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Lieldienās izbaudīsim saullēktu, ieelposim spirgto pavasara gaisu, pavadīsim
laiku kopā ar ģimeni un satiksim draugus, viens otram novēlot gaišus un priecīgus
svētkus! Nopurināsim ziemas pelēcību un kūtrumu, uzsākot jaunu gadskārtu
raksta loku vienā ritmā ar sauli. Piepildīsim ik mirkli, kuru dzīvojam ar patieso
Lieldienu prieku - spēku, gaismu un dzīvību dodošu!
Arī šogad kopsim tradīcijas: pērsimies ar pūpoliem, šūposimies, dejosim, dziedāsim par sauli un pavasari, kā arī ripināsim olas.
Gaidīsim ciemos ikvienu, kurš vēlas aizdzīt ziemas nogurumu un iešūpot pavasari!
Gaisma ir atgriezusies!

Es ar savu bāleliņu
Lieldienās šūpojos;
Viegli tek šūpolītes,
Lieldieniņu daudzinot.

Izsludināts projektu
konkurss „Es zinu,
varu un daru 2018”
Ozolnieku novada
pašvaldība aicina
iedzīvotājus no 14.marta
līdz 16.aprīlim iesniegt
projektu pieteikumus
konkursam „Es zinu, varu
un daru 2018”, kas šogad
tiek organizēts jau septīto
gadu. Projektus var
iesniegt novada
iedzīvotāji, iedzīvotāju
grupas, kā arī biedrības un
nodibinājumi, kas
reģistrēti novadā. Projektu
konkursu finansē
Ozolnieku novada
pašvaldība, kopējais
konkursam pieejamais
finansējums ir 10 000
EUR. Viena projekta
īstenošanai var pieprasīt
finansējumu līdz 1000
EUR. Projekta aktivitātēm
ir jānotiek Ozolnieku
novada teritorijā, tā
īstenošanā ir jāiesaistās
novada iedzīvotājiem.
Projekta rezultātiem ir
jābūt publiski pieejamiem
un jāveicina dzīves vides
kvalitātes uzlabošana
novadā. Projekti līdz
iepriekš norādītajam

termiņam ir jāiesniedz
drukātā veidā domes 2. vai
23.kabinetā un elektroniski
jānosūta uz e-pastu:
antra.poseika@ozolnieki.lv.
Apstiprināto projektu
īstenošanu varēs uzsākt
maijā. Projekti būs jāīsteno
līdz 2018.gada 1.oktobrim.
Konkursa Nolikums,
iesnieguma un atskaites
veidlapas ir pieejamas
pašvaldības mājas lapā
www.ozolnieki.lv sadaļā
„Sabiedrība”- „Es zinu,
varu un daru” – „2018”.
Vērtējot projektus, tiks
ņemta vērā arī pieteikumu
aizpildīšanas kvalitāte,
tāpēc aicinām rūpīgi
iepazīties ar Nolikuma
prasībām un jautājumu vai
neskaidrību gadījumā
rakstīt Antrai Pošeikai uz
e-pastu:
antra.poseika@ozolnieki.lv
vai zvanīt pa tālruni
20042150.
Antra Pošeika, Attīstības un
projektu daļas vadītājas
vietniece ES projektu
jautājumos

Sirsnīgi sveic jaundzimušo
novadnieku ģimenes

Ozolnieku novada domes
priekšsēdētājs
Dainis
Liepiņš ar kundzi Daci 24.
martā Ozolnieku Tautas
namā pasniedza sudraba
piemiņas karotītes ar
novada
simboliku
bērniņiem, kuri reģistrēti
pērnā gada otrajā pusē.
Jaundzimušo
ģimenes
sveica Ozolnieku Mūzikas
skolas audzēkņi, mūzikas
pedagoģes Edītes Brūniņas
vadībā, PII „Zīlīte” un
„Pūcīte” mazie dejotāji,
deju pedagoģes Mārītes
Skrindas vadībā.
Pasākumā svinīgi sveica 59
jaundzimušo
ģimenes,
kuru vidū bija arī novadnieki, kuri sagaidījuši jau
varākus mazulīšus. Novads

ir kļuvis bagātāks ar 33
zēniem un 26 meitenītēm.
Ozolnieku novada domes
priekšsēdētājs
Dainis
Liepiņš
uzrunāja
klātesošos: “Reizi pusgadā
mēs kopā aicinām tās
laimīgās
novadnieku
ģimenes, kas sagaidījušas
bērniņus. Jāsaka godīgi, ka
šis ir viens no patīkamākajiem pasākumiem, kur
mums piedalīties, jo šeit
arvien valda pozitīvisms un
labvēlīgs
noskaņojums.
Iedzīvotāju skaits mūsu
novadā nesamazinās, bet
gadu no gada pieaug. Pērn
Ozolnieku
novada
dzimtsarakstu
nodaļā
reģistrēts 113 jaundzimušais. Tas ģimenēs ir gan

liels prieks, gan arī lielas
rūpes. Arī Ozolnieku
pašvaldība jau sākusi
domāt par jaunas pirmsskolas izglītības iestādes
būvniecību
Ozolnieku
novadā.”
Ozolnieku novads var
lepoties ar kuplām un
stiprām ģimenēm. Lai
mazulīši aug stipri un
veseli
par
prieku
saviem
vecākiem,
dzimtai un novadam!
Bērniņi un viņu vecāki,
kuri nevarēja ierasties uz
svinīgo pasākumu, aicināti
saņemt sudraba karotīti
Ozolnieku novada domes
ēkā, Stadiona ielā 10,
2.stāvā, 17.kabinetā.
Solvita Cukere
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Ozolnieku novada pašvaldība līdzdarbosies
projektā “Lielupes atveseļošanas pasākumi –
pakalpojumu un infrastruktūras izveide
ūdens tūristiem”

1. martā tika noslēgts sadarbības līgums starp Jelgavas,
Bauskas,
Ozolnieku,
Rundāles un Babītes novada
pašvaldībām
projekta
“Lielupes
atveseļošanas
pasākumi – pakalpojumu un
infrastruktūras izveide ūdens
tūristiem”
īstenošanai.
Projekta aktivitātes paredz
Lielupes
pieguļošajās
pašvaldībās veikt Lielupes
atveseļošanas pasākumus un
attīstīt
ūdens
tūrisma
pakalpojuma infrastruktūru.
Sadarbības projekta ietvaros
tiks veidots jauns tūrisma
maršruts, sekmēta jaunu
tūrisma piedāvājumu veidošana, veicināta uzņēmējdarbība
un vietējo uzņēmēju un
pašvaldības sadarbība. Projekta
aktivitātes sniegs būtisku
ieguldījumu Lielupes ūdens
“iekustināšanai” (attīrīšanai).
Lielupe ir viena no Latvijas
lielākajām upēm, tās garums 119
km, Zemgales līdzenuma upe ar
vairāk nekā 250 pietekām,
kuras, plūstot caur plašajām
lauksaimniecības zemēm, nes
uz Lielupi lauksaimniecības
notekūdeņus. Lielupes apgabals ir pakļauts ievērojamiem
pārrobežu
piesārņojuma
riskiem, jo Lietuvas teritorijā to

šķērso zemē ieguldīti naftas
vadi no Baltkrievijas uz Klaipēdu. Tomēr lielākās problēmas
sagādā Lietuvas intensīvi
izmantotās lauksaimniecības
zemes. Lielupes kritums ir vien
0,1m uz km, kas nozīmē, ka upei
ir augsts piesārņošanās,
aizaugšanas risks, kā arī upes
nestais
piesārņojums
ilgtermiņā ietekmē arī Baltijas
jūras veselību. Ilgstoši netīrot
ūdensobjektus,
veidojas
eitroficēti ūdeņi, kam raksturīgs
duļķainums un skābekļa
trūkums. Šis ir viens no
visnopietnākajiem
vides
draudiem virszemes ūdeņiem
un arī Baltijas jūrai, jo ūdens
kļūst nederīgs ne tikai cilvēku
vajadzībām, bet arī daudzu
augu un zivju eksistencei,
skaidro hidrobiologi. Upes
veselību ietekmē ne vien
piesārņojums, bet arī nesakārtotie krasti. Upes veselību
labvēlīgi var ietekmēt krastu
sakārtošana un ūdens aerācija.
Līdz 2019.gada jūlijam
projekta ietvaros sadarbībā
ar Lielupes piekrastes zemju
īpašniekiem plānotas šādas
aktivitātes:
1. saskaņā ar hidrobiologa
ieteikumiem iztīrīt upes
krastus (pašu spēkiem),

Latvijas Valsts ceļiem iesniegts Rīgas ielas
apļa Ozolniekos būvprojekts

Saskaņā ar VAS LVC
budžeta plānu 2018.gadam
par būvniecības darbu
veikšanu apļveida kustības
satiksmes
organizēšanai
Rīgas (Valsts reģionālā
autoceļa P100), Eglaines
(Valsts vietējā autoceļa

V1068) un Skolas ielu
krustojumā, ir izstrādāts
būvprojekts un iesniegts
VAS LVC.
Arvīds Račinskis,
Ozolnieku novada Būvvaldes
vadītājs

PIEŅEMŠANAS ĀNES PAKALPOJUMU CENTRĀ
Balstoties uz Ānes iedzīvotāju sapulcē izskanējušo aicinājumu, katru mēnesi kāds no pašvaldības vadības pārstāvjiem dosies uz pieņemšanu Ānes pakalpojumu centrā.
2018. gada 19.aprīlī tikšanās Ānē: plkst. 16:30 –
19:00, kur pašvaldību pārstāvēs domes
priekšsēdētājs Dainis Liepiņš.

aprīkot tos ar ūdens tūrismam
nepieciešamo infrastruktūru – pārvietojamas pontonu
laipas, piestātnes un
norādes zīmes,
2. izveidot ūdenstūrisma
maršrutu un kartes,
3. veicināt partnerību, pašvaldību un Lielupes krastu
īpašnieku sadarbību un
izpratni par Lielupes
atveseļošanas nozīmību,
organizējot
kopīgus
seminārus un veidojot
kopīgu sadarbības formu,
4. sekmēt uzņēmējdarbības
attīstību reģionā, veicinot
jaunu tūrisma pakalpojuma
vietu izveidi un esošo
attīstīšanu,
5. izveidot interaktīvu vides
objektu, kas simbolizē
Lielupes sākumu un ietver
informāciju par Lielupi.
Projekta ieviesēji ir trīs lauku
partnerības - “Lauku partnerība
“Lielupe”, biedrība “Pierīgas
partnerība”, un “Bauskas
rajona lauku partnerība”. Ar to
atbalstu Jelgavas, Ozolnieku,
Bauskas, Rundāles un Babītes
novada pašvaldībās jau
šovasar aizsāksies virkne
pasākumu, kas sniegs būtisku
ieguldījumu Lielupes ūdens
attīrīšanai. Īstenojot projektu,
ieguvēji būs gan piekrastes
zemju īpašnieki, gan pašvaldības, gan Lielupes ūdens tūristi,
gan sabiedrība kopumā.
Projekts
“Lielupes
atveseļošanas pasākumi –
pakalpojumu un infrastruktūras
izveide ūdens tūristiem”
(17-00-A019.332-000006) tiek
īstenots Lauku attīstības
programmas
2014.—2020.
gadam pasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”.

Uzsākti gājēju tilta pāri Iecavas
upei pie Garozas pamatskolas
rekonstrukcijas darbi

Martā, ievērojot būvdarbu
līgumattiecības
starp
Ozolnieku
novada
pašvaldību
un
SIA
“KATLERI”, notiek projektētā
tilta metāla konstrukciju
tehnoloģiskā
ražošanas
procesa
sagatavošanas
darbi.
Būvniecības
uzsākšanas un teritorijas
sagatavošanas darbi plānoti

pēc
zemes
sasaluma
atkušanas un pavasara
plūdu riska perioda beigām.
Kopējais līguma termiņš līdz
gājēju tilta pār Iecavas upi
nodošanai ekspluatācijā ir
noteikts 2018.gada jūlija
sākums.
Arvīds Račinskis
Ozolnieku novada Būvvaldes
vadītājs

Branku celiņa projektā tiek ieviestas izmaiņas

Saskaņā ar VAS “LATVIJAS apvienotas vienā – 1. kārtā,
DZELZCEĻŠ” un VAS paredzot izbūves realizāciju
“LATVIJAS VALSTS CEĻI” no Ozolnieku dzelzceļa
2017.gada
decembra stacijas līdz autoceļam A8,
tehnisko
noteikumu nevis tikai līdz pagriezienam
prasībām tiek gatavotas uz “Dižozoliem”, kā tas bija
sākotnējā
projekta izmaiņas gājēju paredzēts
celiņam no Ozolnieku projektā. Projekta izmaiņu
dzelzceļa
stacijas
līdz risinājumos ir iekļauta arī
autoceļam
A8,
kurās stāvvietu paplašināšana pie
paredzēts atrisināt dzelzceļa Ozolnieku stacijas. Šobrīd
šķērsošanu
gājējiem, tiek veikti nepieciešamie
topogrāfiskie
turpināt celiņu gar Eglaines papildus
ielu līdz iebrauktuvei uz uzmērījumi un sakārtotas
Attīstības un projektu daļa stacijas stāvvietu un celiņa formalitātes ar projektētāju.
savienojumu ar peronu.
Arvīds Račinskis,
TETELES KAPLIČAI
Izmaiņas skars projekta 1.
Ozolnieku novada Būvvaldes
IZSLUDINĀTS IEPIRKUMS un 2.kārtas, kuras tiks
vadītājs
Ievērojot iepriekšējo pieredzi
iepirkumu procedūru veikšanā, Noslēdzies konkurss uz būvinženiera un Veselīga
izlemts izsludināt iepirkumu dzīvesveida un sporta nodaļas vadītāju amatiem
Teteles kapličas būvprojekta Atsaucoties pašvaldības 2018. gada 26. martu.
izstrādei un būvniecības darbiem
kompleksi. Šādu nelielu objektu aicinājumam, konkursā uz Atsaucoties pašvaldības
projekta izstrādes uzticēšana Izglītības, kultūras un aicinājumam, konkursā uz
vieniem,
bet
būvniecības sporta daļas Veselīga būvinženiera amatu bija
uzticēšana citiem būvuzņēmē- dzīvesveida un sporta pieteikušies 2 kandidāti,
jiem ir izrādījusies neefektīga nodaļas vadītāja amatu no tiem kā amatam
laika un citu resursu tērēšana, bija
pieteikušies
8 atbilstošāko
kandidātu
palielinot iespējamo domstarpī- kandidāti,
no
tiem vērtēšanas komisija – D.
bu apjomu starp projekta vērtēšanas komisija – D. Liepiņš, A. Židkovs un I.
autoriem,
būvniekiem
un
pasūtītāju. Līdz ar to Teteles Liepiņš, A. Židkovs, I. Grundmane – novērtēja
kapličas būvprojekta izstrāde un Grundmane, J. Valerts un Māra Ozola kandidatūbūvniecības darbi tika apvienoti E. Juste – kā amatam ru. Plānots, ka būvinžennovērtēja ieris
uzsāks
darbu
vienā pasūtījumā. Iepirkums atbilstošāko
izsludināts šā gada marta Arta Rīteļa kandidatūru. pašvaldībā, sākot ar 2018.
mēneša beigās.
Plānots, ka jaunais Veselī- gada 23. aprīli.
Plānotā kapličas kopējā platība ga dzīvesveida un sporta
Sabiedrisko attiecību un
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nepārsniegs 170 m , paredzot nodaļas vadītājs uzsāks
informācijas daļa
iespēju sēru ceremonijas zālē
darbu
pašvaldībā,
sākot
ar
izvietot aptuveni 70 apmeklētāju,
nodrošinot lielākai daļai sēdvie«Ozolnieku Avīze»; Metiens – 3500 eks. Iznāk reizi mēnesī.
Reģistrācijas Nr. 00702098
tas. Ēkai būs vairākas palīgtelpas
Izdevējs: Ozolnieku novada dome, adrese: Stadiona iela 10,
un
labierīcības.
Kapličai
Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018
Redaktore: Solvita Cukere
piegulošajā teritorijā plānota
Tālr. 29448482, e-pasts: avize@ozolnieki.lv
Iespiests: SIA «Jelgavas tipogrāfijā»
autostāvvieta ar iebraukšanu no
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Ozolnieku Avīzi» obligāta.
Skaru ielas puses.
Par rakstos minētajiem faktiem atbild autors.
Arvīds Račinskis, Ozolnieku
novada Būvvaldes vadītājs

Ja Tu saņem izdevumu “Ozolnieku Avīze” savā pastkastītē vēlāk par kārtējā mēneša 10. datumu,
ziņo, rakstot uz e-pastu: avize@ozolnieki.lv, lai mēs varam pārrunāt konkrēto gadījumu ar
izdevuma piegādātāju!

Uzbūvējot jaunu pirmsskolas
izglītības iestādi Ozolniekos, tiks
likvidēta pašreizējā PII „Zīlīte”
filiāle un tā saucamo vecās
skolas ēku plānots nodot
Ozolnieku Mūzikas skolas un
Ozolnieku
vidusskolas

novadā un, cik lieli budžeta
līdzekļi tam tiek tērēti?
Ozolnieku novada teritorijā ielu
apgaismojuma
uzturēšanas
pakalpojumus
sniedz
„Ozolnieku KSDU”. Ozolnieku
novadā ir izbūvētas ielu apgais-

vajadzībām.
Tagadējā Ozolnieku vidusskolas
stadionā
plānots
uzlikt
atbilstošu celiņu segumu,
izveidot āra trenažierus, futbola,
basketbola, pludmales volejbola, un citus sporta laukumus,
kurus izvēlēsies skolas un
topošās Ozolnieku Sporta
skolas vajadzībām.
Lai realizētu plānveidīgu novada
attīstību turpmākajos gados,
2018. gada budžetā ir ieplānoti
līdzekļi projektu izstrādei. Darbu
virzība uz priekšu ir atkarīga no
tā, cik veiksmīgi risināsies
projektu izstrādes jautājums. Ja
gadījumā tas notiks pietiekoši
ātri un veiksmīgi, tad tālāk tiks
ņemts aizņēmums no Valsts
kases un iespējams, ka darbi pie
projektu realizācijas var tikt
uzsākti jau 2018.gada nogalē vai
2019.gadā.
Izveidotā darba grupa pašlaik
strādā pie detalizēta projekta
nosacījumu izstrādes. Tuvākajā
Attīstības un tautsaimniecības
komitejas sēdē, tiks lemts par
tālāko projekta virzību.
Iedzīvotāji interesējas, kurš
atbild par ielu apgaismojumu

mojuma līnijas 10.5 km garumā.
Apgaismojuma
regulēšana
notiek automātiski pēc konkrētas dienas saules rieta laika. Ielu
apgaismojuma armatūru un
spuldžu maiņa tiek organizēta
divas reizes mēnesī. Bojājumu
vai nedarbojošos laternu
gadījumā iedzīvotāji aicināti
sūtīt informāciju uz info@oksdu.lv
Pērn
apgaismojuma
nodrošināšanai
Ozolnieku
novadā par elektropiegādi tika
tērēti budžeta līdzekļi 69 999,84
EUR (ar PVN) apmērā.
Rūpējoties par iedzīvotāju
drošību, 2018. gada 18. janvāra
domes sēdē deputāti nolēma
pagarināt Ozolnieku novada ielu
apgaismojuma režīmu nakts
stundās visā novada teritorijā
līdz 2018. gada 31. decembrim,
apgaismojumu izslēdzot laika
periodā no 1. jūnija līdz 31.
jūlijam. Tas nozīmētu maksas
par elektroenerģijas patēriņu
palielināšanos šogad aptuveni
15% apmērā. Pēc Pašvaldības
policijas sniegtās informācijas,
kopš Ozolnieku novads nakts
laikā ir izgaismots, noziedzības

līmenis ir būtiski krities.
Vai ir zināms, kad un kur
novadā paredzēts izveidot
jaunus rotaļu laukumus
bērniem?
Šī gada budžetā atvēlējām
līdzekļus,
kurus
nolemts
investēt Ozolnieku novada
ciemos. Par konkursā "Ģimenei
draudzīgākā pašvaldība" iegūto
naudas balvu 20 000 eiro
apmērā šogad ir plānots uzlabot
un papildināt bērnu rotaļlaukumus Alejas un Lakstīgalu ielu
krustojumā Dalbē, Jaunatnes
ielā Ānē, bērnu laukums blakus
mājai „Egles” Jaunpēterniekos,
bērnu laukums „Aizupēs”
Ozolniekos, kā arī tiks papildināti spēļu elementi rotaļu laukumā
Garozas pamatskolā.
Iedzīvotājus
satrauc
jautājums par Branku celiņu
un apli Eglaines un Skolas
ielas krustojumā. Vai projektu
virzība norisinās atbilstoši
plānotajam darbu grafikam?
Pašvaldības
izstrādātais
būvprojekts
ir
iesniegts
saskaņošanai LVC un ir zināms,
ka apļa izbūvei nepieciešamie
finanšu līdzekļi ir ieplānoti LVC
2018. gada budžetā. Regulāri
uzturot kontaktus ar projekta
virzītājiem, esmu saņēmis
mutisku apliecinājumu tam, ka
apļa projekts Ozolniekos tiks
realizēts atbilstoši plānam.
Gājēju celiņa projektēšanas
procesā šobrīd norisinās
intensīvs darbs, projektā iekļaujot efektīvus tehniskos risinājumus, kas ļaus mums sasniegt
vēlamo rezultātu, būtiski
samazinot būvniecības izmaksas. Līdz ar to pašvaldībai būs
iespēja realizēt nevis vienu
projekta kārtu, kā tas bija
paredzēts 2017. gada projektā,
bet gan divas kārtas: posmā no
Ozolnieku stacijas līdz pat ceļam
A8.
Pēdējā
pusgada
laikā
pašvaldība un tai pakļautās
iestādes
piedzīvojušas
ievērojamas
strukturālās
izmaiņas un vadītāju maiņu.
Kāds ir pārmaiņu mērķis?
Pārņemot administrācijas

vadību Ozolnieku novada
pašvaldībā, tika secināts, ka ar
esošām struktūrvienībām netiek
nodrošinātas ne likumā noteiktās izpildes funkcijas, ne arī
funkcijas, kuras nepieciešamas
novada attīstības nodrošināšanai.
Piemēram,
nebija
nodrošināta juridiskā uzraudzība noslēgtajiem līgumiem, un
netika veikta kontrole ne par
uzņemto saistību izpildi, ne par
citu līguma partneru pienākumu
izpildi. Netika nodrošināta
kvalitatīva realizēto Eiropas
Savienības
(ES)
projektu
uzraudzība, pietrūka intelektuālie un cilvēkresursi kvalitatīvai
ļoti lielā darba apjoma veikšanai, kur piesaistījām būvinženierus, juristus un citus
speciālistus. Arī pašvaldības
Saimniecības daļā nepastāvēja
vienoti organizēta struktūra.
Līdz šim veicamie pienākumi
starp darbiniekiem bija sadalīti
pēc nesaprotamiem principiem.
Tāpēc
šobrīd
izveidota
Saimniecības daļa, kuras
pakļautībā esošajiem ir izveidota veicamo darbu un atbildības
piramīda,
kuras
vadītāja
pakļautība esošie darbinieki
atbild par konkrēti veicamām
darbībām. Bet Saimniecības
daļas
vadītājs
pārrauga
veicamo darbu un darbinieku
veikumu kopumā. Visiem
pašvaldības
struktūras
darbiniekiem ir aktualizēti
amata apraksti un prasības
kvalitatīvi pildīt darba pienākumus. Tie, kuri nespēja vai
nevēlējās pildīt savus darba
pienākumus, labprātīgi pārtrauca darba attiecības. Pēc visām
notikušajām
strukturālajām
izmaiņām, jau šobrīd ir jūtama
darbinieku atbildība un vienots
komandas veikums pašvaldības
darba administrēšanā. Mums
vienmēr ir jāpatur prātā, ka
mūsu daba devēji ir novada
iedzīvotāji, kuru labā strādājam.
Pašvaldības administrācijā un
tās pakļautības iestādēs vērojamas kvalitatīvas un pozitīvas
darba ražīguma izmaiņas.
Solvita Cukere

Ir uzsākti tehniskā projekta izstrādes darbi Iecavas upes
ūdensnotekas atjaunošanai visā novada teritorijā

Ozolniekos sāk uzstādīt video
novērošanas kameras
Informējam, ka martā
Ozolniekos ir uzsākts video
novērošanas
kameru
uzstādīšanas
process.
Ņemot vērā iedzīvotāju
ierosinājumus un jomas
profesionāļu viedokli, šobrīd
izvēlēti septiņi stratēģiski
svarīgi punkti, kas ļaus sekot
līdzi vispārējai kustībai

ciema teritorijā: Rīgas iela
(iebraucot no Jelgavas un
iebraucot no Rīgas), Jelgavas ielas un Klijēnu ceļa
krustojums, pie Ozolnieku
vidusskolas, krustojumā pie
PII “Pūcīte”, Upes ielā un
Eglaines ielā.

Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa

Valsts SIA “Zemkopības
ministrijas
nekustamie
īpašumi” (ZMNI) īstenos
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda finansētu projektu, kura
ietvaros paredzēta Iecavas
upes tīrīšana Ozolnieku un
Iecavas novadu teritorijās.
Plānots, ka tīrīšanas darbi tiks
uzsākti 2019. gadā.

Kā iepriekš informējām, 2017.
gada septembrī Ozolnieku
novada pašvaldība tikās ar
ZMNI
pārstāvjiem,
lai
pārrunātu ieceri veikt Iecavas
upes tīrīšanas darbus mūsu
novada teritorijā. Uzklausot
pašvaldības
pārstāvju
argumentus un pārrunājot
iespējas, tika panākta konceptuāla vienošanās par Iecavas
upes attīrīšanu visā upes
garumā, kas šķērso Ozolnieku
novada teritoriju, kā arī
hidrotehniskās būves izbūvi uz
Velna grāvja.
Informējam, ka ZMNI jau šobrīd

ir uzsākusi tehniskā projekta
izstrādi
Iecavas
upes
ūdensnotekas atjaunošanai,
un sagatavošanās darbi jau ir
sasnieguši Branku ciema
teritoriju. Upē veiktas atzīmes
ar piketa mietiņiem, kas tiek
izvietoti ik pēc 100 m, lai veiktu
upes šķērsprofilu mērīšanu.
Aicinām iedzīvotājus būt
atsaucīgiem, neaiztikt mietiņus
un saglabāt tos izvietotajās
vietās.
Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa

TURPMĀK OZOLNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJA AKTĪVI KONTROLĒS ARĪ AUTOTRANSPORTA STĀVĒŠANAS NOTEIKUMU IEVĒROŠANU

Vēršam uzmanību, ka Ozolnieku novada Pašvaldības policija ir saņēmusi nepieciešamās veidlapas, lai uzsāktu autotransporta stāvēšanas noteikumu kontroli
Ozolnieku novada teritorijā. Šobrīd noris preventīvais izskaidrošanas darbs, bet pārkāpēji tiks saukti pie atbildības no 20. aprīļa. Atgādinām, ka Ozolnieku novada
Pašvaldības policijas iecirkņa tālruņa numurs ir 20029099 un ārpus Pašvaldības policijas darba laika un dežūrām iedzīvotāji aicināti zvanīt Valsts policijai uz numuru: 110, ja tiek pamanīti likumu pārkāpumi novada teritorijā.
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Pēc aizvadītajiem pirmajiem
trim šī gada mēnešiem
aicinām Ozolnieku novada
domes priekšsēdētāju Daini
Liepiņu pastāstīt par pirmajā
ceturksnī pašvaldībā paveikto
un izskaidrot iedzīvotājiem
aktuālākos jautājumus.
Kādiem mērķiem pašvaldībai
nepieciešams pārņemt meža
platību no Latvijas valsts
mežiem (LVM)?
2018.gada 8.februāra dome
sēdē deputāti lēma par jautājumu - Par nepieciešamību iegūt
Ozolnieku novada pašvaldības
īpašumā zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 5466 001
0722, kas nozīmē 64 hektāru
LVM īpašumā esošā meža
pārņemšanu.
Tā ir zeme, kur Ozolnieku
novada iedzīvotāju ērtībām jau
vairāku gadu garumā ierīkota
slēpošana trase, kuru vietējie
iedzīvotāji ikdienā jau ilgi izmanto pastaigām un sporta
aktivitātēm, Arī iepriekšējā
domes administrācija gatavoja
iesniegumus un mēģināja iegūt
šo zemi pašvaldības īpašumā.
Pašvaldība šo zemi iegūs
Ozolnieku Atpūtas parka
izveides
vajadzībām,
kur
pilnveidot atpūtas un relaksācijas zonu novada iedzīvotāju un
viesu ērtībām. Šo iegūto zemi
paredzēts izmantot tikai šiem
mērķiem, jo līdzi nāk nosacījumi,
ka šeit nedrīkstēs veikt apbūvi
vai kādas citas darbības.
Kā plānots attīstīt Ozolnieku
vidusskolas kvartālu?
2018. gada 5. martā Ozolnieku
novada domes Izglītības,
kultūras un veselīga dzīvesveida veicināšanas komitejas sēdē
deputāti konceptuāli atbalstīja
jautājumu par Ozolnieku vidusskolas kvartāla attīstību, iekļaujot
ieceri par jaunas pirmsskolas
izglītības iestādes būvniecību ar
vismaz 250 vietām, aktu zāles
būvniecību ar aptuveni 400
sēdvietām Ozolnieku vidusskolas, Ozolnieku Mūzikas skolas,
mākslas un kultūras pasākumu
vajadzībām, kā arī sporta
stadiona rekonstrukciju.

PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS

Pašvaldība strādā pie Ozolnieku novada attīstības projektiem
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ŠOGAD GAIDĀMAS
DIVAS TALKAS –
LIELĀ TALKA
PAVASARĪ UN
PASAULES TALKA
RUDENĪ!
Valsts simtgadē ikviens
aicināts piedalīties vides
sakopšanas aktivitātēs
divas reizes – Lielā
Talka
norisināsies
28.aprīlī, bet rudenī
cilvēki tiks aicināti
pievienoties
citām
pasaules valstīm, kas
15.septembrī vienosies
lielākajā kopīgajā dabas
sakopšanas
talkā
pasaules vēsturē.
Lielā talka gadu gaitā ir
kļuvusi par novadniekus
vienojošu pasākumu ar
vēlmi kopīgi rūpēties par
vidi,
kurā
dzīvojam.
Atgādinām, ka ikviens
iedzīvotājs ir aicināts pielikt
savu roku novada teritorijas
sakopšanā
un
vides
labiekārtošanā.
Šogad Lielā talka norisināsies ar Latvijas simtgades
zīmi „LV100”, atgādinot, ka
talkas iniciatīva tika aizsākta
2008.gadā ar mērķi sakopt
Latviju līdz tās simtgadei.
Pagājušajā gadā Lielās

SIA „Ozolnieku KSDU”
informē

talkas aktivitātēs novadā
piedalījās vairāk nekā 1000
iedzīvotāju, un 31 talkas
vietā notika 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
nu
jau
tradicionālo objektu un
teritoriju sakārtošanu, tāpēc
īpašs aicinājums savlaicīgi līdz 20. aprīlim - pieteikties minēto pasākumu
īstenošanas entuziastiem, lai
iepriekš varētu vienoties par
veicamo darbu norisi un
organizēšanu.
Tiksimies
talkā!
Talkai jāpiesakās,
rakstot uz e-pastu:
arturs.semjonovs@
ozolnieki.lv vai zvanot
pa tālruni 29766177.

Sākot ar 2018.gada 8.aprīli, juridiskām personām tiks piemērota maksa par SIA
“Ozolnieku KSDU” sniegto pakalpojumu – skaitītāja nolasīšana klienta objektā
atbilstoši SIA “Ozolnieku KSDU” izcenojumiem.

SKAITĪTĀJA NOLASĪŠANA – VIENA REIZE
Klienta objekta atrašanās vietas attālums no SIA
"Ozolnieku KSDU" biroja Kastaņu ielā 2, Ozolniekos
līdz 15 km
virs 15 km

Norādām, ka klienta –
juridiskas
personas
tiesības un pienākums ir
no
katra
mēneša
25.datuma līdz mēneša
pēdējam
datumam
rakstveidā
pa
pastu
Kastaņu ielā 2, Ozolniekos,
Artūrs Semjonovs, Ozolnieku pag., Ozolnieku
Lielās talkas koordinators
Ozolnieku novadā nov., LV-3018, pa e-pastu

info@oksdu.lv vai sūtot pa
faksu 63050118, paziņot
pakalpojuma
sniedzējam
SIA “Ozolnieku KSDU”
īpašumā uzstādītā skaitītāja
rādījumu. Tomēr, ja līdz
mēneša pēdējam datumam
informāciju
pakalpojumu
sniedzējs nebūs saņēmis,
uzņēmuma darbinieks

Cena EUR bez PVN
25
50

apsekos
nekustamo
īpašumu, lai noskaidrotu
skaitītāja rādījumus, un par
šo
pakalpojumu
tiks
piemērota maksa, saskaņā
ar augstāk norādītajiem
uzņēmuma izcenojumiem.
Andris Zābelis,
Ozolnieku KSDU
izpilddirektors

Lielgabarīta atkritumu savākšanas grafiks aprīlī SIA “Ozolnieku KSDU” sniedz
• krāsas un to izstrādājumus;
• ražošanas atkritumus;
• celtniecības atkritumus
(nepieciešams atsevišķi
pasūtīt izvešanas konteineru).

Ozolniekos - 18. aprīlī
Adreses:
• Skolas iela 11;
• Rīgas iela18;
• Parka ielas iekšpagalmā;
• Kastaņu iela (pie
garāžām);
• Aizupes rajons (Aizupes 4).
Cenu pagastā, Brankās 18. aprīlī
Adreses:
• Saules iela 7b
(pie garāžām);
• Spartaka iela
(pretī ūdenstornim).
Ānē un Tetelē - 4. aprīlī
Adreses Ānē:
• Celtnieku iela 2;
• Pie Celtnieku ielas 14;
• Jaunatnes iela 5;
• Celtnieku iela 9
(pie Sporta ielas).
Adreses Tetelē:
• Skolas iela 11;
• Bērzu iela 5.

Garozā (1x ceturksnī)
Adrese:
• Iecavas iela 9
(pie mikrorajona).
Emburgā (1x ceturksnī)
Adrese:
• 1. maija iela 5.
• Dalbē un Jaunpēterniekos pēc nepieciešamības un
informācijas no iedzīvotājiem,
tiks iekļauts maršrutā.
ATGĀDINĀJUMS
IEDZĪVOTĀJIEM!
Lielgabarīta atkritumu
savākšanas punktos drīkst
izmest:
• sadzīves tehniku;
• mēbeles, matračus;
• sīkus sadzīves priekšmetus.
NEDRĪKST IZMEST:
• vecas riepas;
• medikamentus;
• svina saturošus priekšmetus
(baterijas, akumulatori);

asenizācijas pakalpojumu fiziskām
un juridiskām personām Ozolnieku
ciema teritorijā

Lai saņemtu pakalpojumu, nepieciešams
norādīt
personai
jānosūta iesniegumā
minētās
iesniegums uz info@oksdu.lv. personas vārdu, uzvārdu.
pakalpojuma Saņemot priekšapmaksu par
Uzņēmums Ozolnieku KSDU Pirms
pakalpojumu,
aicina ievērot nosacījumus, saņemšanas nepieciešams norādīto
veikt priekšapmaksu uz SIA uzņēmuma
pārstāvis
kas saistīti ar lielgabarīta
„Ozolnieku KSDU" bankas telefoniski
sazinās
ar
atkritumu izmešanu!
kontu
AS
SEB
banka,
pakalpojumu
saņēmēju
un
Bīstamos atkritumus,
LV44UNLA0008000508506, saskaņo
pakalpojuma
piemēram, automašīnu
vai
AS
Swedbank, sniegšanas laiku.
riepas, krāsas, eļļas,
LV74HABA0551027708481. Pakalpojuma
maksa
iedzīvotājiem ir jānogādā
Veicot priekšapmaksu par Ozolnieku ciema teritorijā
atkritumu savākšanas
pakalpojumu,
obligāti fiziskām personām – 42,00
punktos pašu spēkiem.
norādāma
objekta
adrese
un EUR (tai skaitā PVN),
Iedzīvotāji, sekojot līdz
pakalpojuma
veids. juridiskām personām 50
lielgabarīta atkritumu
Gadījumā,
ja
veicat EUR + PVN.
izvešanas grafikam, drīkst
maksājumu kādas citas
Andris Zābelis,
izvedamos lielgabarīta
personas vārdā, papildus
Ozolnieku KSDU izpilddirektors
priekšmetus novietot pie
sadzīves atkritumiem jau
Par komercuzskaites mēraparāta
iepriekšējās brīvdienās, bet
mezgla izbūvi piederības robežā
ne ātrāk kā nedēļu pirms
plānotās izvešanas.

Privātmāju iedzīvotāji
lielgabarīta atkritumu
izvešanu var pieteikt SIA
"Ozolnieku KSDU" darba
dienās no plkst. 8.00 līdz
17.00 zvanot pa tālr.
63050111 vai rakstot uz
e-pastu: info@oksdu.lv un
norādot ielu, mājas
numuru, kā arī lielgabarīta
atkritumu apjomu.
SIA „Ozolnieku KSDU”

SIA "Ozolnieku KSDU" informē, ka saskaņā ar 2016. gada
1.janvāra grozījumiem Ūdenssaimniecības pakalpojuma
likumā, kas nosaka komercuzskaites mēraparāta mezgla
izbūvi piederības robežā vai - normatīvajos aktos noteiktos
gadījumos - ārpus piederības robežas, pakalpojumu ņēmējiem, kuri līdz 2016. gadam nav uzstādījuši komercuzskaites
mēraparātu, ir jāveic komercuzskaites mēraparāta mezgla
izbūve līdz 2020. gadam. Pakalpojumu ņēmējiem, kuri savos
īpašumos ir uzstādījuši komercuzskaites mēraparātu, šīs
darbības nav jāveic.
Plānots, ka SIA "Ozolnieku KSDU" atsevišķi sazināsies ar
attiecīgajiem pakalpojumu ņēmējiem, kuriem tas ir aktuāli,
un sniegs precīzu informāciju par to, kādas tālākās darbības ir
nepieciešams veikt.
SIA "Ozolnieku KSDU”

Projekts pašlaik ir starta
pozīcijā, saņemts pozitīvs
vērtējums no Lauku atbalsta
dienesta un sākts pakāpenisks darbs pie projekta
realizācijas.
19.janvāris kļuvis par
atskaites punktu un
vēsturisku mirkli sešiem
Pierīgas novadiem. Svinīgā
pasākumā Ķekavas,
Mārupes, Babītes, Olaines,
Ozolnieku un Jelgavas
novadu vadītāji un trīs
vietējās rīcības grupas –
biedrības “Pierīgas Partnerība”, “Lauku partnerība
“Lielupe”” un “Partnerība
Daugavkrasts” – parakstīja
sadarbības līgumu par
kopīgām aktivitātēm tūrisma
nozares stiprināšanai.
Katra no projektā iesaistītajām pašvaldībām var

Par Ozolnieku novada
pašvaldības ceļu un ielu
seguma remontdarbiem

Pavasara atkusnis veicina
to, ka uz ceļiem strauji
veidojas bedres, kas būtiski
ietekmē ceļu kvalitāti visā
Latvijas teritorijā. Uz grants
ceļiem dažviet iestājas
šķīdonis, un šajā laikā
braukšanas apstākļi būtiski
pasliktinās, jo ceļi ir
pārmitrināti un zaudē
nestspēju.
Lai novērstu ceļu sabrukumu, uz vairākiem Ozolnieku
novada pašvaldības ceļiem,
ir ieviesti autotransporta
masas ierobežojumi, liedzot
pārvietošanās tiesības
transportam, kas smagāks
par 7 tonnām, kā arī
regulāri tiek apsekotas
novada ielas un ceļi,
piefiksējot kritiskās vietas,
ar kurām tiks sākti ielu
labošanas darbi, tiklīdz tas
būs tehnoloģiski iespējams.
Atkušņa laikā ceļu lietotājiem jārēķinās, ka uz grants
ceļiem strauji veidojas
bedres un iesēdumi, ko
pārmērīgā mitruma dēļ nav
iespējams novērst ar
greiderēšanu un jauna
materiāla iestrādi.
Greiderēšanu, iesēdumu,

bedru vai citu defektu
novēršana ir iespējama pie
optimāla mitruma grants
seguma, tas nedrīkst būt
pārmitrināts. Jāsaprot, ka
kvalitatīvus ceļu
uzturēšanas un labošanas
darbus būs iespējams veikt
tikai pēc tam, kad ceļi būs
apžuvuši. Šobrīd ielu un
ceļu virsmu apstrāde būtu
absolūta līdzekļu
izšķērdēšana, jo veiktā
darba rezultāts būtu
neefektīvs un īslaicīgs.
Kā katru gadu, arī šogad
pašvaldības budžetā ir
ieplānoti noteikti līdzekļi
ceļu sakārtošanai pavasara
periodā un Saimniecības
daļa ir gatava operatīvi
organizēt ceļu defektu
novēršanu, tiklīdz laika
apstākļi būs tam piemēroti.
Sīkāku informāciju par
pašvaldības ceļu stāvokli
var sniegt inženierkomunikāciju piesaistes
speciālists Guntis Žeivots
tālr. 29342722, e-pasts:
guntis.zeivots@ozolnieki.lv
Guntis Žeivots,
Inženierkomunikāciju piesaistes
speciālists

piedāvāt interesantas vietas.
Ja Jelgavas novads izceļas ar
savām daudzajām muižām
un mājražotāju
saimniecībām, tad,
piemēram, kolēģi Olainē var
lepoties ar kvalitatīvi
izveidotu āra atpūtas vietu
ģimenēm ar bērniem,
savukārt kaimiņos Ozolniekos ir pat mini zoodārzs,
lauku sēta. Apskates vērti
tūrisma objekti ir arī pārējās
projektā iesaistītajās Pierīgas
pašvaldībās.
Parakstītā vienošanās starp
partneriem paredz tūrisma
jomā regulāri apmainīties ar
informāciju, plānot kopīgus
reklāmas materiālus, veikt
vienotas mārketinga aktivitātes mērķa tirgos, veidot
publicitāti, izvērtēt iespējas
iesaistīties investīciju projek-

tos, kā arī sadarboties ar
novadu tūrisma uzņēmējiem.
Par pamatu sadarbības
līguma slēgšanai ir Lauku
atbalsta dienesta
apstiprināts projekts
“Tūrisms kopā”,
Nr.17-00-A019.332-000005,
kas tiks īstenots Lauku
attīstības programmas 2014.
– 2020. gadam programmas
pasākumā “Starpteritoriālā
un starpvalstu sadarbība”
LEADER sadaļā. Projekts
paredz ne tikai mārketinga
aktivitātes, bet arī vienotas
infrastruktūras uzlabošanu
un vides objektu uzstādīšanu. Piemēram, tā ietvaros
līdz 2019.gada beigām tiks
izstrādāta tūrisma stratēģija,
organizētas gidu apmācības
un konkurss skolēniem,
plānoti jauni maršruti, veidoti

video, apvienotas interaktīvās kartes, uzstādīti
lielformāta fotorāmji un vides
objekti. Iecerēts, ka šīs
aktivitātes dos papildu
impulsu tūrisma attīstībai
šajā reģionā, un tas ir ļoti
svarīgi tieši tiem novadiem,
kuri ģeogrāfiski atrodas
vistuvāk galvaspilsētai.
Projekts noritēs divus gadus
līdz pat 2019. gada beigām,
saskaņā ar apstiprinātām
aktivitātēm un tajās
esošajām darbībām, tas
100% tiek finansēts no
Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai Latvijas
Lauku attīstības programmas
2014.-2020.gadam
apakšprogrammā „Starpteritoriālā un starpvalstu
sadarbība”.

Solvita Cukere

ES pārtikas un materiālās palīdzības atbalstu saņems vairāk ģimeņu
Turpmāk ne tikai trūcīgām
un
krīzes
situācijā
nonākušām ģimenēm, bet
arī
maznodrošinātām
ģimenēm ar ienākumiem līdz
188 eiro būs pieejami
Eiropas Savienības (ES)
atbalstītie
pārtikas,
higiēnas, saimniecības preču
un mācību piederumu
komplekti. Tas ļaus atbalstīt
lielāku skaitu ģimeņu ar
zemiem ienākumiem.
Šādu palīdzības kārtību
nosaka 27. februārī valdībā
pieņemtie grozījumi Ministru
kabineta noteikumos par
“Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās
palīdzības
sniegšana
vistrūcīgākajām
personām
2014.-2020. gada plānošanas
periodā” īstenošanu.
Tāpat kā līdz šim, pamats
Eiropas
Atbalsta
fonda
vistrūcīgākajām
personām
atbalsta saņemšanai būs
pašvaldības sociālā dienesta
izsniegta rakstiska izziņa. No
šī gada 1. aprīļa maznodrošinātas personas vai
ģimenes,
kuru
vidējie
ienākumi
mēnesī
nepārsniedz
188
eiro,
turpmāk saņems izziņas ar

atzīmi, ka tās atbilst Fonda
atbalsta
saņemšanas
nosacījumiem.
Tajā pašā laikā vienkāršoti
Fonda atbalsta komplektu
izsniegšanas
nosacījumi,
svītrojot
komplektu
saņemšanas
biežuma
ierobežojumu.
Turpmāk
persona
vai
ģimene
attiecīgās sociālā dienesta
izsniegtās izziņas derīguma
termiņa laikā varēs saņemt
atsevišķus komplektus vai
visu pārtikas, higiēnas un
saimniecības
preču
komplektu skaitu uzreiz,
nevis vienu komplektu
kalendārā mēneša laikā, kā
tas bija noteikts iepriekš.
Vienlaikus noteikumos iekļauti
ražošanas un kvalitātes
kritēriji iebiezinātam pienam
ar cukuru un rafinētai rapšu
eļļai, ar kuriem iespējams
dažādot un papildināt Fonda
pārtikas palīdzības komplektu
nākamajā gadā.
2017. gadā Fonda līdzfinansēto
pārtikas,
higiēnas,
saimniecības preču un mācību
piederumu atbalstu saņēma
60,5 tūkstoši vistrūcīgāko
cilvēku, saņemot kopumā 322
tūkstošus pārtikas paku un

NOTIEK BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE CEĻA “SPELTES
– ANUŽI - STRAUTIŅI” PĀRBŪVEI KM 1,56-3,49
UN CEĻA “ŅURDAS - MUCENIEKI” PĀRBŪVEI KM
1,01 – 2,94

Saskaņā ar noslēgto līgumu
starp Ozolnieku novada
pašvaldību un SIA „Projekts
EAE” tiek veikta būvprojektu
izstrāde objektiem: "Ozolnieku novada pašvaldības
ceļa “Speltes – Anuži - Strautiņi” pārbūve km 1,56-3,49"
un "Ozolnieku novada
pašvaldības ceļa “Ņurdas Mucenieki” pārbūve km 1,01 –
2,94”.
Projektu ietvaros paredzēts
pastiprināt esošo ceļa

konstrukciju, kā arī sakārtot
autoceļa ūdens novades
sistēmas, kur tas iespējams,
tāpēc 6. martā, tiekoties par
projekta izstrādi atbildīgajām
personām un pieguļošo
zemes gabalu īpašniekiem,
kuri atsaucās SIA "Projekts
EAE" uzaicinājumam, tika
diskutēts par esošo nobrauktuvju nepieciešamību, jaunu
izbūvi un sāngrāvju rakšanu.
Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa

307
tūkstošus
gatavās
maltītes zupas virtuvēs.
Papildus ģimenes ar bērniem
saņēmušas 49 tūkstošus
higiēnas un saimniecības
preču paku, 6 tūkstošus
pārtikas
preču
maziem
bērniem paku, 4 tūkstošus
higiēnas preču maziem
bērniem paku, kā arī 12
tūkstošus mācību piederumu
paku.
Šobrīd 29 partnerorganizācijas visā Latvijā nodrošina
Fonda atbalsta paku izdali 475
vietās un izsniedz gatavas
maltītes 16 zupas virtuvēs.
Novada iedzīvotāji par
palīdzības saņemšanu var
interesēties
Ozolnieku
Sociālajā dienestā Parka ielā
4, Brankās, Cenu pagastā un
Ozolnieku novada domē,
Stadiona ielā 10, Ozolniekos,
11. kabinetā, vai zvanot pa
tālruni 26110405.
Labklājības ministrija

VAS “Latvijas Valsts
ceļi” pārstāvji veikuši
ceļa “Dumbrāji –
Brankas” apsekošanu
Pēc tam, kad tika konstatēti
ceļa “Dumbrāji - Brankas”
bojājumi, ceļa īpašnieka
pārstāvji apsekoja konkrēto
ceļu un konstatēja, ka defekti uz ceļa radušies mehānisku darbību rezultātā, nevis
izbūvētā ceļa kvalitātes dēļ.
Kā informē VAS "Latvijas
Valsts ceļi" pārstāvji, visi
bojājumu posmi ir atzīmēti
un pārbaudes ziņojumā
iesniegti LAU Jelgavas
nodaļai. Ceļa īpašnieku
pārstāvji informē, ka LAU
Jelgavas nodaļa defektu
labošanu veiks pavasarī vai
vasaras sākumā, tiklīdz ļaus
laika apstākļi.

Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa
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Seši Pierīgas novadi,
tostarp Ozolnieku novads,
īstenojot projektu “Tūrisms
kopā”, veidos kopīgu
tūrisma maršrutu.
Pašvaldības pēdējo gadu
laikā savās teritorijās,
piesaistot gan ES fondu
finansējumu, gan ieguldot
budžeta līdzekļus,
iedzīvotājiem labiekārtojušas un izveidojušas
vairākas apskates vērtas
vietas. Lai popularizētu
apskates objektus
plašākam tūristu lokam,
pašvaldības vienojušās
tūrisma tirgū startēt
kopīgiem spēkiem,
izveidojot kopēju tūrisma
stratēģiju un rīcības plānu
tālākai tūrisma piedāvājuma popularizēšanai.

PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU ZIŅAS

APVIENOJOTIES VAIRĀKIEM NOVADIEM, VEIDO KOPĪGU TŪRISMA MARŠRUTU
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Uzņēmēji sava novada attīstībai Finanšu atbalstu reģionālajai

Lai veicinātu un sekmētu
Ozolnieku novada ekonomisko un uzņēmējdarbības
attīstību,
uzņēmēju
pārstāvji
un
novada
iedzīvotāji ir nolēmuši
apvienoties
Ozolnieku
novada uzņēmēju biedrībā.
Pagājušā gada nogalē
Ozolnieku novada iedzīvotāji
un uzņēmēji Raitis Avots,
Juris Pošeika un Arnis Štubis
dibināja
un
reģistrēja
Latvijas Uzņēmumu reģistrā
Ozolnieku novada uzņēmēju
biedrību.
Uzņēmēju biedrības galvenais uzdevums ir veicināt
savstarpējo informācijas,
pieredzes un labās prakses
apmaiņu starp Ozolnieku un
citiem Latvijas novadu
uzņēmējiem. Viens no
uzņēmēju
biedrības
mērķiem
ir
pārstāvēt
Ozolnieku novada uzņēmēju
intereses pašvaldības un

valsts institūcijās.
Uzņēmēju biedrība savās
rindās aicina visus novada
uzņēmējus – komercsabiedrības, individuālos komersantus vai saimnieciskās
darbības veicējus, kas
atbalsta biedrības mērķus.
Biedrības plāns ir reizi
ceturksnī aicināt kopā visus
biedrus, ne tikai, lai apspriestu aktuālos jautājumus
saistībā ar uzņēmējdarbību
Ozolnieku novadā un iespējamiem
risinājumiem
pašvaldībā, bet arī, lai gūtu
jaunas atziņas un apmainītos ar informāciju savā
starpā. Ozolnieku pašvaldības vadītājs Dainis Liepiņš ir
paudis gandarījumu par
šādu iniciatīvu un izteicis
gatavību sadarbībai un
dialogam. Līdz ar to visi
biedrības
sanāksmēs
diskutētie svarīgākie jautājumi var tikt virzīti tālāk
risināšanai pašvaldībā. Šī ir
uzņēmēju iniciatīva, lai paši
varam lemt, kā labāk attīstīt
uzņēmējdarbības vidi mūsu
novadā!
Ozolnieku
novada
uzņēmēju biedrības pirmā
tikšanās plānota 18.aprīlī
plkst.17:00 Latvijas lauku
konsultāciju un izglītības
centra (LLKC) Apspriežu
zālē, Rīgas ielā 34,
Ozolniekos.

Tikšanās darba kārtībā
paredzēts pastāstīt par
biedrību, tās mērķiem,
uzdevumiem un darbības
virzieniem. Par biedrības
lomu no pašvaldības skatījuma stāstīs Ozolnieku novada
domes priekšsēdētājs D.
Liepiņš. Pie mums viesosies
Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameras (LTRK)
pārstāvji Jānis Endziņš
(valdes priekšsēdētājs) un
Andris Vanags (valdes
loceklis un AS “Sakret
Holdings”
padomes
priekšsēdētājs),
kuri
pastāstīs par LTRK sadarbību ar reģionālajām uzņēmēju biedrībām un praktisko
pienesumu uzņēmējiem biedrības biedriem. Savukārt
Salaspils Uzņēmēju Biedrības Valdes priekšsēdētājs
Miks Balodis dalīsies ar
līdzšinējo pieredzi uzņēmējdarbības vides attīstībā un
ieguvumiem uzņēmējiem,
apvienojoties biedrībā savā
novadā.
Visus interesentus lūdzam
pieteikties iepriekš – līdz
16.aprīlim sūtot e-pastu uz
info@ozouznemeji.lv vai
zvanot pa tālr.29229906.
Arnis Leikarts,
OUB Valdes loceklis

mobilitātei varēs saņemt arī,
uzsākot darbu Rīgā
Turpmāk bezdarbniekiem no reģioniem
būs iespēja saņemt
finanšu atbalstu
reģionālajai mobilitātei nokļūšanai
darbavietā vai dzīvesvietas īres izmaksu
segšanai, uzsākot
darbu arī Rīgā. Šādi
cilvēkiem, kuriem
neizdodas atrast
darbu blakus savai
dzīvesvietai, tiek
sniegta palīdzība
nokļūšanai līdz
brīvajām darbavietām
tuvākajos reģionos un
pilsētās, kurās ir liels
brīvo vakanču skaits.
Minēto paredz otrdien, 6.
martā, valdībā pieņemtie
"Grozījumi Ministru
kabineta 2011. gada 25.
janvāra noteikumos
Nr.75 "Noteikumi par
aktīvo nodarbinātības
pasākumu un preventīvo
bezdarba samazināšanas
pasākumu organizēšanas
un finansēšanas kārtību
un pasākumu īstenotāju
izvēles principiem"".
Noteikumi paredz arī
jaunu pasākumu

Jauns zemesgrāmatas bezmaksas pakalpojums
visiem nekustamā īpašuma īpašniekiem

Pēc Latvijas Pašvaldību
savienības (LPS) ierosinājuma Tiesu aģentūra, kas
nodrošina zemesgrāmatas
elektronisko funkcionalitāti,
izveidojusi jaunu bezmaksas
pakalpojumu
visiem
nekustamo
īpašumu
īpašniekiem
–
iespēju
klātienē, uzrakstot iesniegumu, vai elektroniski portālā

www.zemesgamata.lv,
piereģistrēt savu e-pasta
adresi,
uz
kuru
iesniegšanas brīdī tiks
nosūtīta informācija
par katru iesniegtu nostiprinājuma lūgumu
uz
īpašumā
esošu
nekustamo īpašumu.
Šis elektroniskais pakalpojums ir būtisks krāpniecības
novēršanai gadījumos, kad
zemesgrāmatā tiek iesniegti
viltoti
nostiprinājuma
lūgumi, jo nodrošinās, ka
pašreizējais īpašnieks, ja
vien būs piereģistrējis sava
e-pasta adresi, nekavējoties
saņems ziņu par iesniegto
nostiprinājuma
lūgumu,
tādējādi varēs uzreiz

Traktortehnikas īpašnieku ievērībai!

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai
piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu
uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo
un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas
kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas
reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. No
2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem var samaksāt
TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

informēt zemesgrāmatu, kā
arī iespējami ātri vērsties
kompetentās izmeklēšanas
iestādēs,
lai
novērstu
turpmāku
prettiesisku
darījumu ķēdi.
Šis pakalpojums ir pieejams
arī gadījumos, ja nekustamā
īpašuma īpašniekam nav
e-pasta adreses, bet ir kāds
īpašniekam
uzticams
cilvēks, kuram ir e-pasta
adrese, jo nekustamā īpašuma īpašnieks klātienē,
rakstot iesniegumu jebkurā
zemesgrāmatas nodaļā vai
Tiesu administrācijā (Rīgā,
Antonijas ielā 6), var norādīt
jebkuru e-pasta adresi, uz
kuru turpmāk tiks nosūtīta
informācija par katru

Ozolnieku novads
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iesniegtu
nostiprinājuma
lūgumu uz īpašumā esošu
nekustamo īpašumu, tiklīdz
konkrētais nostiprinājuma
lūgums
tiks
iesniegts
zemesgrāmatā.
Pakalpojums elektroniski
pieejams portālā www.zemesgramata.lv, autorizējoties ar banku autorizācijas
līdzekļiem, e-parakstu vai
eID karti, sadaļā
“Mani dati”, apakšsadaļā
“Pieteikt mana īpašuma
uzraudzību”,
izvēlnē
“Paziņojumi par iesniegtajiem
nostiprinājuma
lūgumiem”.
Raksts tapis
sadarbībā ar LPS

„Latviešu valodas mentora pakalpojums
nodarbinātajiem bēgļiem
un personām ar alternatīvo statusu”. Tā mērķis ir
darbam nepieciešamo
latviešu valodas zināšanu
pilnveidošana, apgūstot
darba profesionālo
leksiku un iegūstot spēju
patstāvīgi iekļauties darba
vidē. Pasākuma mērķa
grupa ir Nodarbinātības
valsts aģentūrā (NVA)
reģistrētie bezdarbnieki.
Pieņemtie grozījumi
paredz arī dotāciju darba
devējam praktiskajā
apmācībā iesaistīto
bezdarbnieku ikmēneša
darba algai pasākuma
„Apmācība pie darba
devēja” ietvaros aprēķināt
par pirmajiem trim un
pēdējiem trim apmācību
mēnešiem. Par pirmajiem
trim apmācību mēnešiem
dotācija būs 200 eiro,
savukārt par pēdējiem –
150 eiro.
Raksts tapis sadarbībā ar
Labklājības ministrijas
Komunikācijas nodaļu

CIENĪJAMO OZOLNIEKU
NOVADA UZŅĒMĒJ!
Šī gada 28. jūlijā Jāņu pļaviņā
(Skolas ielā, Ozolniekos)
norisināsies
Ozolnieku
novada svētki, vienkopus
aicinot novada iedzīvotājus,
atbalstītājus un draugus!
Aicinām Jūs ar savu līdzdalību bagātināt svētkus, īpašā
novada uzņēmēju laukumā
iepazīstinot apmeklētājus ar
savu produktu vai pakalpojumu, lai ne tikai vietējie
iedzīvotāji, bet arī visi svētku
viesi uzzinātu par Ozolnieku
novada uzņēmējdarbības
dažādību.
Lūgums pieteikumu līdz
01.06.2018. sūtīt uz e-pastu (evita.poca@ozolnieki.lv). Sīkāka informācija
pa tālr. 26563691

CIEMS

DATUMS

LAIKS

DATUMS

LAIKS

VIETA

Garoza

6.04

9:00

16.05

9:00

Cirpeņi, mehāniskās darbnīcas

Emburga

6.04

12:00

16.05

11:00

Strīķeri, mehāniskās darbnīcas

16.05

12:00

"Amoliņi"

28.05

9:00

Mehāniskās darbnīcas,
Saules iela 2

Renceles
Brankas

21.04

9:00

Tālrunis 22047220, 29395264 vai www.vtua.gov.lv

Ozolnieku Mūzikas skolas
akordeonisti
9.martā
muzicēja festivālā “Zemgales akordeonists 2018”.
Festivālu jau trīspadsmito
reizi rīko Dobeles Mūzikas
skola. Šogad koncertam tika
dots nosaukums “Nešaubies, nāk pavasaris”. Akordeonistu festivāls ir lieliska
iespēja satikties un kopā
muzicēt Zemgales akordeonistiem – skolēniem un
skolotājiem no 11 mūzikas
skolām – Auces, Bēnes,
Dobeles, Ķekavas, Tukuma,
Jelgavas, Iecavas, Vecumniekiem, Bauskas, Lielvārdes
un arī Ozolnieku novada.
Katra skola sagatavo savu
koncerta programmu līdz 10
minūtēm, bet koncerta
beigās visi dalībnieki un
skolotāji apvienojas akordeonistu orķestrī, kurā šogad

muzicēja vairāk nekā 60
akordeonisti, atskaņojot trīs
skaņdarbus koncerta rīkotājas Gitas Āboliņas aranžējumā. Ozolnieku Mūzikas
skolu pārstāvēja 7 akordeona spēles audzēkņi un
absolventi – Madara Sirvide,
Luīze Loreta Trūpa, Marta
Anna
Stinka,
Kristīne
Krastiņa, Ilva Krastiņa,
Katrīna Strautniece, Raivo
Tambergs un mūzikas
skolotāja Edīte Brūniņa. Šajā
festivālā tieši satikšanās
prieks un klausītāju aplausi
sniedza iedvesmu turpmākajai darbībai. Gandarījums
par bērnu mirdzošajām acīm
un muzicēšanas prieku, kā
arī vēlmi noteikti piedalīties
festivālā nākamgad.
Edīte Brūniņa,
Ozolnieku Mūzikas skolas
direktores vietniece

Ozolnieku
novada
publiskās
bibliotēkas
kalpo savas apkārtnes
iedzīvotājiem
kā
informācijas, izglītošanās
un
izklaides
avots.
Bibliotēku piedāvājumā ir
ne tikai grāmatas un
periodiskie izdevumi, bet
arī abonētās datubāzes,
datoru
un
interneta
izmantošanas
iespējas,
kopēšanas, printēšanas un
skenēšanas pakalpojumi.
Eiropas Digitālajā nedēļā
Latvijā no 19. līdz 23.
martam bibliotēkas īpašu
uzmanību veltīja lasītāju
informēšanai
par
bibliotēku piedāvātajām
iespējām.
Visās bibliotēkās bez
maksas
pieejama
datubāze News.lv jeb
Lursoft
laikrakstu
bibliotēka, kas ir apjomīgs
Latvijas
laikrakstu
publikāciju
un
ziņu
aģentūras BNS krājums
internetā.
Laikrakstu
arhīvs
pieejams
no
1994.gada.
Iedzīvotāji,
kuriem
nepieciešams
atrast kādu publikāciju,
aicināti apmeklēt tuvāko
bibliotēku. Lai iegūtu

nepieciešamo
rakstu
presē, nav jāšķirsta avīžu
kalni, bet gan, ievadot
vajadzīgo atslēgas vārdu,
raksts
tiek
atrasts
datubāzē, un ir iespēja
tekstu izdrukāt vai nosūtīt
uz e-pastu. Šī datubāze
noder ikvienam – gan
skolēniem, studentiem,
gan darba vajadzībām,
gan lietderīgi pavadot
brīvo laiku.
Atbildes uz dažādiem
jautājumiem, kas saistītas
ar Latvijas vēsturi un
kultūru, iespējams meklēt
bibliotēkās bez maksas
pieejamajā
datubāzē
Letonika.lv. Tā ir latviska
uzziņu un tulkošanas
sistēma internetā, kas
sniedz
sistematizētu
enciklopēdisku uzziņu un
tulkošanas informāciju,
apkopo vienuviet unikālus
un kvalitatīvus digitālos
resursus
par
Latviju
latviešu valodā.
Bibliotēkas aicina iepazīt
un izmantot Latvijas
nacionālo
digitālo
bibliotēku, kura ietver
vairākas jau sabiedrībā
pazīstamas
interneta
vietnes, kā zudusilatvi-

aktivitātēs ”cīņā par dzimumu līdztiesību”. Bet tik un tā
vakara gaitā uzvarēja sirsnība,
draudzīgums
un
savstarpējā
pasākuma
dalībnieku sadarbība dažādu
komisku situāciju risināšanā.
Ar graciozu deju soli svētkos
klātesošos priecēja Ānes
sieviešu deju kolektīvs
„Čaukstenes” un tuvējo
kaimiņu- Salgales pagasta
sieviešu deju kolektīva
„Garrozes” sniegums.
Vakara gaitā dāmas un
kungi, grupas ”Reprīze”
vadītāja Jura Kaufelda
uzmundrināti, ļāvās dejām
un jautrībai, vēlreiz pierādot,
ka
stiprā
dzimuma
skaitliskais mazākums vai
gadu skaitlis nav šķērslis, lai
skaisti un jautri svinētu
svētkus.
Solvita Cukere

Ingrīda Krieķe,
Ozolnieku bibliotēkas
vadītāja

Ozolnieku novada kolektīviem augsti rezultāti skatēs
10. martā Zaļenieku kultūras
namā norisinājās Jelgavas
apriņķa vokālo ansambļu
pārbaudes skate - konkurss,

dalībniekiem bija jāsagatavo
trīs dažādas dziesmas –
tautasdziesmas
apdare,
latviešu
komponista

kur kopā ar 16 ansambļiem
piedalījās arī Ozolnieku
Tautas nama sieviešu
vokālais
ansamblis
"Madara", vadītāja Ginta
Āriņa, un vokālais ansamblis
"Procesā", vadītājs Krists
Boitmanis. Konkursa

oriģināldziesma un viena
izvēles dziesma.
Ansamblis
"Madara"
senioru ansambļu grupā
un "Procesā" vīru un
jaukto ansambļu grupā
ieguva pirmās pakāpes
diplomus, priecējot gan

Daiļajām Dāmām veltīti svētki
Sveicot Starptautiskajā
sieviešu
dienā
visu
paaudžu novada sievietes
un novēlot viņām ne tikai
mīlestību, bet arī atzinību
no līdzcilvēkiem par viņu
darbu un ieguldījumu
ģimenēs,
sabiedrības
attīstībā un dzirkstošu
dzīvesprieku,
novadā
norisinājās vairāki, īpaši
daiļā dzimuma pārstāvēm
veltīti sirsnīgi pasākumi
Salgales pagastā, Ozolniekos un sestdien, 10. martā
noslēdzās ar balli Ānes
kultūras namā.
Svētku pasākumu dažādu
paaudžu publikai atraktīvi
vadīja Ānes kultūras nama
direktors Raivis Zigmunds
tandēmā ar Ānes Jauniešu
centra vadītāju Mārīti Vaseli,
ar
humoru
iesaistot
klātesošos dažādās jautrās

ja.lv, kur meklējamas
senākas
fotogrāfijas,
periodikas portāls periodika.lv, kur iespējams
atrast senākas publikācijas – rakstus no pirmās
Latvijas brīvvalsts laika
preses izdevumiem. Mūsu
lasītāji izmanto minētās
vietnes arī savu ciltskoku
veidošanai un papildināšanai.
Aicinām visus, kuriem
nepieciešams
atrast
kādu publikāciju –
jaunāku vai senāku –
apmeklēt sev tuvāko
bibliotēku.
Mēs
palīdzēsim
atrast
meklēto.
Latvijā Digitālā nedēļa
notiek jau devīto reizi.
Agrākais tās nosaukums
bija E-prasmju nedēļa.
Pilnveidosim
savas
zināšanas un iemaņas, jo
tikai ¼ iedzīvotāju uzskata, ka viņu e-prasmes ir
šodienas
prasībām
atbilstošas.

žūriju, gan skatītājus ar
augstvērtīgu un profesionālu sniegumu. Ansambļi, kuri ieguva pirmās
pakāpes diplomus, tiek
uzaicināti vokālo ansambļu
konkursa otrajā kārtā.
11. martā Ogres kultūras
centrā norisinājās XXVI
Vispārējo latviešu Dziesmu
un XVI Deju svētku pūtēju
orķestru skate. Tajā piedalījās 63 orķestri no visas
Latvijas un arī Ozolnieku
novada orķestris „Zelmeri
Pro", galvenais diriģents
Jānis Retenais un diriģents
Tomass Kokamegi. „Zelmeri
Pro" startēja skatē noteiktajā visaugstākās grūtības
pakāpes V grupā un ieguva
pirmo vietu. Apsveicam
kolektīvus un vadītājus ar
gūtajiem
augstajiem
sasniegumiem!

Ozolnieku Tautas nams

Garozas bibliotēkā uz skolu salido mazie „Pūcēni”

Bērnu
lasīšanas
veicināšanas programmas
"GRĀMATU STARTS"
ietvaros februāra nogalē
un 10. martā Garozas
bibliotēkā 3-4 gadīgiem

bērniem kopā ar
māmiņām bija iespēja
apmeklēt "Pūcēnu skolu",
kur bērniem noritēja
pirmā iepazīšanās ar
bibliotēku. ”Pūcēnu”
nodarbībās kopīgi tika
lasītas pasakas, kā arī
kopā ar vecākiem varēja
radoši darboties. Nodar-

bību noslēgumā ciemos
bija ieradusies Lielā Pūce
no Latvijas Nacionālās
bibliotēkas ar bērniem
sagatavotiem diplomiem
un dāvaniņu.

Dace Beire,
Garozas bibliotēkas
vadītāja

Marts 2018

Novada bibliotēkas popularizē digitālās iespējas

VIDE UN KULTŪRA

Zemgales akordeonisti
tiekas festivālā
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Zemes stundā mācamies taupīt resursus Ozolnieku Mūzikas skolas

Jau vienpadsmito reizi
cauri laika joslām visā
pasaulē atzīmējām Zemes
stundu. Zemes stunda ir
starptautisks pasākums,
kura dalībnieki tiek aicināti
izslēgt
gaismu
un
maznozīmīgās elektriskās
iekārtas uz vienu stundu
marta sestdienas vakarā

no plkst.20:30 līdz 21:30
pēc vietējā laika.
Šogad Zemes stunda tika
atzīmēta 24.martā. Simboliskās akcijas mērķis ir
aktualizēt klimata pārmaiņas
un popularizēt elektroenerģijas taupīšanu ikdienā. Pirmo
reizi Zemes stunda notika
Sidnejā 2007. gada 31. martā,
kad to aizsāka Pasaules
Dabas fonda Austrālijas
nodaļa, apkārtējās vides
aktīvistu grupa un laikraksts
”Sydney Morning Herald”.
Pēc aprēķiniem, 2007. gada
Zemes stunda samazināja
Sidnejas
elektroenerģijas
patēriņu 2,1 — 10,2% robežās
šīs stundas laikā, piedaloties

2,2 miljoniem cilvēku.
Arī Ozolnieku novada līdzīgi
domājošie jaunieši piedalās
šai akcijā, un jau otro gadu
pēc kārtas pievienojas
apkārtējās vides aktīvistiem
visā
pasaulē.
Visi
ieinteresētie jaunieši sabrauca kopā Ozolnieku Bērnu un
jauniešu iniciatīvu centrā, kur
jauniešu domes pārstāvji
bija sagatavojuši viktorīnu ar
jautājumiem par vides
tematiku, un katrs varēja
pārbaudīt savas zināšanas
šai jomā. Sveču gaismā un
muzikālā pavadījumā Zemes
stunda paskrēja nemanot.
Santa Tuherma,
Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja

Salgales Mūzikas un mākslas skolas
audzēkņi pilnveidojas konkursos

Lieliskais piecinieks.

2018. gada sākumā Ozolnieku
Mūzikas skola saņēma aicinājumu piedalīties tradicionālajā mūzikas teorijas viktorīnā,
kuru
šoreiz
organizēja
Salgales Mūzikas un mākslas
skola. Bija nepieciešama
zinoša un radoša komanda 5
audzēkņu sastāvā. Tika
uzrunāta 5. klases solfedžo
grupas audzēkņi, kuri ar
atsaucību sāka tai gatavoties.
Darba gaitā nostiprinājās
mūsu lieliskais piecinieks:
Elīza
Zeltiņa,
Madara
Elizabete
Balode,
Lote
Pāvilsone,
Margarita
Harbachova un Renāte
Babicka. Piecas radošas un
zinātkāras meitenes, ar
augstām darba spējām un
veselīgu konkurenci savā
starpā. Manus dotos uzdevumus viņas veica ar atbildību,
piedāvātās idejas pieņēma,

iedzīvināja un radīja jaunas
pašu izdomātas.
Viktorīnā 1. martā spēkiem
mērojās mūzikas un mākslas
skolu komandas no Bauskas,
Iecavas, Jelgavas novada,
Pilsrundāles, Salgales un
Ozolniekiem. Mūsu meitenes
mērķtiecīgi un modri pielietoja savas zināšanas, prasmes
un radošumu sešos daudzveidīgos ar mūzikas literatūru
un teoriju saistītos uzdevumos. Bija patiess prieks vērot,
ka arī zaudējumu brīžos
komanda nepadevās - viņas
cīnījās par katru punktu,
pelnīti iegūstot I vietu! (II
vieta - Iecavas MMS, III vieta –
Bauskas MMS.)
Paldies viktorīnas organizētājiem! Šādi pasākumi ir
vajadzīgi gan bērniem, gan
pedagogiem - tajos varam
gūt pieredzi un saskatīt, kur
jāpilnveidojas. Prieks un
lepnums par mūsu lielisko
piecinieku!
Marita Caune,
mūzikas teorētisko priekšmetu
skolotāja

Skolēni izzina mežu kopā ar
Tērvetes Dabas parka vides izglītības
speciālistēm

Šajā mācību gadā Salgales
Mūzikas un mākslas skolas
(MMS) viens no skolas
darbības uzdevumiem ir
konkursu organizēšana. Līdz
ar to, sagaidot Latvijas
dzimšanas dienu, tika atklāta
gleznošanas konkursa „Vilnis
Lielupē” izstāde, kurā savu
dalību pieteica Bauskas
Mūzikas un mākslas skola,
Pilsrundāles
vidusskolas
struktūrvienība Mūzikas un
mākslas skola, Iecavas
Mūzikas un mākslas skola,
Jelgavas novada Mūzikas un
mākslas skola un Jelgavas
Mākslas skola. Galvenie
konkursa uzdevumi ir rosināt
mākslas skolu audzēkņus uz
radošu
pašizteikšanos
dažādās
glezniecības
tehnikās, aktualizēt ainavas
žanra nozīmi mākslas izglītībā
un popularizēt Ozolnieku
novada Salgales pagastu.
Kopā tika realizēti 34 darbi.
Darbus vērtēja žūrija, kura
noteica uzvarētājus trīs
vecuma grupās. Sešas godalgas saņēma Bauskas MMS,
divas Jelgavas novada MMS,
Pilsrundāles
vidusskolas
struktūrvienība MMS,

Salgales MMS, pa vienai
Iecavas MMS un Jelgavas MS.
Konkursa darbus apskatīt
bijusi iespēja arī Garozas
ciema un kaimiņu pagasta Staļģenes iedzīvotājiem. Līdz
mācību gada noslēgumam
izstādes iecerētas arī Ānes un
Ozolnieku kultūras namos.
Izstādes
atklāšanas
pasākumā viesojās visi
dalībnieki un viņu pedagogi,
kuri izteica atzinību par
konkursa norisi, iedvesmojot
konkursu veidot par tradīciju
un paplašināt dalībnieku loku.
Savukārt mācību gada II
semestrī, 1.martā, Salgales
MMS viesojās piecas profesionālās ievirzes mūzikas
skolas, lai savā starpā nu jau
devīto gadu sacenstos „Mūzikas teorijas viktorīnā”. Šī
konkursa tradīcijas aizsācēja
ir Jelgavas novada MMS. Šī ir
„ceļojošā viktorīna”, jo tās
organizēšana tikusi uzticēta
gan Ozolnieku MS, gan
Salgales MMS. Viktorīna bija
laba sadarbības pieredze gan
organizētājiem,
gan
dalībniekiem. Esam gandarīti,
ka varam veidot un turpināt
tradīcijas, kuras popularizē

skolas vārdu ārpus novada.
Esam lepni, ka spītējot
aukstumam un slimībām,
4.martā varējām piedalīties
Zemgales reģiona mūzikas
skolu koru festivālā „Lai
sasaucamies, lai dziedam”,
kurš notika Jelgavas Mūzikas
vidusskolā. Neskatoties uz to,
ka lielākā daļa koncerta
dalībnieku pārstāvēja skolas,
kurās ir kora klase, Salgales
MMS nelielais dziedātāju
sastāvs skanēja pārliecinoši
un droši.
Šis pavasaris Salgales MMS
atnācis ar nopietnu izvērtēšanu, un aprīļa pēdējā nedēļā
skolā strādās akreditācijas
komisija.
Pamazām tuvojas mācību
gada noslēgums, kuram īpaši
gatavojas topošie absolventi.
Šogad izlaidumā ceram sveikt
sešus absolventus, kuri
pārstāv klavierspēles, ģitāras
spēles un vizuāli plastiskās
mākslas programmas.
Lai mums visiem šis pavasaris atnāk ar možu garu un
darba sparu!
Anda Silgaile,
Salgales MMS direktore

Ozolnieku vidusskolā viesojās
Tērvetes Dabas parka vides
izglītības speciālistes Inaida
Jagučanska
un
Inese
Namniece, kuras vadīja
nodarbības 5.klašu skolēniem
„Mežu zemē Latvijā.”
Nodarbībās skolēni pilnveidoja savas esošās zināšanas par
mežu, kā arī uzzināja daudzus
jaunus faktus. Darbojoties
kopā ar vides izglītības
speciālistēm, skolēni mācījās
noteikt dažādu sugu kokus un
krūmus, mēģināja noteikt
dažādas vielas un priekšmetus, kuru sastāvā nav
celuloze, mācījās atšķirt koku
sēklas, kā arī atkārtoja
dabaszinībās gūtās zināšanas
par fotosintēzi. Dabaszinību
skolotāja atzina, ka nodarbība
bija kā turpinājums stundās
apgūtajai vielai.
Arī pie pirmklasniekiem
ciemojās Tērvetes Dabas
parka
vides
izglītības
speciālistes Inese un Inaida,
lai kopā izstaigātu meža takas

un iepazītos ar meža
bagātībām - kokiem, putniem,
dzīvniekiem un kukaiņiem.
Skolēni pētīja dažādu koku
sēklas, minēja mīklas, mācījās
atpazīt kokus pēc attēliem un
klausījās stāstus par kukaiņu
labajiem darbiem. Vides
izglītības speciālistes bija
atvedušas līdzi dzīvnieku un
putnu izbāzeņus - dzeni,
vāveri, sīli un bebru. Skolēni
atzina, ka pirmo reizi ir iespēja
tik tuvu aplūkot meža
iemītniekus un aptaustīt tos,
iepriekš tie redzēti tikai
grāmatā.
Nodarbību
saturs
bija
atbilstošs Ekoskolas gada
tēmai „Mežs” un Mammadaba
Vēstniecības skolas mērķiem.
Paldies, Tērvetes Dabas parka
vides izglītības par atsaucību,
sadarbību un brīnišķīgajām
nodarbībām!
Inta Vaškevica,
Ozolnieku vidusskolas 8.b klases
audzinātāja

Projektā “PROTI un DARI!” iesaistītie jaunieši
Ozolnieku novada pasākumā “Aktīvā Zīle 2017”
tiek nominēti kā aktīvākie jaunieši
Projekts “PROTI un DARI!” ir
uzrādījis augstus rezultātus,
jo tā laikā no 2016. gada
sākuma līdz 2017. gada
beigām vien vairāk nekā 400
jauniešu projektu noslēguši
ar
pozitīvu
rezultātu,
piemēram, uzsākuši darba
gaitas vai nodibinājuši savu
uzņēmējdarbību. Arī šī gada
februārī Ozolnieku novada
pasākumā “Aktīvā Zīle 2017”,
kur tika godināti aktīvie,
iniciatīvas bagātie un drosmīgie jaunieši, nominācijas
ieguva projektā “PROTI un
DARI!” iesaistītie jaunieši Santa Logina un Oskars
Graudumnieks.
S. Logina ir jaunā māmiņa,
kura projektā “PROTI un
DARI!” iesaistījās četrus
mēnešus. Projekta ietvaros,
bez citām aktivitātēm, S.
Logina uzsāka kursus bērnu
uzraudzības
apmācībā.
Izglītības procesa rezultātā
jauniete guva zināšanas,
prasmes un iemaņas bērna
uzraudzības
pakalpojumu
sniegšanā, kā arī ieguva
apliecību par profesionālās
pilnveides izglītību. Noslēdzot
sadarbību ar S. Loginu projektā “PROTI un DARI!”, rezultāts
ir vērtējams pozitīvs, jo
jauniete projekta aktivitāšu
laikā ir ieguvusi sev jaunu un
nenovērtējamu
pieredzi,
prasmes un pats galvenais
mērķi, kuru turpināt sasniegt,
pilnveidojot sevi.
Otrs projekta dalībnieks O.
Graudumnieks tiek raksturots

ne tikai kā aktīvs dalībnieks
jauniešu organizētos pasākumos un aktivitātēs, bet arī kā
ideju autors, organizators un
plānotājs. O. Graudumnieks,
paralēli aktīvai darbībai
projekta “PROTI un DARI!”
ietvaros, šai īsajā laika
periodā ir paspējis piedalīties
vēl vairākos projektos, kur ļoti
atbildīgi pārstāv Ozolnieku
novada pašvaldību. Pasākuma laikā tika teikts liels
paldies O. Graudumniekam
par pozitīvo priekšzīmi, ko
viņš ar savu aktīvo līdzdarbošanos
rāda
citiem
jauniešiem.
Jaunatnes
Starptautisko
programmu aģentūras sadarbībā ar pilsētu vai novadu
pašvaldībām īstenotā projekta “PROTI un DARI!” mērķis ir
attīstīt mērķa grupas jauniešu
prasmes un veicināt viņu
iesaisti izglītībā, tai skaitā
aroda apguvē pie amata
meistara,
Nodarbinātības
valsts aģentūras (NVA) vai
Valsts izglītības attīstības
aģentūras (VIAA) īstenotajos
Jauniešu garantijas projektu
pasākumos vai NVA īstenotajos aktīvajos nodarbinātības
vai preventīvajos bezdarba
samazināšanas pasākumos,
kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Aicinām arī citus jauniešus
iesaistīties projektā “PROTI
un DARI!” un kļūt par
aktīviem tā dalībniekiem!
Inta Lagzdiņa,
Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūras

Konkurss “Mana Ģimene – Mans Zelts”

Ozolnieku bērnu un jauniešu
iniciatīvu centrs izsludina
konkursu “Mana Ģimene – Mans
Zelts”. Savas ģimenes konkursam bērni un jaunieši var
pieteikt no 3. aprīļa līdz 3.
maijam.
Konkursa mērķis ir popularizēt
ģimenē gūto un paaudzēs
mantoto pieredzi, novērtēt
ģimenes lomu un tajā apgūtās
iemaņas, ceļot godā ģimenes
tradicionālās vērtības, ieaudzināt atbildības un cieņas izjūtu
pret savu ģimeni jaunajā
paaudzē.
Lai pieteiktu savu ģimeni
konkursa
bērniem
un
jauniešiem ir jāizveido apraksts,
kāpēc tieši viņa ģimene ir pati
labākā (apraksta apjoms līdz
divām A4 formāta lapām).
Stāstījumam var pievienot
zīmējumus, fotogrāfijas, kas

atspoguļo rakstīto.
Pieteikums
konkursam
jāiesniedz līdz šī gada 3.
maijam, personīgi to nogādājot Ozolnieku bērnu un
jauniešu centrā, Ozolniekos,
Rīgas ielā 29., 2.stāvā vai
nosūtot pa e-pastu: sintija.cisa@ozolnieki.lv. Papildinformāciju par konkursu var
iegūt pašvaldības mājas lapā
www.ozolnieki.lv, sociālajā
tīklā facebook vai zvanot pa
tālruni: 20462386.
Konkursa “Mana Ģimene – Mans
Zelts” noslēguma pasākums
paredzēts organizēt Ozolnieku
novada Ānē šī gada 12. maijā,
kad kopā tiks aicinātas visas
ģimenes un viņu pieteicēji
Ozolnieku novada jauniešu
organizētajā ”Ģimenes dienā”.
Sintija Ciša, Ozolnieku Jauniešu
centra vadītāja

pilnveidota un nostiprināta
pilsoniskā pašapziņa un
dota iespēja apgūt dzīvē
noderīgas prasmes un
iemaņas (tūrisms, topogrāfija,
izdzīvošana,
pirmā
palīdzība, komunikācija u.c.).
Jaunsargi aktīvi piedalās
valsts svētku piemiņas un
atceres pasākumos, vides
sakopšanas
talkās,
izdzīvošanas
nometnēs,
izturības pārgājienos, sporta
spēlēs un sacensībās.
Jaunsargu
apmācība
noslēdzas ar 4. līmeņa
noslēguma testu nometni.
Jaunieši kārto ieskaites
testus tūrisma tehnikā,

orientēšanās,
pirmās
palīdzības
sniegšanā,
šaušanā, ierindas mācībā un
lauku kaujas iemaņās.
Jaunsargu mācību programma tiek īstenota sadarbībā
ar izglītības iestādēm,
pašvaldībām
un
NBS.
“Augsim Latvijai!” – tāda ir
Jaunsardzes kustības devīze.
Jaunsardzē bērniem un
jauniešiem tiek piedāvāta
iespēja pēc stundām reizi
apmeklēt nodarbības, kā arī
brīvdienās
un
skolas
brīvlaikos piedalīties praktiskajās nodarbībās – nometnēs,
pārgājienos,
ekskursijās.

Kā iestāties Jaunsardzē un kļūt par jaunsargu:

1.
telefoniski jāsazinās ar izvēlētās vienības 2. instruktors informē vecākus un
jaunsargu instruktoru un jāvienojas par
bērnus par iestāšanās noteikumiem;
tikšanās laiku;

3.

pēc iesnieguma parakstīšanas
bērnam regulāri jāapmeklē nodarbības;

4.
jādod svinīgais solījums un
jāsaņem jaunsarga apliecība.

Ar Jaunsargu mācību programmu var iepazīties www.jic.gov.lv

Pēc solījuma došanas bērna
likumiskais pārstāvis (par
bērnu līdz 18 gadu
vecumam) vai jaunietis (no
18 gadu vecuma) slēdz
līgumu ar Centru par dalību
Jaunsardzē. Kad līgums ir
noslēgts, tad jaunsargu
instruktors ir tiesīgs izsniegt
jaunsargam formu un citus
materiāli tehniskos

līdzekļus, kas nepieciešami
mācību procesā, par ko
parakstās un nes atbildību:
1. līdz 18 gadiem jaunsarga vecāki;
2. no 18 gadiem - pats
jaunsargs.
Ozolnieku
novada
jauniešipuiši
un
meitenes-, kuri vēlas
iestāties Jaunsardzē no

Ekoskolu ziemas forums

Babītes vidusskolā notika
Latvijas Ekoskolu ziemas
forums. Forumā piedalījās
Ozolnieku vidusskolas Ekopadomes dalībnieces Rūta
Balode, Laura Kristiāna
Jureviča, Evija Jureviča un
Evelīna Meijere. Pedagogus
pārstāvēja Inta Vaškevica,
Ekoskolu
programmas
koordinatore.
Pasākums
pulcēja vairāk nekā 250
dalībniekus no 100 Latvijas
skolām. Foruma divās dienās
dalībnieki varēja gan uzzināt
jaunu
informāciju,
gan
piedalīties diskusijās, gan
apmeklēt lekcijas un radošās
darbnīcas. Jaunieši piedalījās
arī saliedēšanas pasākumā
nakts trasītē.
Organizatori bija parūpējušies, lai forumā piedalītos
lektori un darbnīcu vadītāji,
kuri spēj aizraut un pārliecināt
jauniešus un pedagogus par
nepieciešamību mainīt savu
domāšanu un rīkoties, iesais-

tot
sabiedrību
globālu
problēmu risināšanā. Viena
no
aktualitātēm
un
problēmām, par ko diskutējām forumā, bija lietus mežu
izciršana. Lektors, Arturs
Jansons no biedrības “homo
ecos”, mudināja aizdomāties
par
galveno
izciršanas
cēloni-pārtikas ražošanu- un
veidiem, kā ar savu rīcību
mazināt kaitējumu bagātākajai pasaules ekosistēmai.
Savukārt Pasaules dabas
fonda vadītājs Jānis Rozītis
mudināja
diskutēt
par
mežiem un to vērtībām
Latvijā, aicinot izvērtēt, vai
mežu vērtība pieaug, vai
samazinās. Interesanta un
aizraujoša bija nodarbība, ko
vadīja purvu bridējs Kristaps
Kiziks. Nodarbībā apstiprinājās viedoklis, ka Latvijas purvi
ir vērtīgi un slēpj sevī dažādus
noslēpumus. Tos atklāt un
izzināt ir mūsu uzdevums.
Forumā vēlreiz apstiprinājās,

jauna vai turpināt iesākto
darbošanos,
lūgums
sazināties ar instruktoru
Oskaru Karlu pa tālr:
26165811, lai saņemtu
vairāk informācijas par
jaunsargu tikšanās vietu
un
laikiem.
Dalība
Jaunsardzē ir bez maksas.
Solvita Cukere

ka mūsdienu pasaulē ir
nepieciešama globālā izglītība. Par to ar foruma
dalībniekiem
diskutēja
UNESCO Izglītības sektora
vadītāja Ilze Dalbiņa.
Viena no svarīgākajām
diskusijām forumā bija par
piesārņojumu.
Edmunds
Cepurītis no Vides Izglītības
fonda aicināja klātesošos
aizdomāties, kāpēc piesārņojums mūsdienās ir arī tur, kur
nav
cilvēku-neapdzīvotās
salās un Antarktīdā. Plastmasu var atrast jebkurā no jūras
nākušā zivī. Secinājums pēc
šīs diskusijas bija tāds, ka mēs
ražojam
arvien
vairāk
plastmasu, tāpēc ar šķirošanu
vien
nepietiks.
Katram
jāizvērtē un jāsecina, kā
visgudrāk uzveikt atkritumu
problēmu pasaulē, sākot ar
sevi.
Praktiskajās
nodarbībās
mācījāmies
ekoloģisko
gatavošanu,
izgatavojām
zobu pastu, apdrukājām
kreklus un mācījāmies citas
interesantas
lietas.
No
foruma atgriezāmies ar
jaunām idejām, ko centīsimies
ieviest arī Ozolnieku vidusskolā.
Inta Vaškevica,
Ekoskolu programmas
koordinatore
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Bērni un jaunieši vecumā
no 10 gadiem līdz 21
gadam var darboties
brīvprātīgā kustībā "Jaunsardze". Jaunsardzes darbu,
kā arī izglītošanu valsts
aizsardzības jomā atbilstoši
jaunsargu interešu izglītības
programmai, organizē un
īsteno Jaunsardzes un
informācijas
centrs
(turpmāk - JIC) vai tā
pilnvarotas personas.
Jaunsargi apgūst Jaunsargu
mācību programmu vairākos
līmeņos. Nodarbībās un
praktiskajās mācībās tiek
sniegtas zināšanas par
valsts un armijas vēsturi,

JAUNIEŠU AKTIVITĀTES

Aicina Jaunsardzes kustība
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Músu novadnieki bija stipri,

10

25. martā – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā – atceramies tos mūsu novadniekus, kuri piedzīvoja represiju šausmas,
tomēr garīgi nesalūza, prata izdzīvot un atgriezušies turpināja kalpot savai Dzimtenei- Latvijai. Pieminot 1941. un 1949. gada
deportācijas, aicinām ieskatīties mūsu novadnieku likteņgaitās, kas ļoti personiski izgaismo tā laika notikumus.
1949. gada 25. martā notika visplašākā Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju un citiem attāliem Padomju Savienības reģioniem, jo 1948. gadā komunistiskā
partija gatavojās sākt veidot zemnieku kopsaimniecības pēc Krievijas parauga. Bet latviešu zemnieki nevēlējās labprātīgi atteikties no savas zemes. Izsūtīšana
skāra galvenokārt turīgo zemnieku ģimenes, kurām bija labāk iekoptās saimniecības. Turklāt zemnieki bija galvenie nacionālo partizānu atbalstītāji.
25. martā uz Sibīriju deportēja aptuveni 44 000 cilvēku – ģimenes ar bērniem un sirmgalvjiem. Pretestība kolektivizācijai bija lauzta – mēnesi pēc izvešanas jau
vairāk nekā 70% zemnieku bija iestājušies kolhozos.
Pēc 1956. gada liela daļa izsūtīto tika atzīti par nevainīgiem un viņiem atļāva atgriezties Latvijā. Izsūtīšanas brīdī konfiscētais īpašums netika atdots un
vajadzēja paiet vēl ilgiem gadiem, lai represētie atgūtu godīga cilvēka vārdu. 1949. gada 25. martā deportētie pilnībā tika reabilitēti tikai pēc 1989. gada.

Politiski represētais Pēteris Āns, dzimis
Ozolnieku pagastā 1929.gadā. Piedalījies
nacionālās pretošanās kustībā. Nometnēs
pavadījis 7 gadus. Strādājis Ozolniekos un
Jelgavā. Viens no Jelgavas novada politiski
represēto kluba “Staburadze” dibinātājiem,
bijis arī tā priekšsēdētājs. Fotogrāfijā viņš
redzams pasākumā Ozolniekos 2009.gadā.

1. Ozolnieku Pagasta Valde 1938.gadā 1.rindā no kreisās pagasta
pašvaldības vadītāji, kuri cieta represijās - 1. Pēteris Vējonis, pagasta
vecākā vietnieks, pagasta tiesas priekšsēdētājs, bija uzņēmējs., "Geņu"
saimnieks. izvests ar sievu Alvīni 1949.gada 25.martā, atgriezies Latvijā
1954.gada beigās. 2. Jēkabs Žanis Kļava, mežsargs, "Silgraužu"
saimnieks, Ozolnieku Aizsargu nodaļas komandieris, Lāčplēša kara
ordeņa kavalieris. Arestēts 1941.gadā un notiesāts uz 10 gadiem NKVD
nometnē. Miris Siblagā 1942.gada augustā. 3. Jānis Krastiņš, Ozolnieku
pagasta vecākais (1937. - 1944.gadā), "Iecēnu Galiņu" saimnieks.
1945.gada februārī arestēts un deportēts uz Krieviju. Meita Lonija
Krastiņa pēc aculiecinieku stāstītā uzzinājusi, ka ešelonā tēvs saslimis ar
plaušu karsoni. Miris tajā pašā gadā aprīlī Soļikamskas klosterī.
2. Pēteris un Alvīne Vējoņi izsūtījumā, Omskas apgabala Drobiševas
rajonā, 1950.gadu sākums
3. Pēteris un Alvīne Vējoņi pēc atgriešanās no izsūtījuma, nevarēja
atgriezties savās mājās, dzīvoja Jelgavā.
4. Pēteris un Alvīne Vējoņi svin Zelta kāzas Jelgavas sv. Annas baznīcā,
1956.gads.

1
2

3
4

2

3

1

1941.gada 14.jūnija deportācija skāra valsts un pašvaldību
darbiniekus, armijas virsniekus, policistus un aizsargus, tirgotājus,
rūpniekus un viņu ģimeņu locekļus. Ģimenes galvas nošķīra no
savām ģimenēm, un viņi tika ieslodzīti Gulaga nometnēs.
Latviešiem izsūtījuma vietās veidojās jaunas draudzības saites ar
tautiešiem, likteņa biedriem.
1. Izsūtītie latvieši Krasnojarskas apgabala Bogučanu rajona
Artjuginas sādžā, pirmajā rindā 1. no labās Marta Kažotniece,
2.rindā, otrais no labās Guntis Kažotnieks, 1945.gads.
2. Voldemārs un Skaidrīte Birznieki apprecējušies Sibīrijā
1949.gadā, attēls uzņemts 1953.gadā. Fotografējis draugs
G.Kažotnieks. Tēvs Kārlis Birznieks miris Vjatlaga nometnē, māte
Ilze izsūtījumā. Pēc izsūtījuma brāļi Voldemārs un Fricis Birznieki
strādāja Ozolniekos, meliorācijas uzņēmumā. Voldemārs Birznieks
novadniekiem vairāk pazīstams kā Latviešu strēlnieku vēstures
apzinātājs un piemiņas vietu ierīkotājs Ziemassvētku kauju vietās.
3. Voldemārs Birznieks - Bogučanu rajona Irkeņevas meža punkta
baļķu vedēja šoferis.

atgriezãs un turpinãja
ja dz
dzívot
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Aina Bāriņa (Melne) ar ģimeni izsūtīta no Glūdas pagasta
1949.gada 25.martā.
1. Fotogrāfijās redzama izsūtījuma vietā Omskas apgabala,
Ustjišimskas rajona, Saudgačinskas mežsaimniecībā 1950.gadu
sākumā. Mežizstrādes brigāde, kas sastādīta no izsūtītajiem, Aina
Bāriņa 2.rindā otrā no kreisās.
2. Darbā gulšņu izgatavošanas cehā, Aina Bāriņa sēž vidū,
1952.gads.
Pēc izsūtījuma Ainas Bāriņas (pēc laulībām Melnes) dzīves un
darbavieta ir Ozolnieki. Viņa aktīvi piedalās politiski represēto
apvienības "Staburadze" darbībā un pasākumos. Ar savu vīru Jāni
Melni piedalās patriotiskos pasākumos.

2

1

Gunārs Balodis un Marianna Zaremba pēc kara bija saistīti
ar nacionālās pretošanās kustību. Gunārs bija kurzemnieks no
Aizputes apriņķa, bet Marianna no Balvu apkārtnes. Gunārs
Balodis jau 16 gadu vecumā nonāca izsūtījumā, nometnē,
atbrīvojās tikai pēc 10 gadiem. Marianna Zaremba kopš
1949.gada bija izsūtījumā Omskas apgabalā. Pēc izsūtījuma
Gunārs un Marianna apprecējās, Ozolniekos strādāja
Lauksaimniecības mācību un pētījumu mežsaimniecībā.
1. Izsūtītie latvieši Marianna Zaremba (Balode), Augusts
Melderis, Kārlis Vābergs, Ēriks Šernbergs, Omskas apgabals,
Gorkijas rajons, Aleksejevkas ciems, 1954.gada. 28. novembris.
2. Gunārs Balodis (pa kreisi) Nižno Irtišas mehanizācijas skolā
pēc nometnē pavadītajiem 10 gadiem, 1955.gads.
3. Mehanizatori Gunārs Balodis un Ēriks Šteinbergs Omskas
apgabala Gorkijas raj. Aleksejevkas sovhozā, 1957.gads, kur
Gunārs iepazinās ar savu nākamo sievu Mariannu. Viņi kopā
atgriezās Dzimtenē un ir Ozolnieku ciema „Aizupju” iedzīvotāji.

3
2

1

Bērziņu ģimene izsūtīta no Launkalnes pagasta. Tēvs Kārlis Bērziņš jau
bija izsūtīts uz nometni 1946.gadā par darbību nacionālajos partizānos. Viņš bija
arī Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Bērziņu ģimene nonāca Tomskas apgabala
Čajenskas rajona, Vargatjoras ciemā, Toskino sādžā.
1. Ilmārs Juris Bērziņš, Čajenskas MTS traktorists, 1956.gadā. Sibīrijā apguvis
traktorista profesiju, vairākkārt apbalvots kā labākais Čejenskas rajona
traktorists mehanizators. Pēc atgriešanās no izsūtījuma bija
Ozolnieku
meliorācijas uzņēmuma viens no labākajiem daudzkausu ekskavatoru
mašīnistiem. Profesionālo Vissavienības sacensību čempions ar Jelgavas PMK - 13
melioratoru komandu.
2. Rita Novicka (dzimusi Bērziņa) (augšējā rindā 3. no labās) ar audzēkņiem
internātā, Vagatjora ciemā, 1956.gadā. Rita Novicka pēc izsūtījuma Ozolniekos
strādāja meliorācijā, turpat kur arī viņas vecākā māsa Marga Trikule (dzimusi
Bērziņa). Rita Novicka ir aprakstījusi savas jaunības dienas Sibīrijā.
3. Tēvs Kārlis Bērziņš pēc atgriešanās no nometnes pievienojās pie ģimenes
Tomskas apgabalā. Dēls Guntis atvaļinājumā no dienesta un māte Vilhelmīne
Bērziņa. Kārlis Bērziņš ar nometnē sabojātu veselību atgriezās Latvijā, Ozolniekos
pie saviem bērniem. Miris 1963.gadā, apglabāts Jelgavas Meža kapos.

2
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Garozas pagasta "Bētru" saimnieku Grosu ģimenē represijās cieta tēvs Ludvigs
un viņa dēli Arnolds un Laimonis. Ludvigs Gross tika vainots par dienestu vācu
karaspēka tiltu apsardzē un 1945.gada februārī notiesāts uz 10 gadiem nometnē. Viņš
sodu izcieta Komi autonomajā republikā.
Otrs dēls - Arnolds Gross tika izslēgts no Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas tēva
biogrāfijas dēļ. 1949.gadā Arnolds un brālis nonāca izsūtījumā Amūras apgabalā. Tur
Arnolds Gross Blagoveščenskas Lauksaimniecības institūtā ieguva agronoma diplomu
un apprecējās ar izsūtīto agronomi Ilgu Vārnu no Valkas pagasta Mēru pagasta. Pēc
atgriešanās no izsūtījuma abi ieguva agronomijas doktora grādu. Ģimene pēc dzimtas
īpašuma "Bētru" atgūšanas tur izveidoja stādu audzēšanas saimniecību.
Fotogrāfijās:
1. Garozas pagasta "Bētru" saimnieki: 1.rindā tēvs Ludvigs Gross, māte Anete Grosa,
2.rindā no kreisās dēli Arnolds un Laimonis.
2. Arnolda Grosa Blagoveščenskas Lauksaimniecības institūta agronoma diploms,
1954.gads.
3. Arnolds Gross ar bērniem Anitu, Andreju un Uldi Pūres augļkopības izmēģinājumu
stacijā, 1965.gads.
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VK “Ozolnieki” veiksmīgi noslēdz Nacionālo līgu ar ”sudraba” godalgām!

Volejbola klubs (VK) “Ozolnieki” regulāro čempionātu
noslēdza augstajā 2. vietā, kas
viņiem deva pārī 7. vietā esošo
komandu VK “Aizkraukle”.
Nacionālās līgas reglaments
nosaka, ka 1/2 finālā tiek tā
komanda, kura ir uzvarējusi
divas spēles. VK “Ozolnieki”
tas bez grūtībām arī izdevās.
Pirmajā izbraukumā spēlē pret
VK “Aizkraukle” tika svinēta
uzvara ar rezultātu 3:1 (25:21;
25:8; 27:29; 25:11), Šajā spēlē
rezultatīvākie izrādījās - 24
punkti Tomasam Benjavam,
23 punkti Renāram Jansonam
un 15 Edgaram Jusim.
Savukārt otrajā spēlē, nu jau
savās mājās- Ozolnieku
Sporta centrā, pilnu līdzjutēju
tribīņu atbalstīti, VK “Ozolnieki” lieliskā saspēlē guva
pārsvaru pār VK “Aizkraukle”

un svinēja skaistu uzvaru ar
rezultātu 3:0 (25:23; 25:18;
25:23)!
Mājas
spēlē
rezultatīvākais
spēlētājs
komandā bija Toms Benjavs ar
gūtajiem19 punktiem, viņš arī
tika atzīts par spēles labāko
spēlētāju, un ar 11 punktiem
atzīmējās arī Emīls Elksnītis,
un 10 punktiem Edgars Jusis.
Līdz pusfināliem visas komandas nokļuva pēc uzvarām
divās spēlēs ceturtdaļfinālos.
Vienīgi RTU bija vajadzīgi trīs
mači, lai ceturtdaļfinālā
pieveiktu Aizputi. Pamatturnīrā pa divām uzvarām pret
pusfināla pretiniekiem izcīnīja
Ventspils un Ozolnieku klubi.
VK “Ozolnieki” 24. un 25.
martā Ventspilī cīnījās par
godalgām Lielajā finālā pret
līgas spēcīgāko pretinieku- VK
”Ventspils”.

Spraigā piecu setu cīņā
aizritēja turnīra finālspēle, kur
VK "Ozolnieki" piekāpās
ventspilnieku priekšā. Bronzas
medaļas
izcīnīja
RTU
volejbolisti, kas arī piecos
setos pieveica "Cēsis".
Pusfinālā abas komandas
uzvarēja trīs setos –
"Ventspils" tā pieveica "Cēsis"
(25:16, 30:28, 26:24), bet
"Ozolnieki" bija pārāki par RTU
(25:23,
25:21,
25:23).
Finālspēle
sākās
ar
"Ventspils" uzvaru pirmajā
setā 25:17, bet nākamajos
divos pelnītas uzvaras svinēja
"Ozolnieki" (25:22, 25:18).
Ceturto setu, kas varēja būt
arī pēdējais, labāk sāka
ventspilnieki noslēdzot ar
uzvaru – 25:19. Mača un
čempionu titula liktenis
izšķīrās piektajā setā, kurā
risinājās spēku samērā ļoti
līdzīga cīņa, tomēr izrāvienu
veica ventspilnieki, un tas arī
nodrošināja uzvaru setā 15:9
un 3:2 visā mačā.
Solvita Cukere

Apsveicam mūsu novada
volejbolistus VK „”Ozolnieki”
ar godam izcīnītajām
„sudraba” godalgām
Nacionālās līgas 1. Divīzijā!

Iespēja apgūt badmintona spēles pamatus

5. martā, sadarbībā ar Latvijas badmintona federāciju, Salgales pamatskolas
sporta zālē novada iedzīvotājiem bija iespēja apgūt badmintona spēles pamatus un noteikumus profesionāla trenera Kristiāna Rozenvalda vadībā. Paldies
trenerim par padomiem un LBF par dāvanu – ”BWF Shuttle time” badmintona
inventāra somu ar 16 raketēm, 4 tīkliem un 4 badmintona bumbiņu kastītēm.
Ja vēlies apgūt badmintonu spēli, nāc uz Salgales pamatskolu pirmdienās
un ceturtdienās no plkst. 19.00 līdz 21.00. Sīkāka informācija pie Salgales
sporta pasākumu koordinatora Raivja Duplinska, t: 29257841.

Ozolnieku karatisti izcīna medaļas
novadu pārstāvēja jaunie
sportisti, izcīnot godalgotas
vietas „SUMO" disciplīnā:
Rostislavs
Gorbunovs
1.vieta,
Konstantins
Vdovičenko 2.vieta, Marks
Kurčanovs 2.vieta. Apsveicam sportistus ar izcīnītām
godalgotām vietām un
11. martā Ogres Sporta paldies vecākiem par atbalsCentra hallē norisinājās XVI tu!
Atklātais
starptautiskais
Sergejs Fomenko,
karatē čempionāts „Ogres
treneris
kauss 2018", kur Ozolnieku

Ozolnieku vidusskolas skolēni piedalījās
Latvijas skolu Ziemas Olimpiskajā festivālā
Ozolnieku vidusskola
piedalījās Latvijas skolu
Ziemas Olimpiskajā festivālā
trīs sporta veidos - ziemas
orientēšanās slēpojot,
kamaniņu braukšanā un
slidošanā. Sportisti,
neskatoties uz salu, bija
apņēmības pilni cīnīties par
medaļām. Gāja visādi kādam nūja salūza, kādam
kamaniņas ne tur aizslīdēja,
citam sportistam gadījās
nokrist, bet finiša taisnē
nonāca visi!
Lielāko gandarījumu
sagādāja 7.klases skolnieks
Edgars Markovs, kurš otro
gadu pēc kārtas slidošanā
izcīnīja zelta medaļu 222 m

slidojumā. Prieks par 4.
vietu Rūdolfam Muraško un
7.vietu Robertam Muraško,
tomēr iekļūšana finālā jau ir
sasniegums!
Orientēšanās sportā un
kamaniņu braukšanā neierastajā kalnu forsēšanā
nedaudz ilgāk aizkavējāmies
distancē, medaļas izpalika.
Apsveicu visus dalībniekus
ar piedalīšanos šajās
sacensībās, bet Edgaram un
Rūdolfam, lai veiksme
hokeja izlases sastāvā
pārstāvot Latviju starptautiskās sacensībās!

Rasma Skruļa,
Ozolnieku vidusskolas sporta
skolotāja

Raivis Duplinskis, Sporta pasākumu koordinators Salgales pagastā

Miķelis Rēdlihs: “Svarīga meistarība, talants un darbs.”
21. martā Ozolnieku Bērnu
un jauniešu iniciatīvu
centrā jauniešu tikšanās
vakars
ar
Ozolnieku
novada domes deputātu,
hokeja
kluba
Rīgas
"Dinamo" uzbrucēju un
mūsu novadnieku Miķeli
Rēdlihu aizritēja sarunās
par sportu, ģimeni un savu
dzīves mērķu sasniegšanu.
”Esmu dzimis rīdzinieks.
Nāku no lielas ģimenes,
esam četri brāļi, no tiem trīs
esam hokejisti. Mans tētis ir
sportisks, bet viņš nekad nav
spēlējis hokeju. Visa ģimene
esam
aktīvas
atpūtas
piekritēji, arī tagad, radu
saimē tiekoties, arvien
uzspēlējam futbolu vai
volejbolu. Es ģimenē esmu
jaunākais dēls. Hokeju līdzi
vecākajiem brāļiem sāku
spēlēt 6 gadu vecumā, bet
no 8. klases vidusskolas
gados mācījos specializētajā
sporta klasē ar hokeja novirzienu. Jau vidusskolā izlēmu,
ka vēlos nodarboties ar
sportu augstākajā līmenī,”
par ģimeni un skolas gadiem

stāsta Miķelis Rēdlihs.
„Pēc vidusskolas sāku
studēt psiholoģiju, bet studijas pārtraucu, jo izlēmu

atgriezos Latvijā. Vienmēr
esmu bijis uzbrucējs komandā. Vienmēr mani atbalstījuši vecāki, tagad arī mana

doties spēlēt hokeju uz ASV
pie brāļa Jēkaba. Pēc gada
atgriezies no ASV, divus
gadus spēlēju komandā
„Rīga 2000”. Pēc tam spēlēju hokeju Zviedrijā, bet
panākumi nebija tādi, kā es
to vēlējos. Sākumā 2 gadus
dzīvoju un spēlēju Baltkrievijā, bet, kad izveidoja
„Dinamo Rīga” komandu,

ģimene un sieviņa,” ar
sportisko gaitu līkločiem
iepazīstina hokejists.
33 gadus vecais hokejists
Rīgas kluba sastāvā aizvadīja pirmās četras KHL
sezonas (2008-2012), kuru
laikā 249 spēlēs guva 61
vārtu un atdeva 95
rezultatīvas piespēles,

trešajā un ceturtajā sezonā
kļūstot par vienu no komandas uzbrukuma līderiem. Pēc
veiksmīgās 2011./2012. gada
KHL
sezonas
Rēdlihs
noslēdza
līgumu
ar
Jaroslavļas
“Lokomotiv”
komandu, kuras sastāvā
divu sezonu laikā piedalījās
101 KHL čempionātā spēlē,
gūstot 10 vārtus un atdodot
12 rezultatīvas piespēles.
Latvijas izlases sastāvā
Rēdlihs ir piedalījies trijās
Olimpiskajās spēlēs, deviņos
pasaules čempionātos un
trijos
olimpiskajos
kvalifikācijas
turnīros,
kopumā aizvadot 160 spēles.
„Sezonas laikā ir 10 spēles
mēnesī. Treniņi ir praktiski
katru dienu. Man sezonas
laikā ir maz brīvdienu, un arī
ģimene ar to rēķinās,” stāsta
Miķelis Rēdlihs. Hokejists
šosezon 44 spēlēs guva 11
vārtus
un
veica
11
rezultatīvas piespēles. Rīgas
“Dinamo” noslēdza savu
desmito KHL sezonu, bet
Miķelis cer palikt uzticīgs
savai komandai arī nākama-

jā sezonā.
”Es nemeklēju mieru, visu
laiku esmu kustībā un iekšēji
cīnos ar sevi. Pēc hokeja
karjeras noslēguma es
vēlētos būt aktīvs politikā,
kā arī strādāt ar bērniem un
jauniešiem sporta jomā
tepat - Ozolnieku novadā.
Bērnībā es visas vasara
pavadīju laukos, tāpēc no
Rīgas ar prieku pārcēlos uz
dzīvi Ozolniekos, jūtos šeit
labi. Vienmēr esmu vēlējies
būt saimnieks savās mājās.
Arī manas meitas ir aktīvas –
dejo un sporto, bet es
nevēlētos, lai viņas spēlētu
sieviešu hokeju, jo tas ir
vīrišķīgs sporta veids,” atklāj
sportists.
Atvadoties Miķelis Rēdlihs
novēl: ”Jaunieši! Lai ko jūs
darītu, es novēlu jums no
sirds darīt darbu, kas pašiem
patīk. Lai ilgstoši būtu
sportā, jābūt pārliecinātam
par sevi, ar spēcīgu iekšējās
drošības sajūtu. Katrā dzīves
jomā svarīga meistarība,
talants un darbs.”
Solvita Cukere

17. martā Salaspils sporta
namā noslēdzās "Victor
Latvia GP 2018" badmintona
turnīra 3.posms (A, B, C
grupām), kur Una Tiliba
ieguva 1. vietu, Ainārs
Zanders 2. vietu un Olafs
Krūzmētra 3. vietu savās
vecuma grupās. Turnīra
noslēdzošā (4.) kārta notiks
7. aprīlī Valmieras Pārgaujas
pamatskolas sporta zāle.
Liepājā notika "Liepāja junior
Open 2018" badmintona
turnīrs, kur jaunie badmintonisti sacentās sekojošās
disciplīnās: U-13 A un B
grupa 2006. gadā dzimušie
un jaunāki; U-15 A un B
grupa 2004. gadā dzimušie
un jaunāki; U-17 A un B
grupa 2002. gadā dzimušie
un jaunāki; U-19 A un B

grupa 2000. gadā dzimušie
un jaunāki. Turnīrs tika rīkots
ar mērķi - radīt iespēju
visiem Liepājas jaunajiem
badmintonistiem sacensties
ar līdzvērtīgiem pretiniekiem
no Latvijas un citām valstīm.
Šajās sacensībās Ozolnieku
jaunais
badmintonists
Rihards Gulbis izcīnīja 3.
vietu
vienspēlēs
savā
vecuma grupā.
Interesenti, kuri vēlas
apgūt badmintona spēli ir
aicināti uz Ozolnieku
Sporta centru pirmdienās
20.30-22.30, ceturtdienās
20.00-22.00, sestdienās
9.00-11.00 bez vecuma
ierobežojuma.

Novadnieki saņēmuši Latvijas Sporta
Meistara klasifikāciju skijoringā
16. martā Lēdmanē,
“Lobes” krogā, notika
Skijoringa,
Ziemas
motokrosa, laureātu

Brankām
Dunkulis un
Eikmanis.
Martā
ar

Arvis
Raivis

apbalvošana.
Starp
pieciem sportistiem,
kuri izcīnījuši Sporta
meistara titulu, ir arī
mūsu novadnieki no

noslēdzošajiem posmiem
Madonā un Cēsīs finišējis
Latvijas skijoringa čempionāta seriāls. Kā ierasts,
uzvarētāji tika noskaidroti

diviem

Olafs Krūzmētra,
Ozolnieku badmintona kluba
vadītājs

jumu ar rezultātu 5 pret 3.
Ziemas bērnu čempionāti
noslēgušies, un komanda
laikus
sāk
gatavoties
vasaras turnīriem. Apsveicam jaunos futbolistus!
Ozolnieku novada bērnu
futbola komanda aicina
2009., 2010. un 2011. gadā
dzimušos zēnus uz futbola
nodarbībām
Ozolnieku
Sporta centra telpās.
Tālrunis
informācijai:
26402025.
Rimants Štopis,
treneris

Solvita Cukere

Iedzīvotāji bez maksas apgūst distanču slēpošanas pamatus

Ozolnieku jaunie futbolisti
Ziemas čempionātā izcīna
sudraba medaļas

Marta sākumā Ozolnieku
Sporta centrā notika LFF
Zemgales reģiona telpu
Ziemas
čempionāts
futbolā, kur 2009. gadā
dzimušie futbolisti finālā,
spēlējot pret Jelgavas BJSS,
Jūrmalas un Bauskas
komandām, izcīnīja 2.
vietu.
Pēdējā spēlē ar Jelgavas
BJSS novadnieki varēja
nospēlēt neizšķirti un izcīnīt
pirmo vietu, bet diemžēl
šoreiz veiksme nebija mūsu
pusē, un piedzīvojām zaudē-

vairākās klasēs. Prestižākajā no tām – Lielo meistaru klasē, lielā mērā
pateicoties uzvarām abos
braucienos,
Madonas
posmā sev čempionu
laurus nodrošināja Raivis
Eikmanis
un
Arvis
Dunkulis. Viņi tikai par
sešiem
punktiem
kopvērtējumā apsteidza
sīvākos sāncenšus Raivi
Zolmani un Miku Neško.
Bet trešo vietu čempionātā šajā klasē ieguva
pērnie čempioni Artūrs
Brencis
un
Pēteris
Līkums. Pēdējie, starp
citu, šogad kļuva par
čempioniem,
startējot
paralēli arī Mazajā meistaru klasē. Lieliski aizvadot tieši sezonas beigu
braucienus, Lielajā Tautas
klasē
kopvērtējumā
triumfēja Didzis Gorbenko un Oskars Dzirkalis.
Savukārt Mazajā tautas
klasē nepārspēti palika jau
iepriekš minētie Raivis
Zolmanis
un
Mikus
Neško.

Februārī un martā, izbaudot
ilgi gaidītos ziemas priekus,
daudzi novadnieki – pieaugušie, bērni un jaunieši izmantoja
piedāvātās
aktīvās atpūtas iespējas un
veselības
veicināšanas
nolūkos
pieredzējuša
instruktorā vadībā apguva
distanču slēpošanas pamatus Ozolniekos.
Šāda iespēja Ozolniekos tika
nodrošināta projekta “Slimību profilakses un veselības
veicināšanas
pasākumi
Ozolnieku novadā” (Projekta
Nr.9.2.4.2/16/I/066)
ietvaros. Pateicoties šī
projekta
finansējumam
Ozolnieku novada pašvaldība šogad iegādājās 20
distanču slēpošanas

komplektus (slēpes, nūjas
un zābakus) bērniem un 15
distanču
slēpošanas
komplektus pieaugušajiem,
kā arī piesaistīja distanču
slēpošanas instruktoru. Tieši
instruktora vadībā pirmos
soļus slēpošanā spēra
pirmsskolas
izglītības
iestāžu “Pūcīte” un “Zīlīte”
5.-6.gadus vecie audzēkņi.
Ņemot vērā, ka vairumam
bērnu šī bija pirmā
slēpošanas pieredze, bērnos
bija jaušams satraukums, ko
caurvija sajūsma un prieks
par jauno pieredzi. Kā pēc
nodarbībām norāda mazie
censoņi - vienam paticis
krist sniegā, otram apsteigt
citus, citam patikuši jaunie
zābaki, vēl kāds paudis

sajūsmu par savu varēšanu,
kāds juties gandarīts par
instruktora uzslavām, kāds
izteicis vēlmi slēpot biežāk.
Arī
pārējiem
novada
iedzīvotājiem darba dienu
vakaros un brīvdienās bija
dota
iespēja
aktīvi
izkustēties un apgūt jaunas
iemaņas vai nostiprināt
esošās. Pēc stundu garajām
nodarbībām,
pasākuma
dalībnieki jutās mundri,
dzīvespriecīgi
un
labi
pavadījuši laiku. Dalībnieki
pozitīvi novērtēja iespēju
apgūt pirmās iemaņas
distanču
slēpošanā
pieredzējuša
instruktora
vadībā. Kad pirmās grūtības
bija pārvarētas un apgūts
raits distanču slēpošanas
pamatsolis, noslēpotie apļi
tika skaitīti viens pēc otra.
Distanču slēpošanas nodarbības
turpināsies
gan
2018.gada beigās, gan
2019.gadā. Kopumā projekta
ietvaros līdz pat 2019. gada
beigām Ozolnieku novada
iedzīvotājiem būs iespēja
iesaistīties dažādos veselības veicināšanas un slimību
profilakses
pasākumos,
kurus īsteno pašvaldība,
izmantojot Eiropas Sociāla
fonda un valsts budžeta
piešķirtos līdzekļus.
Solvita Cukere

Marts 2018

Ozolnieku badmintonisti
izcīna četras medaļas
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Ozolnieku vidusskolas skolēniem sākušies valsts pārbaudījumi

Jau no janvāra beigām
Ozolnieku vidusskolā notiek
valsts pārbaudījumi. Projektu nedēļas laikā skolēni
veica valsts diagnosticējošā
darba
mutvārdu
daļu
latviešu valodā gan 3.
klasēm, gan 6. klasēm. Līdz
marta brīvdienām nokārtoti
pieci valsts diagnosticējošie
darbi. 1.-11. klašu skolēnu
brīvlaikā
centralizētos
eksāmenus angļu un krievu
valodās kārtoja 12.klašu
skolēni.
21.februārī notika valsts
diagnosticējošais darbs
(VDD) latviešu valodā 6.
klasei (rakstu daļa). To
nokārtoja 68 Ozolnieku
vidusskolas
skolēni.
1
skolēns
slimības
dēļ
neieradās
uz
valsts
pārbaudījuma rakstu daļu.
Vidējais vērtējums – 72,22%.
Visi skolēni diagnosticējošo
darbu nokārtoja sekmīgi.
Augstākie vērtējumi: 6.a
klasē – 89,47%, 87,37%; 6. b
klasē – 94,74%, 93,68%; 6. c
klasē – 93,68%, 84,68%,
zemākie vērtējumi attiecīgi
ir 45,26%, 45,26% un
50,53%. Skolēniem ar
rekomendācijām
un
mācīšanās traucējumiem
augstākais vērtējums ir
61,05%, zemākais – 43,16%.
Vislabāk audzēkņi izpratuši
runātprasmes
un
klausīšanās
uzdevumus.
Skolēni labi atbildēja uz
jautājumiem par lasīto
tekstu, sakārtoja vārdus
alfabēta secībā, veidoja
tekstus atbilstoši aprakstam
un vēstījumam. Vairums
rakstītāju ievēroja rindkopas, viņiem ir izpratne par
teksta uzbūvi. Turpmākajā
darbā jāpievērš lielāka
uzmanība ortogrāfijas un
interpunkcijas
jautājumu
apguvei, jāpilnveido prasme
radošajos darbos izvēlēties
piemērotu leksiku, jāveicina
lasītprasme.
22.februārī trešo klašu

skolēni rakstīja VDD
latviešu valodā. To veica 61
Ozolnieku
vidusskolas
skolēns. Vidējais vērtējums 80,12%. Izdevās runāšanas
daļa, stāstījums par izlasīto
grāmatu. Skolēni labi veica
klausīšanās
prasmju
uzdevumus.
Vairumam
skolēnu izdevās noteikt
teksta galveno domu, atrast
informāciju tekstā. Skolēni
prata uzrakstīt plānveidīgi
un saturiski pareizi stāstījumu par draugu/draudzeni.

par riņķa diagrammām.
Skolēni prata uzrakstīt
paskaidrojumu risinājumam.
Jāpilnveido
prasmes
uzmanīgi lasīt tekstu, atlasīt
galveno informāciju, lai
izrēķinātu
uzdevumu.
Jāstrādā pie teksta uzdevumu atrisināšanas, pievēršot
uzmanību dotajiem lielumiem, vizualizējot uzdevumu.
Jānostiprina
skolēnu
zināšanas par daļu salīdzināšanu,
laukuma
aprēķiniem.

mus. Skolotājas, izvērtējot
VDD rezultātus, secinājušas,
ka vairāk izmantos citas
mācību darba organizācijas
formas,
mainīs
pieeju
mācību procesam, tuvinot
mācību saturu reālai dzīvei,
mācīs attīstīt patstāvīgās
mācīšanās un pētnieciskā
darba iemaņas.
6.martā 66 sesto klašu
skolēni veica VDD dabaszinībās.
3
izglītojamie
neieradās
uz
valsts
pārbaudījumu slimības dēļ.

Turpmākajā darbā skolotājas
lielāku
uzmanību
pievērsīs skolēnu pareizrakstības prasmju pilnveidošanai un rakstu kultūrai.
Strādās pie skolēnu vārdu
krājuma
paplašināšanas,
bagātināšanas,
papildus
vairāk lasot daiļliteratūru.
27.februārī notika VDD
matemātikā 6. klasēm,
kurā piedalījās 68 izglītojamie. 1 skolēns neieradās
slimības dēļ. Vidējais vērtējums - 62,37%. Skolēniem
izdevās
visa
figūras
uzzīmēšana, ja dota tās
daļa; daļas vai skaitļa uzrakstīšana, lai būtu pareiza
izteiksme;
savstarpējo
sakarību starp daļām,
decimāldaļām un procentiem uzrakstīšana. Izdevās
atrisināt teksta uzdevumu

28. februārī 61 trešo klašu
skolēni
veica
VDD
matemātikā.
Vidējais
vērtējums - 76,76%. Darbā
skolēniem izdevās: veikt
rēķinus galvā, skaitļot 100
apjomā; veikt darbības ar
mēriem; zināšanas par
mēriem saistīt ar reālo dzīvi;
aprēķināt naudas summas;
izvērtēt zīmējumā doto,
uzrakstīt
izteiksmi
un
aprēķināt rezultātu. Visiem
skolēniem izdevās veikt
uzdevumus noteiktajā laikā.
Turpmākajā
darbībā
skolotāji pilnveidos skolēnu
lasītprasmi, mācīs saskatīt
„atslēgas" vārdus uzdevuma
nosacījumos un teksta
uzdevumos, tālākai uzdevumu risināšanai. Pilnveidos
prasmes un iemaņas risināt
praktiska satura uzdevu-

Pārbaudes darba rezultāti
kopumā ir labi (vidējais
vērtējums72,83%).
Diagnosticējošais
darbs
sastādīts, līdzvērtīgi iekļaujot uzdevumus, ko pēta
visas 4 dabas zinātnes –
bioloģija, ķīmija, fizika un
ģeogrāfija. Skolotājas atzinīgi novērtē, ka skolēni spriež
loģiski, analizē un izsaka
secinājumus. Skolēni izprot
eksperimentālo darbību un
nepieciešamību
eksperimentu atkārtot vairākkārt,
lai iegūtu ticamus rezultātus. Zina ūdens sadalījumu
uz zemes, dabas resursu
iedalījumu. Skolēni prot pēc
attēliem noteikt tilpumu,
Saules stāvokļa maiņu
dienas gaitā. Prot strādāt ar
grafiku un nolasīt informāciju no tā. Jāpilnveido prasmes

pildīt dažādus uzdevumus,
saistītus ar Mēness fāžu
noteikšanu. Jāstrādā pie
prasmes veikt informācijas
analīzi, izmantojot klimatogrammas.
Jāvingrinās
dažādās tēmās izvirzīt
pētāmo jautājumu.
6.klasēs 8 skolēniem bija
nozīmēti atbalsta pasākumi
latviešu valodas pārbaudījumā, 7- matemātikā, 8dabaszinībās. 6 skolēniem
3.klasēs
bija
nozīmēti
atbalsta pasākumi valsts
pārbaudes darbos.
Bija skolēni, kuri attaisnotu
iemeslu
dēļ
nebija
ieradušies
uz
valsts
pārbaudes darbiem. Ministru kabineta noteikumi šādos
gadījumos paredz, ka skolēnam, kurš attaisnojošu
iemeslu dēļ nav ieradies uz
valsts pārbaudījumu, jākārto
darbs pēc atgriešanās
izglītības iestādē. Diagnosticējošā darba saturu izglītojamiem izstrādā attiecīgais
mācību priekšmeta pedagogs saskaņā ar attiecīgā
diagnosticējošā
darba
programmu.
Skolotāji arī izteica priekšlikumu, ka būtu vēlams
pārcelt valsts diagnosticējošos darbus uz vēlāku laiku,
kad beidzies gripas un citu
vīrusu saslimšanu laiks.
13.03. un 14.03. Ozolnieku
vidusskolā notika CE angļu
valodā 12.klasei. To kārtoja
12 Ozolnieku vidusskolas 12.
klases skolēni.
15.03. uz apvienoto CE
krievu valodā Zaļenieku
komerciālajā un amatniecības vidusskolā devās
4 Ozolnieku vidusskolas
skolēni.
Eksāmenu
rezultātus
divpadsmitie
uzzinās
29.06. pēc sertifikātu
saņemšanas.
Irina Lapiņa,
direktores vietniece izglītības
jomā

Mūsu skolēni labi nokārto Valsts diagnostikas darbus
Aizvadītā mēneša laikā
mūsu novada skolās, tāpat
kā citur valstī, notika dažādi
pārbaudes darbi. 3.klašu
skolēni kārtoja diagnosticējošo darbu mācībvalodā un
matemātikā. 6. klasē bija
jākārto trīs diagnosticējošie
darbi:
mācībvalodā,
matemātikā un dabaszinībās, savukārt mazākumtautību izglītības programmu skolēniem gan 3., gan 6.
klasē papildus bija jākārto
diagnosticējošais darbs

latviešu valodā. Diagnosticējošo darbu mērķis ir ļaut
skolotājiem novērtēt bērnu
apgūtās zināšanas, ko
nosaka priekšmetu izglītības standarts, un izvērtēt,
kādas zināšanas vēl būtu
jānostiprina līdz mācību
gada beigām, pārejot uz
nākamo izglītības posmu.
Zemāk par to, kā ar
pārbaudījumiem
veicies
mūsu novada skolēniem.

VIDĒJIE REZULTĀTI OZOLNIEKU NOVADĀ

3.klase

6.klase

3.klase

6.klase

6.klase

mācībvaloda

mācībvaloda

matemātika

matemātika

dabaszinības

72,47%

63,91%

69,19%

59,82%

63,65%

TETELES
PAMATSKOLA
Lai gan uztraukušies bija
visi, tomēr lielāks satrau-

ticējošajiem darbiem!
GAROZAS
PAMATSKOLA
Diagnosticējošos darbus
3.klasē kārtoja 6 skolēni,
diviem skolēniem bija
atbalsta pasākumi (papildus laiks un atgādņu
izmantošana). Skolēni bija
labi sagatavojušies mutvārdu daļai - ar interesi stāstīja
par savu izlasīto grāmatu.
Skolēni veiksmīgi tika galā
ar pārbaudījuma mutvārdu
un
rakstīšanas
daļu,
mazliet grūtāk veicās
matemātikas pārbaudījumos.
6.klasē diagnosticējošos
darbus kārtoja 12 skolēni,
trīs - ar atbalsta pasākumiem. Visi sekmīgi tika galā
ar valodas pārbaudījumu.
Matemātikas diagnosticējošo darbu skolēni nokārtoja
atbilstoši
savām
prasmēm, lai arī bija
uztraukušies.
Darbs
skolēniem šķita viegls, bet
rezultāti to neapstiprina.
Vislabāk veicās dabaszinību pārbaudījumā. Ļoti labi
izdevās tilpuma noteikšana, blīvuma jēdziens,
eksperimenta par bumbiņu
ripošanu analīze, eksperimenta norises plānošana,
pētāmo jautājumu

formulēšana u.c.
Izanalizējot
rezultātus,
skolotāji secināja, ka ir
tēmas, kuras ir jāatkārto,
ko skolēni nav izpratuši
gan matemātikā, gan
dabaszinībās.
Latviešu
valodā
nepieciešams
bagātināt vārdu krājumu,
piedāvāt skolēniem lasīt
dažādus literatūras avotus,
tādējādi paplašinot skolēnu
zināšanas par rindkopu
veidošanu un vārdu pareizrakstības normām.
SALGALES
PAMATSKOLA
Salgales
pamatskolas
3.klašu skolēni ļoti labi
tikuši galā ar diagnosticējošajiem darbiem gan
latviešu
valodā,
gan
matemātikā.
Viņiem
vislabāk veicās ar mutvārdu
un
klausīšanās
uzdevumiem, un pēc
pedagogu
vērtējuma
turpmāk
jāmācās
uzmanīgāk lasīt visus
uzdevuma nosacījumus.
Savukārt
matemātikā
vislabākie rezultāti ir
uzdevumos,
kur
nepieciešamas zināšanas
un prasmes izvēlēties
pareizos lielumus, veikt
darbības ar laika un
garuma mēriem, taču

jāpilnveido prasmes daļas
aprēķināšanā.
6.klašu skolēniem vislabāk
veicās ar pārbaudījumu
matemātikā, kur viņi
uzrādīja labus rezultātus
uzdevumos: skaitļošanas
piemēri, daļas vērtības
aprēķināšana, pēc zīmējuma izprast laukuma daļas
vērtību, atrast daļskaitļa
vietu uz skaitļu ass. Vieta
izaugsmei
noteikta
prasmēs analizēt jau
gatavus uzdevumu risinājumus, kā arī mācēt
pamatot savu domu gaitu
matemātiskajos aprēķinos.
Latviešu valodā skolēni labi
tika galā ar klausīšanās
tekstu
un
izpildīja
attiecīgos uzdevumus, kā
arī prata atrast tekstā
sinonīmu, antonīmu pāri
un salikteni. Nepieciešams
pilnveidot
teikumu
veidošanas prasmes un
pievērst uzmanību dažādu
vārdu skaidrojumam un
nozīmei tekstos.

Informāciju sagatavoja
Ineta Sauša, Anda
Jēkabsone, Irēna
Pauloviča. Informāciju
apkopoja Ance Jaks.

IZSOLES
REZULTĀTI

Zemes vienības "Oļas" daļas 2,2 ha platībā,
1.
kadastra apzīmējums 5478008 0080 Salgales

pagasts, Ozolnieku novads – par nomas tiesību
izsoles uzvarētāju ir atzīts SIA " Delaferma", reģ. nr.
43603016475, ar piedāvāto nomas maksu 6% gadā
no zemes kadastrālās vērtības.

2.

Nedzīvojamo telpu Rīgas ielā 29, Ozolniekos,
platībā 37,8 kv.m, nomas tiesību uzvarētājs ir Laura
Kalniņa ar piedāvāto nomas maksu EUR 3,50 par 1
kv. mēnesī bez PVN.
Svetlana Krūmiņa,
Iepirkumu un juridiskās daļas vadītāja

AIZSAULĒ AIZGĀJUŠI
Māra Nolberga
Laimonis Kļava
Gunta Bērzkalēja
Alla Kasjanova
Marija Vasiļjeva
Marija Vīgante
Alma Skuja
Lauma Belicka

1954
1930
1948
1932
1938
1930
1925
2003

Ivans Marčenoks
1930
Aleksandrs Aframejevs 1957
Imants Āboliņš
1943
Jānis Kusiņš
1948
Skaidrīte Jansone
1935
Vladimirs Govendjajevs 1956
Janīna Bebriša
1927

Žetonu vakars Ozolnieku
vidusskolas 12.a un b klasēm
2.februārī kopā ar vecākiem,
radiem un skolotājiem savā
žetonu vakarā atskatījāmies
uz teju visu, kas sadarīts
šajos 12 gados Ozolnieku
vidusskolā.
Līdzšinējo
pasākuma
formātu vēlējāmies padarīt
nedaudz tuvāku mums,
tāpēc šo vakaru nodēvējām
par
pirmizrādi
„Mans
draugsnenopietns
vidusskolēns”. Vakara viesi
tika sagaidīti ar popkorna
tūtām uz galda, kuras
nogaršot varēja mūsu pašu
uzņemtās īsfilmas laikā,

kurā asprātīgi un patiesi
atainojām sev raksturīgo
gan skolā, gan ārpus tās.
Pēc filmiņas tas skolēns,
kura bērnības bildi un viņam
raksturīgo
citātu
bija
atminējuši skolotāji, varēja
doties pēc sava gredzena,
kuru pasniedza abas mūsu
klases
audzinātājās.
Brīvajos
brīžos
starp
uzkodām, sarunām un
mūziku
ļāvām
bilžu
slaidrādē apskatīt, kādi
esam bijuši šo gadu laikā.
Vēl aktivitāte skolotājiem
par to, ar ko īpaši saistām

viņus, uzdevums vecākiem
par mūsu patiesajiem un
melu faktiem, skolotāju
atmiņas par mums, skaista
gredzenu bilde kopā ar klasi,
un mūsu svētki bija
beigušies.
Smaidīgs paldies visiem, kuri
atnāca pie mums ciemos!
Mums bija svarīgi, lai vakars
izdotos draudzīgu sarunu
pilns, reizē mierīgs un
smieklu bagāts, lai ikviens
justos gaidīts. Ceram, ka
mums izdevās!
Līva Sloka,
Ozolnieku vidusskolas 12. klases
skolniece

Marts 2018

kums valdīja starp trešo
klašu skolēniem - viņiem
šāds pārbaudījums bija
pirmo reizi, un viņi godam
to arī izturēja. Mazliet
procesu apgrūtināja lielais
sals un negaidīti piemeklējušās slimības, taču visi
skolēni bija apņēmības pilni
kārtot pārbaudījumus. Ja
bieži vien uzskata, ka
skolēni nelasa grāmatas un
lasīšana viņus neaizrauj,
tad, kārtojot mutvārdu
daļas
pārbaudījumus
mācībvalodā,
skolēni
aizrautīgi stāstīja par savu
izlasīto grāmatu gan 3., gan
6.klasēs, uzsverot, ka bija
ļoti grūti izvēlēties tikai
vienu
grāmatu.
Liels
gandarījums bija par 4
skolēniem (viens no 6.kl. un
trīs no 3.kl.), kuri ieguva
100%
matemātikas
pārbaudes darbā. Skolotāji
un skolēni atzīst, ka
diagnosticējošie darbi dod
iespēju
izvērtēt
savas
zināšanas, un līdz maija
beigām atliek tikai tās
uzlabot un papildināt, lai
tikpat veiksmīgi varētu
noslēgt mācību gadu.
Paldies vecākiem, kuri
mājās turēja īkšķus par
savām
atvasēm!
Un
paldies skolotājiem, sagatavojot skolēnus diagnos-

AKTUALITĀTES IZGLĪTĪBĀ

Izglītības nodaļa šos rezultātus uzskata par vērtīgiem
turpmākā darba plānošanā
un prioritāšu izvirzīšanā, jo
svarīgāk par skaitlisko
vērtējumu ir tas, ko ar šiem
rezultātiem dara pedagogi,
kā arī skolēni un viņu
vecāki. Mūsu novada katras
iestādes
pedagogi
ir
izstrādājuši plānu turpmākajai izaugsmei, kas arī ir
galvenais šo valsts diagnosticējošo darbu mērķis.
Spilgti parādās jau izsenis
pastāvējusī sakarība, ka
3.klašu rezultāti ir augstāki
par sniegumu 6.klasē – tas
nozīmē, ka jāturpina strādāt
pie vienmērīgas pārejas
nodrošināšanas. Jāņem arī
vērā fakts, ka uz 6.klasi
parasti saasinās dažādu
mācīšanās grūtību radītās
sekas. Ļoti iespējams, ka
kompetenču pieejā balstīta
mācību satura un pieejas
ieviešana var laika gaitā
uzlabot skolēnu sasniegumus
šajos
mācību
priekšmetos, protams, pie
nosacījuma,
ka
visas
iesaistītās puses ir motivētas
un gatavas pārmaiņām.
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„BUMBU BUMS”
VIENO NOVADA
DAUDZBĒRNU ĢIMENES
UN AKTĪVOS JAUNIEŠUS
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Ar labu domu- apvienot
Ozolnieku novada daudzbērnu ģimenes, kuras
audzina trīs un vairāk
bērnus un novada aktīvos
jauniešu sportiskām aktivitātēm, 10. martā Sporta
kompleksā ”Mālzeme” Ānē,
norisinājās jautrs un aktīvs
sporta pasākums visai
ģimenei- „Bumbu bums””,
kur vairāk nekā 60 dalībnieki varēja mēroties
spēkiem 8 sacensību
disciplīnās.
Sporta dienas iesākumā

dalībniekus iesildīja Sporta
kompleksa
„Mālzemes”
treneris Rimants Štopis. 14
ģimeņu komandas plecu pie
pleca mērojās spēkiem ar
jauniešiem,
radot
ļoti
pozitīvu
un
azartisku
sacensību gaisotni. Jāuzteic
pasākuma rīkotāju Ozolnieku
novada jauniešu vadītāju un
Daudzbērnu ģimeņu biedrības
vadības
kopējais
veikums, jo sporta svētku
norise bija ļoti pārdomāta,
visiem dalībnieku vecumiem
( no 5 līdz 55 gadiem)

piemērota un aizraujoša.
Pasākums noritēja ļoti
organizēti un jautrā, nepiespiestā gaisotnē, sacenšoties
precizitātē,
uzmanībā,
izdomā, acumērā, veiklībā,
ātrumā, spēkā un tālredzībā.
„Bumbu bums” sevī ietvēra
basketbola un futbola soda
metienus,
boulingu,
pildbumbu mešanu tālumā,
florbolu, pingponga un tenisa
bumbiņu mešanu mērķos ar
atsitienu, kā arī komandu
veiklības
stafetes
ar
bumbām.

JAUTĀJUMS:
Kādas ir
sportiskās
aktivitātes jūsu
ģimenē?

OSKARS UN
ILZE GRĪŠĻI:

Ar sportiskām aktivitātēm ģimenē nodarbojamies regulāri, turklāt,
mainoties sezonai, mainās arī nodarbību veidi. Līdz ar to visu gadu
dzīvojam sportiski. Mums, kā gados jauniem vecākiem ar maziem
bērniem, lielākais izaicinājums ir šīs sportiskās aktivitātes apvienot
visiem kopā. Tāpēc cenšamies izvēlēties tādas aktivitātes, lai varam
darboties visi kopā. Abi ar vīru līdz šim neesam bijuši sportiski, tāpēc
tagad atgūstam iekavēto. Vecākā meita dejo “Beneficē”, kur viņai paiet
lielākā daļa brīvā laika, vidējais dēls aktīvi nodarbojas ar peldēšanu un
apmeklē vispārējās fiziskās sagatovotības treniņus pie treneres Unas
Tilibas, bet jaunākais dēls trenējas futbolā tepat Ozolniekos pie trenera
Rimanta Štopa. Visi bērni apmeklē arī mūzikas skolu, jo uzskatām, ka
gan fiziskās aktivitātes, gan muzikālā izglītība ir personību attīstoši
faktori. Tas mūsdienās ir pierādīts ar zinātniskiem pētījumiem. Mums
kā vecākiem dažreiz lielākā dienas daļa paiet, izvadājot bērnus uz
pulciņiem, tomēr, neskatoties uz to, cenšamies iestarpināt arī citas
fiziskās aktivitātes un nodarbes savā ikdienā. Siltajā gadalaikā tā ir
funkcionālā vai ārstnieciskā vingrošana, skriešana (arī
pusmaratonos), visa veida bumbu spēles, peldēšana, izbraucieni ar
velosipēdiem vai skrituļslidām, vismaz pāris reižu mēnesī kopīgi
apmeklējam baseinu vai pirti. Ziemas laikā klāt nāk slēpošana un
slidošana. Jau gadu vīrs nodarbojas ar aukstajām peldēm un
rūdīšanos, šoziem iesaistot arī pārējos ģimenes locekļus. Visu darām
tepat Ozolniekos, bieži pat māju tuvumā, tāpēc esam ļoti gandarīti par
iespēju dzīvot aktīvu dzīvesveidu un piedalīties dažādos sportiskajos, kā
arī sabiedriskajos pasākumos Ozolnieku novadā.

Bet pats galvenais pasākuma
ieguvums bija ar ģimeni un
bērniem kopā aktīvi un
saturīgi pavadītais laiks,
saliedējot
un
vienojot
kopīgam mērķim katras
komandas
dalībniekus.
Lielākais
pārsteigums
organizatoriem bija, ka pēc
sacensību
disciplīnu
noslēguma, kamēr tika
apkopoti rezultāti, jaunieši
paši organizēja komandas un
turpināja spēlēt strītbolu,
volejbolu un tautas bumbu,
parādot, ka aktīvs dzīvesve-

ids un sports jauniešiem ir
ļoti vajadzīgs.
Ozolnieku novada daudzbērnu ģimeņu biedrības vadītājs
Raimonds Zariņš uzsver, ka
šāda vieda pasākumi dod
iespēju ģimenēm tikties,
sadraudzēties,
dalīties
pieredzē un izsaka sirsnīgu
pateicību visiem organizatoriem un dalībniekiem par
sniegto atbalstu sporta
svētku „Bumbu bums”
organizēšanā.
Solvita Cukere

IVO UN DINA
TAURIŅI:
Ikdienā neesam nekādi lielie
sportotāji
un
aktīvisti.
Visvairāk ģimenē sporto tētis –
3x nedēļā nobrauc 20 km ar
velotrenažieri un dejo deju
kopā ”Ozolnieki”, bērni –
Beatrise ar Zemgu – sporto
skolā un 2x nedēļā apmeklē treniņus pie Unas Tilibas Ozolnieku Sporta centrā.
Es aizņemtības dēļ sportoju mazāk, bet vasarā labprāt dodos izbraucienā ar
riteni. Esmu aktīva līdzjutēja volejbola tribīnēs – ļoti labi! Tāpēc mūs uzrunā
tieši ģimenēm organizēti pasākumi, kuros sportiskās aktivitātes savienotas ar
jautro un interesanto un var piedalīties ikviens- mazs un liels, neatkarīgi no
savas fiziskās sagatavotības!

LELDE
ŠANTARE:

Tā kā mūsu ģimenei ar maziem
bērniem ikdiena ir ļoti piepildīta,
tad laika sportošanai gandrīz
neatliek. Taču vecākie dēli
apmeklē sporta pulciņus skolā un
Ozolnieku Sporta centrā. Taču
veselīga izkustēšanās ir mūsu
ikdiena. Dēli ar tēti ik dienu uz
skolu brauc ar riteņiem. Kopā ar
vīru un jaunākajiem dēliem
nedēļas
nogalēs
dodamies
pastaigās svaigā gaisā, izbaudot
Ozolnieku dabu.

Informējam, ka sākot no 2018.gada janvāra Ozolnieku novada kultūras un sporta pasākumi tiks iekļauti informatīvajās lapās, nevis “Ozolnieku avīzē”.

