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ar saknēm novadāavīze

Ar sirsnīgu un muzikālu sveicie-
nu Ozolnieku Tautas namā aizsā-
kās jaundzimušo bērnu sveikšanas 
pasākums, kur 71 mazais novad-
nieks tika simboliski uzņemts liela-
jā iedzīvotāju saimē.

„Ozolnieku novada Dzimtsa-
rakstu nodaļā pērn reģistrēti 115 
mazuļi. Zēnu ir nedaudz vairāk - 
62, bet meitenes - 53. 2013. gadā 
novadā sagaidīti arī divi dvīņu pāri. 
Dzimstība novadā ir stabila, ar ne-
lielu „plusiņu”, piemēram, 2012. 
gadā 117 mazuļi, šogad – 137, tāpēc 
ir patiess prieks, ka ģimenes kļūst 
arvien kuplākas un stiprākas,” stās-
ta Ozolnieku novada Dzimtsaraks-
tu nodaļas vadītāja Ārija Lakmute.

Ozolnieku novada domes priekš-
sēdētājs Pēteris Veļeckis novēlēja 
vecākiem audzināt  mazos ar mīles-
tību un  atbildību: „Bērniņa nākšana 
pasaulē ir skaists un svarīgs brīdis, 
ne tikai Jūsu ģimenei, bet arī mūsu 
novadam. Esam iedibinājuši tradī-
ciju pasniegt jaundzimušajiem dā-
vanu – sudraba karotīti ar novada 
simboliku, lai bērni atceras, kur ir 
viņu dzimtene un iesakņojas Ozol-
nieku novadā.”

Pēc Dzimtsarakstu nodaļā reģis-
trētajiem datiem pērn populārākie 
vārdi novadā bija Emīlija un Ro-

berts. Daudziem bērni-
ņiem vecāki izvēlējušies 
tradicionālos latviešu vār-
dus, bet citiem doti netra-
dicionālāki vārdi- Olafs, 
Aleks, Olivers, Martins, 
Ričards, Patrīcija, Amēlija, 
Venita, Keita, Melānija. 

Mazā  Vānu ģimenes 
atvasīte  Neila  ir prieks un 
acuraugs trīs lielajām mā-
sam un brālim. Vānu ģi-
menes tētis stāsta: „Esam 
pateicīgi par transportu 
skolēniem, jo dzīvojām 
Salgales pagasta tālākajā 
galā. Lielas ģimenes prie-
cājas par katru atbalstu, 
tai skaitā brīvpusdienām 
skolā.”

Aldis-Miķelis Berķis-
Bergs ir trešais dēls tētim un mam-
mai. Ģimenes galva pastāstīja: „Dē-
liņam ielikām divus vārdus viens 
bija par godu manam tēvam, bet tā 
kā dēliņš piedzima Miķeļdienā, tad 
otru vārds atnāca pats. Esam jutuši 
pretimnākšanu, otrajam bērnam 
uzsākot mācības mūzikas skolā. Sa-
ņēmām bērniņa piedzimšanas pa-
balstu. Jebkura palīdzība ģimenēs 
tiek novērtēta.”

Cunsku ģimene ir sagaidījusi otro 

meitiņu. Tētis izvēlējies atvasītēm 
skaistus vārdus- Šarlote un Amēlija 
- , lai aug mazas princesītes. Vecāki 
novērtē, ka Ozolnieki ir laba vieta 
dzīvošanai ģimenēm ar bērniem, jo 
ir sakārtota infrastruktūra un pieeja-
mas dažādas izglītības iespējas.”

Briģu ģimene auklē pirmo dē-
liņu, kuram tētis izvēlējies skanī-
gu vārdu - Rolands. „Mums patīk 
dzīvot Ozolniekos. Patīk, ka ir 
tīra, veselīga vide: tepat ūdens-
krātuve, meži visapkārt, labi pa-

staigāties,” uzskata jaunā ģimene.
Prieku par svinīgo pasākumu 

pauda Neretnieku ģimene, kura sa-
gaidījusi pirmo meitiņu Madaru: 
„Ģimenēm vajadzīga palīdzība no 
pašvaldības. Šeit ir labi dzīvot, un 
visapkārt ir dabiska vide, ko novēr-
tējam ikdienas pastaigās ar bērnu. 
Noteikti sāksim vairāk interesēties 
par dažādām iespējām ģimenēm ar 
bērniem. Mūsu ģimene, vecmāmiņa 
un krustvecāki priecājamies par jau-
ki noorganizētajām svinībām, kad 
sveic vecākus un mazulim uzdāvina 
sudraba karotīti ar Ozolnieku nova-
da simboliku, kura saglabāsies visu 
mūžu.”

Tradicionālie jaundzimušo sveik-
šanas pasākumi novadā tiek organi-
zēti divreiz gadā: janvārī, kad svei-
cam gada otrajā pusgadā dzimušos 
un novadā deklarētos bērnus, un 
jūlijā, kad tiek sveikti gada pirmajā 
pusē dzimušie mazuļi.

Vecākus, kuri klātienē nevarēja 
ierasties uz svinīgo pasākumu, aici-
nām saņemt sudraba karotīti Ozol-
nieku novada domē, Stadiona ielā 
10, 2. stāvā 17. kabinetā.

Lai visiem mazuļiem un viņu ve-
cākiem laba veselība!

Solvita Cukere

Ozolnieku novada komunā-
lo pakalpojumu uzņēmums SIA 
„Ozolnieku KSDU” no 2012.gada 
līdz 2014.gadam realizē projekta 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Ozolnieku novada Ozol-
nieku ciemā” ietvaros ūdens iegu-
ves, sagatavošanas un uzglabāšanas 
ietaišu izbūvi, notekūdeņu attīrīša-
nas ietaišu izbūvi, kā arī ūdens un 
kanalizācijas tīklu rekonstrukci-
ju un paplašināšanu Ozolniekos. 
Projekta, kura kopējā vērtība ir  
Ls 2 468 883.80 jeb 3 512 905.10 
euro bez PVN, realizēšanu līdzfi-
nansē ES Kohēziju fonds. 

2013.gada decembrī pabeigta 
projekta pirmā daļa– ūdens iegu-
ves, sagatavošanas un uzglabāša-
nas ietaišu (UAS) izbūve, kas sastāv 

no šādiem objektiem - diviem ur-
bumiem – jauna izveidotā 230 m 
dziļa urbuma ar sūknēšanas jaudu 
11 l/s un rekonstruēta jau esoša 210 
m dziļa urbuma ar sūknēšanas 
jaudu 3 l/s, atdzelžošanas iekār-
tām, osmozes iekārtas, uzkrāša-
nas tilpnēm ar koptilpumu 547 
m3, otrā pacēluma sūkņu stacijas 
ar jaudu 43 l/s, kas nodrošinās 
ūdensapgādes sistēmā nepiecie-
šamo 2.8 atmosfēru spiedienu, 
un jaunizbūvēta ūdensapgādes 
tīkla trīs kilometru garumā.

Iedzīvotāji jau ir paguvuši no-
vērtēt ūdens kvalitātes uzlabo-
jumu. Zinātniskā institūta BIOR 
veiktās ūdens analīzes objektīvi 
apstiprina ūdens augstvērtīgumu. 
Pašlaik jaunais ūdens ieguves un 

sagatavošanas iecirknis 
strādā testa režīmā, lai 
pieregulētu un pārbaudītu 
visas sistēmas, to mezglus 
un automātiku apstākļos, 
kad bieži notiek elektro-
enerģijas padeves pārtrau-
kumi, kā arī elektrības pa-
deve no ģeneratora.

SIA „Ozolnieku KSDU” 
2014. gada 24. janvārī node-
va ekspluatācijā ūdens ieguves, 
sagatavošanas un uzglabāšanas 
ietaises Jelgavas ielā 31. Pasāku-
ma laikā tika sniegta īsa ieguldītā 
darba atskaite un sasniegtā 
rezultāta prezentācija. Tika de-
monstrēts salīdzinājums, kur at-
klājās, ka tagad dzeramā ūdens 
kvalitāte ir manāmi uzlabojies.

2014. gada 31. janvārī Dru-
venieku ceļā 10, Ozolniekos, 
svinīgi atklāja „Notekūdeņu 
attīrīšanas ietaises” ES Kohē-
ziju fonda līdzfinansētā pro-
jekta ietvaros, kas nodrošina 
kvalitatīvu notekūdeņu attīrī-
šanu Ozolnieku ciematā. 

Gunārs Jaunsleinis, SIA”Ozolnieku 
KSDU” valdes priekšsēdētājs 

Ozolnieku novadā pērn sagaidīti 137 jaundzimušie

Nodots ekspluatācijā Ozolnieku jaunais 
ūdensapgādes iecirknis

Vānu ģimene
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dīt autoceļu un komunikāciju 
rekonstrukcijā, uzlabojot iedzī-
votājiem un uzņēmējiem pieeja-
mās infrastruktūras kvalitāti. Ko-
pumā 2014. gada pamatbudžeta 
ieņēmumi ir plānoti  EUR 9 734 
218 apmērā jeb 99% no pagā-
jušā gada ieņēmumu  
izpildes, savu-
kārt izdevu-
mi ir plānoti 

janvāra sēdē 
OzOlnieku nOvada 
dOme nOlēma:

aktualitātes

Atklāta jauna 
aptieka Ānē

10. janvārī  SIA „Jelgavas Pils 
aptieka” atvēra jaunu aptieku Celt-
nieku ielā 8, Ānē, Cenu pagastā, 
Ozolnieku novadā. Aptieka atrodas 
iedzīvotājiem ērtā vietā - blakus 
veikalam „Vesko” un ģimenes 
ārsta praksei. Šī ir septītā „Pils 
aptieku” tīkla aptieka. Sešas no 
tām ir pilsētā, bet Ānē, kur dzīvo 
ap diviem tūkstošiem iedzīvotāju, 
tā ir pirmā aptieka ārpus pilsētas 
robežām.

Aptiekas darba laiks:
Pirmdienās, trešdienās , piektdie-
nās plkst. 9.00- 17.00
Otrdienās, ceturtdienās plkst. 
9.00- 18.00
Sestdien, svētdien aptieka 
nestrādās.  Farmaceita tālru-
nis-26445596

Solvita Cukere

Sniega tīrīšana tiek veikta, izvēr-
tējot ielu un ceļu satiksmes noslo-
gojuma intensitāti un ekonomisko 
nozīmi. Ozolnieku novadā noteik-
tas ziemas sezonas autoceļu uztu-
rēšanas klases, ko interesenti var 
noskaidrot pašvaldības mājas lapā 
http://www.ozolnieki.lv/sabiedri-
ba/noderiga-informacija/autocelu-
uzturesanas-klases

Salgales pagasta uzturēšanas 
darbus veic uzņēmums SIA “Em-
burga plus”, savukārt par ielu tīrību 
Ozolnieku un Cenu pagastos rū-
pējas pašvaldības SIA „Ozolnieku 
KSDU”. Ielu un trotuāru pretslīdes 
apstrādei SIA „Ozolnieku KSDU” 
iegādājās divus jaunus smilts kai-
sītājus, tāpat laicīgi tika sagatavots 
arī kaisāmais materiāls.

Novadā visus valsts autoceļus 

tīra VAS „Latvijas Valsts ceļi” Jel-
gavas nodaļas dienesti. Par brauk-
šanas apstākļiem uz valsts galvena-
jiem un reģionālajiem autoceļiem 
var uzzināt mājaslapā www.celu-
gids.lv, savukārt ar ceļu iedalījuma 
un uzturēšanas shēmu var iepazī-
ties mājaslapā www.lvceli.lv

Servitūta un privāto ceļu īpaš-
nieki, ja ziemā izveidojusies prob-
lēma ar aizsnigušiem ceļiem, var 
griezties novada Saimniecības daļā, 
lai saņemtu informācija par uzņē-
mējiem, kas sniedz sniega tīrīšanas 
pakalpojumus.   

Autovadītājiem ziemā jābūt uz-
manīgiem - jāievēro laika un ceļa 
apstākļiem atbilstošs braukšanas 
ātrums. 

Solvita Cukere un Guntis Žeivots, 
Saimniecības daļas vadītājs

Ceļu uzturēšana novadā ziemas apstākļos

Atgādinām, ka no 2013.gada 
1.janvāra ir stājušies spēkā Ministru 
kabineta noteikumi Nr.942 „Kārtī-
ba, kādā piešķir un finansē asisten-
ta pakalpojumu pašvaldībā”.

Noteikumi nosaka, ka asistenta 
pakalpojumu var saņemt:

- pieaugušie cilvēki ar I vai 
II invaliditātes grupu,

- bērni no 5 līdz 18 gadu ve-
cumam ar invaliditāti.

Asistenta pakalpojums ir pare-
dzēts cilvēkiem, kuriem vajadzīgs 
atbalsts, pārvietojoties ārpus mā-
jokļa, lai nokļūtu vietā, kur viņi mā-
cās, strādā, saņem pakalpojumus.

 Asistents var būt cilvēks, kuram 
ir darba vai personiskā pieredze 
saskarsmē ar cilvēkiem, kuriem ir 
invaliditāte. Sociālais dienests slēgs 
līgumu ar cilvēku un viņa asisten-
tu. Tālr. 63084716, 63084715, 
63084505

 Sarmīte Strode, Sociālā dienesta 
vadītāja

Asistenta 
pakalpojumi 
pašvaldībā

Aicinājums 
novada 
jauniešiem

Jau trešo gadu Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centra 
Jelgavas nodaļa (LLKC) sadarbībā ar 
Valsts lauku tīklu rīko pasākumu „At-
balsts lauku jauniešiem uzņēmēj-
darbības veicināšanai”, kura mērķis 
ir aktivizēt lauku jauniešus vecumā 
no 18 līdz 30 gadiem, un, snie-
dzot praktisku palīdzību, mudināt 
iesaistīties lauku uzņēmējdarbībā un 
sabiedriskajā dzīvē.

Tradicionāli pasākums sāksies ar 
informatīvo dienu, kas šogad notiks 
4. februārī Jelgavā, Dobeles  
ielā 41a, kur jaunieši tiks iepazīs-
tināti ar esošo uzņēmējdarbības 
vidi novados un iepazīs uzņēmēju 
praktisko pieredzi. Pēc informatīvās 
dienas jaunieši, kuri vēlas savas 
idejas īstenot, tiks aicināti pieda-
līties mācībās. Kopīgi tiks apgūta 
ideju definēšana, uzņēmējdarbības 
un grāmatvedības pamati, bizne-
sa plānu un projektu būtība, to 
sastāvdaļas. Būs iespēja piedalīties 
pieredzes apmaiņas braucienos un 
izstrādāt biznesa plānus vai projekta 
pieteikumus.

Jauniešiem, kuri piedalīsies šajā 
pasākumā, būs iespēja piedalīties 
biznesa vai projektu plānu konkursā 
„Laukiem būt!”. Labāko biznesa 
ideju autori saņems naudas balvas 
savu ideju īstenošanai. Plašāka 
informācija par iepriekšējiem kon-
kursiem9

Antra Pošeika, projektu speciāliste, 
tālr. 66047857, antra.poseika@

ozolnieki.lv 

1. Apstiprināt 2013.gada pamatbudžeta izpildi, Ls:

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 272264

1.1. Pamatbudžeta ieņēmumu izpilde 6942631

Aizņēmums no Valsts Kases 634800

1.2. Pamatbudžeta izdevumu izpilde 7412173

Aizņēmuma atmaksa Valsts kasei 98595

1.3. Naudas līdzekļu atlikums  31.12.2013. 338927

2. Apstiprināt 2013.gada speciālā budžeta  izpildi, Ls :

Dabas resursu nodokļa naudas līdzekļu  atlikums 
gada sākumā

87126

2.1. Dabas resursu nodokļa ieņēmumu izpilde 63289

2.2. Dabas resursu nodokļa izdevumu izpilde 49099

2.3. Naudas līdzekļu atlikums 31.12.2013. 101316

Autoceļu fonda naudas līdzekļu  atlikums gada 
sākumā

60004

2.4. Autoceļu fonda ieņēmumu izpilde 99302

2.5. Autoceļu fonda izdevumu izpilde 141544

2.6. Autoceļu fonda līdzekļu atlikumu 31.12.2013. 17762

Ziedojumu naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 2639

2.7. Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu izpilde 1197

2.8. Ziedojumu un dāvinājumu izdevumu izpilde 2839

2.9. Ziedojumu un dāvinājumu naudas līdzekļu 
atlikumu 31.12.2013.

997

3. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1/2014 “Par Ozolnieku novada pašvaldī-
bas budžetu 2014.gadam”:
3.1. Apstiprināt 2014.gada pamatbudžeta plānu :
3.1.1. Pamatbudžeta ieņēmumu plāns                                   EUR 9734218
3.1.2. Pamatbudžeta izdevumu  plāns                                    EUR 11210249
3.1.3. Pamatbudžeta aizdevuma atmaksa Valsts Kasei       EUR 577419
3.1.4. Pamatbudžeta aizņēmums no Valsts Kases                EUR 1571200
3.2. Apstiprināt 2014.gada speciālā budžeta  plānu:
3.2.1. Dabas resursu nodokļa ieņēmumu  plāns                    EUR 98306
3.2.2. Dabas resursu nodokļa izdevumu  plāns                     EUR 242466
3.2.4. Autoceļu fonda ieņēmumu  plāns                                   EUR 143710
3.2.5. Autoceļu fonda izdevumu  plāns                                     EUR 168983
1.2.7. Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu  plāns                EUR  982            
1.2.8. Ziedojumu un dāvinājumu izdevumu   plāns                EUR 2401

4. Apstiprināt Ozolnieku novada pašval-
dības štatu sarakstu 2014.gadam.
5. Apstiprināt  “Noteikumus par kārtību, 
kādā tiek sniegts atbalsts Ozolnieku 
novada sporta organizācijām un indivi-
duālajiem sportistiem”.
6. Apstiprināt Ozolnieku novada pašval-
dības Sabiedrisko attiecību un informāci-
jas daļas nolikumu.
7. Lūgt VAS „Latvijas valsts ceļi” nodot 
Ozolnieku novada pašvaldībai bezatlīdzī-
bas lietošanā zemi gar valsts autoceļu 
V-1068 Ozolnieki-Brankas- Brankstūri 
Brankās, Cenu pagastā, Ozolnieku 
novadā, aptuveni 250 m2 (divi simti 
piecdesmit kvadrātmetru) platībā, kas 
nepieciešama gājēju celiņa izbūvei.
8. Nodot nomā VAS „Latvijas Pasts”, 
reģistrācijas Nr.40003052790, nedzī-
vojamās telpas Parka ielā 4, Brankās, 
Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, 35.44 

m2 platībā pasta nodaļas darbības 
nodrošināšanai. 
9. Nodot nomā VAS „Latvijas Pasts”, re-
ģistrācijas Nr.40003052790, nedzīvoja-
mās telpas Stadiona ielā 10, Ozolniekos, 
Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, 
108.6 m2 platībā pasta nodaļas darbī-
bas nodrošināšanai. 
10. Konceptuāli atbalstīt pašvaldības 
īpašumam „Vīgriezes”, Salgales pa-
gastā, Ozolnieku  pagastā, piegulošo 
z/s „Medņi” piederošo  zemes gabalu 
(kadastra apzīmējums 5478 007 
0118, 0,298 ha platībā un kadastra 
apzīmējums 5478 007 0056, 0,3 ha 
platībā), kā arī uz to esošo ēku iegādi 
pašvaldības īpašumā.
11. Veikt grozījumus Ozolnieku novada 
domes  maksas pakalpojumu saraks-
tā, maksas pakalpojumu sarakstu 
papildinot:

Ozolnieku novada pašvaldības 
2014. gada budžets saplānots, 
detalizēti izanalizējot 2013. gada 
budžeta izpildes radītājus un iz-
vērtējot Ozolnieku novada attīs-
tības prioritātes, rodot iespēju 
pārskatīt izdevumu sadalījumu 
un mērķus. Salīdzinot ar 2013. 
gadu, kad izglītības nodrošinā-
šanai tika tērēti 52% no pašval-
dības budžeta, šogad tie plānoti 
45% apmērā, ļaujot palielināt 
teritorijas apsaimniekošanai pa-
redzētos līdzekļus no 17% 2013. 
gadā līdz 23% 2014. gadā, tai pat 
laikā saglabājot izglītības iestāžu 
ikdienas uzturēšanai nepiecieša-
mā finansējuma apjomu. Atseviš-
ķi vērtējot arī kapitālieguldījumu 
plānu, redzams, ka salīdzināju-
mā ar iepriekšējiem gadiem, kad 
lielākā daļa kapitālieguldījumu 
bija saistīti ar izglītības iestāžu 
remontiem un rekonstrukcijām, 
ļaujot paplašināt un modernizēt 
izglītības iestāžu ēkas un tehnis-
ko nodrošinājumu, šogad daudz 
vairāk līdzekļu ir paredzēts iegul-

Vairāk līdzekļu paredzēts ieguldīt ielu 
un ceļu infrastruktūras sakārtošanā

12.  Izdarīt grozījumus Ozolnieku novada 
domes 2010.gada 9.februāra lēmumā 
Nr.24 un izteikt to sekojošā redakcijā:
1. Piešķirt stipendijas 15 euro mēnesī 
Jelgavas Amatu vidusskolas sekmī-
gajiem audzēkņiem, kuru deklarētā 
dzīvesvieta ir Ozolnieku novads.
2. Jelgavas Amatu vidusskolai katra 
semestra beigās iesniegt ziņas par 
audzēkņu sekmēm.

13. Apstiprināt grozījumus Ozolnieku 
novada domes 2012.gada 13.marta ap-
stiprinātā Ozolnieku novada pirmsskolas 
izglītības iestādes „Bitīte” nolikuma 6., 
8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,11., 12., 13., 14., 
25., 26., 27. Un 34.punktos. 
14. Uzdot Ozolnieku novada Tautas 
nama direktorei Ritai Baronai pildīt 
Ozolnieku novada Kultūras nodaļas 
vadītāja pienākumus.

SIA „Ozolnieku KSDU” sētnieki 
rūpējas par apkārtējās vides sakār-
tošanu un uzkopšanu. Lai pateik-
tos čaklākajiem darbiniekiem, jau 
otro gadu tika organizēts konkurss 
„Gada labākie sētnieki”, iesaistot 
iedzīvotājus, kuri varēja balsot par 
saviem favorītiem.

Gada trīs čaklākajiem darba da-
rītājiem pasniegti Atzinības raksti 
un ziedi no Ozolnieku novada do-
mes, kā arī naudas balva no SIA 
„Ozolnieku KSDU”. 1. vietas ieguvē-
ja jau divus gadus palika nepārspē-
ta – Ozolniekos dēvētais „Rūķītis” 
jeb Ruta Mitrofanova, kas apkopj 
Kastaņu ielas 4 un 6, kā arī Me-
liorācijas ielas 21 un 23 teritoriju. 
2. vietu pēc iedzīvotāju balsojuma 
ieguva Marija Mažula, kura uztur 
kārtību Saules ielas 9, kā arī Rīgas 
ielas 16 un 18 apkārtnē. Bet 3. vieta 
piešķirta sētniecei Intai Baibai, 
kura rūpējas par tīrību Parka ielā 
1 un 3, kā arī Meliorācijas ielas 
25 apkārtnē. Ziedus un atzinīgus 

vārdus svinīgajā pasākumā saņēma 
arī Alfrēds Dagilis, kurš apkopj 
Stadiona ielu 12 un Meliorācijas 
ielas 15 un 17 apkaimi, kā arī Maija 
Broka – Meliorācijas ielas 4, 6 un 8 
sētniece.

Iedzīvotāji raksta, ka Ruta Mit-
rofanova ir viņu mājas labais ga-
riņš, katru kaimiņu un mājdzīvnie-
ku pamana. No šīs čaklās sievietes 
katram būtu jāmācās sirds gudrība, 
ieinteresētība un pozitīvisms. Vēs-
tulēs sētniece dēvēta arī par „Mazo 
cinīti, kas gāž lielu vezumu”. 

Īpaša pateicība Rutai Mitrofanovai, 
Intai Baibai un Alfrēdam Dagilim 
par palīdzību un atbalstu, realizējot 
renovācijas projektu. No Branku 
ciema iedzīvotājiem pateicība 
sētniecei Gaļinai Beļājevai: „Nav bijis 
gadījums, kad darbs nebūtu padarīts. 
Atliek vien priecāties un novēlēt Gaļi-
nai darba sparu, veselību!” 

Zane Šauva, SIA ”Ozolnieku KSDU” 
Biroja administratore – personāla 

inspektore

SIA „Ozolnieku KSDU” apbalvo 
2013. gada čaklākos sētniekus

2013. GADA pAmAtbuDŽetA 
iZDevumu StruktūrA

52%  Izglītība

17% 
Teritoriju 
apsaimniekošana

17% - Sociālā 
aizsardzība

7% - Atpūta, 
kultūra, sports

5% - Vispārējie 
valdības dienesti

1% - Ekonomiskā 
darbība

1% - Sabiedriskā 
kārtība un drošība

5% - Vispārējie 
valdības dienesti

2014. GADA pAmAtbuDŽetA 
iZDevumu StruktūrA

45% - Izglītība

23% - Teritoriju 
apsaimniekošana

18% - Sociālā 
aizsardzība

7% - Atpūta, 
kultūra, sports

1% - Ekonomiskā 
darbība

1% - Sabiedriskā 
kārtība un drošība

kApitālo ieGulDīJumu SADAlīJumA 
plānS 2013. GADAm

47% - 
Iestāžu telpu 

remonts 

21% - Teritoriju 
labiekārtošana

14% - 
Nekustamais 

īpašums

11% - 
Komunikācijas

7% - Ceļi, ielas

Kapitālajā remontā un 
rekonstrukcijās 2014 gadā 
paredzēts iztērēt EUR 2 128 017 

kApitālo ieGulDīJumu 
SADAlīJumA plānS 2014. GADAm

54% - Ceļi, ielas

15% - Iestāžu 
telpu remonts 

15% - Ēkas
6% - 

Komunikācijas

5% - Nekustamais 
īpašums

EUR 11 210 249 apmērā, kas ir 
par 6% jeb EUR 663 677 vairāk 
kā pagājušajā gadā, starpību se-
dzot ar Valsts kases aizdevumu. 
Sīkāku informāciju par Ozol-
nieku novada pašvaldības 2014. 
gada budžetu iespējams lasīt  
www.ozolnieki.lv – sadaļā Pār-
valde.  

N.p.k.

2.1.24.
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7.1.
7.1.1.
7.1.2.
7.2.
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Pakalpo-
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sniedzējs
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No
01.01.2014. 
Cena ar PVN, 
EUR
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26,00
34,00
26,00
15,00
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Maksas pakalpojuma veids

Novusa zāles īre (Zāle ar 
10 galdiem + mazie kauliņi)
Maksa par telpu nomu SAC " Zemgale" :
Lielā zāle:
ja dalībnieku skaits nepārsniedz 100
ja dalībnieku skaits pārsniedz 100
Mazā zāle
Foajē

5% - Teritoriju 
labiekārtošana
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„Barikāžu 
laiks ir vēstu-
risks apzīmē-
jums atjau-
notās Latvijas 
Republikas 
aizsardzības 
pasākumiem 
1991. gada 
janvārī, kas 
tika organi-
zēti Rīgā un 
citās Latvijas 
pilsētās. Bari-
kāžu aizstāvju 
nevardarbīgā 
pretošanās 
deva pretspa-
ru OMON specvienībām,” atceras 
vēsturnieks Andris Tomašūns.

„Svarīgi neaizmirst un atcerēties 
tā laika notikumus - gan pašiem ba-
rikāžu notikumu dalībniekiem, gan 
jaunajai paaudzei,” pārliecināts tā 
laika notikumu dalībnieks Guntis 
Rozītis.

Ozolnieku vidusskolas sporta 
laukumā notika Jaunsargu pulciņa 
organizētā šķēršļu josla par godu 
barikāžu atceres dienai. Šajā pa-
sākumā piedalījās 5. līdz 12. klašu 
skolēni, kuri pasākumā gan aktīvi 
izkustējās sacensībās, gan iepazina 
Zemessardzes 52. kājnieku batal-
jona atvesto kaujas ekipējumu. Va-
karpusē tika iedegts atmiņu uguns-
kurs pie Ozolnieku Tautas nama. 

„Sākumā braucām uz piemiņas 
brīžiem Rīgā, taču pirms vairākiem 
gadiem sapratām, ka atceres pa-
sākumi jāorganizē Ozolniekos, lai 
cilvēkiem ērti nokļūt un ikviens var 
piedalīties,” stāsta tradīcijas iedibi-
nātajs Māris Ainārs.

Ēriks Grinevics, Ozolnieku nova-
da Jaunsargu instruktors, uzskata: 

„Tas ir pareizs solis, ka Jaunsargi 
un Zemessardze vairākas reizes 
gadā organizē pasākumus skolu 
jauniešiem. Tie ir būtiski abu orga-
nizāciju tēla veidošanai, kā arī dzīvs 
un atraktīvs veids, kā jauniešiem 
sniegt priekšstatu par abu formē-
jumu piedāvātajām iespējām un 
aktivitātēm, mudinot iesaistītes to 
darbībā. Prieks, ka varu viņus izvest 
ārpus virtuālās vides un rosināt iz-
ziņas procesu praktiski darbojoties. 
Puišiem svarīgākais ir paturēt rokās 
ieročus, darboties ar tiem, bet mei-
tenēm patīk ietērpties kaujas ekipē-
jumā.”

„Par šiem notikumiem zinājām 
no vēstures stundām un tuvinieku 
atmiņu stāstījumiem. Tagad, no-
saluši un grūtu sķēršļu joslu pār-
varējuši, stāvam pie ugunskura un 
saprotam, cik skarbos ziemas aps-
tākļos viss notika toreiz. Tas liek 
pārdomāt un novērtēt vecāku un 
vecvecāku drosmi, iestājoties par 
savu dzimteni,” izjūtās dalās skolu 
jaunieši.

Solvita Cukere

Pirmais bundzinieku - trom-
petistu festivāls, ko pēc Salgales 
Mūzikas skolas skolotāja Kārļa 
Venskus iniciatīvas organizēja 
Ozolnieku Mūzikas skola, notika 
2009. gadā Ozolniekos. Pasāku-
mā piedalījās abu Ozolnieku no-
vada Mūzikas skolu un Jelgavas 
Mūzikas vidusskolas Elejas un 
Zaļenieku mācību punktu au-
dzēkņi, kur tolaik strādāja skolo-
tājs. 

Otrais festivāls 2010. gadā 
pieskandināja Zaļenieku Tautas 
namu un dalībniekiem pievieno-
jās arī Jelgavas Mūzikas vidus-
skolas audzēkņi. Viņu skolotājs 
Gundars Lintiņš, kurš šobrīd ir 
slavenākais bundzinieks Latvijā, 
ir Kārļa Venskus absolvents.

Kārļa ideja bija festivāla norisi 
papapildināt ar nelielu „konkur-
siņu”, lai piešķirtu lielāku azartu 
jaunajiem censoņiem. Pirmajā 
festivālā tas bija gammu kon-
kurss, bet otrajā - etīžu konkurss. 
Festivāla koncertus noslēdza da-
lībnieku apvienotais orķestris, 
atskaņojot populārus skaņdarbus 
Kārļa aranžējumā.

2012. gada nogalē skolotājs 
aizgāja mūžībā, bet viņa rado-
šais gars joprojām jūtams Sal-
gales Mūzikas un mākslas skolā 
(MMS), kur pie sienām ir viņa 
gatavotie spoguļi un nošu pultis. 
Viņa klases durvis kopš 2013. 
gada 28. janvāra - Kārļa vārda 
dienas koncerta - rotā piemiņas 
plāksne.

Kārļa Venskus festivāla ide-
ja turpinās - 1. februārī Salgales 
MMS skolā jau trešo reizi „rībi-
nās” un „taurēs”. Direktora viet-
nieces Andas Silgailes aicināti 
tiksies Ozolnieku un kaimiņnova-
du jaunie mūziķi! Lai rīb!

Dina tauriņa, Ozolnieku MS un Salga-
les MMS direktore

izglītībalaika zīmes

Silda barikāžu atceres 
ugunskuri

Kārļa Venskus iesāktais turpinās

Lai motivētu Ozolnieku vidus-
skolas skolēnus gūt augstākus 
sasniegumus mācībās, veicinātu 
aktīvāku līdzdalību sabiedriskajā 
dzīvē un motivētu skolēnus tur-
pināt mācības vidusskolā, Ozol-
nieku novada dome 2013. gada 
septembra sēdē nolēma piešķirt 
stipendijas Ozolnieku vidussko-
las 10.-12. klašu labākajiem sko-
lēniem.

Janvārī Ozolnieku novada do-
mes Izglītības, kultūras un ve-
selīga dzīves veida veicināšanas 
komiteja ir pieņēmusi lēmumu 
piešķirt stipendijas divām Ozol-
nieku vidusskolas skolniecēm, 
kuras atbilst nolikumā minēta-
jiem kritērijiem: 10.a klases skol-

niecei Endijai Tupurītei un 12.a 
klases skolniecei Agnijai Melde-
rei. Apsveicam pirmās stipendi-
ātes Ozolnieku novadā! 

„Vienas stipendijas apjoms 
katrā mācību gada mēnesī (9 
mēneši) vienam stipendiātam ir 
30 EUR. Stipendiju var saņemt 
skolēni, kuru mācību sasniegu-
mu vidējais vērtējums semestrī ir 
vismaz 8 balles, un nevienā mā-
cību priekšmetā tas nedrīkst būt 
zemāks par 7 ballēm. Tiek ņem-
ta vērā arī stipendiāta līdzdalība 
starp novadu un valsts mēroga 
pasākumos, aktivitātes sabied-
riskajā dzīvē. Stipendija tiek pie-
šķirta, balstoties uz iepriekšējā 
mācību semestra rezultātiem. 

Gaidām arī jaunus stipendiātus. 
Mēs priecāsimies par katru uz sa-
sniegumiem motivētu jaunieti!” 
jauniešus mudina Izglītības no-
daļas vadītājs Uldis Gāle.

Endija Tupurīte: ”Es biju in-
formēta par iespēju saņemt šo sti-
pendiju. Tas bija stimuls saņem-
ties un to iegūt. Zinu, ka vēl daži 
varētu pretendēt uz šo naudiņu, 
bet viņus „iegāž” kāds atsevišķs 
mācību priekšmets, kurš nepa-
dodas. Ja piedomā un saņemas, 
tad visu var izdarīt. Ārpus skolas 
pietiek laika arī mūzikas skolas 
nodarbībām ģitāras spēlē. Pagā-
jušogad bija grūtāk mācībās, jo 
vienlaikus bija gala pārbaudījumi 
arī mūzikas skolā. Katram pašam 
ir sevi jāmotivē!”

Agnija Meldere: ”Kad uzzināju 
par šo iespēju, radās iekšējs spēks 
tiekties uz rezultātu. Tāpat labi 
mācījos, bet stipendija noteikti ir 
papildu stimuls. Lai gan citi saka, 
ka nauda nav liela, tomēr, sum-
mējoties pa mēnešiem, tas nav 
maz. Vēl darbojos Skolēnu domē 
un dziedu korī. Visu var apvienot. 
Lai gan stipendijas saņemšanai ir 
izvirzīti augsti kritēriji, tomēr tie 
ir sasniedzami. Jābūt mērķtiecī-
giem!”

Solvita Cukere

Divām vidusskolniecēm piešķirtas stipendijas

Pieminot Pirmā pasaules kara 
Ziemassvētku kauju 97. gada-
dienu un kaujās kritušos latvie-
šu strēlniekus, Jelgavas novada 
pašvaldība sadarbībā ar Babītes 
novadu, Jelgavas pilsētas pašval-
dību, Latvijas Kara muzeju un Ze-
messardzes 52. kājnieku bataljonu 
11. janvārī jau 27. reizi organizēja 
Ziemassvētku kauju atceres pasā-
kumu, kur demonstrēja latviešu 
strēlnieku sadursmi ar vācu ka-
ravīriem Ložmetējkalnā.

Šajā dienā svinīgo solījumu 
Babītes novada Antiņu kapsētā, 
godinot latviešu strēlnieku pie-
miņu, nodeva arī 92 jaunsargi. 
Kā informēja Zemessardzes 52. 
kājnieku bataljona komandieris 
Ilmārs Džeņevs: ”Svinīgo solī-
jumu, iestājoties Jaunsargos, 
nodeva 30 Jelgavas jaunieši, 7 
Ozolnieku novada jaunieši un 57 
Jelgavas novada jaunieši. Priecē 
ievērojamais Jaunsargu skaita 
pieaugums. Pērn tie bija 28 jau-
nieši, šogad jau 92.” 

Ziemassvētku kauju piemiņas 
pasākumi norisinājās to vēstu-
riskajā norises vietā – Ložme-
tējkalnā un Valgundes pagasta 
„Mangaļos”, kur mūsdienās ir 
atjaunota daļa no senās nocieti-
nājumu sistēmas. Jauniešus un 
ģimenes ar bērniem piesaistīja 
kaujas ekipējuma demonstrēju-
mi, ekspozīcijas Ziemassvētku 
kauju muzejā. Guntis Rozītis at-
klāj: ”Ļoti priecājos par jaunie-
šiem. Labi, ka viņi var gūt dzīvu 
interesi par tā laika notikumiem 
caur reālu darbošanos nometnē. 
Pasākums man šķiet interesanti 
noorganizēts, it īpaši iespaidīgais 
kauju demonstrējums.”

Biedrības „Latviešu karavīrs” 
vadītājs Normunds Jērums stās-

ta: „Biedrībā ar militāro notikumu 
rekonstrukciju darbojas dalībnie-
ki no dažādām Latvijas vietām, 
tostarp arī vīri no Ozolnieku no-
vada. Svarīgi, lai jaunieši zinātu 
Latvijas vēsturi, cienītu senču gai-
tas un tādējādi iemīlētu dzimteni. 
Šodien svarīgi jaunajai paaudzei 
atgādināt, ka latvieši visos laikos 
bijuši drosmīgi un izcili karavīri. 
Patriotisma audzināšana jaunatnē 
šodien ir ļoti svarīga.”

„Ziemassvētku kauju atceres 
pasākums šogad ir īpašs, jo aprit 
tieši 100 gadi kopš Pirmā pasaules 
kara sākuma,” uzsver pasākuma 
organizatori -  Jelgavas novada 
pašvaldības Kultūras nodaļa. Trīs 
dienas Ložmetējkalnā norisinājās 
arī jaunsargu, skautu un gaidu ko-
pīgā ziemas nometne, kurā pieda-
lās jaunieši no visas Latvijas.

„Par godu simtgades atcerei uz 
pasākumu bija aicināti un ieradās 
arī 22 valstu vēstnieki un militā-
rie atašeji. Tādējādi parādām citu 
valstu pārstāvjiem, ka mēs cienām 
savas tautas vēsturi un caur to mūs 
cienīs arī citi,” uzsver aizsardzības 
ministrs Artis Pabriks.

„Ir redzams, ka interesentu 
pulks ar katru gadu tikai pieaug. 
Uz pasākumiem ierodas gan vēs-
tures entuziasti, gan patriotiski 
noskaņoti cilvēki, gan arī ģime-
nes ar bērniem. Nākamgad plā-
nojam arī plašāku performanci 
ar šaušanu. Prieks, ka jaunieši 
turpina labās tradīcijas,” ar gan-
darījumu atzīmēja Artis Pabriks.

Piemiņas dienas vakarā tika 
iedegti atmiņu ugunskuri Lož-
metējkalnā, vienkopus pulcējot 
dalībniekus uz kopīgu sadrau-
dzības laiku, tējas baudīšanu un 
patriotiskām dziesmām.

Solvita Cukere

Augkopības eksperti un uzrunā-
tie Ozolnieku novada zemnieki in-
formē, ka ziemāju – graudaugu un 
rapša – sējumi Zemgales pusē šo-
brīd ir labā stāvoklī. Ilgajā rudens - 
ziemas pārejas periodā vēlie sējumi 
varēja labi attīstīties un iesakņoties. 
Bet janvāra vidū, iestājoties ziemas 
laika apstākļiem, sniegs uzkrita uz 
mēreni sasalušas zemes. 

 „Aizvadītā gada rudens lauk-
saimniekiem bija ļoti labvēlīgs lai-
cīgai ziemāju sējai. Tas deva iespēju 
sējumiem sagatavoties - uzkrāt ba-
rības vielas pirms gaidāmās ziemas. 
Šobrīd prognozēt rudenī gaidāmās 
ražas nav iespējams, bet cerība uz 
labu ražu mums visiem ir,” spriež 

Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centra (LLKC) 
eksperts Oskars Balodis.

Ozolnieku novada Salgales 
pagasta “Lazdiņu” saimniece, 
agronome Dagnija Hincen-
berga vērtē: ” Vēlie sējumi ir pagu-
vuši labi attīstīties. Vispirms zeme 
sasala, un tad uzkrita neliels sniegs. 
Šobrīd audzējam arī piemērotas 
šķirnes, kurām sals līdz mīnus 20 
grādiem nekaitē. Man kā agrono-
mei nepatiktu, ja pēc ilgstoša lie-
tus un mitruma uznāktu liels sals 
un temperatūra pazeminātos zem 
mīnus 25 grādiem. Februārī un 
martā riska faktori varētu būt ilgs-
tošs kailsals vai ledus vāku veido-

šanās uz laukiem. Visu parādīs 
turpmākie ziemas mēneši līdz 
aprīlim, kad varēsim spriest, kā 
lauki pārziemojuši.”

Arī ziemas rapšu lauki visā 
Latvijā ziemas apstākļiem saga-
tavojušies labi – rapšu rozetei 
ir pietiekams lapu skaits, kā arī 
labi attīstīta sakņu sistēma. To-
mēr, līdzīgi kā graudaugu ziemā-
jiem, atsevišķās vietās rapsis jau ir 
nedaudz pāraudzis. 

«Ķoču» saimnieks Uģis 
Cēbers Ozolnieku novada Salgales 
pagastā audzē gan graudaugus, 
gan rapsi: „Gan graudaugu ziemā-
jiem, gan rapsim rudens pusē esam 
ielikuši labu pamatu ražām. Bet 

prognozēt ražas līmeni varēsim, 
pavasarī atjaunojoties veģetācijai. 
2000. gadā novēroju, ka 10. janvārī 
bija plus 7 grādi, sekoja auksta un 
dziļa ziema februārī un martā, bet 
raža togad bija laba. Sējumi ir dro-
šībā, un gaidīsim pavasari.”

Solvita Cukere un oskars balodis, 
LLKC Augkopības nodaļas vadītājs

Janvāra beigās Ozolnieku vi-
dusskolā norisinājās ikgadējā 
projektu nedēļa. 1. līdz 8. klašu 
audzēkņi veica ietilpīgus un nozī-
mīgus darbus, savstarpēji sadar-
bojoties, 10. un 11. klašu skolēni 
veidoja zinātniski pētnieciskos 
darbus, savukārt 9.un 12.klašu 
skolēni gatavojas eksāmeniem.

Sākumskola svinēja pirmklas-
nieku „Burtu svētkus”, kamēr 2. 
klases no dažādiem aspektiem pē-
tīja dārzeņus, gatavoja ēdienu un 
devās mācību ekskursijā. 3. klases 
skolotāju pavadībā radīja un izmē-
ģināja spēles, ko izmantot mācībās. 

Vecākie sākumskolas skolēni 
iepazīstināja ar saviem vaļasprie-
kiem. Projekta „Tā mēs veidojam 
Latviju” ietvaros 5.a un 5.b klases 
padziļināti pētīja latviešu folklo-
ras dažādus aspektus un rakstīja 
brīnumu pasakas, ko apkopoja 
grāmatā. 

5. klašu audzinātājas Ance Jaks 
un Kristīne Bolšteine uzskata: 
„Bērniem jāmācās izprast latviskās 
vērtības un tradīcijas caur sajūtām 
un darbību. Esam lepnas ar savu 
skolēnu paveikto – pašu saraks-
tītu un noformētu grāmatu, ko 
ikvienam interesentam iespējams 
apskatīt un izlasīt Ozolnieku vidus-
skolas bibliotēkā.”

Patriotisko tēmu savā projektā 
aizskāra arī 8.a klases skolēni, kuri 
veidoja sienas gleznojumu latvis-
kās noskaņās. Skolēni uzskata, ka 
radīt ko paliekošu un citiem redza-
mu ir daudz lielāka atbildība, taču 
tai pašā laikā arī gandarījums par 
paveikto.

Savukārt vairāk nekā 40 no 7. 
klašu skolēniem iesaistījās brīvprā-
tīgajā darbā dzīvnieku kopšanā Jel-
gavas dzīvnieku patversmē.

Taču 6. klašu skolēniem pro-
jektu nedēļā bija ne tikai jāiz-
veido pilnvērtīgs un kvalitatīvs 
ekskursijas maršruts, bet 28. 
janvārī viņi arī kārtoja Valsts di-
agnostikas darba latviešu valodā 
mutvārdu daļu, kur stāstīja par 
savām mīļākajām grāmatām. 

Šīs dienas Ozolnieku vidus-
skolā aizritēja lielā rosībā, laužot 
pastāvošos stereotipus par pro-
jektu nedēļu kā atpūtu piecu die-
nu garumā. Skolēni izmēģināja 
savus spēkus dažādās jomās un 
procesos, un ar sasniegto rezultā-
tu lepojas gan viņi paši, gan sko-
lotāji un vecāki.

Solvita Cukere un Ance Jaks, 
Ozolnieku vidusskolas skolotāja

„Dzīvās vēstures” 
stundas Ložmetējkalnā

Ziemāju sējumi šobrīd ir drošībā

No dārzeņu 
pētniecības līdz 
latviskam sienas 
gleznojumam
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„Poliurs/Ozolnieki” volejbolisti 
veiksmīgi sākuši Jauno gadu

“Schenker” volejbola līgas šī gada 
pirmajā spēlē, trijos setos uzvarot 
Daugavpils universitātes komandu, 

„Poliurs/Ozolnieki” pa-
kāpās uz septīto vietu 
kopvērtējumā. „Šī ir go-
dīgā cīņā gūta uzvara pār 
spēcīgu pretinieku, kura 
sastāvā kopš jaunā gada 
spēlē no “Poliurs/Ozol-
nieki” komandas aizgāju-
šais Ēriks Baiks,” piezīmē 
komandas treneris Valdis 
Bērziņš.

Šī spēle «Poliuram» 
bija septītā skaistā uzva-
ra sezonā, kas «Poliurs/

Ozolnieki» komandai pavērusi 
labas iespējas arī kopvērtējuma 
noslēgumā apsteigt «Biolars/Jelga-
va» komandu, kas ļautu iegūt sava 
laukuma priekšrocības Latvijas 

čempionāta izslēgšanas spēlēs. 
Ar «Poliurs/Ozolnieki» uzvaru 

ir aizvadīta arī pamatturnīra pēdējā 
spēle pret pēdējās vietas īpašnie-
ci «Danpower Voru» Tallinā. Pēc 
spēkošanās Igaunijā ir noslēgušās 
pirmā apļa spēles. 

“Schenker” līgā aizvadītajās 
pēdējās pamatturnīra spēles RTU/
Robežsardze savā laukumā ar 3-0 
pārspēja Rakveres komandu, Po-
liurs/Ozolnieki izbraukumā ar 3-0 
uzvarēja „Danpower Voru”, bet 
Daugavpils Universitāte viesos ar 
0-3 piekāpās Bigbank Tartu. Igau-
nijas komandu savstarpējā spēlē 
Selver Tallinn ar 3-1 uzvarēja Pēr-
navas volejbolistus. Drīz zināsim 
labāko komandu astotnieku.

Solvita Cukere

kultūra spOrts

Senioru deju kopa „Ozol-
nieki” kopā ar pieredzē-
jušo deju pedagoģi Mārīti 
Skrindu drīz ievirpuļos 
savas darbības ceturtajā 
gadu desmitā. 

Kamēr iepriekšējā paaudzes vēl 
dzīvoja lielā ģimenes lokā, bija ie-
saistītas ikdienas dzīvē un ģimenes 
svētkos, bija pašsaprotami, ka arī 
vecāki cilvēki dejoja līdzās jauna-
jiem. Laiki mainījušies un ļauj se-
nioriem izpausties jaunās formās. 

„Deju kopa „Ozolnieki” ar savu 
sniegumu apliecina, ka kolektīvā 
mājo sirsnība, labestība un dejot-
prieks. Svarīgi, lai starp dejotājiem 
uz skatuves un skatītājiem zālē 
veidojas abpusēja sapratne. Mēs 
uzrunājam skatītājus dejas valodā- 
mīlam un dzīvojam, sasmīdinam, 
aicinam domāt un ļaujam arī at-
pūsties,” izjūtās dalās kolektīva va-
dītāja Mārīte Skrinda, kura kopā ar 
kolektīvu ir vairāk nekā 20 gadus.

„Deja– tā ir atslodze no ikdienas 
darbiem, satikšanās ar vienādi do-
mājošiem un, protams, darbs, bet 
patīkams. Mēs esam garā jauni un 
priecīgi, mīlam dzīvi un deju! Mēs 
lepojamies ar savu vadītāju– Mārī-
ti, kura nupat saņēmusi Atzinības 

rakstu par augstu darba profesio-
nalitāti un kultūras tradīciju stipri-
nāšanu!” domā paši dejotāji.

Par tradīciju kļuvusi kolektī-
va līdzdalība Ozolnieku Tautas 
nama organizētajos pasākumos 
un labdarības koncerti sociālās 
aprūpes centros.

Deju kopa ir izveidojot biedrību 
SDK „Ozolnieki» un, piedaloties 
ELFLA projektu konkursā, saņēma 
finansējumu jaunu tautastērpu šū-
šanai. „Par finansiālu līdzdalību pa-
teicamies Ozolnieku novada domei, 
bet par sadarbību, paldies, Lauku 
atbalsta dienesta, Zemgales reģio-
nālajai lauksaimniecības pārvaldei 
un biedrībai „Lielupe”. Tautastērpu 
skatē, starp vairāk nekā 100 pieteik-
tajiem kolektīviem, mēs ieguvām 2. 
vietu,” priecājas dejotāji.

Kolektīva vidējais vecums ir 56 gadi 
un tas piedalījies septiņos Vispārējos 
latviešu Dziesmu un Deju svētkos. 
Dejotājs Jānis Čevers: „Mēs esam īpa-
ši- katrs atsevišķi un visi kopā! Prieks 
ir dāvāt skatītājiem daļiņu no sevis. 
Mēs pasteidzinām ikdienas darbus, 
lai sanāktu kopā, sadejotu koncertos 
un svētkos, jo tā mēs palīdzam sev un 
rūpējamies par citiem, dāvājot sirds 
siltumu un cilvēcību.” 

Solvita Cukere un Jānis Čevers deju 
kopas “Ozolnieki” dejotājs

Seniori laižas dančos

8. februārī plkst. 18.00 
Ozolnieku Tautas namā 
notiks lielkoncerts „Tauta 
Eduarda Rozenštrauha 
piemiņai”, kas veltīts 
dziesminieka 95 gadu 
jubilejai.

Spilgtā atmiņā saglabājies 
mūsu tautas trešās Atmodas 
dziesmotais laiks, kad beidzot 
tauta līksmi un brīvi varēja dzie-
dāt leģendārā dziesminieka Edu-
arda Rozenštrauha melodiskās, 
jau vairāku paaudžu tautā iemīļo-
tās dziesmas.

Nav iespējams atdalīt visas lat-
viešu tautas Atmodas laika vētrai-
nos notikumus no viņa dziesmām, 
kuras, rokās sadevušies, dziedāja 
jauni un veci gan Baltijas ceļā, gan 

Barikāžu laikā Vecrīgā, Zaķu salā 
pie TV torņa ēkas un citviet.

„Zilais lakatiņš,” „Vecpiebalgas 
ūdensrozes”, “Vecās likteņdzir-
nas”, “Jaunība” un citas tautā mīlē-
tas dziesmas skanēja it visur, stipri-
not, saviļņojot un ielīksmojot.

Indra Lintiņa – Lučka par šo 
periodu un sadarbību ar leģen-
dāro komponistu dāvāja atmiņu 
grāmatu „Jasmīn baltais, mana 
mūža... Latvijas dziedātājas lik-
teņstāsts”. Bet pagājušā gada 
Dzejas dienās Rīgā, Kr. Barona 
muzejā pulcējās dzejas draugi, lai 
pieminētu un godinātu Eduardu 
Rozenštrauhu 95. jubilejā. Patei-
coties dalībnieku vairāku mēnešu 
ilgam un mērķtiecīgajam darbam, 
ir tapis lielkoncerts „Tauta Edu-
arda Rozenštrauha piemiņai”. 
Koncerta programma balstīta 

dzejnieku veltīju-
mos, nebaidoties arī 
ironiski pasmieties 
gan par sevi, gan da-
žādiem mūsu valsts 
un dzīves kurioziem, 
tajā pašā laikā veltot 
vissirsnīgākos vārdus 
Latvijai, mātei un 
mīlestībai. Koncerta 
programmu caurvīs 
Indras Lintiņas - Lu-
čkas un Eduarda Ro-
zenštrauha dziesmas 
- gan tautai zināmās, 
gan maz dzirdētas -, 
lai, kavējoties sirs-
nīgās atmiņās, sa-
dziedātos ar visiem 
klātesošiem. Kon-
certa rīkotāji sola arī 
jaukus pārsteiguma 
brīžus.

Solvita Cukere

Eduarda 
Rozenštrauha 
piemiņas koncerts

Kāzu un portretu fotogrāfs Kris-
taps Hercs patīkami pārsteidzis 
foto mākslas cienītājus ar neparas-
tiem mežonīgas dabas skatiem, kas 
tapuši ceļojuma laikā Amerikas Sa-
vienotajās Valstīs (ASV).

Jelgavnieka Kristapa Herca pir-
mā personālizstāde vispirms bija 
skatāma Rīgā, bet līdz 14. februārim 
ikviens to var aplūkot Ozolnieku 
Tautas namā. „Fotografēšanai pie-
vērsos pirms astoņiem gadiem, bet 
šī būs mana piektā kāzu fotogrāfa 
sezona. Ar bildēšanu dažādos pasā-

kumos aizrāvos jau skolas laikā, tad 
maz pamazām mani draugi sāka 
aicināt iemūžināt dažādu notiku-
mus,” stāsta Kristaps.

18 izstādes darbi ar kopējo no-
saukumu „Ko es redzēju Amerikas 
Rietumkrastā” aptver divus ASV 
štatus – Kaliforniju un Arizonu. Iz-
stādē dominē foto zibšņi, kas tapuši 
Yosemite Nacionālajā parkā.

Jaunais fotogrāfs dalās ceļojuma 
iespaidos: „Noslēdzot kāzu fotogra-
fēšanas sezonu, vēlējos atpūsties un 
izvēlējos tālu ceļojuma galamērķi. 

Amerika mani vienmēr ir saistījusi 
tās iespaidīgo dabasskatu dēļ. ASV 
pavadīju kopumā sešas nedēļas 2012. 
gada nogalē. Līdz ar to bildēs rude-
nīgi skati mijas ar apsnigušām aina-
vām. Fotografēju trīs nedēļas pilnīgā 
vienatnē. Mans mērķis bija iemūži-
nāt Amerikas dabu, tāpēc tās lielajās 
pilsētās- Sanfrancisko, Santa Barbarā 
un Losandželosā- uzturējos tikai 
caurbraucot. Tā man bija neparasta 
un nebijusi fotografēšanas pieredze. 
Amerika mani fascinē- došos turp 
vēl.” Solvita Cukere

Amerikas dabas mežonīgais valdzinājums fotogrāfijās

„Poliurs/Ozolnieki” volejbolisti 
veiksmīgi sākuši jauno gadu

Ozolnieku Sporta centrā norisi-
nājās trešais bērnu karatē čempio-
nāts „Ozolnieki 2014”. Sacensības 
piedalījās 150 zēni un meitenes no 
10 dažādiem Latvijas un Igaunijas 
cīņu sporta kluba. 

Karatisti sīvi cīnījās par čem-
piona titulu piecās individuālajās 
un divās komandu disciplīnās. Da-
lībnieku skaits ir divkāršojies, kas 
pierāda šī sporta veida sacensību 
augošo popularitāti. Bērni sacentās 
par medaļām kata, sumo un kumite 
disciplīnās.

Ozolnieku novada Ānes spor-
ta kompleksa «Mālzeme» karatē 
treneris Sergejs Fomenko stāsta: 
„Atklātajā bērnu karatē čempio-
nātā „Ozolnieki 2014” piedalījās 
pieci jaunie sportisti no Ānes. Jau-
nieši trenējušies trīs mēnešus, bet 
pirmajās sacensībās labi rezultāti. 

Katrs aizvadīja vismaz trīs cīņas. 
Bija arī uztraukums, jo cīnījās ar 
pieredzējušiem pretiniekiem.”

 „Mālzemē” trīs reizes nedēļā tre-
nējas 15 jaunieši vecumā no 5 līdz 
18 gadiem, tostarp arī meitenes. 
Pirmajās sacensībās bērni guvuši 
vērtīgu pieredzi, tuvāk iepazinuši 
dažādas sacensību disciplīnas, sa-
jutuši cīņas garšu un nostiprinājuši 
iegūtās zināšanas karatē. 

Treneris uzsver: „Izšķiroši sva-
rīga ir bērnu vecāku klātbūtne un 
atbalsts sacensībās. Pamanīju pie 
kā treniņos būs turpmāk jāstrādā. 

Sasniegtie rezultāti palīdzējuši Igo-
ram Fomenko kļūt par kandidātu, 
lai februārī pārstāvētu Ozolnieku 
novadu Latvijas čempionātā ka-
ratē. Ozolnieku novada bērni var 
trenēties un sacensībās piedalīties 
bez maksas. Tas neprasa ģimenēm 
papildu izdevumus, lai bērni būtu 
brīvajā laikā nodarbināti, labā fizis-
kā formā un disciplinēti. Tas ir lie-
lisks līdzeklis pašaizsardzības spēju 
izveidošanai.”

„Sacensības noritēja veiksmīgi 
un ar sportisku azartu. Visi dalīb-
nieki saņēma piemiņas diplomus, 
bet uzvarētāji – medaļas. Pirmo 
vietu ieguvēji dažādās kategorijās 
saņēma kausus un balvas no turnī-
ra atbalstītājiem,” informē sacen-
sību organizators, Jelgavas kluba 
«VITUS» treneris Vitālijs Mišins. 

Solvita Cukere

Čempionātā debitē „Mālzemes” 
karatisti

Februāris – 
novusa 
mēnesis

Janvārī aizsācies Latvijas novusa 
virslīgas čempionāta  1. posms.   
11. janvārī Ozolniekos ieradās 
iepriekšējā gada valsts čempioni  
– „Valmieras” komanda,  „Lejas-
kurzemes Sports” no Liepājas un 
„Klondaika” no Talsiem.

Ozolnieku novada komandas 
lielmeistari - Gunārs Balodis, Edgars 
Vītiņš, Mārtiņš Veilands, Harijs 
Dauburs, Oskars Priede, Ilgvars 
Pētersons, Dainis un Miks Ulbini 
sākotnēji juta satraukumu par to, 
kā būs spēlēt Virslīgā. Pirmā spēļu 
līga veiksmīgi aizvadīta, bet Virslīgā 
pretī stāsies labākie no labākajiem 
novusa lielmeistariem Latvijā.

Pirmajā kārtā mūsu novadnie-
ku pretinieks bija „Lejaskurzemes 
Sports”. Satraukums, uzsākot 
spēli, pazuda un, gūstot punktu pa 
punktam, gaidītā uzvara rokā ar 
rezultātu 28:22. Otrajā spēles kārtā 
ar „Klondaiku” seko atslābums un 
rezultātā jāpiedzīvo zaudējums. Tre-
šajā kārtā pretinieks ir „Valmieras” 
komanda. Pirmajās četrās kārtās 
„Ozolniekiem” pārspēks, bet pēdējā  
kārtā čempioni panāk neizšķirtu 
25:25, kāpinot spēles azartu un 
spriedzi.

Seko papildus turnīrs, kur septi-
ņos setos pārliecinoši ar rezultātu 
8:2 uzvaru izcīna „Ozolnieki”. Lie-
lisks starts un cerības uz turp-
mākiem panākumiem. Komandai 
nākošie divi posmi būs izbraukumā 
uz Kuldīgu un Saldus pagastu. Cetur-
tais posms norisināsies 22. februārī 
Ozolniekos, kur ieradīsies Naukšē-
nu novada, Ventspils un Tukuma 
komandas. Čempionāta noslēguma 
posms 8. martā Daugavpilī. 

Sekojot mūsu lielmeistaru panā-
kumiem, 2. februārī plkst. 10.00 ai-
cinām Ozolnieku novada iedzīvotājus 
uz 5. spartakiādes novusa turnīru 
Ozolnieku Sporta centrā.

irēna leitēna, Ozolnieku Sporta 
centra direktora vietniece

Neraugoties uz bargo salu, 
gaisa temperatūru mīnus 14 
grādi un ūdens temperatūru 
0 grādi, pusnaktī no 18. uz 19. 
janvāri aptuveni 50 drosmi-
nieku iegremdējās Ozolnieku 
ezerā izcirstajā āliņģī, izbaudot 
ziemas peldes stimulējošo ie-
darbību. 

„Uz ziemas nakts peldi bija 
sabraukuši „roņi” no Ozolnie-
ku novada, Jelgavas, Rīgas un 
citām vietām. Lai izveidotu 
āliņģi, nācās pacīnīties ar 12 cm 
biezo ledus kārtu, bet kopīgiem 
spēkiem darbs tika paveikts. 
Bija arī divi drosminieki, kuri 

šajā naktī pirmo reizi ielīda 
āliņģī. Man peldēšanās cauru 
gadu jau kļuvusi ierasta lieta, 
kas norūda un stimulē,” stās-
ta „ronis” ar ilgu stāžu Gunārs 
Timmermanis.

Iegremdēšanos ledainajā 
āliņģī uz savas ādas izbaudī-
ja dažāda vecuma vīrieši un 
sievietes, kuri, spītējot salam, 
stāvēja rindā un cits citu uz-
mundrināja. Varošākie iegrem-
dēšanos veica pat vairākas rei-
zes. Pelde āliņģī turpinājās arī 
nākamajā dienā.

Solvita Cukere

„Ozolnieku roņu” pusnakts pelde āliņģī
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ziņojumu dēlis
Ozolnieku Tautas nams ielūdz

Atbalstīsim poliurs/ozolnieki komandu 
Schenker līgas spēlēs!

12.02. plkst. 19.00  Poliurs/Ozolnieki – Biolars/Jelgava 

FEBRUĀRī

Edgaru Dumpi
Staņislavu Juškeviču
Ināru Ķeiri
Jevdokiju Ščureviču
Āriju Pastori
Ņinu Anderšmiti
Eleonoru  Kravali

Lai siltas domas, 
Lai ziemā sniegs; 
Lai darbs, lai draugi, 
Un pa reizei prieks; 
Lai dvēsele var baltu domu dziju vīt, 
Lai atnāk viss, ko gribas sagaidīt!

Veru Brūveri
Rutu Gegžņu
Adolfīni Krišjāni
Elvīru Šteinerti
Ausmu Zaļaiskalnu
Tatjanu Simonaiti

Mīļi sveicam 
februāra  
jubilārus!

PASĀKUmI SAlGAlĒ fEBRUĀRī

       8. februārī Garozā, pakalpojumu centrā “EžI”.  

Aicinām ģimenes uz   radošo pēcpusdienu. 

No plkst.14.00 līdz 15.30 -  sveču liešana un 

apgleznošana, jaunrades iespējas  lieliem un maziem. 

Minēsim mīklas. Bibliotekā varēs piedalīties sveču izstādē.

Plkst. 16.00 - muzikāli literārs pasākums “ Kad svece deg...” 

Piedalās komponists Gundars Riekstiņš un dzejniece Aija 

Celma.Ieeja bez maksas.

      8. martā plkst. 17.00 aicinām uz Sieviešu dienai 

veltītu pasākumu Ānes kultūras namā. 

Uz pasākumu kursēs autobuss. 

Tālrunis informācijai 29109265- Anda Plikša

SEŠU lEKCIJU CIKlS, KAS PAlīDZĒS 
JUmS KļūT lAImīGĀKIEm:
„Gribasspēks” – lekcija divās daļās. Kā 
palikt pie savas izvēles, kā to paturēt un 
neļauties dažādiem kārdinājumiem.
6. februārī plkst. 18.30- Kā tas darbo-
jas? 
 20. februārī plkst. 18.30- Kā to attīstīt? 
„Attieksme un tās maiņa” – divās 
daļās. Nav svarīgi notikumi vai tava 
pagātne, bet tava attieksme pret to, kas 
ir noticis.
6. martā plkst. 18.30- Kāpēc 
attieksme ir tik varena? Kā to mainīt? 
20. martā plkst. 18.30- Piedošana, 
atlaišana, nepieķeršanās, pateicība. 
 27. martā plkst. 18.30 „Apzināt mirkli” 
– Spēja baudīt mirkli, nevērtējoša 
vērošana, imunitātes un reakcijas 
uzlabošana, apmierinātība ar dzīvi.
10. aprīlī plkst. 18.30 „laime kā 
prasme” – Laime ir iekšējs stāvoklis. 
Kā to apgūt un praktizēt.
Lektors - Ansis Jurģis Stabingis, 
sertificēts psihoterapeits, psihologs, 
Latvijas Psihoterapeitu biedrības pre-
zidents. Vairāk info: psih.lv  
Dalības maksa par lekciju: € 5.00 
Pieteikšanās līdz 5. februārim - 
tautasnams@ozolnieki.lv

8. februārī plkst. 18.00
LieLKoNcertS „tAutA eDuArDA 
rozeNštrAuhA PiemiņAi”.  
ieeja: € 4,00, pensionāriem € 3,00. 
Biļešu iepriekšpārdošana.

12. februārī plkst. 14.30 un 
13. februārī 13.30 Valmieras 
kinostudijas izrāde bērniem (4- 12 g.) 
“mADAGASKARA. SĀKUmS”. ieeja:
 € 2,50 Biļešu iepriekšpārdošana tN.
 masku konkurss ”mans mīļākais 
dzīvnieks zoodārzā”. Konkursa notei-
kumus skatīt www.ozolnieki.lv

Osvaldu Štrēmu- 90 gadu jubilejā

Deju skola “Kaprīze” piedāvā 
nodarbības Ozolniekos!

hiP hoP pirmklasniekiem
hiP hoP 8-11 gadi

hiP hoP 12 - 18 gadi
PiLAteS pieaugušajiem

StriP PLAStic pieaugušajiem

Sīkāka informācija 
un pieteikšanās:

20342139 (bērni, jaunieši)
27808138 (pieaugušie)

www.kaprize.lv

14. februārī plkst. 21.00 mīlESTīBAS 
DIENAS BAllE ar grupu „Tērvete”. 
Darbosies foto stūrītis, karsto siržu 
dāvināšana u.c. pārsteigumi. Galdiņu 
rezervēšana un biļešu iepriekš-
pārdošana tN līdz 12. februārim. 
ieeja: € 5,00 ieeja ar groziņiem!

21. februārī plkst. 18.00 foto konkur-
sa „Portrets” izstādes atklāšana un 
dalībnieku apbalvošana. 

22. februārī 16.00 Dokumentāla filma 
par ielu sporta un kultūras kustību 
Ghetto Games „Ghetto family” – 
vienlaicīgi 100 novados visā Latvijā. 
„Katram no mums ik rītu ir dotas divas 
izvēles: celties, lai piepildītu savus 
mērķus, vai noslinkot. Ghetto Games 
kustība ir par kaislību, kas motivē augt 
un cīnīties – dzīvot dzīvu dzīvi!” 
Ieeja: €1,50

1. martā plkst. 12.00 ozolnieku 
novada kultūras nodaļa ielūdz visas 
novada ģimenes uz  jestru brīvdabas 
ziemas pavadīšanas pasākumu Ānes 
ciematā pie kultūras nama 
„AUlĒKŠIEm mETENS SKRĒJA”. 
Latviešu Meteņa un krievu Masļeņicas 
tradīcijas savīsies jautrā svētku virpulī – 
ziemas prieku atrakcijas, masku 
darbnīcas, dziesmas, rotaļas un dejas, 
mielošanās ar pankūkām, karstu tēju un 
salmu lelles rituālā dedzināšana!
Aicinām ierasties svētkos ar maskām un 
plkst. 12.30 piedalīties „Ķekatu parādē”! 
Būs balvas! Būs slidkalniņš! 
Transports no Ozolnieku TN 11.40, no 
Branku pakalpojuma centra 11.45. 
Salgales iedzīvotājiem lūdzu sekot 
reklāmai! Pasākums bez maksas.

E-pasts: tautasnams@ozolnieki.lv. Biļešu 
iegāde TN otrajā stāvā direktores kabinetā 
P., O., T., C. 16.00 – 20.00.

aizsaulē  
aizgājuši

olga Āboliņa  1931
Lilija Berķe  1918
Staņislava caune  1928
Ausma Dreimane  1931
Laima inta Gramberga    1930
Staņislavs Gražuls  1930
Velta Jākobsone  1932
Alfrēds Lagzdiņš  1934
Aivars Ļeļevs  1962
zinaida Ļaha  1934
Anna Podžuka  1927
Žanis Polis  1927
marija ruskule  1965
Veronika Samuļonīte  1924
Silvija mirdza Strelkova  1939
Vanda šendraka  1938
Česlavs tarasjavičus  1948
Guntis Veide  1944
Vincs Višņausks  1938 

Seko latvijas atklātajam čempionātam 
hokejā oZo hallē!

16.02. plkst.15.45 Ozolnieki/Monarch vs HK HK Rīga/Prizma
22.02. plkst.15.30 Ozolnieki/Monarch vs HK HK Dinamo Juniors

eHl spēles oZo hallē
08.02. plkst. 11.15 EHL spēle HK Lūši vs HK Latvijas Gāze

 plkst.12.30 EHL spēle HK Olaine vs HK Mārels Būve
 plkst.13.45 EHL spēle HK Ozolnieki vs HK Open Credit

15.02.  plkst. 11.15 EHL spēle HK Lūši vs HK Open Credit
 plkst.12.30 EHL spēle HK Mītava vs HK Vilki
 plkst.13.45 EHL spēle HK Bauska vs HK Mārels Būve

17.02.  plkst.20.30  EHL spēle HK Zvaigznes vs HK Madara
20.02.  plkst.20.30  EHL spēle HK Bauska vs HK Open Credit
22.02.  plkst. 11.15 EHL spēle HK Lūši vs HK DAX Logistics

 plkst.12.30 EHL spēle HK Olaine  vs HK Vilki
 plkst.13.45 EHL spēle HK Ozolnieki vs HK Latvijas Gāze

9. februārī plkst. 17:00 – komēdija „Tā precas vecpuiši” pēc A. Čehova lugu
„Bildinājums” un „Lācis” motīviem. Izrādē piedalās aktieri- Zane Daudziņa, Ivars Puga, 

Juris Lisners un Indulis Smiltēns.   Ieeja EUR 3. 
22. februārī plkst. 17:00 – Vilces amatieru teātra izrāde: M.Zīverts „Sievasmāte”. 

Režisore Regīna Deksne.  Ieeja EUR 2. 
8. martā plkst. 17:00 – Sieviešu dienas svētku pasākums. Programmā- svētku koncerts ar 

deju kopas „Garroze” un Viļņa Salaka kvarteta dalību. Pasākumu vadīs Ainārs Ašaks. 
Noslēgumā balle grupas „Fortis” pavadījumā. Līdzi ņemt jautru noskaņojumu un groziņu. 

Ieeja EUR 3; pensionāriem – bez maksas.

februārī 


