zieds”. Caur Tibetas
dziedinošo trauku skaņām, caur gongu spēku atpūtīsimies un sagatavosimies jaunam
sākumam sevī. Vada gongu meistare Evita Sarma. Enerģijas apmaiņai, dalības maksa
10,00 EUR. Ņemt līdzi paklājiņu un pledu. Pieteikt dalību – tautasnams@ozolnieki.lv,
T.26525350 līdz 6. aprīlim. Vairāk info: www.ozolnieki.lv, Facebook – Evita Sarma, T.20333528.
17. aprīlī plkst. 11:00 – 14:30 Lieldienu lustes pie Ozolnieku Tautas nama!
Plkst. 11:00 Muzikāla rotaļu programma bērniem “Jautro zaķu Banniju krāsainākās olas
meklējumi”.
Plkst. 12:00 Folktronikas grupas “Zari” koncerts.
Plkst. 13:00 Amatierkolektīvu koncerts “Raibu olu ripināju”. Radošās darbnīcas, olu krāsošana,
saimniecības “Kalvenes trusis” trušu izstāde un citi pārsteigumi. Ieeja bez maksas!
29. aprīlī plkst. 17:00 Ozolnieku novada amatierteātra izrāde M. Fermo komēdija “Krīt
klaudzot durvis”. Viena notikumiem bagāta diena kādā visai pārtikušu parīziešu ģimenē.
Režisore Dace Vilne. Ieeja: 2,50 eur.
Biļešu iepriekšpārdošana TN kasē un bilesuparadize.lv.
Kases darba laiks – O., T., C., P. 16:00 – 20:00 un stundu pirms pasākumiem

Pasākumi aprīlī Salgales pagastā, Garozā,

Pasākumi ĀNES kultūras namā aprīlī

7.aprīlī plkst. 20.00 viesosies Vilces amatierteātris ar izrādi “Īsa
pamācība mīlēšanā”.
Rūdolfa Blaumaņa dramaturģijas klasika ir mūžam aktuāla. Cauri
paaudzēm mums līdzi seko nemainīgas vērtības. Šeit dzirkstī spilgti raksturi, asprātīgi dialogi, negaidītas situāciju maiņas. Iestudējumā iesaistītas
26 dažāda vecuma darbojošās personas.
Režisore Regīna Deksne. Ieejas maksa 3.00 EUR.
16.aprīlī plkst.12.00 Lieldienu svinības pie Ānes kultūras nama.
Iespēja satikt Lieldienu zaķi, piedalīties radošajās darbnīcās un atrakcijās.
Olu ripināšana sāksies plkst. 13.00. Līdzi ņemsim krāsotas
olas un jautru noskaņojumu!

Paziņojums par dzīvokļa izsoli

Ozolnieku novada domes
izsoles komisija rīko dzīvokļa
īpašuma Nr.13 (2 istabas, 36.9
m2), kas atrodas Spartaka ielā
14, Brankās, Cenu pagastā,
Ozolnieku novadā, kadastra
Nr.54449000517, tai skaitā
tam piesaistīto kopīpašuma
domājamo daļu rakstisku izsoli
ar augšupejošu soli.
Izsoles dalībnieki savus piedāvājumus var iesniegt, sākot
no 2017.gada 24.marta līdz
2017.gada 25.aprīļa plkst. 8:15
Ozolnieku novada pašvaldības
kancelejā (2.kabinetā), Stadiona
ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku
novadā.
Piedāvājumi tiks atvērti
2017.gada 25.aprīlī plkst.8:20,
Ozolnieku novada pašvaldības
zālē, Stadiona ielā 10, Ozolniekos. Mantas sākumcena ir EUR
3 000.- (trīs tūkstoši euro).
Izsoles dalībniekam
pirms izsoles ir jāsamaksā
nodrošinājums EUR 300.- (trīs
simti euro) apmērā Ozolnieku novada domes kontā

Nr.LV72HABA0551001405027,
a/s „Swedbank”, kods: HABALV2X ar norādi “Nodrošinājums
dzīvokļa Spartaka ielā 14-13,
Brankas, izsolei”.
Dzīvokļa apskate iespējama
katru darba dienu, iepriekš
piesakoties pie nekustamā
īpašuma speciālistes Irinas
Malahovskas tel. 63084713;
29993538, e-pasts: irina.malahovska@ozolnieki.lv
Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties www.ozolnieki.lv, kā
arī Ozolnieku novada pašvaldībā (Stadiona ielā 10, Ozolniekos,
Ozolnieku novadā) darba laikā
pie ziņojuma dēļa.
Izsoles uzvarētājam jāsamaksā tā piedāvātā augstākā
cena divu mēneša laikā no
izsoles dienas, tās iemaksu
veicot pašvaldības kontā.
Uz izsolāmo mantu nav personas ar pirmpirkuma tiesībām.
Kontaktpersona: izsoles
komisijas priekšsēdētāja Zanda
Oša, tel. 63084708, e-pasts:
zanda.osa@ozolnieki.lv

16.aprīlī plkst.13.00 Lieldienu lustes pie Garozas pamatskolas. Atrakcijas vadīs Kāruma vārna un
Lieldienu zaķis. Darbosies radošās darbnīcas. Kopīgi vārīsim
Lieldienu zupu. Floristikas pulciņa “ Saulessvece “ darbu izstāde.
Uz pasākumu kursēs autobuss no Rencelēm plkst.12.10, no Salgales pagasta pārvaldes plkst.12.25,
no Garozas centra plkst.12.30, no Jaunbērziņiem plkst.12.35, no Griķiem plkst.12.40.
No 30.marta līdz 30. aprīlim Garozā, Pakalpojumu centrā “ Eži”, 2.stāvā
Garozas gleznošanas studijas “Atelpa” dalībnieku darbu izstāde.
No 10.aprīļa līdz 13.aprīlim plkst.16.00 -18.00 Garozā, Pakalpojumu centrā “ Eži” aicinām bērnus
un pieaugušos uz Lieldienu floristikas darbnīcu. Kopīgi gatavosim groziņus un svētku dekorus.
21.aprīlī plkst. 14.00 Pakalpojumu centrā “ Eži”, 2.stāvā
Lekcija “Dzintars skaistumam un veselībai”.
Lekciju vada diplomēta dziedniece Daiga Brila. Dzintara apstrāde un rotu enerģētika. Dzintarskābes
un dzintara eļļas dziednieciskās īpašības un ieteikumi. Dzintara pielietošana veselības problēmu
risināšanā. Pēc pasākuma varēs iegādāties produktus.

4.maijā plkst. 12.00 aicinām uz
Baltā galdauta svētkiem!

Ozolniekos pie ezera, Brankās pie
Branku pakalpojumu centra, Ānē pie
kultūras nama, Garozā pie pakalpojuma centra “Eži” un Emburgā pie
Salgales pamatskolas. Baudīsim mūziku, vārīsim tēju, cepsim kartupeļus
mundierī un sagatavosim mazus
pārsteigumus līdzcilvēkiem.

Ozolnieku novada daudzbērnu ģimeņu biedrības
Lieldienu pasākums
SPORTOJAM NEGUĻAM!

2017. gada 17. aprīlī plkst. 11.00 Ozolnieku Sporta centrā
Gaidīsim esošās un topošās novada daudzbērnu ģimenes
jebkādā sastāvā!
Līdzi ņemam sporta apavus un groziņu enerģijas atjaunošanai.
Lūdzam informēt par savu dalību:
daudzberni@ozolnieki.lv

Lieldienu laika dievkalpojumi

Salgales evaņģēliski luteriskajā draudzē
Zaļajā ceturtdienā, 13.aprīlī, plkst.18.00
Lielajā piektdienā, 14.aprīlī, plkst.16.00
Pirmajās Lieldienās, 16.aprīlī, plkst. 9.30
Dalbes evaņģēliski luteriskajā draudzē
Palmu (Pūpolu) svētdienā, 9.aprīlī, plkst. 14.00
Lielajā piektdienā, 14. aprīlī, plkst. 14.00
Pirmajās Lieldienās, 16.aprīlī, plkst. 14.00
Baltās svētdienas dievkalpojums, 23.aprīlī,
plkst. 14.00

Ozolnieku Sporta centra pasākumi aprīlī
Datums
2.04.
9.04.
2.,9.,15. 04
18.,19.,22.,23.
26.,29.,30. 04
17.04.2017.

Plkst.
16.00
16.00

SPORTA PASĀKUMI
Baltijas līgas 2017.g. LVČ volejbola ½ fināla 2.spēle „Poliurs/Ozolnieki” pret VK „Jēkabpils Lūši”
Baltijas līgas 2017.g. LVČ volejbola ½ fināla 3.spēle „Poliurs/Ozolnieki” pret VK „Jēkabpils Lūši”
Latvijas Nacionālās līgas I.D VK „Ozolnieki” ½ fināla spēles 2017.gada Latvijas čempionātā.
VK „Poliurs/Biolars” spēles par 3. vai 1.vietu 2017.g. LVČ.

10.00

Ozolnieku daudzbērnu ģimeņu sporta pasākums

29.04.

11.00

Ozolnieku novada 8.spartakiādes ĢIMEŅU AUTO-FOTO ORIENTĒŠANĀS

Ozolnieku novada pašvaldība meklē Ilgas Paukštes (dzimusi
1959. gada) piederīgos, lai vienotos par tālāko rīcību ar Ilgas
Paukštes īrētajā dzīvoklī atstātajiem sadzīves priekšmetiem
un mantām. Lūdzam pieteikties līdz 2017.gada 15.aprīlim,
pretējā gadījumā mantas tiks iznīcinātas. Kontaktinformācija:
t. 63084713 vai Ozolnieku novada pašvaldībā, Stadiona ielā
10, Ozolniekos, 4.kabinets.

Aizsaulē
aizgājuši
Voldemārs Balodis 1930
Francis Jankovskis 1939
Indulis Švāns 1937
Jānis Avotiņš 1936
Andris Beķeris 1946
Ilga Paukšte 1959
Maiga Brokāne 1936
Veronika Aišpure 1919
Jurijs Ogorodņikovs 1936
Irmina Bogdanova 1938
Livija Alma Cimermane 1926
Biruta Kukule 1929

