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20. janvārī, pieminot pirms 25 
gadiem bojāgājušos un, atceroties 
trauksmainos Latvijas vēstures 
pavērsienus, uz atceres pasākumu, 
atmiņu stāstiem un dokumentālās 
filmas „ĪVĀNS” noskatīšanos Ozol-
nieku Tautas namā kuplā skaitā 
pulcējās trīs novadnieku paaudzes.

Vakara gaitā izvērtās sprai-
ga diskusija starp novadniekiem 
un Latvijas Tautas frontes pirmo 
priekšsēdētāju Daini Īvānu, kurš 
atbildēja uz klātesošo jautājumiem 
un aicināja mūs ikdienā nojaukt 
„barikādes” ne tikai sevī, bet arī 
starp varu un tautu, kas trau-

cē atgriezties pie tām 
garīgajām vērtībām, 

kas mums bija 
1991. gada janvārī. 
Politiķis, žurnā-
lists un Atmodas 
laika notikumu 
aktīvists dalījās 

personīgajā redzē-
jumā par 1991. gada 

norisēm toreiz un šo-
dien – pēc 25 gadiem: „1991. 

gada barikādes notika no 13. līdz 
27. janvārim. Barikādes tika celtas 
dienu pēc tam, kad padomju ar-
mijas daļas un speciālās nozīmes 
vienības uzbruka Viļņas televīzi-
jai, nogalinot 13 cilvēkus. Latvijā 
tā bija nevardarbīgās pretošanās 
izpausme, masveidīga gatavība aiz-
sargāties bez ieročiem. Mani toreiz 
pārsteidza Latvijas cilvēku mobi-
lizācijas gatavība. Neviens netika 
spiests doties uz barikādēm. Tā bija 
katra brīva izvēle. Janvāra barikāžu 
laiks bija brīdis, kad nācijas vairā-
kums izšķīrās par brīvību.”

„Dainis Īvāns bija trešās atmo-
das politiķis, kurš plašāku atpazīs-

tamību guva ar publikācijām pret 
Daugavpils HES celtniecību 1986. 
un 1987. gadā. 1988. gadā D. Īvāns 
iesaistījās Latvijas Tautas fron-
tes dibināšanas darba grupā, bet  
1. kongresā tika izvirzīts un ievēlēts 
par priekšsēdētāju divus termiņus 
pēc kārtas. 1990. gadā D.Īvānu 
ievēlēja Latvijas Augstākajā Pado-
mē, kur viņš ieņēma priekšsēdētā-
ja vietnieka amatu un balsojis par  
4. maija valsts Neatkarības atjau-
nošanas deklarāciju. Dainis Īvāns 
1991. gada 13. janvārī uzstājās ar 
aicinājumu Latvijas tautai rīkot 
barikādes valsts nozīmīgāko ob-
jektu aizsardzībai. Barikāžu laikā 
nosūtīts uz ārvalstīm ar uzdevumu 
pārstāvēt Latvijas likumīgi ievēlēto 
varu. 1991. gada nogalē viņš atstāj 
Augstākās Padomes deputāta ama-
tu un turpina darboties publicis-
tikā, 1994.gadā izdodot memuāru 
grāmatu „Gadījuma karakalps”,  
D. Īvāna nozīmīgumu trešajā atmo-
dā uzsver Aigars Stillers, Ozolnieku 
novada vēstures krājumu glabātājs. 

Pēc 25 gadiem barikāžu laiks turpina 
dzīvot tautas atmiņā

(turpinājums 3. lpp.)

12.janvārī Jelgavas Sv. Trīsvienī-
bas baznīcas torņa Konferenču zālē 
tika atklāta Jelgavas pilsētas, Jelga-
vas un Ozolnieku novadu jauniešu 
iniciatīva „Nacionālo dārgumu jaun-
atklāšana” ar mērķi aicināt skolēnus 
un citus interesentus iepazīt nacio-
nālās nozīmes objektus.

Gaidot Latvijas Republikas prok-
lamēšanas 100. gadadienu, mūsu 
puses jaunieši nolēmuši pasniegt 
dāvanu Latvijai – patriotisma laika 
kapsulu, kas tiks veidota trīs gadu 
garumā šīs iniciatīvas gaitā. Pat-
riotisma laika kapsula ar veltījumu 
Latvijai valsts simtgadē tiks nodota 
Latvijas Republikas prezidentam. 
Svinīgo pasākumu apmeklēja Zem-
gales jauniešu iniciatīvas patronese 
Valsts prezidenta kundze Iveta Vējo-
ne, aizbildņi: Ozolnieku novada do-
mes priekšsēdētājs Pēteris Veļeckis, 
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdē-
tājs Andris Rāviņs, Jelgavas novada 
domes priekšsēdētāja vietniece Ilze 
Vītola un pārstāvji no nacionālo dār-
gumu objektiem.

Pasākumā virsvēstnieki no Jel-
gavas pilsētas, Jelgavas novada 

un Ozolnieku novada parakstī-
ja Nacionālo dārgumu jaunat-
klāšanas sadarbības deklarāciju. 
Ozolnieku novada virsvēstniece, 
Ozolnieku novada skolēnu domju 
pārstāve Kristīne Dzene no Salgales 
pamatskolas: „Man ir darbīgs un 
zinātkārs raksturs, tāpēc pieņēmu 
šo jauno izaicinājumu iesaistīties 
projektā. Manuprāt, objektu apmek-
lējums ar tam sekojošu uzdevumu 
izpildi ir aizraujošs veids, kā skolu 
jauniešiem gūt pamatīgas un dziļas 
zināšanas. Esmu gandarīta, ka varu 
aicināt Ozolnieku novada skolēnus 
apmeklēt un iepazīt 20 nacionālo 
dārgumu objektus un ieteikt vietējās 
nozīmes objektus, tā popularizējot 
novadā esošās bagātības. Šobrīd no-
tiek projekta darba grupu sanāksmes 
kopā ar novada skolu pārstāvjiem. 
Priecē, ka skolu direktoru attiek-
sme ir pretimnākoša un noteik-
ti izvērsīsies spraigas sacensības 
starp klasēm objektu apmeklēšanā, 
vienlaikus sacenšoties par dažā-
dām balvām. Plašāka informācija 
par objektiem, pieteikšanās kārtību 
un veicamajiem uzdevumiem jau ir 

publicēta un pieejama mājas lapā 
www.nacionaliedargumi.lv.”

Līdz Latvijas simtgadei klašu 
kolektīvi, interešu grupas un ģi-
menes aicinātas apmeklēt 20 na-
cionālās nozīmes objektus Latvijā, 
lai vairotu piederību savai valstij 
un lepnumu par to. Starts inicia-

tīvai dots 2016.gada 26.janvārī. 
Iniciatīvas ietvaros var apmeklēt 
ne tikai 20 nacionālo dārgumu ob-
jektus, bet sākot ar otro iniciatīvas 
posmu (2016. gada septembri), 
skolēni varēs ieteikt un apmeklēt 
arī vietējos objektus.

“OA”  redakcija

Ozolnieku novada jaunieši piedalīsies 
„Nacionālo dārgumu jaunatklāšanā”
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janvāra sēdē 
OzOlnieku nOvada 
dOme nOlēma:

1. Apstiprināt Ozolnie-
ku novada pašvaldības 
pamatbudžeta un speciālā 
budžeta izpildi 2015. gadā.
2. Lūgt īstermiņa aizņē-
mumu no Valsts kases 
300 000.00 EUR apmē-
rā budžeta un finanšu 
vadībai.
3. Apstiprināt iekšējos 
noteikumus par Ozolnieku 
novada pašvaldības dar-
binieku novērtēšanu.
4. Apstiprināt grozījumus 
Ozolnieku novada domes 
2013.gada 12.februārī 
apstiprinātajā Ozolnie-
ku novada pašvaldības 
amatpersonu un darbi-
nieku darba samaksas 
un sociālo garantiju 
nolikumā.
5. Apstiprināt Ozolnieku 

novada pašvaldības 2016.
gada štatu sarakstu. 
6. Apstiprināt pašvaldības 
iekšējā audita plānu 2016.
gadam. 
7. Apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr.1/2016 
„Grozījumi saistošajos 
noteikumos Nr.9/2014 
„Par nekustamā īpašuma 
nodokli Ozolnieku novadā 
2015.gadā”” un Nr.2/2016 
„Grozījumi saistošajos 
noteikumos Nr.14/2012 
„Par Ozolnieku novada 
pašvaldības sociālajiem 
pabalstiem””. 
8. Apstiprināt grozījumus 
Ozolnieku novada pašvaldī-
bas maksas pakalpojumu 
sarakstā par Branku pa-
kalpojumu centra Laulību 
zāles izmantošanu.

aktualitātes

SIA „Ozolnieku KSDU” ar 
10.12.2015. Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas 
komisijas padomes lēmumu 
Nr.151 apstiprināti tarifi:
● ūdensapgādes pakalpo-
jumu tarifs 0.81 EUR/m3, 
kopā ar PVN tas sastāda 
0.98 EUR/m3;
● kanalizācijas pakalpoju-
mu tarifs 1.49 EUR/m3, 
kopā ar PVN tas sastāda 
1.80 EUR/m3.

Apstiprinātie tarifi stā-
jas spēkā ar 18.01.2016.

SIA „Ozolnieku KSDU” 
informē, ka apmaksājamā 
summa par sniegto ūdens-

apgādes un kanalizācijas 
pakalpojumu janvārī tiks 
aprēķināta, piemērojot 
proporciju tam apjomam, ko 
lietotāji būs noziņojuši kā 
patēriņu janvārī atbilstoši 
nolasītajam skaitītāja rādī-
jumam, vai arī apjomam, 
kas tiks piemērots pēc 
normas tiem lietotājiem, 
kam nav skaitītāju, vai arī 
no mēneša ūdens starpības 
apjomam.

Sīkāka informācija SIA 
„Ozolnieku KSDU” pa tāl-
runi 63050111 vai rakstot 
uz e-pastu info@oksdu.lv, 
tamara@oksdu.lv. 

Stājies spēkā jaunais 
SIA „Ozolnieku KSDU” 
ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojumu 
tarifs

No 2016. gada janvāra 
AS “Latvenergo” turpina 
nodrošināt elektroenerģiju 
par zemāku cenu daudzbēr-
nu ģimenēm, maznodrošinā-
tām un trūcīgām ģimenēm, 
I grupas invalīdiem, kā arī 
ģimenēm, kuru aprūpē ir 
bērns invalīds.

Daudzbērnu ģimenes, 
kurās aug 3 un vairāki bērni, 
(arī līdz 24 gadu vecumam, 
ja bērni mācās) katru 
mēnesi par pirmajām 300 
izlietotajām kilovatstundām 
varēs norēķināties par sub-
sidētu cenu (kas atbilst vēs-
turiskajam Starta tarifam), 
bet par pārējām – atbilstoši 
izvēlētajam Elektrum pro-
duktam. 

Savukārt maznodrošinā-
tas un trūcīgas mājsaimnie-
cības, I grupas invalīdi, kā 
arī ģimenes, kuru aprūpē 
ir bērns invalīds, katru 
mēnesi var saņemt atbalstu 
pirmajām 100 patērētajām 
kilovatstundām. 

Maznodrošinātām un 
trūcīgām personām atbalstu 
AS „Latvenergo” piešķirs kat-
ru mēnesi, saņemot datus 
no pašvaldību sociālajiem 

dienestiem, tādēļ šiem iedzī-
votājiem papildus nekur nav 
jāvēršas.

Daudzbērnu ģimenēm 
un ģimenēm, kuru aprūpē 
ir bērns invalīds, kā arī 1. 
grupas invalīdiem atbalstam 
ir jāpiesakās interneta vietnē 
elektrum.lv vai tuvākajā 
klientu apkalpošanas centrā. 
Ja daudzbērnu ģimene atbal-
stu ir saņēmusi 2015. gadā, 
tirgotājs atkārtoti pārbaudīs 
informāciju un atbalstu pie-
šķirs automātiski. Savukārt 
tām daudzbērnu ģimenēm, 
kurās aug bērni līdz 24 gadu 
vecumam un kuri turpina 
mācības, jāpiesakās portālā 
elektrum.lv vai tuvākajā 
klientu apkalpošanas centrā.

Vienlaikus ir iespējams 
saņemt tikai vienu atbalsta 
veidu. Atbalstu var saņemt 
arī tad, ja atbalsta saņēmējs 
dzīvo īrētā īpašumā vai par 
elektroenerģiju norēķinās 
ar apsaimniekotāju. Šajā 
gadījumā klientam ir jānorāda 
Latvenergo līguma numurs, uz 
kuru atbalstu nepieciešams 
attiecināt.

Ozolnieku novada Sociālais 
dienests

1) reģistrēti 120 dzimša-
nas reģistri, no tiem:
● Cenu pagasta 54 jaundzi-
mušie 
● Ozolnieku pagasta 46 
jaundzimušie  
● Salgales pagasta 15 
jaundzimušie  
● No citām pašvaldī-
bām 5 jaundzimušie 
2) veikti 228 miršanas 
reģistri, no tiem:
● Cenu pagastā – 44 
● Ozolnieku pagastā – 62, 

no tiem 39 deklarēti SAC 
“Zemgale”  
● Salgales pagastā – 14 
● deklarēti citās pašvaldī-
bās - 108
3) 2015. gadā Ozolnieku 
novadu laulības noslēgša-
nai izvēlējās 83 pāri:
● 35 jaunlaulāto pāri ir no 
Ozolnieku novada; 
● 48 jaunlaulāto pāri no 
citām pašvaldībām; 
● 2 pāri laulības noslēguši 
baznīcā.

2015. gadā Ozolnieku 
novada Dzimtsarakstu 
nodaļā: 

Nekustamā īpašuma no-
dokļa (NĪN) aprēķins 2016.
gadā tiks veikts saskaņā ar li-
kumu „Par nekustamā īpašu-
ma nodokli”. 

2016.gadā NĪN likme 
par mājokli nemainās,

0,2% no kadastrālās vēr-
tības, kas nepārsniedz 56 915 
eiro;

0,4% no kadastrālās vēr-
tības daļas, kas pārsniedz 
56 915 eiro, bet nepārsniedz 
106 715 eiro; 

0,6% no kadastrālās vēr-
tības daļas, kas pārsniedz 
106 715 eiro.

2016.gadā netiek ap-
liktas dzīvojamo māju 
palīgēkas, ja tās netiek iz-
mantotas saimnieciskās dar-
bības veikšanai. Izņēmums ir 
garāžas, par tām būs jāmaksā 
- nodokļa likme kā par dzīvo-
jamām ēkām no 0,2% - 0,6%. 

2016.gadā netiek pie-
mērots ierobežojums 25% 
NĪN par zemi, nodoklis 
tiks aprēķināts 1.5% no 
zemes kadastrālās vērtī-
bas. Laikā no 2016.gada 
līdz 2025.gadam ir no-
teikta speciālā kadastrālā 
vērtība lauksaimniecībā 
izmantojamai zemei, kas 
ir lielāka par 3 ha un vēr-
tības pieaugums nepārsniedz 
10% no kadastrālās vērtības 
2015.gada 31. decembrī. Šī 
speciālā vērtība tiks izmantota 
NĪN aprēķinā.

No 2015. gada apliek ar 
NĪN likmi 3 % apmērā vidi 
degradējošu, sagruvušu vai cil-
vēku drošību apdraudošu būvi 
un arī būves, kuru būvniecībā 
pārsniegts normatīvajos aktos 
noteiktais kopējais būvdarbu 
veikšanas ilgums, ar nākamo 
mēnesi pēc būvniecības 
termiņa izbeigšanās no 
lielākās kadastrālās vērtības: 
būvei piekritīgās zemes 
kadastrālās vērtības vai būves 
kadastrālās vērtības.

2016.gadā ar papild-
likmi 1.5% apmērā apliek 
neapstrādātu lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi, izņemot 
zemi, kuras platība nepār-
sniedz vienu hektāru vai kurai 
normatīvajos aktos ir noteikti 
lauksaimnieciskās darbības 
ierobežojumi.

Aprēķins tiek veikts saska-
ņā ar likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 3.panta 1.1 

daļu. Apsekošanu, pamatojo-
ties uz MK 2010.gada 13.jūlija 
noteikumiem Nr.635 „Kārtī-
ba, kādā apseko un nosaka ne-
apstrādātās lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes platību 
un sniedz informāciju par to”, 
veic Lauku atbalsta dienesta 
Zemgales reģionāla lauksaim-
niecības pārvalde. 

Likumā „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” noteikts, 
ka ar 2015.gadu neapstrādāta 
lauksaimniecībā izmantojamā 

zeme ir visa lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes platība 
zemes vienībā, ja vairāk nekā 
70 % no lauksaimniecībā iz-
mantojamās zemes platības 
attiecīgajā zemes vienībā līdz 
kārtējā gada 1.septembrim 
netiek izmantotas lauksaim-
niecības produktu ražošanai 
vai audzēšanai, ieskaitot ražas 
novākšanu, dzīvnieku ganī-
šanu un turēšanu lauksaim-
niecības nolūkiem, vai minētā 
zemes platība netiek uzturēta 
labā lauksaimniecības un vi-
des stāvoklī. Ministru kabinets 
nosaka pazīmes, pēc kurām 
atzīstams, ka zeme netiek uz-
turēta labā lauksaimniecības 
un vides stāvoklī.

Tāpēc lūdzu tos ze-
mes īpašniekus, kuri dabā 
ir veikuši zemes vienību 
transformēšanu (apmežo-
ta, izrakts dīķis, sākta 
apbūve, tiek veikta de-
rīgo izrakteņu ieguve), 
par to informēt Valsts zemes 
dienestu. Daudzi to nav 
izdarījuši, un par 2015.
gadu ir papildus 1.5% ap-
rēķins.

Saņemot maksāšanas pa-
ziņojumu par papildus aprē-
ķināto nodokli 1.5% apmērā, 
nodokļa maksātājs viena 
mēneša laikā to var ap-
strīdēt, ja uzskata, ka teri-
torija ir nopļauta, noganīta, 
sakopta, ar iesniegumu vēr-
šoties pašvaldībā. Zemes 
nomas maksas apmērs 
2016.gadā nav mainījies, 
tas ir 0.5% un 1.5% no zemes 
kadastrālās vērtības, atkarībā 
no zemes lietošanas mērķa 
un + PVN 21%

Atlaides 2016.gadā ir 
ģimenēm, kurās ir trīs un 
vairāki nepilngadīgi bērni, 
NĪN ir samazināms par 50 % 
no aprēķinātās nodokļa sum-
mas, bet ne vairāk par 427 eiro, 
NĪN objektiem — dzīvojamām 
mājām neatkarīgi no tā, vai 
tās ir vai nav sadalītas dzīvok-
ļu īpašumos, dzīvojamo māju 
daļām, telpu grupām nedzīvo-
jamās ēkās, kuru funkcionālā 
izmantošana ir dzīvošana, un 
tām piekritīgo zemi personai, 
ja šai personai (pašai vai kopā 
ar laulāto) vai tās laulātajam 
taksācijas gada 1.janvārī ir trīs 
vai vairāki bērni vecumā līdz 18 
gadiem (arī aizbildnībā esoši vai 
audžuģimenē ievietoti bērni) 
un, ja personai vai tās laulāta-
jam šajā objektā ir deklarētā 
dzīvesvieta kopā ar vismaz trim 
no minētajiem bērniem. Minē-
to atvieglojumu piemēro arī ga-
dījumā, ja nekustamā īpašuma 
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs 
ir kāds no šajā panta daļā minē-
tajiem bērniem.

Pamatojoties uz li-
kumu „Par nekustamā 
īpašuma nodokli”, per-
sonai, kura ir atzīta par 
„trūcīgu” tiek piemērota 

nodokļa atlaide 90%, NĪN 
par mājokli un par zemi, kas 
ir saistīta ar mājokļa īpašumu, 
uz laiku, kad ir piešķirts sta-
tuss „trūcīgs”. Nodokļa mak-
sātājiem ir iespējams vērsties 
ar iesniegumu pašvaldības 
sociālajā dienestā, aizpildīt 
ienākumu deklarāciju un, ja 
„trūcīgā” statuss atbilst, tad 
atlaide tiks aprēķināta. 

Represētās personas 
saņem 50% NĪN atlaidi par 
īpašumu, ja līdz taksācijas 
gada 1.februārim iesniedz 
pašvaldībā iesniegumu par 
nodokļa atvieglojumu pie-
mērošanu un apliecinājumu, 
ka īpašums netiek izmantots 
saimnieciskajā darbībā. Ar 
2016.gadu vairs nav iero-
bežojumu par to, ka īpa-
šumam jābūt valdījumā 
vai īpašumā 5 gadus.

2015.gada 9.jūnija 
Ozolnieku novada domes sēdē 
ir apstiprināti Saistošie notei-
kumi Nr. 4/2015 „Nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumi 
Ozolnieku novadā”, kas pa-
redz vairākus atvieglojumus 
atsevišķām nodokļa maksā-
tāju kategorijām, nekustamā 
īpašuma īpašniekiem – atlai-
des 2 bērnu ģimenēm 25% 
apmērā, pirmās un otrās 
grupas invalīdiem 70% 
apmērā, pensionāriem 
un komersantiem u.c. Ar 
noteikumiem var iepazīties 
Ozolnieku novada pašvaldības 
mājas lapā www.ozolnieki.lv, 
Ozolnieku novada pašvaldībā, 
Ānes un Branku pakalpojumu 
centros un Salgales pagasta 
pārvaldē.

Lai NĪN atvieglojumus 
saņemtu, pašvaldībā līdz 
2016.gada 1.jūnijam jāie-
sniedz motivēts iesniegums ar 
pievienotiem dokumentiem, 
kas nepieciešami nodokļa 
atvieglojuma saņemšanai. 
Iedzīvotāji var zvanīt pa tālr. 
63057762, 29868691 nodokļu 
ekonomistei. 

Ikviena fiziska un juri-
diska persona var noskaid-
rot informāciju par saviem 
nekustamiem īpašumiem, 
to sastāvu, platībām, kadas-
trālajām vērtībām Valsts 
zemes dienesta datu bāzē 
www.kadastrs.lv, vai portālā 
www.epakalpojumi.lv sadaļā 
„Mani dati kadastrā”.

Aicinu NĪN maksātājus – 
fiziskas un juridiskas perso-
nas – sūtīt savu e-pastu li-
dija.zukovska@ozolnieki.lv, 
lai maksāšanas paziņojumu 
saņemtu ātri, personīgi, 
un samaksu veiktu liku-
mā noteiktajos termiņos 
līdz 2016.gada 31.martam, 
15.maijam, 15.augustam un 
15.novembrim. Neskaidrī-
bu gadījumā lūgums zvanīt 
63057762.

Nodokļu ekonomiste 
Lidija Žukovska

Aktuālākā informācija par nekustamā 
īpašuma nodokļa aprēķina un samaksas 
kārtību Ozolnieku novadā 2016.gadā

Pieejams atbalsts 
iedzīvotājiem norēķiniem 
par elektroenerģiju

Diskutējot ar novada 
jauniešiem Dainis Īvāns 
izteica cerību, ka kāds no 
viņiem, iespējams, būs nā-
kamais Latvijas politiskais 
līderis, aicinot jauniešus 
būt zinošiem, darbīgiem 
un aktīvi iesaistīties sava 
novada un valsts dzīvē. Uz-
runātie jaunieši atzīst, ka 
dzirdēt cilvēku atmiņas par 
barikāžu laiku ir interesan-
tāk nekā lasīt par to vēstu-
res grāmatās, uzzinot kaut 
ko jaunu par notikumiem 
un tajā iesaistīto cilvēku lik-
teņiem. Jauno novadnieku 
klātbūtne atceres pasāku-
mos apliecina, ka viņiem 
šī Latvijas vēstures lappuse 
nav vienaldzīga.

„Jau pagājuši 25 gadi 
kopš barikāžu laika, kad 
Latvijas iedzīvotāji aplie-
cināja uzticību neatkarīgai 
Latvijas valstij. 1991.gada 
janvārī arī cilvēki no Ozol-
nieku ciema uzņēmumiem 
dežurēja pie Augstākās Pa-
domes un Televīzijas Zaķu-
salā. Šī vēstures notikuma 
sakarā atceramies Ozolnie-
ku melioratorus, jo viņi ar 
uzņēmuma vadības atbalstu 

organizēti piedalījās objektu 
sardzē. Uzņēmuma rīcībā 
bija lielā lauksaimniecības 
tehnika, ko izmantoja objek-
tu aizsardzībā visu barikāžu 
laiku. Uzņēmuma vēstures 
dokumentos parādās 164 
barikāžu dalībnieki. Aktīvi 
barikāžu notikumu dalīb-
nieki bija arī LLA (tagad 
LLU) Mācību un pētījumu 
mežsaimniecības 15 darbi-
nieki. Nozīmīgs ieguldījums 
no mežsaimnieku puses bija 
malkas piegādes barikāžu 
ugunskuriem. Laikā, kad in-
formācija mainījās nemitīgi 
un brīžos, kad bija nepiecie-
šama palīdzība vai iejaukša-
nās, tauta apbrīnojami spēja 
koordinēties un saliedēties,” 
atceras A. Stillers.

Tajā laikā vairāki Ozol-
nieku cilvēki uzskatīja, ka  
Jelgavas Remontmehā-
niskā rūpnīcā vadība bija 
interfrontiska, tāpēc arī uz 
barikādēm neorganizēja 
braucienus. Aktīvs Tautas 
frontes dalībnieks un to-
laik viens no vadošajiem 
rūpnīcas inženieriem Ar-
vīds Roziņš domā citādi: 
„Vadībai nebija tehnisku 
resursu, lai nogādātu dar-

biniekus Rīgā. Nevienam 
netika liegts piedalīties ba-
rikādēs, tiesa, ārpus darba 
laika, atšķirībā no melio-
rācijas un mežsaimniecī-
bas uzņēmumiem. Arī citi 
rūpnīcas tautfrontieši at-
zīst, ka rūpnīcas vadība bija 
neitrāla un nekādas īpašas 
sankcijas par savu politisko 
darbību un simpātijām ne-
izjutām.”

Ozolnieku vidusskolas 
direktore Klāra Stepanova 
atceras: „1991.g.  janvāra 
notikumos atbalstījām no-
vadniekus, kuri bija uz ba-
rikādēm, cepām un vedām 
uz Rīgu pīrādziņus. Atce-
ros, kā ar satrauktu sirdi 
gaidījām katru jaunu ziņu 
no TV un radio. Tas pat-
riotisms, kas valdīja tajās 
dienās, ir neaizmirstams.”

Novadnieks Gunārs Ba-
rups, barikāžu aizstāvis: 
„Barikādes noveda pie lie-
lākā, ko vien tauta var vē-
lēties –  savas valsts. No-
tikumi Lietuvā un Latvijā 
bija sākums turpmākajiem 
notikumiem arī Maska-
vā, kas beidzās ar augusta 
puču, kad Latvija reāli at-
guva neatkarību.”

Māris Ainārs, barikā-
žu notikumu dalībnieks, 
atklāj izjūtas pirms 25 ga-
diem: „1991. gada 13. jan-
vārī Daugavmalā, Rīgā, 
notika lielākā demons-
trācija Latvijas vēsturē, 
kurā piedalījās aptuveni 
700 000 cilvēku. Ir gan-
darījums par to, ko mēs 
sasniedzām, stāvot uz ba-
rikādēm. Atskatoties uz to 
dienu notikumiem sapro-
tam, ka riska cena bija ļoti 
augsta, tāpēc brīvība, kuru 
ieguvām ir tikpat vērta. At-
cerēsimies, ka tā laika vie-
notība ir ne mazāk svarīga 
arī šodien.”

Pēteris Veļeckis, Ozol-
nieku novada domes 
priekšsēdētājs: „Šodien, 
stāvot pie barikāžu aiz-
stāvju atceres ugunsku-
riem, mēs saprotam, ka 
1991. gada janvāra noti-
kumi iezīmē jaunu laiku 
Latvijas vēsturē. Tas bija 
lielu pārmaiņu un arī lielu 
iespēju laiks, par ko pa-
stāvīgi ir jāatgādina tiem, 
kas šīs atmiņas nesīs tālāk. 
Liels paldies visiem, kuri 
toreiz iestājās par Latvijas 
valsts brīvību!”

13. janvārī arī Zemko-
pības ministrijā notika 
1991. gada janvāra bari-
kāžu 25. gadadienai vel-
tīts svinīgs sarīkojums un 
dokumentālo foto liecību 
izstāde „Cerību ugunskuri 
– mirklis pirms brīvības”. 
Atceres pasākumā piedalī-
jās arī tie mūsu novadnie-
ki, kuri 1991. gada janvārī 
organizēja un nodrošināja 
izmantotās lauksaimniecī-
bas, meliorācijas un meža 
tehnikas, kā arī celtnie-
cības materiālu barikāžu 
būvniecībai nonākšanu Rī-
gas tā laika karstajos punk-
tos. Ikdienā barikādēs bija 
iesaistītas vairāk nekā 500 
smagās tehnikas vienības, 
taču visā barikāžu laikā 
cilvēku un svarīgo objektu 
apsardzībai tika izmantots 
ap 1000 lauku smagās teh-
nikas vienību. Sarīkojumā 
VAS “Latvijas Pasts pasā-
kuma dalībniekiem dāvi-
nāja tikko izdotās barikāžu 
25. gadadienas atcerei vel-
tītās pastmarkas. 

Solvita Cukere, sadarbībā 
ar Aigaru Stilleru, Ozolnieku 

novada vēstures krājumu 
glabātāju

Pēc 25 gadiem barikāžu laiks turpina dzīvot tautas atmiņā

SIA „Ozolnieku 
KSDU” 2015. gada no-
galē jau ceturto gadu 
pēc kārtas aicināja ie-
dzīvotājus izvirzīt sa-
vus favorītus konkursā 
„Gada labākie sētnieki 
2015”. 2016. gada 14. 
janvārī svinīgi norisi-
nājās sētnieku apbal-
vošana, suminot čaklos 
darba darītājus. 

Arī šogad lielāko 
iedzīvotāju atbalstu 
un galveno balvu sa-
ņēmusi izdarīgā sētniece 
Marija Mažula, kura apkopj 
Saules ielas 9 un Rīgas ielas 
8 daudzdzīvokļu namu te-
ritorijas. Arī kolēģi Marijas 
darbu vērtē atzinīgi: „Par 
Marijas Mažulas rūpīgi 
veikto darbu esam saņē-
muši visvairāk iedzīvotāju 
parakstu. Sētniece čakli 
strādā, celiņi iztīrīti, zālājs 
sakopts. Ikdienā kautrīga, 
bet darbā ļoti rūpīga.”

Atzinību no apkopto 
māju iedzīvotājiem saņēma 

arī enerģiskā Ruta Mitrofā-
nova, kura ikdienā apkopj 
Kastaņu ielas 4, 6 un Me-
liorācijas ielas 21, 23 namu 
teritorijas. 

Pasākumā vissirsnīgākos 
pateicības vārdus  no nova-
da iedzīvotajiem un balvas 
no Ozolnieku novada domes 
un SIA „Ozolnieku KSDU” 
saņēma arī pārējie 12 ikdie-
nā vajadzīgā darba darītāji 
– Inta Baiba, Maija Broka, 
Māris Grunšteins, Andris 
Arājs, Gaļina Beļajeva, Va-
lentīna Iļjušina, Aleksandrs 

Radionovs, Valentīna Po-
zņakova, Marika Pakrēsle 
un Līga Specova.

Gunārs Jaunsleinis, 
SIA “Ozolnieku KSDU” 
valdes priekšsēdētājs, 
pozitīvi novērtēja ikvie-
na darbinieka centienus: 
„Ikdienā jūsu darbs ir 
grūts un visiem redzams. 
Esat strādājuši godam, un 
es pateicos par padarīto 
darbu. Novēlam jums, ve-
selību, izturību un spēku 
ikdienas darbā!”

Solvita Cukere

(sākums 1. lpp.)

SIA „Ozolnieku KSDU” tradicionāli 
apbalvo labākos sētniekus
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 Ozolnieku novada Cenu 
pagasta „Ānes muižā” de-
cembrī svinīgi tika atklāta 
vēstures ekspozīcija, kas nu 
apskatāma ikvienam vie-
sim. Brīvdienu māju „Ānes 
muiža” saimnieki Imants 
un Daina Kanaškas, vēršo-
ties pie vēstures speciālis-
tiem un arhīvos, ir apko-
pojuši vērtīgus materiālus 
un fotogrāfijas, izveidojot 
informatīvos stendus par 
Ānes muižas vēsturi no tās 
pirmsākumiem līdz mūs-
dienām. 

Ozolnieku novada do-
mes priekšsēdētāja viet-
nieks Guntis Rozītis uz-
sver: „Mums ir patīkami, 
ka ar paveikto darbu ir iz-
gaismots jauns Ozolnieku 
novada vēstures periods. 
Cenu pagastā laikā, kad šeit 
norisinājās ķieģeļu rūpnie-
cība, nosaukumi bija dažādi 
„Krasnaja ģļina”, „Spartak” 
un citi. Pagājušā gadsimta 
90. gados, pētot senās kar-
tes, radās iespēja atgriezties 
pie vēsturiskā nosaukuma 
“Āne”. Priecājamies, ka ta-
pusi vēl viena vieta, kur var 
iepazīt nozīmīgas novada 
vēstures lappuses.”

Vēsturnieks Andris To-
mašūns pasākuma dalīb-
niekus iepazīstināja ar Ānes 
nosaukuma rašanos un 
svarīgākajām muižas vēs-
tures lappusēm: „Savulaik 
novada teritorijā Lielupes 
upes krastā pacēlās ne vie-
na vien muiža, kuru vēstu-
re aizsākās aptuveni pirms 

500 gadiem. 16. gadsimtā 
vēstures arhīvos parādās 
ziņas, ka šajā pusē ir pa-
rādījusies muiža. To laiku 
saimniekošanas sistēmā 
Livonijas ordeņa bruņinie-
kiem algu nemaksāja, bet 
viņiem iedeva lēni –zemes 
gabalu ar cilvēkiem. Muižas 
parādījās Livonijas ordeņa 
beigās, kad šie lēņa apsaim-
niekotāji spēja to nodot 
mantiniekiem, starp kurām 
var atrast arī Mēdemu un 
Līvenu īpašumus.” 

Sesavas muižas doku-
mentu krātuvē atrastajā 
1500. gada pergamenta 
norakstā ir ziņas par to, ka 
finansiālu problēmu dēļ šī 
muiža Lielupes krastā, kuru 
Laurentijs Kurlands man-
tojis no brāļa, pārgājusi 
Johanam fon Hoinigenam. 
Saskaņā ar 1624. gada pir-
kuma pārdevuma līgumu 
Bartolds fon Hoinigens sa-
vas sievas Margaretas Gro-
thauzenas, savu brāļu Hei-
nriha un Kristofera vārdā 

no tēva mantoto muižu pie 
Lielupes pārdevis Heinri-
ham Hānem. Ānes muižas 
sākotnējais nosaukums 
vēsturiskajos dokumentos 
bijis Hinnmois (1634.gads), 
vēlāk – Hīnenhof (1702.), 
bet ap 1753. gadu tā kļuvusi 
par Aahof.

Rīgas Vēstures un se-
natnes pētītāju biedrības 
apkopotajos Ānes muižas 
dokumentos minēti vai-
rāki īpašnieki. 1726. gadā 
Blankenfeldes īpašnieks 
Ernests Johans fon Butlers 
pārdevis Ānes muižu Re-
mesu muižas īpašniekam 
ķeizariskajam kambarjun-
kuram Georgam Johanam 
fon Mēdemam, kurš 1730. 
gada 24. jūnijā pārdevis 
Ānes muižu Otto Fridriham 
Šrēderam un viņa sievai 
Sibillai Šrēderei. Viņi 1733. 
gadā Ānes muižu pārdevuši 
Eberhardam fon Altenam-
Bokumam. Arī pēc tam 
muižai vairākkārt mainīju-
šies īpašnieki, un starp tiem 

bijis gan Burhards Levins 
fon Korfs, gan majors And-
reass fon Reisners un viņa 
mantinieki. 1900. gada 
Rīgā izdotā Ādolfa Rihtera 
„Baltijas adrešu grāmatā” 
kā Dobeles Tetelmindes 
pagasta Ānes muižas īpaš-
niece norādīta baronese 
Izabella fon Bēra, kura kopš 
1896. gada dzīvojusi Dubes 
muižā. 

12 gadus vēlāk parādās 
ziņas par firstieni Līvenu, 
kura muižu mantojusi no 
sava tēva. Līveni uzska-
tāmi par vienu no senā-
kajām un dižciltīgākajām 
Livonijas bruņinieku dzim-
tām. Šodien diemžēl Ānes 
muižas vēsturiskās ēkas 
nav saglabājušās, bet ir sa-
glabājusies aleja no Jelga-
vas-Iecavas ceļa.

Imants Kanaška ir gan-
darīts par kopīgo veikumu: 
”Paldies visiem, kuri mūs 

atbalstīja vēstures mate-
riālu apkopošanas proce-
sā. Mūsu interese par šo 
teritoriju sākās ar novada 
vēsturnieka Aigara Stille-
ra publicētu aprakstu par 
Ānes muižu. Mūs tas uzru-
nāja un sapratām, ka šī vie-
ta ir ar bagātīgu vēsturisko 
mantojumu, kas veido īpa-
šu pievienoto vērtību. Vēs-
tures muzejs mums iedeva 
pirmos materiālus. Sākot-
nēji bija ļoti maz vizuālā 
materiāla, bet kopīgiem 
spēkiem ir tapusi šī ekspo-
zīcija, pateicoties kurai mēs 
šodien ieejam jaunā vēstu-
res posmā. Esam iecerējuši 
turpināt pētniecības pro-
cesu un aicinām atsauk-
ties novadniekus, kuriem 
saglabājušās kādas liecības 
par Ānes muižu un tās ap-
kārtni, palīdzēt mums šajā 
darbā.”

Solvita Cukere

„Ānes muižā” atklāj vēstures ekspozīciju

 „Cilvēku likteņi veido 
mūsu tautas vēsturi, bet, 
kas vēsturi pētīs, to nākot-
ne svētīs! Latviešu virs-
nieku apvienība vāc ziņas 
par aptuveni 2250 Latvijas 
armijas virsniekiem, kuri 
bija aktīvā dienestā 1940. 
gada 17. jūnijā,” avīzei 
raksta Latviešu virsnieku 
apvienības (LVA) atvaļinā-
tais kapteinis Valdis Štein-
bergs.

LVA arhīva dokumentu 
un izskatīto Latvijas Valsts 
Vēstures arhīva materiā-
lu salīdzinājums ļāvis re-
konstruēt nepilnīgu virs-
nieku sarakstu. Daudzus 
no viņiem LVA aktīvisti 
turpina meklēt joprojām. 

Viena no viņiem mūža 
gājums ir cieši saistīts ar 
Ozolnieku novadu.

Virsleitinants Barkāns 
Floriāns Aloiza dzimis 
1906. gada 20. sep-
tembrī Ludzas apriņķa 
Zvirgzdenes pagastā. 1927. 
gadā iestājies LKS. 1929. 
gadā skolu beidzis, iegu-
vis leitnanta pakāpi un kā 
virsnieks dienestu turpi-
nājis Jātnieku pulkā.1932. 
gadā paaugstināts par 
virsleitnantu. Pirmā oku-
pācijas gadā pretenzijas 
pret viņu nav bijušas, un 
viņš ieskaitīts Sarkanās 
armijas 24. teritoriālā 
strēlnieku korpusā. Bet 
politkomisāri un drošības 

dienestu darbinieki, ievā-
cot ziņas par virsniekiem, 
uzzina, ka virsleitinants 
Barkāns ir dzimis 14 ha 
lielas zemes īpašnieka ģi-
menē, kam pieder lopi. Kā 
arī to, ka Latvijas armijas 
štāba uzdevumā viņš bijis 
komandējumos Franci-
jā, Polijā un Vācijā. 1941. 
gada 14. jūnijā viņu kara-
spēka vasaras nometnē Li-
tenē arestē, bet 1942. gada 
5. septembrī Barkānam 
piesprieda 8 gadus ieslo-
dzījuma. Pēc atbrīvoša-
nās viņš atgriezies Latvijā 
un dzīvojis Ozolnieku 
„Vecklijāņu” mājās. 
Iespējams, ka pēc atbrī-
vošanās viņš vēl izveidoja 

ģimeni, viņam bija bērni 
un mazbērni. Iespējams, 
ka Ozolnieku novadā vēl 
ir cilvēki, kuri viņu atceras 
kā kaimiņu vai darba bied-
ru un varētu sniegt ziņas 
LVA Rīgā, Audēju ielā 16, 
LV-1050 vai zvanot pa tāl-
runi 67104411.

Latviešu virsnieku ap-
vienības (LVA) vēsture 
sākās 1922. gada 1. de-
cembrī, kad Latvijas Kara-
skolas (LKS) 2. izlaiduma 
virsnieki pie LKS nodibi-
nāja Kara skolu beigušo 
kadetu savstarpējo palīdzī-
bas biedrību. 46 gadus pēc 
Otrā pasaules kara beigām 
tagadējā Latvijas Kara mu-
zejā pulcējās brīvvalsts Ka-

raskolu beigušie virsnieki, 
kuru vairākums izcietis 
vardarbīgu ilgstošu izsū-
tījumu - bijuši Padomju 
Savienības soda nometnēs 
tālajos ziemeļos, mūžīgajā 
sasalumā, kā arī Latviešu 
leģiona virsnieki, ar Otrā 
pasaules kara kauju piere-
dzi frontē. 

„Mums nav dotas tie-
sības viņus aizmirst. Viņu 
piemiņa, cik iespējams, 
ir jāsaglabā, jo Latvijā no 
minētajiem 2250 virsnie-
kiem vairs neviena nav 
starp dzīvajiem.” Savāktās 
ziņas par virsniekiem tiks 
nodotas Latvijas Kara mu-
zejam.

Valdis Šteinbergs

Garozas jaunieši 
darina savas 
„Laimes 
zvaigznes”

No 4. līdz 8.janvārim Salgales 
pagasta Garozas Pakalpojumu cen-
trā „Eži” darbojās Zvaigznes dienai 
veltīta radošā darbnīca, kur katrs 
tās dalībnieks, vispirms iepazinis 
Zvaigznes dienas būtību, izveidoja 
savu „Laimes zvaigzni”, izmantojot 
dabas materiālus, pērlītes un lentas. 
Radošajā darbnīcā ar aizrautību 
kopā darbojās bērni no 4 līdz 14 
gadu vecumam, veidojot fantāzijas 
darbiņus pat no šķietami nesavieno-
jamām lietām. 

Ar izgatavotajām zvaigznītēm, 
kurās katrs ielika izdomu un fantā-
ziju, jauniešu centra bērni izrotāja 
pakalpojuma centra “Eži ” abu stāvu 
gaiteņus, lai šie rotājumi priecē Pa-
kalpojuma centra apmeklētājus.

Anda Plikša, 
Salgales pagasta kultūras darbiniece

PII ”Zīlīte” otrajā 
mācību pusgadā papil-
dus izvirzīja divas prio-
ritātes mācību procesa 
daudzveidībai, pievēr-
šoties bērnu globālai 
audzināšanai un meto-
disko paņēmienu sek-
mēšanai pirmsskolā.

„Aizvien vairāk globā-
lā audzināšana tiek sais-
tīta arī ar pirmsskolu. 
Pirmsskolas vecuma 
bērniem jāizprot sava 
saistība ar plašo pasau-
li, kurā dzīvojam, jo pa-

saules procesi rada sav-
starpēju mijiedarbību 
un ietekmē ikvienu no 
mums. Ko es varu darīt, 
lai pasaule kļūtu labā-
ka? Kā planētu ietekmē 
ūdens un gaisa piesār-
ņojums? Kur paliek ne-
izmantotā pārtika? Šos 
jautājumus varam sākt 
apspriest un risināt jau 
pirmsskolā. Rosinā-
sim pedagogus kopā ar 
vecākiem apskatīt šīs 
tēmas. Liksim akcentu 
arī uz metodiskajiem 

paņēmieniem atbilstoši 
vecumposmam. Me-
todiskajos semināros 
piedalīsies „Zīlītes” sko-
lotāji, kuri dalās savā 
labajā praksē, kā arī 
neizpaliks vieslektori, 
interesanti profesionāļi 
dažādās jomās. Šogad 
labiekārtosim rotaļ-
laukumus un plānoti 
remontdarbi grupās,” 
iecerēs dalās iestādes 
vadītāja Maira Ezerma-
ne.

„Zīlītē” lepojas, ka 

pedagogu paveiktais 
darbs uzrunā arī citu 
pašvaldību pedagogus. 
Gada pirmajos mēne-
šos plānotas tikšanās ar 
kolēģiem no Bauskas un 
Ventspils, kuri iepazīs 
„Zīlītes” vidi un piedalī-
sies nodarbībās.

Šogad turpināsies 
Frēbeļa metodikas kur-
si, ciemosies speciālisti 
no Frēbeļa Akadēmijas 
Vācijā un plānota iestā-
des sertifikācija.

Solvita Cukere

PII „ZĪLĪTE” nosprauž jaunus mērķus

Latviešu virsnieku apvienība turpina meklēt pazudušos

Vecā gada nogalē, 29. de-
cembrī, Branku pakalpojumu 
centrā Ozolnieku novada ie-
dzīvotāji tika priecēti ar izrādi 
“Eglītes dziesma” kopā ar mu-
zikālo grupu “Ne citu rītu” un 
dziedošām māsām Alisi un Kei-
tu Leksēm.

Lomās izrādē iejutās PII “Bi-
tīte” skolotājas: Ineta Lekse un 
Ingrīda Zemīte, kā arī vadītāja 
Elīza Juste un Branku jauniešu 
centra vadītājs Ingars Babčuks. 
Durvis viesmīlīgi apmeklētā-
jiem vēra Branku pakalpojuma 
centra darbinieces, bet pasāku-
mu atbalstīja Ozolnieku nova-
da pašvaldība. 

Paldies ikvienam, kurš at-
rada laiku un iespēju, lai ko-
pīgi radītu priecīgus brīžus 
ģimenēm ar bērniem 2015. 
gadu nogalē. Uz tikšanos citās 
aktivitātēs Branku pakalpoju-
mu centrā.

Elīza Juste, PII „Bitīte” vadītāja
  

Branku 
iedzīvotājus 
priecē „Eglītes 
dziesma”

Celsim 
godā 
grāmatas 
un lasīt 
prieku

Šajā skrejošajā laikmetā 
vēlos aicināt ikvienu maz-
liet apstāties un atelpas brī-
dī paņemt rokās grāmatu. 
Tā jums dos sirdij piepildī-
jumu, ļaus aizklīst fantāziju 
pasaulē un piedzīvojumu 
virpuļos. Grāmatas uzrunās 
pēc zināšanām alkstošos, 
tajās atradīsim atbildes uz 
visdažādākajiem jautāju-
miem – kā sakārtot domas 
un savu organismu, kā 
rakstīt projektus, atradīsiet 
padomus grāmatvežiem, 
uzzināsiet, kā veikt mājās 
remontu, būs pieejami pa-
domi gardēžiem, uzzināsiet 
vairāk par rokdarbiem, vēs-
turi un ceļojumiem. Svarīgi 
ir mudināt lasīt skolas vecu-
ma bērnus, bagātinot vārdu 
krājumu un sniedzot jaunas 
zināšanas.

Vēlos vērsties pie jau-
najiem vecākiem - atrodiet 
laiku un iegriezieties biblio-
tēkā kopā ar savām atvasī-
tēm, palasiet viņiem priekšā 
un paskatieties grāmatiņas 
kopā. Pateicoties Ozolnieku 
pašvaldības atbalstam, bib-
liotēkas ir labi apgādātas ar 
dažāda satura grāmatām un 
preses izdevumiem visām 
vecuma grupām.

Nāciet uz bibliotēku ar 
savām idejām, ierosināju-
miem par saturīgu brīvā 
laika pavadīšanu un kopā 
būšanu!

Maija Sproģe, 
Vainu bibliotēkas vadītāja

vēstures lappuse

Uzstāda norādi uz 
nacionālo partizānu 
piemiņas vietu 

Nacionālo partizānu 
cīņas notika daudzās 
vietās Latvijā, un to 
piemiņas zīmju reģistrs 
pieejams Latvijas Oku-
pācijas muzejā. Salga-
les pagasta iedzīvotāji 
Jānis Freimanis, Jānis 
Kāpostiņš un Laimonis 
Zīrāks tika nošauti savā 
meža bunkurā 1950. 
gada 11. janvārī. Pēc 
Latvijas Valsts neatkarī-
bas atgūšanas šajā vietā 
– netālu no Jelgavas – 
Iecavas dzelzceļa līnijas, 
uz Ozolnieku un Iecavas 
novadu robežas tika uz-
stādīts piemineklis.

„Salgales atbalsta 
biedrības” pārstāvji 
2015. gadā rīkoja vai-
rākas piemiņas vietas 
sakopšanas talkas, kā 
arī izveidoja norādes 

plāksni, kas svinīgi 
tika uzstādīta 2016. 
gada 11. janvārī.

Pasākumā piedalījās 
arī Kara muzeja 2. pasau-
les kara vēstures nodaļas 
vēsturnieki Jānis Toma-
ševskis un Ilze Jerma-
cāne: „Paldies, ka Ozol-
nieku novadā ir vēlme 
praktiski darboties un 
sakopt piemiņas vietas. 
Mēs šo vietu atzīmēsim 
arī Latvijas Okupācijas 
muzeja Komunistiskā te-
rora upuru un nacionālo 
partizānu piemiņas vie-
tu sarakstā, nākotnē šie 
muzeja materiāli intere-
sentiem būs pieejami arī 
virtuāli.”

„Paldies, jums vi-
siem, ka bijām kopā, 
strādājot talkās un šo-
dien. Pagasta skolu au-

dzēkņiem būtu vēlams 
fiksēt notikumu lieci-
nieku atmiņas sadarbī-
bā ar Ozolnieku novada 
vēstures ekspozīcijas 
glabātāju. Šīs nacionālo 
partizānu vienības cīnī-
tājus vajadzētu piemi-
nēt arī Salgales un Garo-
zas pamatskolu vēstures 
stendos, lai svarīgie pa-
gātnes notikumi ikdienā 
ir jauniešu acu priekšā. 
Katrs kaut simbolisks 
atbalsts piemiņas vietu 
sakopšanā parāda mūsu 
attieksmi pret nacionā-
lajiem varoņiem,” uz-
svēra „Salgales atbalsta 
biedrības” vadītājs Ed-
gars Paulovičs.
Solvita Cukere sadarbībā 

ar Aigaru Stilleru, Ozol-
nieku novada vēstures 
ekspozīcijas glabātāju.
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spOrts

Janvāris atnācis ar sniegotu 
ziemu. Nu ir īstais laiks, lai no-
stiprinātu veselību, liekot lietā 
slēpes, ragaviņas un slidas. 

Ozolnieku novada izglītības 
iestādēs, pateicoties projektu 
sniegtajām iespējām un Ozolnie-
ku novada domes atbalstam (vei-
cot slēpošanas inventāra iepirku-
mu par kopējo summu 5996, 96 
LVL), jau no 2013. gada notika 
pakāpeniska ziemas sporta in-
ventāra nomaiņa uz jaunu un 
mūsdienīgu.

„Šogad slēpes atkal tiek ak-
tīvi liktas lietā, jo, kā zināms, 
slēpošana kā izvēles sporta veids 
ietilpst sporta mācību program-
mā. Bērniem ir radies prieks no-
darboties ar slēpošanu. Ragaviņu 
nobraucieni un slēpošana ir bēr-
niem veselīga nodarbe, jo apvie-
no fizisko aktivitāti un uzturēša-
nos svaigā gaisā. Tam 1.- 4.klašu 
skolēni izmanto pie skolas esošo 

kalniņu,” stāsta Ozolnieku vidus-
skolas sporta skolotājas Rasma 
Skruļa un Marina Cīrule.

Bērni jāiepazīstina un 
pakāpeniski jāpieradina pie 
slēpēm. Sākotnēji tām jābūt 
vairāk rotaļām, lai bērns sajūt 
slīdēšanu, vienlaikus vērojot, vai 

viņš jūtas droši. Tad, kad bērni, 
stāvot uz slēpēm, jau jūtas stabi-
li, varam domāt par nopietnāku 
slēpošanas apmācību. Pirmais, 
ko parasti bērniem māca sko-
lās, ir pareiza stāja un pamatsoļi 
slēpojot. Bērnam ir jāļauj pat-
stāvīgi iemācīties noturēt līdz-

svaru, ieņemt pareizu un dro-
šu slēpošanas stāju bez nūjām. 
Tāpat nevajadzētu salīdzināt 
bērnu ar citiem. Jāpadomā arī 
par pareizu inventāra izvēli un 
lietošanu. Slēpju zābaki jāsasien 
pietiekami stingri, lai kāja būtu 
stabila un krītot negūtu traumas. 
Dodoties baudīt ziemas priekus, 
der padomāt par speciālu kom-
binezonu un nemirkstošiem cim-
diem. Sporta skolotājas vecākiem 
iesaka arī brīvdienās kopā ar bēr-
niem aktīvi sportot vai pastaigā-
ties pa mežu.

Ozolnieku Sporta centrs ir 
sagatavojis slēpošanas apli sta-
dionā, Ozolnieku vidusskolas 
stadionā, Jāņu pļavā un Slēpo-
šanas trasē, ļaujot baudīt sniega 
burvību, parādot, ka slēpošana 
Ozolniekos ir lielā cieņā un šim 
ziemas sporta veidam novadā ir 
nākotne!

Solvita Cukere

2016. gada 9. janvārī Ozolnie-
ku Sporta centrā norisinājās 5. 
absolūtais bērnu karatē čempio-
nāts „OZOLNIEKI 2016”, ko bēr-
niem vecumā no 5 līdz 12 gadiem 
ar Latvijas Karatē federācijas un 
Ozolnieku novada pašvaldības at-
balstu rīkoja karatē klubs „Vitus”. 
Turnīrā piedalījās ap 160 dalīb-
nieku no vienpadsmit Latvijas 
karatē klubiem un viena Igauni-
jas kluba. 

Ozolnieku novada karatē ko-
manda trenera Sergeja Fomenko 
vadībā pirmo reizi piedalījās tik 
kuplā skaitā - ar 20 sportistiem. 
Ozolnieku novada karatē klubs 
„Mālzeme” gadu iesāka ar veik-
smīgu startu un izcīnīja 11 meda-
ļas. Šajā čempionātā sporta kom-
pleksa “Mālzeme” jaunie sportisti 
piedalījās trešo reizi.

OZOLNIEKU KARATĒ KO-
MANDAS REZULTĀTI: SUMO 
disciplīna: Rastislavs Gorbunovs 

(5 gadi) - 2. vieta; Diana Petro-
va (6 gadi) – 1. vieta; Aleksandra 
Vlasenko (8 gadi) – 2. vieta; And-
ris Potapenko (8 gadi) – 3. vieta. 
KUMITE FANTOM disciplīna: 
Igors Fomenko (10 gadi) – 1. vie-
ta; Denis Solodovs (11 gadi) – 1. 
vieta. KATA disciplīna: Denis So-
lodovs (11 gadi) – 2. vieta; Radi-
ons Seljanins (11 gadi) – 3. vieta. 
KUMITE disciplīna: Denis So-
lodovs (11 gadi) – 3. vieta; Anna 
Potapenko (12 gadi) – 2. vieta; 
Arnita Karēle (10 gadi) – 3. vieta.

Treneris Sergejs Fomenko: 
“Īpaši vēlos atzīmēt un paslavēt 
Denisu Solodovu, kurš izcīnīja 
3 medaļas dažādās disciplīnās, 
cīnoties ar daudziem pieredzē-
jušiem sportistiem. Sacensību 
kopvērtējumā Ozolnieku novada 
karatē komanda ierindojās 4. vie-
tā starp 12 komandām, atpaliekot 
no 3. vietas tikai par 3 punktiem. 
Visas cīņas bija saspringtas un 

emocionāli piesātinātas. Vēlos 
uzslavēt visus sportistus, jo sa-
censībās negāja viegli - dalībnie-
ku bija daudz. Jāpiebilst, ka kopā 
ar zēniem veiksmīgi startēja arī 
meitenes, demonstrējot labu teh-

niku un cīņas sparu. Paldies ve-
cākiem par atbalstu, kā arī karatē 
klubam “Vitus” un īpaši Vitālijam 
Mišinam par ļoti labi organizēta-
jām sacensībām!”

Solvita Cukere

kultūra

Novada spartakiādes Zolītes 
čempiona noskaidrošanai intriga 
saglabājās līdz pēdējam brīdim. 
Pārliecinošs līderis pirmajās 
trīs kārtās bija Imants Leima-
nis no Salgales pagasta. Zolīte 
ir aizraujoša ar to, ka viss var 
mainīties jebkurā brīdī. Kādam 
dalībniekam, ejot cauri sešām sa-
censību kārtām, rezultāti kāpa uz 
augšu, citam tie slīdēja lejup, bet 
izslēdzot sliktāko kārtu - rezultāts 
sanāca pavisam citādāks. 

Šajā sezonā ir jauns nova-
da Zolītes čempions Normunds 
Alutis („Ozokalns”), otrajā vietā 
ierindojies Ivars Vīnavs („Kau-
guri”), bet godalgotajā trešajā 
vietā ierindojies Gunārs Balodis 
(„Centrs”). Kā vienmēr atzīmē-

jam arī ceturto labāko – Jānis 
Bišers („Tetelāne”). Līdzvērtīgi 
vīriem lieliski startēja arī Maija 
Kuksa un Airisa Hammere-Vene-
vica.   

Septiņu aizvadīto Zolītes čem-
pionātu laikā dalībnieku skaits 
ir svārstījies no 46 līdz pat 65, 
kas apliecina, ka šis pasākums ir 
guvis novadnieku atsaucību un 
kļuvis par vienu no populārāka-
jiem. Turnīra noslēgumā ir no-
teikts „ZOLĪTES KAUSA” no-
rises datums - 12. marts, kur 
uzvarētāju noskaidrosim vienas 
dienas laikā.

7. spartakiādes Zolītes koman-
du vērtējumā secība ir sekojoša: 
„Centrs”- 127 punkti, „Tetelāne”- 
114 punkti, „Ozokalns”- 104 pun-

kti, „Kauguri”- 99 punkti, „Sal-
gale”- 95 punkti, „Aizupes”- 54 
punkti, „Ezermalas”- 54 punkti 
un „Brankas” ar 19 punktiem.

30. janvārī jau gaidām 
NOVUSA cienītājus uz pa-
matturnīru. 

13. februārī gaidām ZEM-
LEDUS makšķerniekus. 

Jauns pasākums šajā sparta-
kiādē būs “SPĒKA un VEIK-
LĪBAS diena” jau 28. febru-
ārī Ozolnieku Sporta centra 
zālē, kur svaru bumbas nebūs 
jācilā, bet jāpierāda, ka ar gri-
basspēku protat pārvaldīt savu 
ķermeni. Daudzcīņas veidā no-
teiksim trīs labākos vīriešu un 
sieviešu konkurencē. Noteicošie 
šajā cīņā būs jūsu atbalstītāji tri-

bīnēs – ģimene un draugi. Labs 
spartakiādes sākums liek cerēt 
uz turpmāko atsaucību, jo kopā 
sportot vienmēr ir aizraujoši! 

Irēna Leitēna, Spartakiādes 
sekretāre 

Novada spartakiādē noslēdzies Zolītes turnīrs un sākas Novuss

Ziemassvētku laikā Ozolnieku 
novada jauktais koris „Līga” de-
vās uz Lietuvas pilsētu Kauņu, 
kur piedalījās Starptautiskajā 
koru festivālā un konkursā Cant-
ate Domino. Šis konkurss veltīts 
garīgajai mūzikai un tiek orga-
nizēts jau divdesmit trešo reizi. 
Kori sacentās no 16. līdz 19. de-
cembrim.

Koris „Līga” diriģenta Vilhel-
ma Vācieša vadībā starptautiskā 
konkursā piedalījās pirmo reizi 
un gatavojās konkursam ar skaņ-

darbu izpildījumu 15 minūšu garā 
programmā. Diriģenta izvēlētais 
repertuārs bija tehniski sarežģīts, 
īpaši komponista Pētera Plakida 
darbs “In memoriam”. Tomēr 
uzcītīgā mēģinājumu darbā visu 
izdevās apgūt. Koris konkursā 
guva klausītāju un žūrijas atzinī-
bu – sudraba diplomu, saņemot 
85 punktus no 100 iespējamiem. 

Kora „Līga” rezultātu pārspēja 
tikai Rīgas Tehniskās universi-
tātes jauktais koris „Vivere”, kas 
cīņā par Grand Prix ieguva otro 

vietu. Konkursa Grand Prix iegu-
va jauniešu koris „Ondrášek” no 
Čehijas. Kora „Līga” diriģentam 
un koristiem pēc rezultātu pazi-
ņošanas bija patiess gandarījums 
par sasniegtajiem rezultātiem. 

Pateicamies mūsu atbalstītā-
jiem, tuviniekiem, kuri samieri-
nājās ar intensīvo mēģinājumu 
grafiku, un pašvaldībai, kuras at-
balsts ļāva piedalīties korim šajā 
konkursā, gūstot jaunu un vērtī-
gu pieredzi. 

Līga Meņģele-Stillere, koriste

Gada nogale ir tas brīdis, kad 
cilvēki ir atvērtāki labiem darbiem, 
mācoties dāvināšanas prieku. Ozol-
nieku novada skolēni un jaunieši 
gada nogalē ir bijuši atsaucīgi kon-
krētiem aicinājumiem – sarūpēt 
150 paciņas svētku galdam bērniem 
no mazturīgām ģimenēm un ieprie-
cināt gan tos novada seniorus, kuri 
vēršas pēc palīdzības Sociālajā die-
nestā, gan tos, kuri savas dienas pa-
vada Sociālās aprūpes centrā (SAC) 
„Zemgale”. Aizkustinājuma asaras 
sariešas acīs dāvanu saņēmējiem, 
jo katrai veltei ir pievienota arī 
mīļa, pašu rokām gatavota apsvei-
kuma kartīte.

Ar muzikāliem sveicieniem se-
niorus iepriecināja Ozolnieku PII 
„Pūcīte” audzēkņi dziedātājs Dainis 
Skutelis, Jelgavas baptistu draudzes 
koris, Jelgavas pensionāru biedrības 
Senioru koris. Svētvakars tika pa-
vadīts kopā ar Latvijas Vasarsvētku 
draudžu apvienības bīskapu Jāni 
Ozolinkēviču, Romas katoļu Jelga-
vas diecēzes bīskapu Edvardu Pav-
lovski un dziedošo Reiniku ģimeni.

Kad cilvēkam ir redzīgas acis un 
laba sirds, viņš pamana tos, kuriem 
šobrīd neklājas tik labi. Un tad sirds 
siltums ir ieadīts šallēs, zeķēs, cim-
dos, iecepts piparkūkās, pīrādziņos 
un ielikts saldumu paciņās un ierak-
stīts novēlējumu kartītēs.Atcerēsi-
mies, ka labdarība nesākas un nebei-
dzas ar Ziemassvētkiem, un viena no 
vērtīgākajām balvām, ko sniedzam 
kādam citam, ir kopā pavadītais 
laiks. Katrs no mums līdzcilvēkiem 

varam dāvāt savas spējas un talan-
tus, sekojot citu labajam piemēram. 
Lai šis labestīgais gaišums ikdienas 
pavada ikvienu labas gribas cilvēku. 
Atcerēsimies, ka, atlicinot it kā pa-
visam nedaudz, mums visiem kopā 
izveidojas reāls devums, ar kuru 
patiešām spējam palīdzēt grūtībās 
nonākušajiem vai realizēt kādu citu 
cēlu mērķi, atraisot sirdi priekam, 
gaišumam un cerībai.

Solvita Cukere

Skolēni aktīvi izmanto slēpošanas iespējas

 5. ABSOLŪTAIS BĒRNU KARATĒ ČEMPIONĀTS „OZOLNIEKI 2016” Ozolnieku novada 
Kultūras nodaļa aicina 
novadniekus, 
mājražotājus un 
tirgotājus aktīvi 
iesaistīties 2016. gada 
plānotajos pasākumos!
Lieldienu lustes Ozolnieku 
novadā: 
● 26. martā plkst. 11:00 Ozolniekos 
pie Ozolnieku Tautas nama. 
● 27. martā plkst. 12:00 Ānes ciema 
centrā pie Kultūras nama, 
plkst. 13:00 Salgales pagastā pie 
Garozas skolas.

 29. un 30. aprīlī amatierteātru 
festivāls „Zelta Zīle 2016”
Ozolnieku novada kultūras iestādēs, 
skolās un brīvā dabā.

23. jūnijā Līgo svētki: 
● plkst. 18:00 Salgales pagastā, 
Garozas centrā,
● plkst. 20:00 Ānes ciemā, 
● plkst. 21:00 Ozolniekos, Jāņu 
pļaviņā. 

23. jūlijā Ozolnieku novada 
svētki „Ar saknēm novadā”.
Tēma: „Kā pasakā” Ozolnieku 
Sporta centra stadionā.

26. augustā Jelgavas un Ozol-
nieku novada 15. grāmatu 
svētki Ānes kultūras namā.

15. un 16. septembrī Dzejas 
dienas 
Ozolnieku Tautas namā, Ānes 
kultūras namā un Salgales pagasta 
pārvaldē sadarbībā ar Ozolnieku 
novada bibliotēkām. 

11. novembrī Lāčplēša dienas 
pasākumi: 
● plkst. 16:00 Ozolniekos pie piemi-
nekļa brīvības cīnītājiem pie Skuju 
skolas pārbrauktuves, 
● plkst. 17:00 Salgales pagastā lāpu 
gājiens un svinīgais mirklis pie Vare-
ļu pieminekļa.

12. novembrī plkst. 12:00 
Mārtiņdienas jampadracis pie 
Ozolnieku Tautas nama.

17. novembrī Valsts svētku sa-
rīkojumi - Ozolnieku Tautas namā 
un Salgales pagastā. 

18. novembrī Ānes kultūras namā. 

31. decembrī plkst. 23:00 pie Ozol-
nieku novada domes „Gadumijas 
zvaigžņotava”.

Rita Barona, Ozolnieku novada Kultū-
ras nodaļas vadītāja T. 26525350 

rita.barona@ozolnieki.lv
Info: www.ozolnieki.lv/kultura

Koris „Līga” garīgās mūzikas konkursā 
Cantate Domino Kauņā saņem sudraba diplomu

Gūst gandarījumu, dāvājot prieku 
līdzcilvēkiem
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ziņojumu dēlis

Pēteri Rinķi
Arvīdu Aleksīnu

Loniju Bogdanovu
Mudīti Kokinu

Žoržu Dimperānu
Mariju Ševko

Jāni Gultnieku

Jeļenai Mihnovskai – 90!

Sveicam februāra
mēneša jubilārus!

Ozolnieku Tautas nams
feBRuāRī ielūdz

6. februārī 17:00 Ozolnieku novada amatierteātra izrāde Liāna Helmane 
„Rudens dāRzs”. Izrāde trīs cēlienos. Režisore Dace Vilne. Ieeja: 2,50 EUR. 

13. februārī 21:00 – 02:00 Mīlestības balle ar grupu “Lauku muzikanti”. 
Izpriecas ar vakara vadītājiem Venēru un Marsu, mīlētāju foto stūrītis un citi 
pārsteigumi. Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu rezervēšana  
līdz 11. februārim. Ieeja: 6,00 EUR, balles vakarā 8,00 EUR. 

22. februārī 10:30 un 14:00 Valmieras kinostudijas izrāde bērniem  
“Kung Fu Panda”. Ieeja: 3,00 EUR. 

22. februārī 19:00 Ozolnieku novada iedzīvotāju fotokonkursa  
„Ozolnieki gadalaikos” izstādes atklāšana un uzvarētāju apbalvošana.

Biļešu iepriekšpārdošana TN kasē un bilesuparadize.lv.
Kases darba laiks – O., T., C., P. 16:00 – 20:00 un stundu pirms pasākumiem.

Info: www.ozolnieki.lv/kultura/tautasnams. T. 63050144, 26525350

12. februārī plkst. 19:00 

ā. Alunāna Jelgavas teātris  
ar J. dreslera izrādi  

“Burbuļmātes prieki un bēdas”.

Režisore L. Ņefedova.  
Ieejas maksa 2,- EUR.

Salgales pagastā februārī 
2.februārī no plkst. 16.00 -20.00 pakalpojumu centrā 
„Eži” 2. stāvā „sveču dienas” pasākums. Viss par svecēm. 
Sveču liešana un ticējumi. Līdzi ņemiet sveču galus, 
apelsīnus un kaltētos augus. 

6.februārī Garozas pamatskolā no plkst. 12.00 -15.00 
izglītojošs seminārs „Viss par senioru dejām”.

12. februārī Garozas pamatskolā Valentīndienas 
ballīte ar dJ Raiti + KARAOKe 
no plkst. 18.00 - 21.30 skolēniem, 
no plkst. 21.30 - 2.00 pieaugušajiem. 
Pasākums pie galdiņiem, līdzi ņemot groziņu. 
Ieeja bez maksas. 
Vēlams tērpu akcentēt ar sarkanu, rozā un baltu krāsu.
Lūdzu iepriekš pieteikties pa tālr. 29109265- Anda Plikša.

13. februārī plkst. 13.00 Garozā pakalpojumu centrā “ 
eži” pasākums “Ceļojums fantāziju pasaulē”. 
Tikšanās ar jauno latviešu romānu rakstnieci Lauru Dreiži. 
Īpaši aicinām pasākumā piedalīties jauniešus. 
Ieeja bez maksas.

aizsaulē  
aizgājuši

Solvita uzāne 1970
Anna  elferte 1940
Vilma Grūbe 1930
Mirdza elferte 1928
Viktors Sisojevs 1949
Daila Kalniņa 1972
Inta Ivuškāne 1934
Mintauts Putnis            1936
Vilnis Burcevs             1965

Mirdzumu acīs un mirdzumu dvēselē, 
Veselību pašam un veselus mīļos, 
Laiku zvaigžņu skaitīšanai un laiku rīta bučai, 
Mazus brīnumus ikdienā un lielus brīnumus sirdī, 
Eņģeli uz pleca un mīļu cilvēku blakus, 
Mīlestību pret sevi pašu un mīlestību 
pret pasauli aiz loga.

Koris “Līga” savā pulkā aicina jaunus 
dziedātājus visās balss grupās! 

Mēģinājumi notiek divas reizes nedēļā, 
pirmdienās un piektdienās no plkst. 19:00 līdz 

21:00 Ozolnieku Tautas nama telpās. 
Lūgums pieteikties pa tālruni: 26221168 

(Vilhelms Vācietis), vai arī e-pastā – 
vilhelms.vacietis@gmail.com.

Ozolnieku novada daudzbērnu ģimeņu 
biedrība pateicas atbalstītājiem

Ozolnieku novada daudzbērnu ģimeņu biedrība 
izsaka vislielāko pateicību par sniegto finansiālo un 
materiālo atbalstu Ozolnieku novada daudzbērnu 

ģimeņu Ziemassvētku paciņu piepildīšanā.
Paldies sakām: 

SIA “Uzars bruģēšana”, SIA “POLIURS”, 
SIA “Z GROUP”, SIA “CbFIX”, SIA “CBS IGATE”, 

Biedrībai „Tuvu”, SIA “BALTA eko”, SIA “Elektromon-
tāžas Serviss”, SIA “GPU Nākotne”, SIA “Jelgavas 
pakotājs rūpnīca MARSS”, SIA “Elvi”, Rimi “RAF”, 

SIA “Villa Elizabete”, Latvijas Sarkanā Krusta 
Dobeles komitejas Elejas nodaļai un atsaucīgajiem 

biedrības biedriem.

Raimonds Zariņš, Ozolnieku novada daudzbērnu 
ģimeņu biedrības priekšsēdētājs 

Datums

05.02.2016
07.02.2016
13.02.2016
13.02.2016
14.02.2016
14.02.2016
20.02.2016
20.02.2016
21.02.2016
28.02.2016

Plkst.

10:00
11:00
   9:00
18:00
12:00
16:00
14:00
18:00
16:00
11:00

Sporta pasākumi

“OZOLNIEKU OLAFA KAUSS 2016”  DAIĻSLIDOŠANAS SACeNSīBAS
OZOLNIEKU NOVADA 7.SPARTAKIĀDE  NOVuSS  finālturnīrs
OZOLNIEKU NOVADA 7.SPARTAKIĀDE  ZeMLeDuS MAKŠĶeRĒŠANA
VOLEJBOLS VK Poliurs/Ozolnieki  pret  VK Du BALTIJAS LĪGA
VOLEJBOLS VK Ozolnieki  pret  VK Vecumnieki NACIONĀLĀ LĪGA (2.divīzija)
VOLEJBOLS VK Poliurs/Ozolnieki pret  Jēkabpils Lūši BALTIJAS LĪGA
VOLEJBOLS VK Ozolnieki  pret  VK Jūrmala  NACIONĀLĀ LĪGA (2.divīzija)
VOLEJBOLS VK Poliurs/Ozolnieki  pret  ASK Kuldīga BALTIJAS LĪGA 
VOLEJBOLS VK Poliurs/Ozolnieki  pret  RTu Robežsardze BALTIJAS LĪGA
OZOLNIEKU NOVADA 7.SPARTAKIĀDE SPĒKA uN VeIKLīBAS DIeNA

Ozolnieku Sporta centra pasākumi februārī

Sporta dzīves notikumiem Ozolnieku novadā tagad var sekot arī sociālajos tīklos: facebook, draugiem.lv un twitter.

Piesaki konkursam „Pagasta 
bibliotekārs – gaismas nesējs“ 

savu pagasta bibliotekāru!
Arī šogad Latvijas Nacionālās bibliotē-
kas Atbalsta biedrība (Biedrība) izslu-
dina konkursu „Pagasta bibliotekārs 
– gaismas nesējs” un aicina pieteikt 
aktīvus, radošus un izcilus lauku bib-
liotekārus. Ik gadu tiek apbalvoti pieci 
bibliotekāri – viens no katra Latvijas 
reģiona.”Pagasta bibliotekārs – gais-
mas nesējs” ir iespēja atrast un izcelt 
pašaizliedzīgus, darbīgus, iedvesmo-
jošus darbiniekus, kuri palīdz uzlabot 
līdzcilvēku ikdienas dzīvi.
Šogad Biedrība aicina lasītājus vēstulēs 
pastāstīt par saviem bibliotekāriem, 
kuri ir entuziasma un radošuma pilni, 
rūpējas par saviem lasītājiem, sagaida 
tos ar smaidu, izveidojuši savu biblio-
tēku par vietējo „gaismas pili”, organizē 
pasākumus un apmācības, veido pie-
vilcīgu un mājīgu bibliotēkas vidi.
Pieteikuma vēstules un fotogrāfijas, 
kas stāsta par bibliotekāra aktivitātēm, 
Biedrība gaidīs līdz 1. martam pa pastu 
(Mūkusalas iela 3, Rīga, LV1048) vai 
e-pastā: gaisma@gaisma.lv

LNB Atbalsta biedrība


