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Šis gads mums ir īpašs, jo aizrit Latvijas valsts 
simtgades zīmē. Aicinām būt kopā 4. maijā - Baltā 
galdauta svētkos, sanākot visām paaudzēm pie balti 
klātiem galdiem novada centros. 
Balts galdauts ir pašapziņas un lepnuma simbols mūsu 
brīvībai un saimes sajūtai. Kopā pieminēsim 1990.gada 
4.maiju, kad Latvijas PSR Augstākā padome pieņēma 
deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunoša-
nu. Sanāksim kopā, uzklāsim baltus galdautus, vilksim 
baltus kreklus, domāsim baltas domas un svinēsim svētkus!
Aicinām ņemt līdzi groziņu ar savu Latvijas un bērnības 
garšas cienastu, fotogrā�jas, vēsturiskus pierakstus, dzejas 
un dziesmu klades un baltos galdautus no vecmāmiņu pūra 
lādēm. Kopā dziedāsim un rakstīsim laimes vēlējumus 
Latvijai, stādīsim Simtgades ozolus. Uzstādīsim rekordu un 
iemūžināsim vēsturei – cik varam sanākt pie viena galda. 
Veidosim kopā savu Ozolnieku novada Baltā galdauta 
stāstu! 
Kopīgi svētku galdi būs klāti novada centros:

• Ozolniekos starp Meliorācijas ielu un Domes ēku, 
• Brankās – ābeļdārza teritorijā, 
• Salgalē pie Mākslas un mūzikas skolas, 
• Garozā pie pakalpojumu centra “Eži”, 
• Ānē pie kultūras nama.

Evita Poča,
Kultūras nodaļas vadītāja

4. maijs – Latvijas un Baltā galdauta svētki III amatierteātru
festivāls

„ZELTA ZĪLE 2018”
Ozolnieku novadā

Piektdien, 11.maijā
ĀNES KULTŪRAS NAMĀ

19.00 – 20.15
Izrāde pēc Reja Bredberija 

stāsta motīviem (izrāde 
krievu valodā)

Jaunatnes teātris “Inspire”, 
Režisore Svetlana Baravikova 

NAKTS IZRĀDE OZOLNIEKU 
TAUTAS NAMA LIELAJĀ ZĀLĒ

20.30 – 22.45
Inga Ābele

„LABĀS ASINIS”
Tērvetes amatierteātris „Trīne”

Režisore Dzintra Zimaiša

Sestdien, 12.maijā

OZOLNIEKU TAUTAS NAMA 
LIELAJĀ ZĀLĒ

12.00 – 13.00
Iveta Salgrāve

„GODĪGI UN IZDEVĪGI, ĒRTI 
UN INTERESANTI”

Valgundes amatierteātris 
„Atspulgs”

Režisore Ilze Rimša

OZOLNIEKU TAUTAS NAMA 
LIELAJĀ ZĀLĒ

14.30 – 15.40
Vigita Pumpure

„SPIETU LAIKS”
Ogres novada Ķeipenes 
amatierteātris „Pūce”
Režisore Alda  Račika

17.00 – 18.20
Pērs Ulofs Enkvists
„VECTĒVA MĀJA”

Kokneses amatierteātris 
Režisore Inguna Strazdiņa

OZOLNIEKU TAUTAS NAMA 
TEĀTRA ZĀLĒ

18.30 – 19.15
Aldis Linē

„JĀŅA PORUKA PĒDĒJĀ 
NAKTS”

Ozolnieku novada
amatierteātris 

Režisore Dace Vilne
Ierobežots vietu skaits!

OZOLNIEKU TAUTAS NAMA 
LIELAJĀ ZĀLĒ

19.30 – 21.00
Vigita Pumpure

„TOBIASS IR MIRIS, LAI 
DZĪVO TOBIASS!”

Jelgavas novada Vilces 
amatierteātris

Režisore Regīna Deksne

Ieeja bez maksas!

Pilnvērtīga novada attīstība bez 
sakārtota ceļu tīkla nav iespēja-
ma. Arī �nansiāli un darba ziņā 
tas ir ietilpīgs process. 
Iestājoties noturīgiem pavasara 
laika apstākļiem, autoceļu tīklā 
sākas remontdarbi, un 
autobraucējiem jārēķinās ar 
satiksmes ierobežojumiem, kas 
ieviesti būvdarbu laikā. 
No 16. aprīļa tiek uzsākti 
novada teritorijā esošajā 
valsts autoceļa Jelgava- 
Iecava (P93) pārbūves darbi 
posmā no Jelgavas šosejas 

Šī gada pirmajos mēnešos 
kūlas ugunsgrēku skaits ir 
mazāks nekā pagājušajā gadā, 
tomēr izsaukumi uz kūlas 
ugunsgrēkiem Ozolnieku 
novada teritorijā ir �ksēti, 
informē Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienests (VUGD). 
„Saņemot VUGD aktu par kūlas 
degšanu, pašvaldības policija 
uzsāk administratīvo lietvedī-
bu, vēršoties pret zemes 
īpašnieku, par obligāto zemes 
aizsardzības pasākumu 
neveikšanu, saskaņā ar admin-
istratīvo pārkāpumu kodeksu, 
par pārkāpumu sastādot 
protokolu. Naudas sods ir 

(A8) līdz pagriezienam uz 
Katrīnsilu (3,3-8,9 km). 
Vairākos posmos tiks uzstādīti 
plūsmveida luksofori. 
Autovadītājiem jārēķinās ar 
ātruma ierobežojumiem.
Turpinās 2. kārtas būvdarbi 
“Ūdensapgādes un kanal-
izācijas tīklu izbūve, Rubeņu 
un Akmeņu ceļu pārbūve Cenu 
pagasta Raubēnu ciemā”. Pēc 
apakšzemes komunikāciju 
sakārtošanas visā ielas posmā 
būs uzklāts asfaltbetona 
segums.

prāvs,” situāciju raksturo Pašvaldī-
bas policijas priekšnieks Arnis 
Joma.
51.pants. 2. daļa Obligāto zemes 
aizsardzības pasākumu 
neizpildīšana
Par zemes apsaimniekošanas 
pasākumu neizpildīšanu un zāles 
nepļaušanu, lai novērstu kūlas 
veidošanos, uzliek naudas sodu 
�ziskajām personām no 140 līdz 
700 EUR, bet juridiskajām 
personām — no 700 līdz 2900 EUR.
Neapdomīgas rīcības dēļ, nereti 
nelaime skar ne tikai pašus 
dedzinātājus, bet arī citus apkārtē-
jos iedzīvotājus. Izceļoties 
ugunsgrēkam, var nodegt 

dzīvojamās mājas, saimniecības 
ēkas, izdegt lielas meža platības. 
Dedzinot kūlu, tiek apdraudēta 
pašu cilvēku, kā arī mājlopu 
veselība un dzīvība. 
Policija lūdz iedzīvotājus 
nekavējoši ziņot par iespēja-
miem likumpārkāpējiem 
saistībā ar kūlas dedzināšanu. 
Ja tiek manītas personas, kuras 
dedzina kūlu, par to var 
informēt Pašvaldības policiju, 
zvanot pa tālruni 20029099 vai 
brīvdienās 110 vai 112.
Policija atgādina, ka kūlas 
dedzināšana ir aizliegta. Saskaņā 
ar Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa 179.panta 
4.daļu par kūlas dedzināšanu 
uzliek naudas sodu �ziskajām 

Lauku attīstības programmas 
ietvaros notiek pašvaldības 
īpašumā esošo lauku grants 
ceļu uzlabošana. Pabeigta 
projekta izstrāde un 
izsludināts iepirkums Cenu 
pagasta autoceļa “Ņurdas – 
Mucenieki” un Salgales 
pagasta autoceļa “Speltes – 
Anuži – Strautiņi” rekonstruk-
cijai. Šo ceļu pārbūve sekmē 
vairāku zemnieku saimniecību 
attīstību. 
Asfalta seguma atjaunošana 
notiks Cenu pagasta “Brankas 
– Tiltiņi” autoceļa posmā. 
Satiksmes intensitāte šajā 
posmā ar katru gadu palielinās, 
ceļš ir šaurs un līkumots. Asfalt-
betona segums uz ceļa ir plāns, 
tas ir nolietojies, uz brauktuves 
uzkrājas lietus ūdens, veidojot 
satiksmei bīstamas situācijas.
Pārsvarā visā novada teritorijā 
asfalts savu laiku nokalpojis un 
bedru lāpīšana gaidīto labumu 

nedod. Ekonomiski izdevīgāk 
būtu nevis lāpīt bedres, bet 
mainīt asfalta virskārtu. Satiks-
mes drošības komisija izvērtē 
iespēju šogad kādai novada ielai 
šādu darbu pasūtīt.
Kā katru gadu, tiek veikti 
ikdienas ceļu seguma 
uzturēšanas darbi, grantēto 
ceļu uzbēršana un planēšana. 
Vairākiem lauku ceļiem tiek 
veikta nomaļu grunts uzaugu-
ma noņemšana. Tiklīdz laika 
apstākļi būs tam piemēroti, tiks 
sākta asfalta seguma defektu 
novēršana.

Sīkāku informāciju par 
pašvaldības ceļu stāvokli var 
sniegt inženierkomunikāciju 
piesaistes speciālists Guntis 
Žeivots tālr. 29342722, 
e-pasts: guntis.zeivots@ozol-
nieki.lv 

Solvita Cukere

personām no 280 līdz 700 eiro. 
 Kriminālatbildība iestājās, ja 
dedzinot kūlu aizdegusies kāda 
no ēkām, kā rezultātā radīti lieli 
zaudējumi vai ugunsgrēkā 
cietuši cilvēki. Krimināllikuma 
185.panta 2.daļa paredz smagus 
sodus par svešas mantas tīšu 
iznīcināšanu vai bojāšanu, ja tā 
izdarīta ar dedzināšanu vai 
citādā vispārbīstamā veidā, vai ja 
tā nodarījusi lielu materiālu 
zaudējumu, vai ja tās rezultātā 
vainīgā neuzmanības dēļ 
iestājusies cilvēka nāve vai 
izraisītas citas smagas sekas.
Aicinām iedzīvotājus būs 
apdomīgiem un nededzināt kūlu!

      Raksts tapis sadarbībā ar 
Pašvaldības policiju

Pilnvērtīga novada attīstība bez (A8) līdz pagriezienam uz 

Ozolnieku novadā uzsākti
ceļu rekonstrukcijas un
remonta darbi 

Būsim apdomīgi, nededzināsim kūlu!



«Ozolnieku Avīze»; Metiens – 3700 eks. Iznāk reizi mēnesī.
Reģistrācijas Nr. 00702098
Izdevējs: Ozolnieku novada dome, adrese: Stadiona iela 10,
Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018
Redaktore: Solvita Cukere
Tālr. 29448482, e-pasts: avize@ozolnieki.lv
Iespiests: SIA «Jelgavas tipogrāfijā» 
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Ozolnieku Avīzi» obligāta. 
Par rakstos minētajiem faktiem atbild autors. 

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

Konkursā uz Ozolnieku viduss-
kolas direktora amatu bija 
pieteikušies 3 kandidāti, no 
kuriem vērtēšanas komisija: D. 
Liepiņš, A. Židkovs, I. Grund-
mane, E. Juste, G. Akmentiņš, E. 

20. februārī vērtēšanas 
komisija – D. Liepiņš, A. 
Židkovs, E. Juste, A. Jaka un I. 
Grundmane – uzklausīja 
potenciālos PII "Zīlīte" 
vadītāja amata kandidātus, 
amatam virzot Rotas 
Greiškalnes kandidatūru. R. 
Greiškalne darbu uzsāka 
2018. gada 26. februārī.
PII “Zīlīte” vadītāja ir ieguvusi 
amatam atbilstošu izglītību - 
profesionālais bakalaura grāds 
izglītībā ar kvali�kāciju 
“Pirmsskolas un sākumskolas 
skolotājs”. Personīgā un 
profesionālā interese rosinājusi 
nerimstoši papildināt 
pedagoģiskās zināšanas tieši 
humānās pedagoģijas jomā, un 
ir gūta pārliecība, ka tikai tā var 
atbalstīt domājošas, radošas, 
neatkarīgas un iniciatīvas 
bagātas personības 
veidošanos. 
Lai gan skolotāja izglītība nav 

Atsaucoties pašvaldības aicinā-
jumam, konkursā uz Attīstības 
un projektu daļas vadītāja amatu 
bija pieteikušies 10 pretendenti. 
Vērtēšanas komisijas locekļi, 
noklausījušies kandidātus, 
pieņēma lēmumu par Attīstības 
un projektu daļas vadītāju iecelt 
Inesi Baumani, kura darbu 
uzsāka 20. martā.
„Uz Ozolnieku novada pusi 
raudzījos jau ilgāku laiku. 
Ozolnieku novadā es saredzu 
milzīgu potenciālu kā Pierīgas 
teritorijai. Domāju, ka Attīstības 
un projektu daļai ir jāstrādā tā, 
lai Ozolnieku novadu padarītu 
pievilcīgāku jauniem iedzīvotā-
jiem un uzņēmēju investīcijām. 
Man ir gandarījums strādāt ar 
cilvēkiem un uzņēmējiem, kuri 
vēršas pašvaldībā pēc padoma 
savu ideju īstenošanai, un vēlāk 
redzēt kopīga darba augļus,” 
stāsta Inese Baumane.
Attīstības un projektu daļas 
vadītājas galvenās pārraudzības 
jomas būs vadīt un koordinēt 
daļas darbu, vadīt un pārraudzīt 
pašvaldības attīstības 
plānošanas procesu, īstenot 
novada teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentu izstrādi 

PIEŅEMŠANAS ĀNES PAKALPOJUMU CENTRĀ
Balstoties uz Ānes iedzīvotāju sapulcē izskanējušo aicinājumu, 
katru mēnesi kāds no pašvaldības vadības pārstāvjiem dodas uz 
pieņemšanu Ānes pakalpojumu centrā.
2018. gada 17.maijā tikšanās Ānē plkst. 16:30 – 19:00, 
kur pašvaldību pārstāvēs domes priekšsēdētāja 
vietnieks Guntars Akmentiņš.

PII "Zīlīte" vadītājas amatā
iecelta Rota Greiškalne

pirmā iegūtā izglītība, 
nonākšanu pirmsskolā vadījusi 
gandrīz vai nejaušība. Sākot 
strādāt pirmsskolas izglītības 
iestādē, jau drīz radās sajūta, ka 
ir atrasts savs aicinājums un 
joma, kurā pašattīstīties un 
sniegt pienesumu arī jaunās 
paaudzes audzināšanā.
Līdzšinējā darba pieredze ir 
saistīta ar izglītības jomu- 
pirmsskolas skolotājas un 
vadītājas vietnieces amatos 
pirmsskolas izglītības iestādē 
“Zīlīte”. Kā vadītājas vietniece 
Rota Greiškalne jau ir ieguldījusi 
idejas un darbu iestādes vides 
veidošanā un mācību metožu 
izvēlē.
”Izprotot, cik būtiska loma 
kvalitatīvā pirmsskolas izglītībā 
ir tieši pedagoga personībai un 
profesionālajai ieinteresētībai, 
tuvākie nākotnes plāni ir saistīti 
tieši ar PII “Zīlīte” kolektīva 
saliedēšanu, kā arī kopējas 
iestādes identitātes izprašanu 
un vizualizēšanu. Iestādes 
virzība uz attīstību nav 
iespējama bez kopēja 
redzējuma, tāpēc šobrīd šķiet 
būtiski sanākt kopā visiem 
kolēģiem, lai vienotos un 
vizualizētu to, kādu mēs 
vēlamies redzēt savu 
pirmsskolas izglītības iestādi 
bērniem, sev, vecākiem un 
sabiedrībai kopumā,” tuvākos 
mērķus atklāj jaunā vadītāja.

Solvita Cukere

un ieviešanu. Kā Attīstības un 
projektu daļas vadītāja Inese 
Baumane organizēs pašvaldī-
bas interešu pārstāvību 
nacionālo un reģionālo 
attīstības dokumentu izstrādē, 
sekos līdz �nansējuma 
piesaistes iespējām un 
uzraudzīs ES fondu projektu 
ieviešanu novadā, organizēs un 
pārraudzīs būvniecības projektu 
izstrādes un ieviešanas 
procesus, nodrošinot kvalitatīvu 
pasūtītāja funkciju veikšanu 
pašvaldības un tās iestāžu 
objektos, kā arī sniegs atbalstu 
pašvaldības struktūrvienībām ar 
attīstības plānošanu un 
būvniecību saistītos jautājumos.
Ineses Baumanes izglītība un 
iepriekšējā darba pieredze 
telpiskās attīstības plānotājas 
amatā Jelgavas novada 
pašvaldībā ļauj objektīvi izvērtēt 
esošo situāciju novadā un 
saredzēt attīstības iespējas 
nākotnē:  „Uz novada teritorijas 
attīstību raugāmies ilgtspējīgi, 
sabalansējot gan sabiedrības, 
gan vides, gan ekonomikas 
intereses. Uzskatu, ka 
prioritātes attīstībai jāizvirza pa 
nozarēm. Kā galvenā prioritāte 

ir nodrošināt iedzīvotāju pamat-
vajadzības, tad varam sākt 
plānot spēcīgu novada 
izaugsmi. Lai nodrošinātu 
kvalitatīvus pakalpojumus, 
šobrīd novada ciemos tiek 
plānoti un uzsākti ūdenssaim-
niecības tīklu sakārtošanas un 
ceļu segumu atjaunošanas 
darbi. Strādāsim pie uzņēmēj-
darbības atbalsta platformas 
izveides. Pašvaldības mājas 
lapā jābūt pieejamai interaktīvai 
kartei, kur potenciālais 
investors vai uzņēmējs var 
atrast vietu savai plānotajai 
uzņēmējdarbībai. Man ir 
spēcīgs, zinošs un profesionāls 
komandas kodols. Vēlos pilnvei-
dot sadarbību ar iedzīvotājiem 
un organizācijām, viņus 
iesaistot novada attīstības 
plānošanas un plānu 
īstenošanas procesos. Īpaši 
šobrīd, kad atveram novada 
teritorijas plānojumu un 
drīzumā uzsāksim novada 
attīstības programmas izstrādi, 
kur aicināsim iesaistīties 
iedzīvotājus un uzņēmējus, lai 
kopīgi lemtu, kādu veidosim 
savu novadu.”
Iedzīvotājus ar idejām un 
ierosinājumiem aicinām 
griezties klātienē novada 
pašvaldības Attīstības un 
projektu daļā vai sūtīt uz 
e-pastu:
Inese.Baumane@ozolnieki.lv. 
Par iespēju piedalīties teritorijas 
plānojuma un attīstības 
programmas apspriešanas 
sapulcēs aicinām  iedzīvotājus 
sekot līdz informācijai 
“Ozolnieku Avīzē”, mājas lapā 
www.ozolnieki.lv un sociālajos 
tīklos.

Solvita Cukere

Konkursā uz Izglītības nodaļas vadītāja vietnieka amatu bija pieteikušies 13 kandidāti, 
vērtēšanas komisija, E. Juste, A. Jaka un I. Grundmane, kā amatam atbilstošāko novērtēja 
Annas Slokas kandidatūru. Izglītības nodaļas vadītājas vietniece uzsāka darbu 16. aprīlī.
Anna Sloka ir ieguvusi atbilstošu izglītību Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 
akadēmijā, Pamatizglītības skolotājas specialitātē. Līdzšinējā pedagoģiskā darba pieredze 
ir iegūta Jelgavas 2.pamatskolā un Ozolnieku vidusskolā.
„Šajā darbā vēlos piedalīties mūsu novada izglītības sistēmas sakārtošanā: padarīt kompetenču pieeju par 
normu, veicināt efektīvu vecāku sadarbību ar izglītības iestādēm, panākt pedagogu motivāciju jaunu iniciatīvu 
realizēšanā, organizēt vērtīgus kursus, ekskursijas un nometnes. Manuprāt, Ozolnieku novads ir spējīgs 
piedāvāt konkurētspējīgu izglītību, ar ko lepojas gan paši izglītības darbinieki, gan skolu absolventi un viņu 
vecāki,” apņēmības pilna darboties ir Anna Sloka.

Vēveris un J. Kažotnieks, par 
amatam atbilstošāko izvēlējās 
ilggadējās Ozolnieku Mūzikas 
skolas direktores Dinas 
Tauriņas kandidatūru.
Ozolnieku novada domes 
deputāti apstiprināja komisijas 
izvirzīto kandidatūru, domes 
sēdē balsojot par Dinu Tauriņu 
kā Ozolnieku vidusskolas 
direktori.
Plānots, ka jaunā Ozolnieku 
vidusskolas direktore uzsāks 
darbu š.g. jūnijā, pēc tam, kad 
būs saņemts Izglītības un 
zinātnes ministrijas apstiprinā-
jums.

Sabiedrisko attiecību un 
informācijas daļa

Ozolnieku novada domē darbu uzsāk Attīstības
un projektu daļas vadītāja Inese Baumane

Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļas vadību uzņēmies
Kārlis Trankalis
Par Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļas vadītāju ir apstiprināts Kārlis 
Trankalis. Jaunais nodaļas vadītājs 12. aprīlī uzsāka darbu pašvaldībā, uzreiz 
iesaistoties volejbola turnīra un auto - foto orientēšanās sacensību “Ožu dublis 
- 2018” organizēšanā.
K. Trankaļa līdzšinējā darba pieredze ir bijusi saistībā ar cilvēkresursiem - sporta 
skolotāja darbā Rīgas 4. Speciālajā internātpamatskolā un “SIA Furors”, kur darba pamatā bija atbildīga 
klientu apkalpošana un sava laika plānošana. Kārlis darbojies brīvprātīgajā darbā sporta pasākumu 
organizēšanā un vadīšanā, gūstot pieredzi kvalitatīvā darba organizēšanā un prasmes darboties koman-
dā. 2017.gadā pabeigta Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, iegūstot bakalaura grādu. Šobrīd K. 
Trankalis turpina studijas Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas maģistrantūrā.
K. Trankaļa aizraušanās vairāk nekā 12 gadus ir lakross. Viņš ir desmitkārtējs Latvijas čempions šajā sporta 
veidā un pārstāv Latvijas valsts lakrosa izlasi.
"Šī brīža galvenais mērķis ir apzināt Ozolnieku novada sporta dzīvi un uzsākt sporta infrastruktūras 
sakārtošanu. Svarīga darba joma ir padarīt iedzīvotājiem pieejamu informāciju par plānotajiem sporta un 
veselīga dzīvesveida pasākumiem novadā.  Nākotnes plānos ir vēlme sakārtot un maksimāli izmantot 
novadā pieejamos sporta laukumus. Galvenā misija ir piedāvāt iedzīvotājiem aktīvas atpūtas iespējas, 
sakārtot un uzlabot sporta vidi, veidojot veselīga dzīvesveida tradīcijas novadā," Kārlis Trankalis ir 
apņēmības pilns darboties.
Kontakti: Kārlis Trankalis, mob. 20084087, e-pasts: karlis.trankalis@ozolnieki.lv 

Izglītības nodaļas vadītāja vietnieka amatu pildīs Anna Sloka
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Sociālās aprūpes centrs (SAC) 
„Zemgale” savu darbību sācis 
1975. gada 1. aprīlī kā nams 
veciem cilvēkiem. 1998. gadā tas 
kļuva par sociālo aprūpes centru 
”Zemgale”, kas ienesa vērienīgas 
pārmaiņas sirmgalvju un invalīdu 
dzīves kvalitātes uzlabošanā. 
Šogad aprūpes centrs piedzīvojis 
vadītāja maiņu, izveidojis savu 
mājaslapu un plāno 
labiekārtošanas darbus 
iemītnieku ērtībām.
„Centrā uzņem pensijas vecumu 
sasniegušas personas, kā arī I un II 
grupas invalīdus, kuriem atbilstoši 
sociālo pakalpojumu un palīdzības 
saņemšanas kārtības noteikumiem 
nepieciešama diennakts sociālā 
aprūpe. SAC ”Zemgale”, kurā 

No 2. februāra līdz 12. aprīlim 
Brankās, biedrības „TUVU” 
mājīgajās telpās, ceturtdienu 
vakaros 12 līdz 16 gadu vecu 
pusaudžu vecāki pulcējās uz 
semināru cikla “Ceļvedis 
audzinot pusaudzi” 
tematiskajām nodarbībām. 
Cikla 10 dažādās nodarbību 
tēmas atspoguļo dažādus 
pusaudžu dzīves aspektus, 
kurus izprast ir svarīgi arī 
vecākiem, lai nodrošinātu 
sekmīgu komunikāciju ar 
saviem jauniešiem ikdienas 
situācijās. 
Nodarbībās, kas ietvēra gan 
teorētisko, gan praktisko, gan 
grupu darbu, jauniešu vecāki 
tikās reizi nedēļā. 12 vecāku 
grupas darbu jau trešo semināru 
ciklu veiksmīgi vadīja Ozolnieku 
novada sociālās darbinieces 
Villija Pakalne un Inguna 
Bergmane, kuras savus bērnus 
veiksmīgi izvadījušas cauri 
grūtajam pusaudžu pieaugšanas 
periodam un spēja dalīties arī 
savā personiskajā pieredzē.
Programmas ietvaros 
pusaudžu vecāki kopā ar 
projekta vadītājiem iepazina 
sekojošas tēmas:

•pusaudžu un vecāku tiesības, 
pienākumi un atbildība;

•vecāku un pusaudžu 
savstarpējās attiecības un 
komunikācija;

•veselīgs dzīvesveids;
•pusaudžu seksualitāte;
•pusaudžu sociālās prasmes;
•emociju pašregulācija;
•disciplinēšana;
•dzīves prasmes;
•rūpes par sevi.

Pēdējā nodarbībā vecāki 
dalījās seminārā iegūtajās 
atziņās: 

•šeit sadzirdēju, ka man 
jāmācās nospraust 
stingrākas robežas saviem 
bērniem,

•sapratu, ka vecākiem jābūt 
stingriem un konsekventiem 
bērnu audzināšanā, bet 

SAC ”Zemgale” 43. darba jubileju sagaida ar jaunu mājaslapu un ieceri labiekārtot iekšpagalmu
patlaban mājo 288 klienti, 
nodrošina viņus ar dzīvojamo 
platību, kas aprīkota ar sadzīvei 
nepieciešamām ierīcēm un 
inventāru, kā arī racionālu 
ēdināšanu, ņemot vērā klientu 
vecumu un veselības stāvokli. 
Centrs nodrošina klientiem 
neatliekamo medicīnisko palīdzību, 
reģistrāciju pie ģimenes ārsta un 
atbilstošu veselības aprūpi, sniedz 
palīdzību individuālo sociālo 
problēmu risināšanā, kā arī 
nepieciešamības gadījumā organizē 
juridisko palīdzību. Atbilstoši klientu 
�ziskajam un psihiskajam stāvoklim 
tiek nodrošināta sociālā 
rehabilitācija. SAC ”Zemgale” rīko 
kultūras un atpūtas pasākumus, 
pēc klientu vēlēšanās organizē 

garīgo aprūpi atbilstoši katra 
konfesionālajai piederībai un uztur 
kontaktus ar klientu piederīgajiem. 
Priecājamies, ka šobrīd esam visu 
iedzīvotājiem svarīgo informāciju 
apkopojuši jaunajā iestādes 
mājaslapā:  http://saczemgale.lv/,  
kur interesenti var ērti saņemt 
nepieciešamās ziņas par iestāšanās 
kārtību, uzturēšanās maksu, centra 
ikdienu un svētkiem,” stāsta 
iestādes vadītājs Alvars Šteinbergs.
Šo pavasari jau piekto gadu notika 
Labklājības ministrijas rīkotais 
konkurss „Labākais sociālais 
darbinieks Latvijā – 2017” ar mērķi 
apzināt un pateikt paldies 
sociālajiem darbiniekiem, kuri aktīvi 
un godprātīgi darbojas sociālā 
darba praksē, sniedz profesionālu 

Martā tika noslēgts sadarbī-
bas līgums starp trīs Lielupei 
piegulošām lauku 
partnerībām un Jelgavas, 
Bauskas, Ozolnieku, Rundāles 
un Babītes novada 
pašvaldībām projekta 
“Lielupes atveseļošanas 
pasākumi – pakalpojumu un 
infrastruktūras izveide ūdens 
tūristiem” īstenošanai. 
Projekta aktivitātes paredz 
Lielupei pieguļošo pašvaldību 
teritorijās veikt Lielupes 
atveseļošanas pasākumus un 
attīstīt ūdens tūrisma 
pakalpojuma infrastruktūru. 
19. aprīlī Ozolnieku novada 
pašvaldībā norisinājās jau 
trešais pasākums projekta 
ietvaros. Pirms tam ir notikuši 
divi pasākumi Babītes un 
Rundāles novados. 
”Šodien tiekamies ar Jelgavas 
novadā un Ozolnieku novadā 
saimniekojošiem projekta 
partneriem. Projekts iesniegts 
no ”Lauku partnerības 
”Lielupe””, kas apvieno divu 
novadu teritoriju iedzīvotājus,” 
pasākuma dalībniekus uzrunāja 
projekta idejas autore Ozolnieku 
novada Attīstības un projektu 
daļas vadītāja Inese Baumane, 
kura klātesošos iepazīstināja ar 
projekta būtību un plānotajām 
aktivitātēm.
Sadarbības projekta ietvaros 
tiks veidots jauns tūrisma 
maršruts, sekmēta jaunu 
tūrisma piedāvājumu veidošana, 
veicināta uzņēmējdarbība un 
vietējo uzņēmēju un pašvaldī-
bas sadarbība. Projekta 
aktivitātes sniegs būtisku 
ieguldījumu Lielupes ūdens 
attīrīšanai. Upes un tās 
iemītnieku veselību ietekmē ne 
vien ieplūstošais piesārņojums, 
bet arī nesakārtotie krasti. 
Līdz 2019.gada jūlijam 
projekta ietvaros sadarbībā ar 

vienlaikus arī mīļiem,
•vērtīgi ir dzirdēt katra 
dalībnieka personisko 
pieredzi, veiksmes un 
neveiksmes un analizēt 
situāciju savā ģimenē,

•semināra vadītājas izjutām 
kā ”labās mammas”, kuras 
•sniedza vērtīgas zināšanas 
un emocionālo atbalstu,

•svarīgas ir vienotas prasības 
ģimenē pret bērniem abiem 
vecākiem, jāatrod 
savstarpēja sapratne un 
līdzsvars,

•grupu nodarbībās, izrunājot 
savu personisko pieredzi, 
gūstam iekšēju emocionālo 
dziedināšanu, sapratnes un 
pieņemšanas izjūtu,

•vecākiem svarīgi strādāt pie 
savas personīgās 
izaugsmes, neaizmirstot 
savu bērnības un jaunības 
pieredzi, pieļautās kļūdas,

•grupas darbā ir liels spēks un 
ieguvums, kad izanalizējot 
negatīvu pieredzi, varam to 
pavērst pozitīvā gultnē,

•apmeklējot nodarbības, 
ienācis vairāk miera, 
savstarpējas izpratnes un 
emocionālās saskaņas 
savstarpējās attiecībās.

Visi semināra dalībnieki saņēma 
apliecības par piedalīšanos 
apmācību programmā. 
Ozolnieku novada Sociālais 
dienests nodarbības pirmsskolas 
vecuma bērnu un jauniešu 
vecākiem organizē bez maksas 
divas reizes gadā - rudens un 
pavasara periodā. Šī gada rudenī 
plānots organizēt nodarbību 
ciklu pirmsskolas vecuma bērnu 
vecākiem par mazuļu 
emocionālo audzināšanu.
Ozolnieku novada Sociālais 
dienesta pateicas biedrībai 
„TUVU” par nodarbībām 
atvēlētajām  viesmīlīgajām 
telpām Saules ielā 2, Brankās, 
kas semināra dalībnieku grupas 
nodarbībām ir ļoti piemērotas.

atbalstu iedzīvotājiem dažādu 
sociālo problēmu risināšanā un 
novēršanā, un popularizē sociālā 
darbinieka profesiju Latvijā. 
Lepojamies, ka nominācijā „Darba 
devēja un/vai profesionālās 
apvienības izvirzītais sociālās 
institūcijas, struktūrvienības, 
nodaļas vadītājs” balvu saņēma 
Alvars Šteinbergs - SAC „Zemgale” 
direktors.
Iestādes saimniecības nodaļas 
vadītājs Aigars Bumbieris 
iepazīstina ar jaunumiem: 
”2014.gada augusta nogalē tika 
uzsākti Sociālās aprūpes centra 
“Zemgale” ēkas siltināšanas un 
teritorijas labiekārtošanas darbi, kas 
vairākos posmos gadu no gada 
turpinās. Šobrīd tiek gatavota 

nepieciešamā dokumentācija 
iepirkumam SAC ”Zemgale” 
vienkāršotās renovācijas un 
siltināšanas 4. kārtai. Projektā tiek 
plānotas arī pozitīvas izmaiņas, to 
papildinot ar iespēju iekļaut jauna 
un moderna li�a izbūvi. Pēc tam 
ceram uzreiz uzsākt un pabeigt 
renovācijas darbus līdz šī gada 
beigām. Starp aprūpes centra B un 
C korpusiem šovasar izveidosim 
labiekārtotu, pieejamu un skaistu 
vidi mūsu iemītniekiem. 
Iekšpagalmā tiks izveidots zālājs, 
pastaigu celiņi un soliņi atpūtai. Kad 
šie darbi tiks paveikti, gada beigās 
uzsāksim darbu arī pie iestādes 
iekštelpu labiekārtošanas projektu 
izstrādes.”

Ozolniekos spriež, kā iekustināt Lielupi

No 2. februāra līdz 12. aprīlim vienlaikus arī mīļiem,

Noslēdzas nodarbību cikls pusaudžu vecākiem

Lielupes piekrastes zemju 
īpašniekiem plānotas šādas 
aktivitātes:

1.saskaņā ar hidrobiologa 
ieteikumiem iztīrīt upes 
krastus (pašu spēkiem), 
aprīkot tos ar ūdens 
tūrismam nepieciešamo 
infrastruktūru – pārvietoja-
mas pontonu laipas, 
piestātnes un norādes 
zīmes,

2.izveidot ūdenstūrisma 
maršrutu un kartes,

3.veicināt partnerību, 
pašvaldību un Lielupes 
krastu īpašnieku sadarbību 
un izpratni par Lielupes 
atveseļošanas nozīmību, 
organizējot kopīgus 
seminārus un veidojot 
kopīgu sadarbības formu,

4.sekmēt uzņēmējdarbības 
attīstību reģionā, veicinot 
jaunu tūrisma pakalpojuma 
vietu izveidi un esošo 
attīstīšanu,

5.izveidot interaktīvu vides 
objektu, kas simbolizē 
Lielupes sākumu un ietver 
informāciju par Lielupi.

”Eiropā upes palīdz strādāt 
tūrismam, pat bez lielām 
ieguldītām investīcijām. Upes ir 
resurss, kas mums gudri 
jāizmanto. Jārada piebraukšanas 
iespējas, labierīcības un 
atkritumu tvertnes upju 
krastos,” uzskata ”Viesu Līči” 
saimnieks Modris Jansons.
Līga Švānberga, Lauku 
partnerības “ Lielupe” valdes 
priekšsēdētāja: ”Prieks, ka 
Lauku partnerība “Lielupe”” 
strādās Lielupei. Svarīga 
projekta realizācijā ir katra 
dalības partnera personiskā 
iesaiste un līdzdarbošanās.”
Mārcis Laidiņš, Biedrība ”OZO 
laivas dalās laivošanas 
pieredzē”: „Es priecājos, ka ir 
iniciatīva, kas manu un 

domubiedru aizraušanos un 
nodarbi ūdens tūrisma jomā 
padarīs iedzīvotājiem 
pieejamāku. Vajadzētu rast 
ūdens tūristiem nakšņošanas 
iespējas, telšu vietas, 
ēdināšanas un citus pakalpoju-
mus. Tūristiem ir interese arī par 
tuvējiem apskates objektiem 
ceļā.”
Personiskajā pieredzē upju 
attīrīšanas darbos dalījās 
hidrobiologs Andris Urtāns:” 
Ūdens tūristus nosacīti var 
iedalīt kāpēcīšos, baudītājos, 
sliņķos un krāču medniekos. 
Ceļojot jāievēro ūdens plūsmas 
virziens, pret straumi ceļo tikai 
motorizētie ūdens tūrisma 
baudītāji. Tūristiem bieži traucē 
ar ūdensaugiem aizaugušie 
posmi, koku sagāzumi un bebru 
aizsprostojumi upē. Lielupes 
reālākā problēma ir ūdens augu 
aizaugumi. Lietderīgi rīkot upju 
sakopšanas talkas. Lielisks upju 
krastu stiprinātājs ir melnalk-
snis. Nopļautos un krastā 
izvilktos ūdens augus var 
izmantot kompostam un 
apzaļumošanai. Hidrobiologs 
klātesošos iepazīstināja ar upju 
attīrīšanas darbos izmantojamo 
tehniku. 
Nākamā tikšanās interesenti-
em, kuri kā partneri vēlas 
iesaistīties projektā, notiks 9. 
maijā plkst.10.00 Ozolnieku 
domes zālē.
Projekta ieviesēji ir trīs lauku 
partnerības - “Lauku partnerība 
“Lielupe””, biedrība “Pierīgas 
partnerība”, un “Bauskas rajona 
lauku partnerība”. Ar to atbalstu 
Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas, 
Rundāles un Babītes novada 
pašvaldībās ir aizsākušies 
informatīvie pasākumi, kas 
sniegs būtisku ieguldījumu 
Lielupes ūdens attīrīšanai. 
Īstenojot projektu, ieguvēji būs 
gan piekrastes zemju īpašnieki, 
gan pašvaldības, gan Lielupes 
ūdens tūristi, gan sabiedrība 
kopumā.
Projekts “Lielupes 
atveseļošanas pasākumi – 
pakalpojumu un infrastruktūras 
izveide ūdens tūristiem” 
(17-00-A019.332-000006) tiek 
īstenots Lauku attīstības 
programmas 2014.—2020. 
gadam pasākumā “Starpteri-
toriālā un starpvalstu sadarbī-
ba”.

Rakstu autore 
Solvita Cukere
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Vides pakalpojumu un 
sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanas uzņēmums 
"Clean R" aicina Ozolnieku 
novada iedzīvotājus, kuri 
šeit uzturas pavasara un 
vasaras sezonā, savlaicīgi 
pieteikt sezonālo sadzīves 
atkritumu izvešanas 
pakalpojumu. 
Lai nodrošinātu savlaicīgu 
pakalpojuma uzsākšanu un 
precizētu vēlamo sezonas 
sākuma un beigu datumu, kā 
arī atkritumu izvešanas 
biežumu, aicinām sazināties ar 
"Clean R". Savukārt, ja sezonas 
līguma izvešanas nosacījumi 
nav mainījušies, aicinām 
pārliecināties par sezonas 
līguma uzsākšanas dienu. 
Visas sezonas laikā klientiem ir 
iespēja mainīt atkritumu 
izvešanas biežumu un pieteikt 
papildu atkritumu izvešanas 
reizes. Tie Ozolnieku novada 

sezonālie iedzīvotāji, kuri 
sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanas līgumu slēdza pērn, 
e-pastā ir saņēmuši informāci-
ju ar jau sagatavotu, precizētu 
pakalpojuma anketu. Savukārt 

pārējos sezonas iedzīvotājus, 
kuri līgumu līdz šim nav 
slēguši, aicinām sazināties ar 
"Clean R" klientu centru 
telefoniski vai rakstot e-pastu! 
"Clean R" atgādina, ka 

novadā tiek piedāvāta iespēja 
slēgt sezonas līgumu. Atkritu-
mi tiek izvesti tajā laikā, kad 
īpašnieki uzturas īpašumā, ne 
retāk kā 1 reizi mēnesī. Gra�ks 
par atkritumu izvešanu tiek 
saskaņots individuāli ar 
īpašnieku vai apsaimniekotāju.
Informācija Ozolnieku 
novada sezonālajiem 
iedzīvotājiem:
Sazināties ar "Clean R" klientu 
centru var, zvanot 67111001, 
rakstot e-pastu kc@cleanr.lv 
vai arī klātienē Rīgā, Vietalvas 
ielā 5, darba dienās no plkst. 
8.00 līdz 17.00. 
•Ja sezonas sākumu un ilgumu 
vēl nezināt, lūdzam 
atcerēties, ka sadzīves 
atkritumu apkalpošana jūsu 
ēkā tiks uzsākta tikai pēc tam, 
kad saņemsim no jums 
informāciju.

•Ja sezonas ilgums katru gadu 
būs vienāds, lūdzam to 

norādīt pakalpojuma pietei-
kumā – šo informāciju iekļau-
sim līgumā un turpmāk jums 
vairs nebūs jāinformē mūs 
par sezonas uzsākšanu.

•Ja sezonas laikā saprotat, ka 
nepieciešamas izmaiņas 
izvešanas gra�kā vai sezonas 
ilgumā, lūdzu, sazinieties ar 
mums un piesakiet izmaiņas. 

•Gadījumos, kad sezonas 
pakalpojuma līgumā nav 
atzīmēts, ka “Clean R” 
atkritumu izvešanas dienā 
drīkst paņemt pie atkritumu 
tvertnes novietotos atkritu-
mus, lūgums vismaz dienu 
iepriekš par papildu apjomu 
informēt “Clean R” klientu 
centru, lai atkritumi tiktu 
paņemti.
Raksts tapis sadarbībās ar 

SIA "Clean R" 

Dīķī pie Salgales pilskalna 
un Ānes dīķa peldvietā 
skaisti gozējas atlidojušie 
baltie gulbji. Novada ūdens 
tilpnes ir iecienītas ģimeņu 
atpūtas vietas. Novadniekus 
satraucis fakts, ka cilvēki 
baro gulbjus ar baltmaizi un 
pieradina atrasties peldvi-
etā, kur jau pavisam drīz 
iedzīvotāji ūdenī meklēs 
veldzi.
Bioloģijas zinātņu doktore 
Lūcija Rāte aicina nekādā 
gadījumā nedot gulbjiem 
maizi: ”Gulbji, ja tā, var 
teikt, ir veģetārieši un tiem 
pilnīgi pietiek ar zāli, aļģēm 
un kukaiņiem, kas ūdeņos ir 
pietiekamā daudzumā. Ja 
gulbjus sāk piebarot ar 
maizi, tad tie kļūst atkarīgi 

Ozolniekos - 16. maijā
 Adreses:
 *Skolas iela 11;
 *Rīgas iela 18;
 *Parka ielas iekšpagalmā;
 *Kastaņu iela (pie 
garāžām);
 * Aizupes rajons
   (Aizupes 4). 

Cenu pagastā,
Brankās - 16. maijā
 Adreses:
 *Saules iela 7b
   (pie garāžām);
 *Spartaka iela
    (pretī ūdenstornim).

Ānē un Tetelē - 2. maijā
 Adreses Ānē:
 *Celtnieku iela 2;
 *Pie Celtnieku ielas 14;
 *Jaunatnes iela 5;
 *Celtnieku iela 9 (pie   
   Sporta ielas).
Adreses Tetelē:
 *Skolas iela 11;
 *Bērzu iela 5.
Garozā, adrese: Iecavas
iela 9 (pie mikrorajona) un
Emburgā, adrese: 1.
maija iela 5, atkritumus
izvedīs 2. maijā.
Dalbē un Jaunpēterniekos - 
pēc nepieciešamības un 
informācijas no iedzīvotā-
jiem, tiks iekļauts maršrutā.

Atgādinājums 
iedzīvotājiem!
Lielgabarīta atkritumu 
savākšanas punktos drīkst 
izmest:
• sadzīves tehniku;
• mēbeles, matračus;
• sīkus sadzīves priekšme-
tus.
Nedrīkst izmest:
• vecas riepas;

Ņemot vērā iedzīvotāju ierosinājumu par 
satiksmes kustības organizāciju Kastaņu 
ielā, Ozolniekos, pašvaldība izskata 
iespēju Kastaņu ielas posmu no Spartaka 
ielas līdz Kastaņu ielai Nr. 9 pārveidot par 
vienvirziena satiksmes plūsmu.
Aicinām iedzīvotājus izteikt savu 
viedokli par šādu ieceri, rakstot uz 
informatīvo e-pastu: info@ozolnieki.lv 
līdz 2018. gada 1. jūnijam.

Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa

Lielgabarīta atkritumu
savākšanas gra�ks maijā

no cilvēkiem. Vēlāk putni 
jau paši dosies pie cilvēkiem, 
pieprasot barību.  Bērniem 
īpaši patīk barot putnus, 
kuri cienastu nebaidās ņemt 
tieši no rokām, taču 
jāatceras, ka lielie un spēcī-
gie putni var kļūt agresīvi. 
Piebaroto putnu uzvedība 
nav prognozējama, izsalkuši 
tie var uzbrukt cilvēkiem, 
šņākt un sist ar spēcīgajiem 
spārniem. Ar spārnu 
sitieniem tas var salauzt 
roku, kāju un pat nogalināt.”
Elīna Kokareviča, Latvijas 
Oritologu Biedrības koordi-
natore uzskata:
„Nav ieteicams gulbjus 
barot, īpaši vasarā, jo tie paši 
meklē sev barību. 
Piebarošana ir veids, kā 

"Clean R" aicina Ozolnieku novada vasaras sezonas iedzīvotājus
savlaicīgi slēgt sezonas atkritumu apsaimniekošanas līgumus

atbilstoši Ozolnieku novada 
Saistošajiem noteikumiem, 
visiem novada iedzīvotājiem ir 
jāiesaistās atkritumu 
izvešanas procesā, kas 
nosaka, ka katram atkritumu 

radītājam (ēkas apsaimnie-
kotājam) jābūt noslēgtam 
pakalpojuma līgumam. 
Vasarnīcu, vasaras māju vai 
citu sezonālas uzturēšanās 
ēku īpašniekiem Ozolnieku 

Gulbjus nedrīkst barot!

• medikamentus;
• svina saturošus priekšme-
tus (baterijas, akumulatori);
• krāsas un to izstrādāju-
mus;
• ražošanas atkritumus;
• celtniecības atkritumus 
(nepieciešams atsevišķi 
pasūtīt izvešanas konteine-
ru).
Uzņēmums “Ozolnieku 
KSDU” aicina ievērot 
nosacījumus, kas saistīti ar 
lielgabarīta atkritumu 
izmešanu! Bīstamos atkritu-
mus, piemēram, 
automašīnu riepas, krāsas, 
eļļas, iedzīvotājiem ir 
jānogādā atkritumu 
savākšanas punktos pašu 
spēkiem.

Iedzīvotāji, sekojot līdz 
lielgabarīta atkritumu 
izvešanas grafikam, 
drīkst izvedamos 
lielgabarīta priekšme-
tus novietot pie sadzīves 
atkritumiem jau 
iepriekšējās brīvdienās, 
bet ne ātrāk kā nedēļu 
pirms plānotās 
izvešanas.
Privātmāju iedzīvotāji 
lielgabarīta atkritumu 
izvešanu var pieteikt 
SIA "Ozolnieku KSDU" 
darba dienās no plkst. 
8.00 līdz 17.00 zvanot 
pa tālr. 63050111 vai 
rakstot uz e-pastu: 
info@oksdu.lv un 
norādot ielu, mājas 
numuru, kā arī lielgab-
arīta atkritumu 
apjomu.

SIA „Ozolnieku KSDU”

putni pierod pie konkrētas 
vietas un tā, ka tie tur tiks 
pabaroti. Tas var radīt 
situāciju, ka gulbji izvēlas 
palikt ziemot konkrētā vietā, 
nelido prom, un tas savukārt 
satrauc iedzīvotājus, jo 
viņiem šķiet, ka putni ies 
bojā aukstumā. Gulbji, ja 
vien nav slimi, nemēdz iesalt 
ledū, lai gan paši cilvēki ar 
barošanu šādu situāciju ir 
radījuši. Turklāt putni 
pierod pie cilvēkiem, ir 
droši, tuvojas apdzīvotām 
vietām, prasa ēst, un arī tas 
iedzīvotājus biedē un traucē. 
Jāņem vērā, ka pieaudzis 
gulbis var noslīcināt cilvēku, 
jo pieradināts no cilvēka 
vairs nebaidās un tam šķiet, 
ka to varētu apdraudēt.” 
Ornitologi novērojuši, ka 
pārbaroto putnu dzīves 
ilgums ir  mazāks, nekā 
savvaļas putniem. Aicinām 
novadniekus par skaista-
jiem, graciozajiem putniem 
priecāties iztālēm un sargāt 
bērnus no tieša kontakta ar 
tiem!

Solvita Cukere

Aicinām izteikt viedokli par ieceri - pārveidot Kastaņu ielas
posmu par vienvirziena kustību
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Ministru kabinets noteicis 
prasību no 2017. gada 1. janvāra 
nodrošināt suņu čipošanu un 
reģistrēšanu. MK noteikumi Nr. 
491 "Mājas (istabas) dzīvnieku 
reģistrācijas kārtība" paredz, ka 
sešu mēnešu vecumu 
sasniegušu suņu īpašniekiem 
jānodrošina, lai dzīvniekam tiktu 
implantēta mikroshēma un tas 
tiktu reģistrēts Lauksaimniecī-
bas datu centra (LDC) datubāzē. 
Ja sunim nav implantēta 
mikroshēma, to LDC reģistrēt 
nevar. 
Neskatoties uz pieņemtajiem 
MK noteikumiem suņu 
apzīmēšanai ar mikroshēmu un 
reģistrēšanai, vairums dzīvnieku 
īpašnieku to nav veikuši. 
Pieņemot lēmumu par obligātu 
suņu čipošanu, tika paredzēts, 
ka tas ļaus novērst klaiņojošu 
suņu problēmu un nodrošinās 
dzīvnieku īpašnieku 
bezatbildīgās darbības 
uzraudzību.
Suņu apzīmēšanas un 
reģistrācijas LDC datubāzē 
pakalpojumu var piedāvāt 
Pārtikas un veterinārā dienesta 
(PVD) inspektori vai pilnvaroti 
veterinārārsti, kā arī apmācītas 
personas, kurām ir līgums ar 
dzīvnieku patversmi. 
Arī šogad novada teritorijā ir 
plānots veikt izbraukuma 

Aicinām graustu īpašniekus meklēt risinājumu

Kā jau iepriekš informējām, līgums gājēju tilta 
izbūvei pāri Iecavas upei pie Garozas pamatskolas 
noslēgts ar SIA "Katleri", kam saskaņā ar iepirkuma 
nolikuma nosacījumiem, tilts ir jāizbūvē ne vēlāk kā 
līdz 2018. gada 1. jūlijam. Kopējā līguma summa 
EUR 88 683, 83 bez PVN. 

Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa

Uzsākta gājēju tilta izbūve pāri Iecavas upei
pie Garozas pamatskolas

bas kontroles birojam. 
Nesakārtotu būvju īpašniekiem 
jāsaprot, ka tie ir atbildīgi par 
cilvēku apdraudējumu,  maksā 
nekustamā īpašuma nodokli 
tādā pašā apmērā, kāds būtu 
jāmaksā par saimnieciski 
izmantojamām ēkām, tātad 
maksā par neizmantojamām 
ēkām.   Pēc būvju vai ēku 
atzīšanas par vidi degradē-
jošām, nodokļu rēķinā parādās 
par 3% paaugstināta nodokļa 
likme. Domājot saimnieciski, 
jebkurš grausts ir izmesta 
nauda un �nansiāla nasta. 
Tāpēc, pārskatot savus 
rēķinus, jāizvērtē nevajadzīgo 
ēku nojaukšana.
Sarunā ar Ozolnieku novada 
pašvaldības Attīstības un 

projektu nodaļas speciālistiem 
noskaidrojām, ka Emburgas 
katlu mājas nojaukšana 
aizņēmusi vien nedēļu, bet 
izdevumi ir bijuši samērīgi 
iespējamiem nodokļu rēķiniem. 
Ieguvums rezultātā ir acīmred-
zams - droša, sakārtota un 
citam funkcionālam mērķim 
sagatavota vide.
Būvvaldes mērķis nav sodīt 
īpašniekus, bet panākt, lai ēkas 
tiktu sakārtotas vai nojauktas. 
Nepieciešamības gadījumā 
aicinām konsultēties 
Ozolnieku novada Būvvaldē.

Arvīds Račinskis,
Ozolnieku novada būvvaldes 

vadītājs

kampaņas uz lauku reģion-
iem, kuru laikā suņu īpašnieki 
varēs apzīmēt savu dzīvnieku.
20. un 27. maijā (svētdien) 
Cenu un Ozolnieku pagastos 
visu sugu dzīvnieku izbraukuma 
vakcinācija, suņu mikročipēša-
na, reģistrācija, pases. Vizīte 
lauku teritorijā bezmaksas. 
Iepriekšējais pieraksts pa tālr. 
27788278  vai klātienē Ozolnieku 
veterinārajā klīnikā - zooveikalā 
Meliorācijas ielā 2. 
Salgales pagastā, 26. maijā 
notiks suņu un kaķu izbraukuma 
vakcinācija pret trakumsērgu:
Plkst.10.00 Garozā pie veikala 
Vesko
Plkst.13.00 Emburgā
 Iedzīvotājiem ārpus ciematiem 
piebraukšana pa velti. Iepriekšē-
ja pierakstīšanās līdz 25. maijam 
pa tālr.: 29185709. Vakcinācijas 
laikā būs iespējams veikt arī 
suņu kompleksās vakcinācijas, 
čipošanu un reģistrāciju 
Lauksaimniecības Datu centrā.
Saimniekam līdzi jāņem personu 
apliecinošs dokuments un suņa 
pase. 
Suņu īpašniekiem, kuri nav savu 
dzīvnieku reģistrējuši LDC, 
jāņem vērā, ka, var tikt pie soda 
līdz 200 eiro.

Solvita Cukere,
sadarbībā ar Pašvaldības policiju

Mūsu novadā šobrīd ir 
konstatēti vairāki desmiti ēku 
un būvju, kuru stāvoklis 
apbēdina ar savu izskatu, un 
atsevišķas ēkas pat apdraud to 
cilvēku dzīvības, kuri ikdienā 
atrodas to tuvumā. Cēloņi šai 
situācijai ir dažādi, bet, galve-
nokārt, to īpašnieki nav 
izpratuši savu atbildību ēku 
uzturēšanā, sagādājot 
nepatikšanas sev, papildus 
darba pienākumus būvinspek-
toram vai pat Valsts būvniecī-

Suņiem jābūt čipotiem, vakcinētiem un reģistrētiem

Lai veicinātu un sekmētu 
Ozolnieku novada ekonomisko 
un uzņēmējdarbības attīstību, 
uzņēmēju pārstāvji un novada 
iedzīvotāji pērnā gada oktobrī 
sanāca kopā un nolēma 
apvienoties Ozolnieku novada 
uzņēmēju biedrībā. Dibinātāji 
18. aprīlī aicināja novada 
uzņēmējus uz pirmo biedrības 
sapulci Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības 
centra (LLKC) telpās Ozolnie-
kos.
33 klātesošos uzņēmējus 
uzrunāja LLKC valdes 
priekšsēdētājs Mārtiņš Cimer-
manis, uzsverot, ka pašvaldības 
lielākais izaicinājums ir radīt 
jaunas darbavietas novadā.
Arnis Leikarts, biedrības valdes 
loceklis, klātesošos iepazīstināja 
ar galvenajiem jaundibinātās 
biedrības uzdevumiem, uzsverot, 
ka svarīgi ir darbībā iesaistīt 
jauniešus, kuri ir nākamie novada 
darba ņēmēji un vēlāk uzņēmēji.
Valdes loceklis Raitis Avots: 
„Uzņēmēji, kuri apvienojušies 
biedrībā, satiksies katru mēnesi, 
bet reizi ceturksnī mēs organizē-
sim uzņēmēju brokastis. Mēs 

Uzņēmēji apvienojušies biedrībā sava novada attīstībai 
plānojam arī regulāri tikties ar 
pašvaldības pārstāvjiem, lai 
pārrunātu aktuālos jautājumus. 
Meklēsim labākās risinājuma 
iespējas, lai mūsu darbošanās 
būtu auglīga.”
Jānis Endziņš, Latvijas 
Tirdzniecības un rūpniecības 
kameras (LTRK) valdes 
priekšsēdētājs, informēja par 

LTRK sadarbību ar reģionālajām 
uzņēmēju biedrībām un praktisko 
pienesumu uzņēmējiem - 
biedrības biedriem: ”Aicinu 
pievienoties un kopīgi darboties, 
lai idejas un darbi virzās uz 
priekšu. Uzņēmēju biedrības ir 
visā valstī. Apsveicu jūs ar 
Ozolnieku novada uzņēmēju 
biedrības nodibināšanu! Mēs visu 
laiku saskaramies ar pārmaiņām 
un grūtībām, bet tas ir normāls 
izaugsmes process. Uzskatu, ka 
kopā ir jāmainās un jāveido 
labāka biznesa vide. LTRK 
piedāvā plašas semināru, kursu 

un cita veida izglītības iespējas 
uzņēmējiem. LTRK ietvaros 
vietējās uzņēmēju biedrības 
izveido kontaktus un sadarbojas 
savā starpā. Katru gadu 
tiekamies arī ”Uzņēmēju dienās” 
un citos pasākumos, kur 
uzņēmējiem radām iespējas 
satikt savus klientus un biznesa 
partnerus.”

Biedrības lomu no pašvaldī-
bas skatījuma novērtēja 
Ozolnieku novada domes 
priekšsēdētājs Dainis Liepiņš: 
”Jo ātrāk un plašākā lokā 
saorganizēsimies, jo sadarbība 
ar pašvaldību būs ražīgāka un 
abas puses būs ieguvējas, jo ļoti 
gaidām iniciatīvu no vietējo 
uzņēmēju puses. Priecāsimies, 
ja apkoposiet uzņēmēju 
viedokļus un ar savu redzējumu 
griezīsieties Ozolnieku domē, 
Attīstības un projektu daļā, vai 
savus jautājumus un ieteikumus 
sūtīsiet uz e-pastu: Inese.Bau-

mane@ozolnieki.lv. Savstarpēja 
sadarbība un informācijas 
apmaiņa svarīga gan uzņēmē-
jiem savstarpēji, gan ar domes 
vadību. Pirmais ar uzņēmējiem 
kopīgi apspriežamais projekts ir 
Ozolnieku novada teritorijas 
attīstības plāns. Pašvaldības 
prioritāte ir izglītības darbs 
novadā, tāpēc esam ķērušies 
pie Ozolnieku vidusskolas 
kvartāla attīstības. Strādāsim 
pie novada infrastruktūras 
sakārtošanas, lai tā ir pievilcīga 
investoru piesaistei un uzņēmē-
jdarbības attīstībai.”
”Mana līdzšinējā pieredze 
parāda, ka pašvaldībai ir ļoti 
daudz iespēju atbalstīt uzņēmē-
jdarbību. Kopā domāsim, 
lemsim un rīkosimies novada 
attīstībai,” sadarboties aicina 
Inese Baumane, Ozolnieku 
domes Attīstības un projektu 
daļas vadītāja.
Pieredzē dalījās Salaspils 
Uzņēmēju biedrības valdes 
priekšsēdētājs Miks Balodis: 
”Uzņēmēju biedrība ir lokāls 
veidojums, kur jums ir iespēja 
apzināt savus vietējos resursus, 
komunicēt savā starpā, atbalstīt 
vienam otru informācijas un 
savstarpēja pakalpojumu 
apmaiņā novada ietvaros. 
Salaspilī reizi mēnesī organizē-
jam Uzņēmēju brokastis, ciemos 
aicinot ministrus, radot iespējas 
nepastarpināti apspriest 
novadā svarīgas jomas. Reizi 
divos mēnešos visi kopā 
apciemojam kādu novada 
uzņēmēju ražotni. Iesaistām 
jauniešus brīvprātīgajā darbā un 

sniedzam šiem jauniešiem 
rekomendācijas, uzsākot darba 
gaitas, kas viņiem palīdz 
veiksmīgi konkurēt darba tirgū. 
Novada kontekstā svarīgākais ir 
laba sadarbība ar domi. 
Jānosprauž biedrības darbības 
prioritātes, svarīgs ir pieejamais 
budžets un dialogs ar pašvaldī-
bu.”
Tikšanās noslēgumā pirmie 
Ozolnieku novada uzņēmēju 
biedrībā reģistrētie biedri - 
uzņēmēji saņēma reģistrācijas 
apliecības.
Uzņēmēju biedrības galvenais 
uzdevums ir veicināt savstarpē-
jo informācijas, pieredzes un 
labās prakses apmaiņu starp 
Ozolnieku un citiem Latvijas 
novadu uzņēmējiem. Viens no 
uzņēmēju biedrības mērķiem ir 
pārstāvēt Ozolnieku novada 
uzņēmēju intereses pašvaldības 
un valsts institūcijās. Uzņēmēju 
biedrība savās rindās aicina 
visus novada uzņēmējus – 
komercsabiedrības, individuālos 
komersantus vai saimnieciskās 
darbības veicējus, kuri atbalsta 
biedrības mērķus. Aicinām 
uzņēmējus sūtīt jautājumus 
un pieteikties uz nākamo 
biedrības sapulci 17.maijā, 
rakstot uz e-pastu:
info@ozouznemeji.lv, sekot 
jaunākajai informācijai 
www.ozouznemeji.lv un  
reģistrētajai lapai Facebook.

Solvita Cukere
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No 2012. gada Ina Jurģe - 
tūrisma gide un mūsu novad-
niece - arvien no jauna aicina 
tuvāk iepazīt Ozolnieku novadu.

Cik ilgi dzīvo Ozolnieku 
novadā? 
Esmu dzimusi un izaugusi 
Ozolniekos, ”Mazsilgraužos”. No 
bērnības esmu izjutusi vienotī-
bas un kopības sajūtu ar 
kaimiņu ļaudīm. Mēs dzīvojām 
kā viena ģimene, kopā dalījām 
gan priekus, gan bēdas. Tad arī 
organizēju pirmos mazos 
pārgājienus tuvējā apkārtnē ar 
pikniku un ugunskuru.
Par ko sapņoji kļūt?
Ozolniekos pabeidzu 
astoņgadīgo skolu un sapņoju 
par vecvecāku - mežsarga 
profesiju, jo man patīk daba. Pēc 
vidusskolas beigšanas iestājos 
Latvijas Lauksaimniecības 
akadēmijas Mežsaimniecības 
fakultātē, kuru diemžēl 
nepabeidzu, jo mācoties 
apjautu, ka man dzīvē ir jāiet cits 
ceļš. Mācoties Rīgā, sāku 
dziedāt sieviešu korī ”Delta”, kur 
dziedu vēl joprojām. Kopā ar kori 
daudz ceļoju, un šo ceļojumu 
laikā ievēroju ekskursiju vadītāja 

2016. gadā biedrība “Tuvu” 
saņēma Lauku atbalsta dienesta 
apstiprinājumu projekta Nr. 
16-06-AL03-A019.2203-000007 
“Daudzfunkcionāla sociālās 
palīdzības centra ierīkošanas 
projekta izstrāde biedrībai 
“Tuvu”” īstenošanai. Projekts 
tika iesniegts Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai 
Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020. gadam 
apakš pasākuma “Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrī-
bas virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” ietvaros. Šobrīd ir 
īstenota pirmā no trim projekta 
kārtām, kur pēc palīdzības izdales 
telpas atklāšanas trūcīgajām un 
maznodrošinātajām Zemgales 
ģimenēm ir iespēja regulāri 
saņemt apģērbu, apavus, pārtiku, 
sadzīves preces un mēbeles.
“Esam gandarīti, ja varam redzēt, ka 
esam palīdzējuši ne vien īslaicīgi 
cilvēku �ziskajās vajadzībās – pēc 
ēdiena un apģērba, bet vēl vairāk – 
ilgtermiņā –, ja redzam, ka 
pārmaiņas skārušas viņu ģimenes 
lielākā mērogā, izmainot domāšanu 
– no ņēmēja kļūstot par devēju, 
nodrošinot sevi un attīstot spējas 
radīt kaut ko pašam. Pēc abu pārējo 
kārtu noslēgšanās 2018. gada 
oktobrī  ”Tuvu” telpās tiks uzsākti 
vairāki labdarības projekti. Šeit 
paredzēts saņemt kravas no Vācijas 

Ja esi Ozolnieku novada tūrisma 
pakalpojumu sniedzējs un 
vēlies, lai par tevi uzzina Latvijas 
un ārvalstu tūristi, izmanto 
iespēju pieteikt savu piedāvāju-
mu Jelgavas reģionālajā tūrisma 
centrā, kas uz sadarbības 
līguma pamata pārstāv 
Ozolnieku novadu tūrisma 
jautājumos. Aicināti arī tie 
uzņēmēji, kas rada un dara ko 
interesantu, kas nav tieši saistīts 
ar tūrismu, bet labprāt uzņemtu 
pie sevis un nodemonstrētu 
savas īpašās prasmes vai 
produktu plašākam lokam. Tie 
var būt mājražotāji, kas piedāvā 
kādu degustāciju, varbūt skaisti 
iekoptu dārzu saimnieki, 
kolekcionāri vai ražotāji, kas var 
nodemonstrēt izzinoši radošu 

Atklājot aktīvo tūrisma sezonu, no 4. līdz 6. maijam Latvijā un no 11. līdz 13. maijam Lietuvā 
norisināsies akcija “Atvērtās dienas laukos”. 
Akcijas mērķis ir popularizēt laukus, laukos audzētus, ražotus, gatavotus produktus, pakalpojumus, 
kā arī ieinteresēt iedzīvotājus divas dienas doties prom no pilsētas, lai iepazītu lauku dzīvi, nobaudītu 
lauku labumus, atrastu saimniecības, no kurām iegādāties laukos audzētus un ražotus produktus, kā 
arī  izbaudītu aktivitātes un sajūtas, ko var piedzīvot  laukos. Šogad akcents ir uz apmeklētājiem 
atvērtām lauku saimniecībām un vietām, kurās var iepazīt un pieredzēt lauksaimnieciskos procesus 
no pirmsākumiem līdz mūsdienīgai ražošanai, demonstrējumiem un meistarklasēm, iepazīstinot ar 
senā mantojuma pielietojumu mūsdienās. Akcijas dalībnieki- lauku tūrisma uzņēmēji- izstrādās šīs 
dienas īpašo piedāvājumu, kas ietver draudzīgas atlaides, degustācijas, ražošanas procesa izzināša-
nu, jautras izdarības un spēles, izzinošas aktivitātes, amatu demonstrēšanu, radošās darbnīcas, 
tehnikas demonstrēšanu, iespēju iegūt suvenīrus un dāvaniņas. 
Vairāk informācijas par akcijas piedāvājumu un dalībniekiem Ozolnieku novadā:
www.celotajs.lv/atvertasdienas

Solvita Cukere

Ina Jurģe – ekskursiju gide ar saknēm dzimtajā novadā
darbu un to novērtēju. Sapratu, 
ka emocionāls gida stāstījums 
palīdz redzēto ilgāk saglabāt 
spilgtā atmiņā. Man ļoti patīk 
ceļot, lasīt, sadziedāties, izzināt 
jaunas vietas un valstis, iegūt 
jaunus draugus un ar tiem 
sarakstīties. Esmu optimiste, 
saskarsmē cenšos būt gaiša un 
sirsnīga. Vienmēr esmu sevi 
redzējusi kultūras dzīvē, koris un 
ar to saistītais ir daļa no mana 
dzīvesveida.
Kā izlēmi kļūt par tūrisma 
gidi?
Pavērsiens notika pēc dēla 
dzimšanas, kad, izglītojoties 
mācību centrā ”Buts”, es 
sapratu, ka vēlētos kļūt par 
viesu nama saimnieci. Šī doma 
man vēl aizvien ir sirdī. Bija 
piedāvājums mācīties tūrisma 
informācijas konsultanta 
specialitātē, kur pusgadu 
apguvu dažādas interesantas 
tūrisma nozares jomas kopā ar 
praksi. Man bija svarīgi praktiski 
darboties un likt zināšanas lietā, 
līdz pavērās iespēja iziet praksi 
Jelgavas pils muzejā. Pirmo 
ekskursiju novadīju grupai no 
Sanktpēterburgas. Lai gan biju 
nobijusies, tomēr veiksmīgi tiku 
galā un pārliecinājos, ka tas ir 
mans aicinājums. Pēc kursu 
beigšanas sapratu, ka nevēlos 
strādāt tūrisma birojā, bet vadīt 
ekskursantu grupas, tiem 
stāstot un rādot apkārtni. 
Vēsturnieka Andra Tomašūna 

iedrošināta, sāku meklēt 
iespējas apmeklēt gidu kursus, 
un nākamajā gadā uzsāku 
mācības Jelgavas tūrisma un 
informācijas centra un 
Pieaugušo izglītības centra 
kopīgi organizētajos kursos. 
Kādu pieredzi un atziņas esi 
guvusi gides gaitās?
Kursu nobeiguma darbam 
izvēlējos tēmu ”Velo ekursijas 
Ozolnieku novadā par Napoleo-
na laiku vietām”. Gides gaitās 
esmu apjautusi, ka velo 
ekskursijas kļūst arvien 
populārākas dažāda vecuma 
ceļotāju vidū. Pa šiem gadiem 
izbraukti maršruti no 17 km līdz 
60 km garumā. Šobrīd velo 
ekskursijas esmu nomainījusi 
pret pārgājieniem ar dabas un 
novada vēstures izpēti, izceļot 
apkārtnes skaistumu un daudz-
veidību. Pārgājiena maršruts 
katru reizi tiek izstrādāts 
individuāli, meklējot un atrodot 
mūsu novada lielākos dārgu-
mus- īpašus, sirsnīgus un čaklus 
cilvēkus. Pārgājiens pērnā gada 
rudenī pulcēja pat 70 
dalībniekus no dažādām 
Latvijas vietām. Pārgājienos 
izejam ārpus savas komforta 
zonas - pa meža taciņām, 
līkumotiem ceļiem, maziem 
tiltiņiem. Pa ceļam iepazīstam 
novada ražotājus un mājamat-
niekus. Tūrisma pakalpojumiem 
ir tendence pieaugt sezonas 
laikā, kad ir patīkami laikapstākļi.

Kāpēc izvēlējies iepazīstināt 
ar Ozolnieku novadu?
Vairāk tūristus vedu uz 
Ozolnieku pusi, jo šeit man viss 
ir tuvs un mīļš. To vēlos parādīt 
arī citiem. Visus maršrutus 
iepriekš esmu izbraukājusi un 
izgājusi. Vietas izpētē dodamies 
kopā ar vīru. Man primārais nav 
atalgojums, bet esmu gandarīta 
saņemt cilvēku pateicību un 
prieku par kopīgo piedzīvojumu.
Kas Tev ir svarīgs gides 
darbā?
Man patīk sarunāties ar dažādu 
vecumu cilvēkiem, ja viņi izrāda 
patiesu interesi un objektīvi 
novērtē manu darbu. Ļoti 
interesanti ir strādāt ar bērniem, 
jo viņi uzreiz pasaka, ko domā, 
patīk vai nepatīk. Man ir svarīgi 
jauni izaicinājumi un emocijas, 
katru reizi meklējot kaut ko 
jaunu, es uzkrāju jaunas 
zināšanas un pieredzi. Tas 
nebūtu iespējams bez manas 
ģimenes atbalsta, viņi ir mani 
padomdevēji, mierinātāji un 
lielākie novērtētāji.
Kādi ir tūristu iecienītie 
apskates objekti Ozolnieku 
novadā?
Ekskursantus uz Ozolnieku 
novadu vedu arī no Rīgas, arī pa 
Napoleona vietām. Tūristi pēc 
tam saka: ”Kāds skaistums 
netālu no Rīgas!”. Novada 
viesiem patīk apmeklēt „Aučus”, 
„Billītes”, Mini Zoo, 
kokaudzētavu „Bētras”, 

ciemoties pie mājražotājas 
Antras Zeiliņas „Ķiploku 
pasaulē” un Santas Rubenes 
lauku sētā „Caunītes”. Visus pat 
grūti uzskaitīt un, lai piedod, ja 
kādu nenosaucu. Šobrīd 
populāri ir tūrisma maršruti 
saistībā ar Latvijas 100gadi. Tai 
par godu cenšos attīstīt tūrisma 
piedāvājumu par spēcīgajām 
novadnieku dzimtām, ar kurām 
varam lepoties. Tādu dzimtu  
Ozolnieku novadā ir daudz.
13. maijā, Mātes dienā, 
ieplānots pārgājiens tiem, kuri 
ceļā un kopā ar jaukiem 
cilvēkiem vēlas pavadīt šo 
svētku dienu. Mēs ciemo-
simies pie divām burvīgām 
novadnieku dzimtām- pie 
Pētersonu ģimenes Brankās, 
zirgaudzētavā ”Princis”, un 
dosimies uz Garozu pie 
„Bētru” saimniekiem - kuplās 
Grosu ģimenes, kuri kopā 
saimnieko vairākās paaudzēs. 
Tie, kuri vēlas piedalīties 
pārgājienā, lūdzu darba laikā 
zvanīt uz tālruni: 29916889 
vai sūtīt e-pastu: 
inajurge@inbox.lv. 
Ja vēlaties uzzināt vairāk par 
novadu, grupas ekskursijai 
vēlams pieteikt vismaz nedēļu 
iepriekš. Vairāk informācijas 
par ekskursijām un maršruti-
em Ozolnieku novadā un 
apkārtnē mājaslapā
www.visit.jelgava.lv.

Solvita Cukere

Iespējas jaunajiem Ozolnieku novada
tūrisma pakalpojumu sniedzējiemun Latvijas atbalstītājiem, veikt to 

šķirošanu un izdali gan sadarbības 
partneriem, gan sociāli 
mazaizsargātajām personu 
grupām, ierīkot radošo un praktisko 
nodarbību telpu, kas vienlaikus 
kalpos kā telpa semināriem, 
apmācībām un pasākumiem.  Šeit 
notiks arī radošās darbnīcas un 
izglītojoši pasākumi mazturīgajām 
ģimenēm, sniedzot iespēju apgūt 
jaunas prasmes, attīstīt darba 
iemaņas un ilgtermiņā uzlabot 
situāciju ģimenē. Telpās atsāks 
darboties arī Jauniešu darbnīca, kur 
sanākt jauniešiem kopā ar saviem 
tēviem un apgūt noderīgas prasmes 
dzīvei. Nākotnē pieguļošajā 
teritorijā paredzēts ierīkot zaļo zonu 
biedrības “Tuvu” rīkotajiem vasaras 
pasākumiem.
Biedrība pateicas par atbalstu 
Lauku atbalsta dienestam, Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai, Lauku partnerībai 
"Lielupe" un Ozolnieku novada 
pašvaldībai par piešķirto 
līdz�nansējumu un AS "Latvijas 
Valsts meži" par plauktiem! Pateicī-
ba telpu saimniekiem - SIA “Uppe” 
par atbalstu.”
Biedrība „Tuvu” ir labdarības 
organizācija, kura palīdz grūtībās 
nonākušām Latvijas ģimenēm, 
bērniem un vientuļiem cilvēkiem. 
Sadarbībā ar atbalstītājiem no 
Latvijas un ārvalstīm,   ieguldot arī 
biedrības labdarības veikalu peļņu, 
tiek realizēti dažādi labdarības 
projekti: palīdzības izdale, nometnes 
pusaudžiem, būvniecības projekti, 
izglītojoši pasākumi, skolas somu 
izdales pasākumi, radošās un 
praktisko iemaņu darbnīcas.

Zane Rautmane, biedrība „TUVU”

procesu. Ar mūsu pusē piedāvā-
to tūrisma pakalpojumu klāstu 
var iepazīties Jelgavas reģionālā 
tūrisma centra mājas lapā 
www.visit.jelgava.lv. 
Ja tavs piedāvātais pakalpo-
jums, pasākums vai tūrisma 
produkts ir jauns, tūrisma centra 
speciālisti aizbrauks klātienē 
iepazīties ar piedāvājumu. 
Sākumā informācija tiks ievieto-
ta tūrisma mājas lapā un 
sociālajos tīklos, bet vēlāk, kad 
piedāvājums būs pārbaudīts un 
stabils, informāciju publicēsim 
kopīgos bukletos, lai tos dalītu 
gan starptautiskās izstādēs, gan 
pasākumos Latvijā, tā veicinot 
Ozolnieku novada tūrisma 
pakalpojumu sniedzēju 
atpazīstamību!

Ozolnieku novadā jau ir aktīvi 
tūrisma pakalpojumu sniedzēji, 
kuri līdz šim izmanto sadarbības 
iespējas un priekšrocības. 
Aicinām arī tevi pievienoties, 
aizpildot anketu  mājas lapā: 
http://www.visit.jelgava.lv/kon-
takti. Nepieciešamas arī 
kvalitatīvas, uzrunājošas un 
piedāvājumu vispusīgi raksturo-
jošas fotogrā�jas. 
Iedzīvotājus ar idejām un 
ierosinājumiem aicinām 
griezties klātienē novada 
pašvaldības Attīstības un 
projektu daļā vai sūtīt uz 
e-pastu: Inese.Baumane@o-
zolnieki.lv.

Sabiedrisko attiecību un 
informācijas daļa

“Atvērtās dienas laukos 2018” aicina apceļot un iepazīt

Biedrība “Tuvu” atklāj palīdzības izdales telpas
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Gatavojoties XXVI Vispārē-
jiem latviešu Dziesmu un XVI 
Deju svētkiem, pavasarī visā 
Latvijā aktīvi norisinās 
amatierkolektīvu skates, kas 
kolektīvu dalībniekiem un to 
vadītājiem ir gan nopietns 
meistarības pārbaudījums, 
gan veselīgas sacensības, 
gan kopā būšanas svētki, 
priecējot pašus māksliniekus 
un skatītājus. Šopavasar arī 
Ozolnieku novada amatier-
mākslas kolektīvi ir piedalī-
jušies skatēs, gūstot augstu 
novērtējumu un atzinību. 
10. martā Zaļenieku kultūras 
namā norisinājās Jelgavas 
apriņķa vokālo ansambļu 
pārbaudes skate – konkurss. 

Pirmās pakāpes diplomus 
ieguva Ozolnieku Tautas 
nama vokālais ansamblis 
“Procesā”, vadītājs Krists 
Boitmanis, un sieviešu 
vokālais ansamblis 
“Madara”, vadītāja Ginta 
Āriņa, koncertmeistars Māris 
Ivanovs. Abi ansambļi tika 
izvirzīti skates otrajā kārtā. 
Pateicoties augstajam 

novērtējumam, ansamblis 
“Madara” 2. jūlijā piedalīsies 
vokālo ansambļu �nālā Mazajā 
ģildē un 7. jūlijā muzicēs ielu un 
parku koncertos Vecrīgā, 
Dziesmu un Deju svētku 
ietvaros. 
11. martā Ogres kultūras centrā 
norisinājās Dziesmu un Deju 
svētku pūtēju orķestru skate. 
Skatē piedalījās arī Ozolnieku 
novada orķestris „Zelmeri 
Pro”, galvenais diriģents Jānis 
Retenais, diriģents Tomass 
Kokamegi. „Zelmeri Pro” 
startēja skatē noteiktajā 
visaugstākās grūtības 
pakāpes V grupā un ieguva 
pirmo vietu.
Par godu Latviešu teātra tēva 

Ādolfa Alunāna 170.dzimšanas 
dienai 16. un 17. martā 
Jēkabpils Tautas namā 
norisinājās Ā. Alunāna darbu 
iestudējumu skate, kurā 
piedalījās arī Ozolnieku 
novada amatierteātris ar 
muzikālu izrādi “Bagāta 
brūte”, režisore Dace Vilne. 
Teātris skatē ieguva pirmās 
pakāpes diplomu un ceļazīmi 

uz Dziesmu un Deju 
svētkiem amatierteātru 
programmā. Ozolnieku teātra 
izrāde Vērmanes dārzā būs 
skatāma 2. jūlijā. 
7.aprīlī Jelgavas 3. sākumskolā 
pulcējās vairāki kori no 
Jelgavas, Jelgavas novada, 
Ozolnieku un Olaines novada, 
lai savu muzikālo sasniegumu 
parādītu Jelgavas apriņķa koru 
skatē. Skatē piedalījās arī 
Ozolnieku Tautas nama 
jauktais koris “Līga”, 
diriģents Vilhelms Vācietis, 
kormeistare Inese Stupele, 
un Jaunsvirlaukas un 
Salgales pagasta jauktais 
koris “'Svīri”, diriģents 
Farhads Stade, koncertmeis-
tare Māra Ansonska, 
kormeistare Paula Ansons-
ka. Abi kori skatē ieguva 
pirmās pakāpes diplomus. 
Koris “Līga” un “Svīri” turpinās 
gatavoties Dziesmu un Deju 
svētku noslēguma koncertam 
“Zvaigžņu ceļā”, spodrinot 
savu dziedātprasmi un 
piedaloties kopmēģinājumos.
Deju kopa “Ozolnieki”, vadītāja 
Mārīte Skrinda, koncertmeis-
tare Dace Cabe, 29. aprīlī 
piedalīsies Jelgavas novada 
deju apriņķa deju kolektīvu 
skatē Jēkabnieku kultūras 
namā, lai savu dejotprasmi 
parādītu Dziesmu un Deju 
svētku lieluzvedumā “Māras 
zeme” Daugavas stadionā. 
Paldies kolektīviem par 
kvalitatīvu darbu, un novēlam 
radošus panākumus arī 
turpmāk! 

Madara Griba,
Ozolnieku Tautas nama direktore

17. aprīlī Ozolnieku Tautas 
namā novadniekiem bija 
brīnišķīga iespēja tikties ar 
Aiju Strautmani - etiķetes, 
protokola, galda un saskars-
mes kultūras eksperti un 
konsultanti ar 25 gadu darba 
pieredzi, astoņu grāmatu 
autori.
Aija Strautmane ir lietišķās 
etiķetes, protokola, galda un 
saskarsmes kultūras konsul-
tante. Bijusi Latvijas Repub-
likas ģenerālkonsuls Sankt-
pēterburgā. Strautmanes 
kundze strādā kā pasniedzē-
ja vairākās Latvijas 
augstskolās, vada un 
organizē seminārus Latvijā 
un ārpus tās. Aija Straut-
mane ir arī Izglītības 
studijas vadītāja. Pie viņas 
mācās gan mazi bērni un 
jaunieši, gan pieaugušie 
dažādos vecumos. Šovasar 
Aijas kundze svinēs 65 gadu 
jubileju, taču viņa ir šarman-
ta, dzīves spara pilna un pati 
allaž kaut ko jaunu apgūt 
griboša. Viņa māca jaunos 
un dalās ar klātesošajiem ne 
tikai par etiķeti, bet arī 
dzīves gudrībās. 
Vakara tikšanās sākās ar 

17. un 18. aprīlī Latvijas Nacionā-
lajā bibliotēkā Latvijas 
bibliotekāri pulcējās Bibliotēku 
festivālā. Arī mūsu novada 
bibliotekāres Inga Buholca un 
Ingrīda Krieķe piedalījās šajā 
pasākumā. Festivālā dzirdējām 
iedvesmojošus pieredzes, 
izcilības un izaugsmes stāstus 
no Norvēģijas, Somijas, 
Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas un 
Latvijas bibliotēkām. Pasākuma 
atklāšanā kultūras ministre 
Dace Melbārde uzsvēra 
bibliotēku daudzfunkcionālo 
lomu savu vietējo kopienu un 
visas valsts izaugsmē, izcilību 
veidošanā. Šodienas 
bibliotēkas ar savu daudz-
veidīgo saturisko piedāvājumu, 
pakalpojumiem, pasākumiem 

elementāriem pieklājības 
jautājumiem par 
sasveicināšanos, atvain-
ošanos un ielūgumiem 
publiskā vidē. Aija Straut-
mane pievērsās galda kultū-
rai, ar uzskates materiāliem 
parādot, kā jābūt novietoti-
em galda piederumiem, kā 
pareizi jāizvēlas un jātur 
glāzes, sniedza padomus, kā 
iziet no kļūmīgām situāci-
jām. 
Aija Strautmane uzskata: 
”Ja domājam par to, ko 
jauniešiem noteikti 
vajadzētu mācīt, tad 
savstarpējo saskarsmi – 
sagatavot cilvēku dzīvei. 
Teikšu, ka tie cilvēki, kuri 
izgājuši manu programmu, 
ļoti atšķiras no citiem. 
Smejos, ka mana publika ir 
no trīs līdz simtu trīs 
gadiem. Es vienmēr esmu 
par to, ka attiecībām jābūt 
ļoti korektām. Cilvēks otram 
var kaut ko pateikt un mācīt 
tikai tad, ja pats ir cauri 
izgājis.” Strautmanes kundz-
es moto – mūsu uzvedība ir 
mūsu panākumu atslēga.

Solvita Cukere

Kopš 1977. gada muzeji visā 
pasaulē ik gadu 18. maijā 
atzīmē Starptautisko Muzeju 
dienu. Tie ir muzeju 
profesionālie svētki un vienlai-
kus lieliska iespēja pievērst 
uzmanību muzeju centieniem 
sekmēt sabiedrības intelektuā-
lo, sociālo un garīgo izaugsmi. 
Savukārt Muzeju nakts ir 
tradicionāls Eiropas mēroga 
pasākums maijā, kad vienu 
nakti durvis ver lielākā daļa 
valsts muzeju, rīkojot īpašus 
pasākumus un aicinot apme-
klēt muzejus bez maksas. 
Latvija Muzeju nakts akcijā ir 
iesaistījusies kopš 2005. gada.
Arī Ozolniekos, popularizējot 
novada muzejus, esam 
iecerējuši organizēt vairākus 
pasākumus. 19.maijā visiem 
interesentiem būs iespēja 
iepazīties un apmeklēt trīs 
vēsturiskas un nozīmīgas 
vietas novadā, kurās apme-
klētāji tiks iesaistīti daudz-
veidīgās izzinošās aktivi-
tātēs.

Apmeklētāji varēs apmeklēt 
Ozolnieku novada vēstures 
ekspozīciju un piedalīties 
Jauniešu centra sagatavotajās 
aktivitātēs, Jāņa Čakstes 
dzimtas mājās “Auči” apme-
klētājus sagaidīs pats “prezi-
dents” un cienās ar savu 
iecienītāko ēdienu, kā arī 
Edvarta Virzas un Elzas 
Stērstes memoriālajā mājā 
"Billītes" būs jāveic uzdevumi, 
kas saistīti ar slavenā dzejnie-
ka daiļradi.
Aicinām ”Muzeju vakarā” 
piedalīties visus interesentus 
un īpaši novadnieku ģimenes, 
jo būs arī dažādas aktivitātes 
bērniem. Apmeklējot visus trīs 
muzejus un saņemot trīs 
“Muzeju vakara” atzīmes, 
apmeklētāji saņems 
pārsteiguma balvu. 
”Muzeju vakara” pasākumi 
norisināsies no plkst. 18:00 – 
22:00.

Evita Poča,
Kultūras nodaļas vadītāja

Protokola eksperte
Aija Strautmane

dalās pieredzē

19. maijā aicina ”Muzeju vakars”
Ozolniekos  

Ozolnieku novada kolektīvi piedalās
skatēs ceļā uz Dziesmu svētkiem

un tehnoloģiskajām iespējām 
nodrošina iedzīvotāju personis-
ko izaugsmi. 
Arī mūsu novada bibliotēkas 
cenšamies veidot par 
draudzīgām, atvērtām, 
noderīgām, interesantām 
ikvienam mūsu iedzīvotājam. 
Mūsu bibliotēkas tiek piepildītas 
ar kvalitatīvu saturu, daudz-
veidīgiem pakalpojumiem. 
Bibliotēku lietotājiem 
draudzīgāka vide ar zemākiem 
grāmatu plauktiem, klusā 
lasītava, atsevišķa zona 
bērniem, multimediju lasītava - 
tās ir ieceres, kas gaida risināju-
mu. Novada bibliotēkās pieeja-
mas jaunākās grāmatas un 
periodiskie izdevumi pietieka-
mā daudzumā, tiek rīkotas 

lasīšanas un radošās 
aktivitātes bērniem, tikšanās ar 
rakstniekiem ”Grāmatu 
svētkos”. Bibliotēkās pieejamas 
noderīgas datubāzes 
informācijas meklēšanai, un 
zinoši bibliotekāri spēj palīdzēt 
atrast vajadzīgo informāciju, 
apmācīt lasītājus darboties ar 
informācijas tehnoloģijām.
Festivālā norisinājās bibliotēku 
“Ideju tirgus”, kur bija iespēja 
skatīties, darboties, iegūt 
jaunas idejas darbā, veidojot 
bibliotēkas par piesaistošiem, 
atbalstošiem, attīstošiem, 
interesanti noformētiem 
informācijas, izklaides un 
zināšanu centriem. Bija gan 
skatāmi, gan aptaustāmi 
bibliotekāru radīti informatīvi 
materiāli, attīstošas spēles, 
informāciju meklēt rosinoši 
bukleti, sagatavoti jautājumi, 
materiāli, intelektu attīstošu 
pasākumu reklāmas. Festivālā 
guvām pozitīvu lādiņu un vēlmi 
iepriecināt, uzmundrināt un 
bagātināt savus lasītājus ar 
jaunām zināšanām, prasmēm, 
idejām.

Ingrīda Krieķe,
Ozolnieku novada centrālās 

bibliotēkas vadītāja

17. un 18. aprīlī Latvijas Nacionā-
lajā bibliotēkā Latvijas 

un tehnoloģiskajām iespējām 
nodrošina iedzīvotāju personis-

Mainās bibliotēka, mainās
sabiedrība
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Aprīlī SIA ”Getliņi Eko” 
norisinājās Putnu dienu 
pasākums kopā ar putnu 
vērotāju, biologu un dabas 
fotogrāfu Uģi Piterānu. 
Ozolnieku vidusskolas, 
‘’Mammadaba’’ meistark-
lases ietvaros, pasākumā  
piedalījās 3.c klase ar klases 
audzinātāju Leldi Lulli. 
Modernais un videi 
draudzīgais atkritumu 
poligons ”Getliņi” ir vieta, 
kur ne tikai tiek savākti un 
pārstrādāti atkritumi, bet 
tur ir arī iespēja vērot 
vairākas putnu sugas, 
tostarp ļoti retas sugas. 
Skolēni aizrautīgi klausījās 
putnu vērotāja Uģa 
stāstītajā par ‘’Getliņos’’ 
sastopamajām putnu 
sugām, pētīja putnu 
grāmatu, kur varēja iegūt 
vairāk informāciju par katra 

novērotā putna iezīmēm. 
Mācību ekskursijas laikā 
izdevās novērot sudrabkai-
jas, kraukļus, kovārņus un 
stārķus. Skolēni atzinīgi 
novērtēja iespēju vērot 
putnus ar binokļu un 
teleskopa palīdzību, kas 
radīja sajūta, ka novērotais 
putns ir ‘’rokas stiepiena’’ 
attālumā. 
Pēc putnu vērošanas 
pasākuma un ‘’Getliņu’’ 
atkritumu poligona 
apskates, skolēniem tika 
iepazīstināti ar poligona 
vēsturi un darbību šodien, 
šķirošanas rūpnīcas darbību 
un nozīmi, gūstot priekšsta-
tu par gāzes iegūšanu, 
elektrības un siltuma 
ražošanu. Skolēni izpelnījās 
atzinību no ‘’Getliņi’’ 
pārstāvju puses par 
ieinteresēto un pacietīgo 

Mācību ekskursijā apmeklē ”Getliņus”

12.aprīlī Vilces tautas namā 
kopā pulcējās 11 folkloras kopas 
no visas Zemgales, lai kopā 
radītu savu stāstu par tēmu 
„Zinu, zinu tēva sētu. Kāzas”.
Ozolnieku bērnu folkloras kopa 
„Knipati” ieguva 1.pakāpes 
diplomu un atzinīgu žūrijas 
komisijas vērtējumu.
Paldies „Knipatiem” – skanīga-

Čellu svētkos Aucē uz vienas 
skatuves uzstājās izcilais 
kameransamblis Trio 
Art-i-Shock (Guna Šnē, Agnese 
Egliņa, Elīna Endzele) un 
populārā čellistu grupa 
Melo-M (Kārlis Auzāns, Miķelis 
Dobičins un Jānis Pauls), un 50 
jaunie čellisti, absolventi no 
vairākām Latvijas mūzikas 
skolām - Ādažiem, Auces, 
Ķekavas, Liepājas, Jelgavas, 
Talsiem, Dobeles un Rīgas. 
Viņu vidū arī Ozolnieku 
Mūzikas skolas 3. klases 
audzēknes So�ja Štrausa un 
Sāra Boitmane ar skolotāju 
Agniju Lānso. 

jiem, pozitīvajiem un aktīvajiem 
dziedātājiem, drošajiem 
muzikantiem, aktīvajiem un 
spriganajiem dancotājiem, 
vecākiem, vecvecākiem un 
skolotājiem par sniegto atbals-
tu!

Inese Mičule,
„Knipatu” vadītāja

Zemgales reģiona skatē „Knipatiem” 1.pakāpe

Ozolnieku Mūzikas skolas audzēkņi
muzicē kopā ar Melo-M 

Čellu orķestris kopā atskaņoja 
pazīstamas latviešu tautas 
dziesmas mūsdienīgās aranži-
jās, sagādājot īpašu azartu un 
prieku gan spēlētājiem, gan 
klausītājiem, gan arī iedvesmu 
turpmākajam darbam. Prieks, 
ka mūsu audzēknēm Sārai un 
So�jai bija uzticēts izpildīt solo 
partijas latviešu tautas 
dziesmai “Kumeliņi, kumeliņi”, 
ar ko viņas lieliski tika galā!

Dina Tauriņa, Ozolnieku Mūzikas 
skolas direktoreInese Mičule, 

„Knipatu” vadītāja

klausīšanos, saturīgajiem un 
interesantajiem jautājumi-
em. Pēc tam skolēni devās 
uz moderni aprīkotām 
siltumnīcām, kur varēja 
apskatīt, kā tiek audzēti 
tomāti un gurķi.
Skolēniem šī bija viena no 
interesantākajām 
ekskursijām. Atmiņā spilgti 
paliks virs galvas lidojošo 
putnu bari, atkritumu 
poligona milzīgais apjoms 
un secinājumi par cilvēka 
attieksmi pret dabu. Skolēni 
iegūtās zināšanas sasaistīja 
ar vizuālās mākslu un 
latviešu valodu, zīmējot 
redzētos putnus un rakstot 
savas pārdomas par mācību 
ekskursijā piedzīvoto. 

Lelde Lulle, Ozolnieku 
vidusskolas skolotāja

Aprīļa sākumā Rāmavā, Depki-
na muižā, tika organizētas 
apmācības Latvijas – Šveices 
sadarbības programmas 
ietvaros izveidoto jauniešu 
centru darbiniekiem. 
No Ozolnieku novada uz 
mācībām devās Mārīte Vasele, 
pārstāvot Ānes Jauniešu 
iniciatīvu centru. Apmācību 
mērķis bija nodrošināt platfor-

Apmācības Latvijas – Šveices sadarbības
programmas ietvaros izveidoto jauniešu
centru darbiniekiem

mu izveidoto jauniešu centru 
darbības analīzei un ilgtspējas 
nodrošināšanai, veicināt 
izpratni par jauniešu centru kā 
vietu jauniešu iniciatīvu 
attīstībai. 
Apmācības vadīja pieredzē-
jušie vadītāji Rinalds Rudzītis 
un Rudīte Muraševa, kuri 
sniedza iespēju dalīties 
pieredzē ar kolēģiem, analizēt 

UZŅEMŠANA
OZOLNIEKU MŪZIKAS SKOLĀ

Vecāku tikšanās ar skolas vadību un konsultācijas bērniem 
otrdien, 29. maijā 17:30

Stājoties mūzikas skolā, bērnam jāsagatavo viena latviešu tautas dziesma 
Nepieciešamie dokumenti: Dzimšanas apliecības kopija 

Pieteikšanās uzņemšanai pa tālruni 63022892; 29229482, vai personīgi - 
Ozolnieku Mūzikas skolā Rīgas ielā 23, Ozolniekos

Bērnus 7 - 8 gadu  vecumā aicinām spēlēt:
Klavieres
Vijoli 
Čellu

Bērnus 9 - 12 gadu  vecumā aicinām spēlēt:
Akordeonu
Saksofonu
Flautu
Trompeti
Eifoniju
Sitaminstrumentus (marimbu un bungas)

jauniešu centra darbību, 
attīstību un ilgtspēju, kā arī 
padziļināti domāt par jauniešu 
centru kā vietu jauniešu 
iniciatīvu attīstībai, kas ir 
Latvijas – Šveices sadarbības 
programmas galvenais 
ilgtspējas nosacījums.

Mārīte Vasele, Ānes Jauniešu 
iniciatīvu centra vadītāja

 Mācībuilgums8 gadi

 Mācībuilgums6 gadi

31. maijā plkst.16:00-19:00
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8.aprīlī Ozolnieku vidusskolas 
2.b klases skolēni un vecāki 
sveica pavasara atnākšanu ar 
putnu būrīšu izgatavošanu. 
Skolēni kopā ar vecākiem tikās 
Cenu pagastā, pie klases 
skolnieces Alises un viņas 
vecākiem, lai kopā baudītu 
brīnišķīgo pavasara dienu. 
Pirms putnu būrīšu 
gatavošanas tika pētīts, kāds 
būrītis nepieciešams katrai 

Eiropas Savienības Erasmus+ 
programmas 2.pamatdarbības 
starpskolu stratēģiskās 
partnerības projekta 
Nr.2017-1-PL01-KA219-038319
_6 “Promoting Art” ietvaros no 
16. līdz 20.aprīlim notika otrā 
skolēnu grupu īstermiņa 
apmaiņas vizīte šoreiz pie 
projekta partnera Igaunijā, 
Pērnavas mākslas skolas. 
Vizītē piedalījās visi pārstāvji 
no projekta dalībvalstīm: 
Igaunijas, Bulgārijas, Polijas, 
Portugāles, Slovākijas un 
Latvijas. Salgales pamatskolu 
pārstāvēja skolnieces 
Elizabete Oknere, Kristīne Bula 
un skolotāja Ilze Šuca.
Pirms brauciena projekta 
dalībvalstu pārstāvjiem bija 
jāsagatavo īs�lma par mākslas 
iepazīšanas iespējām tuvākajā 
apkārtnē. Salgales pamatsko-

Erasmus+ KA219 projekta “Promoting Art”
skolēnu grupu īstermiņa apmaiņas
vizīte Igaunijā

las skolēni �lmas sižetā 
atspoguļoja keramikas darbnī-
cu Salgales Mūzikas un 
mākslas skolā, tikšanos ar 
mākslinieci Annu Kaltiginu, 
kura vada nodarbības pieau-
gušajiem un bērniem Garozā, 
kā arī Staļģenes austuves 
piedāvātās iespējas. 
Piecas dienas aizritēja intere-
santā un radošā gaisotnē. 
Pērnavas Mākslas skolā 
radošajās darbnīcās projekta 
dalībnieki apguva prasmes 
dažādās mākslas tehnikās. 
Piemiņai no katras valsts tika 
apgleznoti krēsli. Pirmajā 
dienā katras dalībvalsts 
jaunieši organizēja radošās 
darbnīcas Pērnavas 
pamatskolas 2.klases 
skolēniem. Latvijas pārstāvju 
darbnīcā ikviens varēja 
izgatavot jauku lupatu lellīti. 

“Esi Līderis!” – ir Vislatvijas 
skolu projekts, kas jau 18 
gadus dod iespēju skolēniem 
iegūt daudzpusīgas zināšanas 
uzņēmējdarbībā un personības 
attīstībā. Pēc dalības projektā 
skolēni, absolvējot skolu, 
saņem apliecību par iegūtu 
papildizglītību.
Septiņiem Garozas pamatsko-
las skolēniem bija lieliska 
iespēja piedalīties projekta „Esi 
Līderis!” veidotajā konkursā. 
Konkursa mērķis ir mudināt 
skolēnus mērķtiecīgai karjeras 
izveidei. Pieredze ir ļoti noderī-
ga. Konkursā kopumā piedalī-
jās 30 komandas, un trīs no 
tām pārstāvēja Garozas 
pamatskolas skolēni. 
Komanda „KEM’s” no Garozas 
pamatskolas iekļuva pirmajā 
pieciniekā. 

Putnu būrīšu gatavošana

putnu sugai. Ideju autori bija 
tēti, bet skolēni ar jaunākajiem 
brāļiem un māsām bija 
galvenie palīgi būrīšu 
izgatavošanā, savukārt 
mammas vēroja, vai būrītis 
tiek gatavots pareizi. Un tā 
meistarstiķis no koka izpildīts 
godam – izgatavoti būrīši 
zīlītēm, mušķērājiem, strazdi-
em, cielavām, dzeguzēm un 
citiem putniem. Diena pagāja 

Garozas pamatskolas skolēniem projektā
“Esi Līderis!“ – 3.vieta Latvijā

Dalībnieki apmeklēja arī Tallinu 
un nelielo Kihnu salu, kuras 
iedzīvotāji lepojas ar savām 
senajām tradīcijām. 
Dalība projektā iesaistītajiem 
skolēniem deva iespēju labāk 
iepazīt šīs valsts iedzīvotāju 
sadzīvi, tradīcijas, kultūru, 
valodu, kā arī attīstīt savas 
komunikāciju prasmes angļu 
valodā un iegūt jaunus 
draugus, jo īpaši tādēļ, ka 
skolēni uzturējās viesģimenēs.
Vairāk informācijas par projek-
tu - www.promoting-
art.wic.com Erasmus+ 
programmu - Valsts izglītības 
attīstības aģentūras mājaslapā 
www.viaa.gov.lv sadaļā 
Erasmus+.

Ilze Šuca,
Salgales pamatskolas skolotāja

Šā gada 10. aprīlī Garozas 
pamatskolas skolēnu koman-
da “KEM’S”, piedaloties 
konkursa �nālā, pierādīja savu 
erudīciju, prasmes un 
zināšanas, kas vainagojās ar 
iegūto 3.vietu. Atgriežoties 
skolā, komanda bija priecīga 
un gandarīta par paveikto. 
Katrs šāds konkurss skolēniem 
dod lielāku pārliecību par savu 
varēšanu un spēju konkurēt ar 
citiem Latvijas vienaudžiem. 
Ieņemtā augstā vieta dod 
gandarījumu, ticību sev un 
vēlmi turpināt iesākto. Paldies 
konkursa koordinatorei 
skolotājai Maijai Medinikai par 
ieguldīto darbu.

Dina Štelmahere,
Garozas pamatskolas direktore

Nodarbinātības valsts 
aģentūra kā ikkatru gadu, 
rīko nodarbinātības pasāku-
mus vasaras brīvlaikā. Uz 
tiem var pretendēt jaunieši, 
kuri iegūst izglītību vispārē-
jās, speciālās vai 
profesionālās izglītības 
iestādēs. Skolēnu 
reģistrēšanās Zemgales 
reģionā sāksies 8. maijā. 
Nodarbinātības pasākumu 
vasaras brīvlaikā mērķgrupa 
ir skolēni vecumā no 15 līdz 
20 gadiem.
Finanšu atbalsts pasāku-
ma īstenošanai ir 
sekojošs:
•dotācija darba devējam 

skolēna mēneša darba 
algai 50% apmērā no 
valstī noteiktās minimālās 
mēneša darba algas;

•dotācija darba devējam 
darba vadītāja darba algai 
– viena desmitā daļa no 
valstī noteiktās minimālās 
mēneša darba algas par 
viena skolēna darba 
vadīšanu;

•apmaksātas veselības 
pārbaudes skolēniem, ja 
to paredz normatīvie akti;

Skolēni var reģistrēties
darbam vasarā 

•apdrošināšana skolēniem 
pret nelaimes gadījumiem 
darbavietā.

Pasākuma īstenošanas 
periods ir no 1. jūnija līdz 31. 
augustam. Šogad kopumā 
NVA darbā plāno iesaistīt 
5000 skolēnu. NVA 2018. gadā 
pasākuma īstenošanai plāno-
tais �nansējums ir 1 193 100 
eiro.

Informāciju par NVA skolēnu 
nodarbinātības pasākumiem 
vasarā var meklēt, kā arī 
varēs elektroniski 
reģistrēties NVA mājaslapā: 
www.nva.gov.lv
Sīkāku informāciju par 
projektu un nosacījumiem 
darbam vasaras periodā 
Ozolnieku novadā sniegs 
Saimniecības daļas vadītājs 
Artūrs Semjonovs, kurš ir 
atbildīgais par sadarbību ar 
NVA (mob. 29766177, 
e-pasts:
arturs.semjonovs@ozolnie-
ki.lv).

Solvita Cukere

nemanot. Būrīši ir izgatavoti 
un  tagad tiem jāatrod mājvie-
ta. Viena daļa izgatavoto 
būrīšu tiks izvietota ozolos 
Ozolnieku vidusskolas iekšpa-
galmā, bet otra daļa savu 
mājvietu atradīs skolēnu 
dzīvesvietās.

  Vineta Zīverte,
Ozolnieku vidusskolas 2.b klases 

audzinātāja



10Lepojamies ar koku stãdíšanas un 
Tradicionāli talkas tiek organizētas aprīlī vai maijā. Šādas talkas arī laukos bijušas ik pavasari, kad pēc sniega nokušanas visi ļaudis pulcējas uzkopt teritori-
ju, pēc tam savas sētas, ejot talkā arī kaimiņiem. Sestdienas talka par tradicionālu vides sakopšanas masu akciju izveidojās bijušajās postkomunistiskajās 
valstīs, kur sabiedrība tiek aicināta bez atlīdzības sakopt apkārtējo vidi: ēku kvartālu iekšpagalmus, zaļās zonas, darbavietu pagalmus u.tml. Par valsts 
mēroga organizētu masu akciju talkas pārtapa PSRS 1920. gada 10. maijā, kad pirmoreiz tika izsludināta Viskrievijas sestdienas talka. 
Latvijā tradīcija ar nosaukumu "Lielā talka" atsākta 2008. gada 13. septembrī par godu Latvijas 90. gadu jubilejai. Talkas idejas autore ir mūsu novadniece 
rakstniece Anna Žīgure. Šogad aprit arī deviņdesmit gadi, kad katru pavasari Latviju pārņem ”Meža dienas”, kad tiek talkots, stādīti koki, labiekārtotas un 
radītas jaunas atpūtas vietas mežā, pie skolām, sabiedriskajām ēkām, namu pagalmos, kā arī apgūtas jaunas prasmes un zināšanas. 
Lielā talka gadu gaitā ir kļuvusi par novadniekus vienojošu pasākumu ar vēlmi kopīgi rūpēties par vidi, kurā dzīvojam. Atgādinām, ka ikviens iedzīvotājs ir 
aicināts pielikt savu roku novada teritorijas sakopšanā un vides labiekārtošanā. Pagājušajā gadā Lielās talkas aktivitātēs novadā piedalījās vairāk nekā 1000 
iedzīvotāju, un 31 talkas vietā notika ne vien atkritumu vākšana, bet arī vides labiekārtošanas un koku stādīšanas darbi. 
Valsts simtgadē ikviens aicināts piedalīties vides sakopšanas aktivitātēs divas reizes – Lielā talka norisināsies 28.aprīlī, bet rudenī 
cilvēki tiks aicināti pievienoties citām pasaules valstīm, kas 15.septembrī vienosies lielākajā kopīgajā dabas sakopšanas talkā pasaules 
vēsturē.

Fotogrāfijās redzami mirkļi no talkām, kuras organizējuši Ozolnieku 
melioratoru un Remontu mehāniskās rūpnīcas jaunieši 1960.to gadu 
beigās. Tā sauktās komunistiskās sestdienas talkas tolaik notika aprīlī, 
kad atzīmēja vadoņa Ļeņina dzimšanas dienu.
Ozolnieku uzņēmumu komjaunieši pēc talkas bija nolēmuši ziedot 
ienākumus cēliem mērķiem.
1. Trīs jaunieši nes betona stabu, līdzīgi kā priekšteči ar proletariāta 
vadoni baļķi.
2. Talkā piedalās pirmais Remotmehāniskās rūpnīcas direktors Jānis 
Melders. (kopš 1968.gada).
3.  Katrs pieliek roku spēku talkai.
4. Albumā norādītie talkās iegūto līdzekļu izlietošanas mērķi. 

Fotogrāfijas no talkas Ozolmuižas parkā
1931.gada 1.maijā. 1920. un 1930. gadiem
raksturīgas fotogrāfijas, cilvēki statiski
pozē fotogrāfam. 
1.Talkā piedalās arī pagasta pašvaldības 
darbinieki.
Priekšplānā pirmais no labās stāv 
Ozolnieku pagasta valdes priekšsēdētājs 
Dāvis Pavlovskis, viņam blakus pagasta 
darbveža palīdze Herta Bārs, aiz viņa 
Ozolnieku pamatskolas skolotāja Zelma 
Ruicēna, augšējā rindā otrais no labās 
Ozolnieku pagasta valdes darbvedis Pēteris
Iskalns.

4
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11vides sakopšanas talku tradícijãm
1. Meža dienas pie Ozolnieku skolas, centrā ar platmali galvā stāv 
Ozolnieku pagasta vecākais Dāvis Pavlovskis, pa kreisi fotogrāfijas 
otrā plānā skolas direktore Lūcija Cīruļniece.
2. 1937.gada Meža dienas pie Ozolnieku skolas, no kreisās ceturtais 
fotogrāfija ir redzams mežsargs un aizsargu rotas komandieris 
Žanis Kļava.
3. Raksts no laikraksta "Zemgales Balss", 1937.gada 27.aprīļa 
numura, par Meža dienām Ozolnieku pagastā.

Fotogrāfija no Jelgavas
meliorācijas uzņēmuma 20 gadu
jubilejas.
Bērziņu stādīšana pie tagadējās
Ozolnieku Doktorāta un bibliotēkas
ēkas (agrākās Remontu
mehāniskās rūpnīcas).
1. Kokus stāda meliorācijas
veterāni - no kreisās galvenais
mehāniķis Jānis Naudišs,
Ražošanas daļas vadītājs Kārlis
Ūders, drenāžas brigadieris Kārlis
Avens, 1970.gada aprīlī.
2.Raksts no laikraksta "Darba
Uzvara" 1988.gada aprīlī par
talku Ozolnieku Sporta namā.

Aizupes un Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas mācību
un pētījumu mežsaimniecības darbiniekus 
Mežsaimniecības celtniecības darbu vadītājs un aizrautīgs 
fotoamatieris Valdis Āboliņš fotografējis sava uzņēmuma 
vēstures lappusēm.
 1. 1980.to gadu beigu fotogrāfijās redzami Aizupes 
iedzīvotāji savu
daudzdzīvokļu namu apkārtnes labiekārtošanā un 
sakopšanā, kas notika saimnieciskā kārtā, bez atlīdzības.
2. 1988.gada vasarā aizupieši piedalījās pieminekļa
6.Rīgas kājnieku pulka karavīru pieminekļa atjaunošanā.
Atmodas laika ietekmē visi mežsaimniecības darbinieki
piedalījās atjaunošanas darbā. Darbus vadīja galvenais
mežzinis Luciāns Vuguls. Attēlā redzamo pieminekļa
demontāžu un restaurāciju veica Dzintars Šmalcs.,
pieminekļa autora Mārtiņa Šmalca dēls. 2
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Teteles skolēniem šis pavasa-
ris atnācis notikumiem bagāts. 
Arī šogad skolotājas Aijas 
Vērnieces vadībā divus 
mēnešus noritēja skolas 
volejbola turnīrs, kur 
tradicionāli iesaistās ne tikai 
skolēni, bet arī viņu vecāki, 
skolas absolventi, skolotāju 
komanda un šogad pievienojās 
arī domes darbinieku koman-
da. Turnīru Aija Vērniece 
iedibināja pirms četriem 
gadiem un katru gadu tam 
pievienojusies viena jauna 
komanda. Turnīrs gadu gaitā ir 
izvērties pievilcīgs ar spēles 
azartu, balvām un izcīnīto 
ceļojošo Absolventu kausu 
labākajai komandai.
Turnīra �nālspēles, emocionā-

lu līdzjutēju atbalstītas, aizritē-
ja 13. aprīļa pēcpusdienā 
sporta kompleksā ”Mālzeme” 
Ānē.
Spraigā četru komandu 
saspēlē arī tika noskaidroti šī 
gada turnīra līderi- pašvaldī-
bas darbinieku komanda. 
Otrā vieta šogad skolēnu 
„Zvaigžņu komandai”, 
meistarībā pārspējot savus 
skolotājus, kuri šogad 
ierindojās 3. vietā. Bet pērnā 
gada līderi- vecāku un absol-
ventu apvienotā komanda- 
ceļojošo kausu šogad 
nodeva pašvaldības 
darbinieku rokās, glabāšanā 
līdz nākamajam turnīram. 

Ar azartisku dalībnieku 
noskaņojumu 14. aprīlī 
norisinājās jau pēc kārtas 
piektās ikgadējās auto – foto 

orientēšanās sacensības 
”Ožu dublis-2018”. 24 
dalībnieku komandu ekipāžas 
devās aizraujošā braucienā 
pa Ozolnieku novadu, 
mēģinot fotogrā�jās atpazīt 
un atrast kontrolpunktus, 
izzinot jaunas vietas, kā arī 
praktiski izmēģinot ko tādu, 
kas vēl līdz šim nav piedzīvots 
– izveidot atraktīvu komandas 
foto, katrā no pieturas punkti-
em.
Šogad pārsteidza labi 
sacensību rezultāti, jo pusei 
dalībnieku - 12 komandām 
-izdevās atrast visus 
kontrolpunktus, savācot 

maksimālo 180 punktu 
skaitu un iekļaujoties 
sacensībām atvēlētajā laikā 
– 4 stundās. 
Komandas aktīvi izmantoja 
iespēju iegūt arī papildu 
punktus, meklējot iespēju 
nofotografēties kopā ar zirgu, 
traktoru un Ozolnieku novada 
karogu, kas vairumam lieliski 
arī izdevās. Prieks, ka praktis-
ki visi sacensību dalībnieki 
veiksmīgi cīnījās līdz galam, 
liekot lietā teju visus iespēja-
mos līdzekļus, lai atrakstu 
meklēto un nonāktu pie 
mērķiem. Daļu objektu 
dalībnieki atpazina, daļu 
pamanīja, rūpīgi pētot apkārt-
ni pa ceļam, bet vēl daļa bija 
īsts izaicinājums spējai atrast 
to, nezin ko, kaut kur 
Ozolnieku novadā... Tāpēc 
īpaši uzslavējama ikviena 
komanda, kuras dalībnieki 
nepadevās pie pirmajām 
grūtībām un lika lietā visu 
savu attapību, komunikācijas 
spējas un intuīciju, līdz meklē-
to ieraudzīja savām acīm.
Piedzīvojumu ceļš un jaunat-

Teteles skolēniem šis pavasa- lu līdzjutēju atbalstītas, aizritē-

Teteles pamatskolas
absolventu kauss volejbolā

Auto – foto orientēšanās sacensības ”Ožu dublis -
2018” palīdz novadu atklāt no jauna

14. aprīlī Salgales 
pamatskolas sporta zālē 
notika badmintona turnīrs 
pāru spēlēs. Turnīrā piedalī-
jās 16 dalībnieki no Salgales 
pagasta un Ozolniekiem.

Par turnīra uzvarētājiem 
jauktajos pāros kļuva Maruta 
Cēsniece un Andrejs Andreje-
vs, bet dāmu konkurencē 
uzvarēja Iluta Aleksīna un Vita 
Tarabanova. Pēc turnīra 
dalībnieki varēja iegūt 
papildus balvas badmintona 
trenera Olafa Krūzmētras 

Emburgas badmintona turnīrs
rīkotajās stafetēs. 
Turnīra rīkotājs Raivis 
Duplinskis, Veselīga dzīves-
veida un sporta nodaļas 
sporta organizators Emburgā, 
informē, ka pirmo turnīru 
rīkoja rezervēti, bez plašas 
publicitātes, lai iedrošinātu 
piedalīties visus savējos, 
kuriem vēl nav turnīru 
pieredzes. "Tāpēc šoreiz vēl 
nepublicējām aicinājumu un 
nolikumu, nepretendējām uz 
reitinga punktiem," precizē 
Raivis Duplinskis .
"Turklāt, šis būtībā bija mūsu 
badmintonistu sezonas 
noslēdzošais turnīrs, jo sākas 
aktīvā lauku darba sezona. 
Vasaras beigās badmintona 
treniņi atsāksies vairākas 
reizes nedēļā. Plānots rīkot 
gan pašiem savus turnīrus, 
gan arī aktīvi spēlēt ar 
kaimiņiem un uzsākt dalību arī 
Latvijas mēroga C grupas 

klājumi dalībnieku komandām 
ilga 75 km līdz 152 km garumā. 
Nobraukto km kopgarums 
burtiski pa pāris kilometriem 
šķīra vienu no otra tos, kuriem 
izdevās atrast visus kontrol-
punktus. Šoreiz labākos no 
labākajiem noteica ar 
mazāko nobraukto km 
kopgarumu, ierindojot 
uzvarētāju komandu pirma-
jā trijniekā.
1.vieta komandai „Sudraba 
Bulta XL” 180 punkti, 
nobraukti 83 km.
2.vieta komandai ”Brankas 
Rullē” 180 punkti, nobraukti 
94 km.
3. vieta komandai ”Duļķis 
un Aļģe” 180 punkti, 
nobraukti 103 km.
Lai arī līderu godā nevarēja 
iecelt visus dalībniekus, 
tomēr zaudētāju šajās 
sacensībās nebija, jo kopā ar 
ģimeni un draugiem intere-
santi pavadītais laiks un 
jaunatklāšanas prieks ir 
lielākais ieguvums.

Atklājot jauno sezonu BMX 
riteņbraukšanā, vecākais brālis 
Markuss Soļims UEC BMX 
kausa izcīņas 1. posmā Itālijā, 

Rīgas meistarsacīkstēs boksā
Tenčam zelts un Ivanovam- bronza!

No 6. līdz 8. aprīlim Rīgas 
Nacionālajā sporta manēžā 
norisinājās Rīgas junioru un 
jaunatnes meistarsacīkstes 
boksā, kur spēkiem mērojās 
spēcīgākie jaunie bokseri no 
dažādām pasaules valstīm. 
Sacensībās piedalījās bokseri 
divās vecuma grupās: 2002. 
- 2003. gadā dzimuši un 
2000. - 2001. gadā dzimušie, 
tostarp arī divi mūsu novad-
nieki no Ānes- Artūrs 
Ivanovs un Markuss Tenčs, 
kuri ringā tikās ar ļoti 
spēcīgiem pretiniekiem no 
Izraēlas. Apsveicam 
Ozolnieku novada bokseri 
Markusu Tenču ar izcīnīto 
zelta medaļu un čempiona 
titulu savā vecuma grupā un 
svara kategorijā!
Treneris Aleksandrs Knohs 
uzskata: „Katras sacensības 
veicina bokseru meistarības 
izaugsmi, kā arī palīdz 
noskaidrot spēcīgākos 
jaunos bokserus junioru un 
čempionātu izlases kandidā-
tus dalībai Eiropas un 
pasaules čempionātos. Šīs 
sacensības rīko arī, lai 
pieminētu Rīgas talantīgo 
bokseri Eduardu Gutmanu.”
Sacensības organizēja Rīgas 
domes Izglītības, kultūras un 
sporta departaments sadar-

bībā ar Latvijas Boksa 
federāciju. Arī sacensību 
galvenais tiesnesis Vladislavs 
Sokolovs uzteica abu jauno 
novada bokseru izcilo 
sniegumu, prognozējot labus 
rezultātus arī Eiropas čempi-
onātos. 
TURNĪRA REZULTĀTI:
Junioru grupā 
(2002.–2003. dz.g.)
1. vieta - Markusam 
Tenčam (svara kategori-
jā līdz 57 kg).
Jauniešu grupā 
(2000.–2001. dz.g.)
3. vieta – Artūram 
Ivanovam (svara 
kategorijā līdz 56 kg), 
kurš tikai nedaudz piekāpās 
spēcīgā Izraēlas boksera 
Ahmad NASSAR priekšā ar 
rezultātu 2:3 un līdz ar to 
šoreiz netika līdz finālcīņai.
Artūrs Ivanovs šobrīd 
uzsācis gatavošanos Eiropas 
čempionātam, kas aprīlī 
norisināsies Itālijā, bet 
Markusam Tenčam uzvara ir 
pavērusi ceļu uz Eiropas 
čempionātu Krievijā, Anapā, 
šī gada oktobrī. Veiksmi 
mūsu novada izcilajiem 
bokseriem arī turpmākajās 
cīņās boksa ringā!

Rakstu autore
Solvita Cukere

turnīros," precizē Raivis 
Duplinskis
Raivis Duplinskis stāsta, ka 
badmintons Emburgā šobrīd ir 
viens no populārākajiem 
sporta veidiem, kuru Embur-
gas iedzīvotājiem bez maksas 
iespējams spēlēt divas reizes 
nedēļā - pirmdienās un 
ceturtdienās. Salgales 
pamatskolas sporta zālē ir 
pieejams arī Latvijas badmin-
tona federācijas piešķirtais 
Pasaules badmintona 
federācijas (BWF) skolu 
programmas "Shuttle time" 
badmintona inventārs - 4 tīkli, 
16 raketes un 24 badmintona 
bumbiņas. Skolas zālē 
iespējams izvietot 4 badmin-
tona laukumus.
Maijā salgalieši dosies 
velobraucienā, lai labāk 
iepazītu gan savu, gan 
kaimiņu novadus.

Veronā, 24.martā, neraugoties 
uz kritienu, tomēr ieguva 
godpilno 8. vietu.
Savukārt UEC BMX kausa 

izcīņas 3. posmā Beļģijā, 
Zolderā, 14. aprīlī izcīnīta 6. 
vieta, bet 4. posmā 15.aprīlī ir 
iegūta 5.vieta.

Savukārt Markusa jaunākais 
brālis Lūkass Soļims sacensību 
3.un 4. posmā aizcīnījās līdz 
pus�nālam.

21. un 22. aprīlī abi brāļi Soļimi 
piedalīsies pirmajās   šī gada 
sezonas atklāšanas sacensības 
Latvijā, Ventspilī. Lai brāļiem 
Soļimiem izdodas sasniegt šajā 
sezonā nospraustos sportiskos 
mērķus!

Brāļi Soļimi veiksmīgi uzsākuši jauno BMX sezonu
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Mūsu novadnieks, soļotājs, 
1943. gadā dzimušais 
Broņislavs Vucēns šogad 
novembrī svinēs nozīmīgu 
savas dzīves jubileju - 75. 
dzimšanas dienu, taču, nerau-
goties uz cienījamo vecumu, 
viņš kaļ jaunus sportiskos 
plānus un šogad septembrī 
plāno apmeklēt Pasaules 
čempionātu vieglatlētikā 
Malagā, Spānijā. Eiropas 
vieglatlētikas čempionātā no 
19. līdz 24. martam Madridē 
izcīnīta zelta medaļa 5 km 
soļošanā sporta arēnā. 38 
dalībvalstu konkurencē 
Latvijai 1. vieta, Vācijai 2. 
vieta, Norvēģijai 3. vieta. 
Ziemas čempionātā Latvija 
uzvarēja pirmo reizi!
Enerģiskais un dzīvespriecīgais 
seniors, 1943. gadā dzimušais 
Branku iedzīvotājs Broņislavs 
Vucēns, tiekoties ar lepnumu 
stāsta par izcīnītajām godalgām 
un atklāj arī dzīves grūtos brīžus, 

Broņislavam Vucēnam zelta medaļa soļošanā Eiropas vieglatlētikas čempionātā Madridē

kas devuši neatlaidīgu spītu 
atkal celties un atsākt sportiskās 
gaitas sirmā vecumā.
Kas un kad Jūs ievadīja 
sportā?
Mans treneris bija nu jau 
aizsaulē aizsauktais Uldis 
Samsons, pie kura es sāku 
trenēties desmitcīņā. Tā es 
pamazām apguvu daudz-
pusīgumu dažādos sporta 
veidos. Kā katrs jauns puisis, arī 
es vēlējos izpausties, un kaut ko 
vairāk sasniegt. Man nebija 
īpašu dotumu sportiskajai 
karjerai, bet arī ar neatlaidīgu 
darbu daudz ko var dzīvē 
sasniegt. Biju vismazākais klasē 
un mani uz priekšu dzina spīts 
pašapliecināties. Padomju 
laikos soļošana bija skolas 
mācību programmā, un šis 
sporta veids bija populārs. 
Kad atnāca pirmie sasniegu-
mi?
Sāku trenēties 1960.gadā un jau 
pēc gada - 1961. gadā kļuvu par 

Latvijas skolēnu spartakiādes 
čempionu soļošanā. Uz šo brīdi 
man pieder visi Jelgavas pilsētas 
rekordi soļošanā, sākot no 
skolas laikiem - 10. klases, 
tagadējā Jelgavas Valsts 
ģimnāzijā. 
Kāda, Jūsuprāt, ir trenera 
loma sportiskajā izaugsmē? 
Sporta skolas treneris manī 
ielika mērķtiecību un prasmi 
smagi strādāt savu mērķu 
sasniegšanai. Sportojot arvien ir 
jādomā par pirmo vietu. Es pat 
domās nelaižu iekšā slimības un 
nevarēšanu, jo – kā domāsi, tā 
arī dzīvosi. Soļojot es gūstu 
enerģiju un možumu garam. 
Saviem dēliem un mazbērniem 
es rādu piemēru gan ar vārdiem, 
gan darbiem, jo uzskatu, ka 
vecākiem ir kolosāla nozīme 
bērnu izaugsmē. Pašlaik es 
atbalstu mazdēla pirmos soļus 
hokejā un mazmeitas sporta 
gaitu sākumu vieglatlētikā. 
Mana dzīves �lozo�ja ir tāda, ka 
visu laiku jābūt darbā un 
kustībā.
Kas palīdz sasniegt 
sportiskās virsotnes?
Kad beidzās intensīvs darbs 
būvinženiera specialitātē, satiku 
savus draugus- bijušos sporta 
veterānus. 2014.gadā atsāku 
sportot kā veterāns un aizbrau-
cu uz čempionātu Ungārijā. 
Čempionātos piedalās aptuveni 
30 dalībnieku no Latvijas. Tur 
gūtā uzvara pamudināja 
turpināt sportiskās gaitas. 2016. 
gadā atsāku intensīvi sportot un 

7. aprīlī norisinājās tradicionā-
li viens no „smagākajiem” 
notikumiem Latvijas Pauer-
liinga Federācijas gada 
kalendārā - Tukuma kluba 
„GB Tukums” čempionāts 
klasiskajā spēka trīscīņā, kas 
tiek rīkots otro gadu. “
„Powerli�ings”, tulkojot no 
angļu valodas, ir svarcelšana, 
kas apvieno trīs veidus: pietupi-
enus ar stangu uz muguras, 
spiešanu guļus un vilkmi no 
zemes. Ānes puiši sacensībās 
startēja push and pull kustībā, 
kas sevī ietver spiešanu guļus 
un vilkmi no zemes. Mūsu 
novada jaunieši sacensībās 
piedalījās otro gadu. Piedalījās 11 
Ānes jaunieši, un 10 no tiem 
mājās atgriezās ar medaļām,” 
stāsta treneris Deniss 
Korohods.
Ānes sporta kompleksā 
„Mālzeme” treniņi notiek jau 
ceturto gadu. Sākotnēji 
trenēties atnāca pāris sportiski 
puiši. Pārējie pamazām pievien-
ojās pēc tam. Daži sākotnēji 
nevarēja pievilkties pie stieņa un 
hanteles rokās noturēt. Bet 

šobrīd jau ir izveidojies stabils 
kolektīvs, kas ar svarcelšanu 
nodarbojas, sākot no 13 gadu 
vecuma.
„ Sākumposmā notiek vispārē-
jās �ziskās sagatavotības treniņi 
šim sporta veidam un tehnisko 
iemaņu apgūšana, kas ilgst no 
pāris mēnešiem līdz pusgadam. 
Svarīgi jauniešus pie spēka 
vingrinājumiem pieradināt 
pakāpeniski un pilnveidot 
tehniku. Šobrīd Ānē trenējas 
jaunieši vecumā no 13 līdz 17 
gadiem, ”stāsta treneris.

1. vieta svara kategorijā līdz 
75kg 16-17 gadu vecuma 
grupā, Artjomam Pavulānam, 
kurš ir 16 gadus vecs Teteles 
9.klases skolnieks. Artjoms 
spiešanā guļus divos piegā-
jienos izspieda 90 kg un 
vilkšanā no zemes 150 kg. 
Viņš svarcelšanā trenējas 
tikai gadu, pirms tam trenējās 
futbolā. Viņam bija arī 3. vieta 
absolūtajā vērtējumā starp 
jauniešiem, līdz 17 gadiem 
ieskaitot, visās svaru 
kategorijās.

Arī pārējiem dalībniekiem 
čempionātā bija labāki 
rezultāti nekā pirms tam 
sacensībās un treniņos:
Vladislavam Mušketam, svara 
kategorijā līdz 82, 5 kg, 130 kg 
summa abos vingrinājumos.
Mihailam Grodim, svara 
kategorijā līdz 75kg, 150 kg 
summa abos vingrinājumos.
Dmitrijam Ščurēvičam, svara 
kategorijā līdz 110 kg, 165kg 
summa abos vingrinājumos.
Igoram Rimdjonokam, svara 
kategorijā līdz 60kg, 170 kg 
summa abos vingrinājumos.
Igoram Gončaram, svara 
kategorijā līdz 56kg, 180 kg 
summa abos vingrinājumos.
Nataniēlam Ohotņikam, svara 
kategorijā līdz 125 kg, 192 kg 
summa abos vingrinājumos.
Oskaram Gultniekam, svara 
kategorijā līdz 82 kg, 230 kg 
summa abos vingrinājumos.
Aleksandram Smoļukam, 
svara kategorijā līdz 67, 5 kg, 
212, 5 kg summa abos 
vingrinājumos.
Daniēlam Žakam, svara 
kategorijā līdz 82, 5 kg, 235 kg 
summa abos vingrinājumos.
„Treniņi notiek 3 reizes nedēļā 
sporta kompleksā „Mālzeme” un 
turpināsies līdz vasaras 
brīvlaikam. 26. maijā gaidāmas 
vēl vienas svarīgas sacensības - 
Atklātais čempionāts Dobelē, 
kur vēlamies gan startēt, gan 
iepazīties ar spēkavīru šovu 
pasākuma vakara daļā,” ar 
tuvākajiem plāniem iepazīstina 
treneris Deniss Korohods.

Rakstu autore
Solvita Cukere 

2018. gada SUPERENDURO 
sezona ar pārsteidzošiem 
panākumiem noslēgusies 
Latvijas sportistam, mūsu 
novadniekam Andrim Grīnfel-
dam, kurš Eiropas kausā 
kļuva par šīs sezonas 
vicečempionu, izcīnot „sudra-
ba” godalgu.

Motosportists Andris Grīnfelds 
ar veiksmīgu debiju visus savus 
līdzjutējus pārsteidza jau pirma-
jā sacensību posmā Polijā, kur 
pirmajās sacensībās šajā sporta 
veidā izcīnīja sudraba medaļu. 
Tāpat arī nākamais sacensību 
posms Spānijā izdevās ļoti 
veiksmīgs, kur tika izcīnīta 
bronzas godalga. Sīva 
konkurences cīņa par čempiona 
titulu norisinājās līdz beidzama-
jam braucienam arī čempionāta 
noslēdzošajā posmā Zviedrijā 
30. martā.
Andris Grīnfelds ir gandarīts par 
sasniegto augsto rezultātu un 
dalās piedzīvotajās izjūtās: “Uz 
sacensībām devos motivēts, ar 
mērķi maksimāli labi startēt. 
Zviedrijā trase bija ļoti intere-
santa, ar cieto segumu, kas to 
padarīja par visai ātru 
motobraucējiem, prasot jaunas 
papildus meistarības 
izpausmes. Veicu treniņu 
braucienus, un kvali�kācijā 

uzrādīju otro ātrāko laiku. 
Pirmajā �nāla braucienā man 
neizdevās starts, līdz ar ko 
nācās neatlaidīgi cīnīties no 
devītās uz otro vietu brauciena 
laikā, jo biju devis pārāk lielu 
handikapu čempionāta līderim, 
vācietim Timam Apollem. Otrajā 
braucienā starts izdevās labs, 
un pēc pirmā apļa izvirzījos 
vadībā. Taču vienā no trases 
daļām, apdzenot akmeņu 
sekcijā atpalicējus, es kļūdījos, 
kā rezultātā zaudēju savas 
līdera pozīcijas, tomēr prieks 
par to, ka šajā reizē izdevās sīva 
cīņa ar tik spēcīgu līderi. Esmu 
gandarīts par šo sezonu un par 
to, ko paveicām kopā ar koman-
du un atbalstītājiem, kuri man 
noticēja. Šis ir tikai sākums, 
priekšā ir smags darbs vasaras 
treniņos un sacensībās, lai jau 
nākamajā sezonā superenduro 
trasēs sevi varētu pierādītu vēl 
labāk!”
Kopvērtējumā  zelts - Tim 
Apolle (Vācija) ar 117 punkti-
em, sudrabs Andrim Grīnfel-
dam (Latvija) ar 96 punktiem 
un bronza Adrien Jacona 
(Francija) ar 61 punktu.
Eiropas kauss ir kā starta 
posms ceļā uz Pasaules čempi-
onātu, kurā meistarībā 
sacenšas 14 pasaulē spēcīgākie 
enduro braucēji, lai cīnītos par 
Pasaules čempiona titulu. 
Pašreiz Andris gatavosies 
vairākām extreme enduro 
sacensībām vasaras sezonā, lai 
krātu pieredzi nākamā gada 
Superenduro sezonai.

Andrim Grīnfeldam ”sudrabs” Eiropas
SUPERENDURO čempionāta finālā

izlēmu piedalīties Eiropas 
čempionātā Portugālē, kur 
priecēja jauni panākumi – ”zelts” 
30km distancē un 10 km – 
”bronza”. 2017.gadā ar labiem 
panākumiem aizvadītas 
Ventspils atklātās sacensības 
veterāniem telpās, 54. LSVS 
Ziemas sporta spēlēs telpās 
3000 m soļošanā izcīnīta 
”sudraba” godalga, aizvadīts 
lielais starts Latvijas Sporta 
veterānu - senioru (LSVS) 54. 
sporta spēļu �nālsacensībās, 
kur 3000 m soļošanā ierindojos 
3. vietā. Pērn nosoļota arī 20 km 
šosejas distance EMA Eiropas 
čempionātā vieglatlētikā 
veterāniem Arhusā Dānijā, 
ierindojoties 15. vietā.
Mani treniņi notiek pa novada 
mežiem. Reizi nedēļā es eju 
garākos pārgājienos - līdz 30 
km. Esmu dabā un soļojot to 
izbaudu, varu daudz ko 
pārdomāt. Sports vienmēr ir 
izaicinājums. Tas ir milzīgs 
pārbaudījums, kas prasa visus 
spēkus. Mani vēl aizvien uz 
priekšu dzen spīts un vēlme 
uzturēt labu veselību. Šobrīd 
man galvenais ir piedalīties 
sacensībās, samērojot savas 
spējas ar citiem sava gadagāju-
ma sportistiem- neprofe-
sionāļiem. Trenējos 4 līdz 5 
reizes nedēļā no vienas līdz trim 
stundām. Soļoju un trenējos 
viens, apjaušot, ka esmu daļa no 
dabas, izbaudu katram 
nepieciešamo vientulības 
normu.

Kādi mērķi izvirzīti šai 
sezonai?
Šobrīd es gatavojos pasaules 
čempionātam septembrī 
Spānijā. 
Kādus masu sporta veidus 
vajadzētu attīstīt Ozolnieku 
novadā?
Viss ir atkarīgs no vecākiem, jo 
bērni ir jāievirza veselīgā un 
sportiskā dzīvesveidā. Mani 
priecē, ka daudzi cilvēki Ozolnie-
kos skrien un piedalās dažādās 
veselīgās aktivitātēs, kā 
velobraucienos u.c. Sportā 
svarīgs ieguldītais darbs, 
disciplīna, gudri audzinātāji un 
treneri.
Kurus olimpiskos sporta 
veidus novadā vajadzētu 
atbalstīt?
Futbols ir karalis, bet vieglatlēti-
ka ir karaliene sportā. Uzskatu, 
ka visdemokrātiskākais sporta 
veids ir soļošana un 10 000 soļu 
dienā ir vajadzīgi veselības 
uzturēšanai. Ja paši jutīsimies 
labi, tad tas būs labi visai 
ģimenei, bērniem, mazbērniem. 
Jebkurā vecumā varam kaut ko 
savā dzīvē sākt no jauna. Es ļoti 
daudz lasu un cenšos mācīties 
no savām kļūdām, vairāk sāku 
domāt par veselīgu uzturu un 
dzīvesveidu kopumā, eju pirtī, 
vairojot gribasspēku un optimis-
mu, jo garīgā un �ziskā veselība 
abas ir nedalāmas. Man katrs 
treniņš ir cīņa ar sevi, kas palīdz 
attīstīties un augt!

Ānes jaunieši triumfē svarcelšanas čempionātā
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Šajā mācību gadā sākām 
pakāpenisku pirmsskolas 
izglītības iestāžu (PII) darba 
organizācijas maiņu, mudi-
not pirmsskolas pedagogus 
vismaz daļu no atvaļinājuma 
izmantot jau mācību gada 
laikā, lai periodā no 1.jūnija 
līdz 31.augustam varētu 
nodrošināt darbu pēc 
iespējas vairākās grupiņās.
Vasarā visas Ozolnieku 

Atgādinām arī, ka jau šobrīd 
ir izsūtītas vēstules bērnu 
vecākiem, kam septembrī 
būs pienākusi rinda 
uzņemšanai pašvaldības 
dārziņā. Šogad tiks uzņemti 
2015.gadā dzimušie bērni, 
atsevišķos gadījumos arī 

Vasaras darba organizācija pirmsskolas
izglītības iestādēs Vecāku dienas ietvaros 19. 

aprīlī Ozolnieku vidusskolā ar 
audzēkņu vecākiem un 
pedagogiem par aktuālajiem 
drošības jautājumiem virtuā-
lajā vidē diskutēja CERT.LV 
attīstības projektu vadītājs 
Egils Stūrmanis, kurš 
klātesošos informēja par 
reālo situāciju virtuālajā vidē.

„Tas ir stāsts par virtuālo 
pasauli, kuru redzam dažādu 
ierīču (televizori, mobilie tālruņi, 
planšetes u.c.) ekrānā un to, kā 
tas ietekmē mūs, mūsu 
vecākus, mūsu bērnus, �nans-
es, veselību, darbu, karjeru un 
citas lietas. Šī ietekme 
nenoliedzami pastāv, jo mūsdi-
enās esam kļuvuši ļoti atkarīgi 
no interneta un tehnoloģijām,” 
uzskata lektors.
Šīs ietekmes apmērus vislabāk 
apjauš nozares speciālisti, tālab 
viennozīmīgi šī lekcija bija ļoti 
liels ieguvums cilvēkiem, 
kuriem internets ir darba instru-
ments un ikdienas 
nepieciešamība.
Lektora minētie piemēri 
uzskatāmi spilgti parāda, ka 
internetā draudi pastāv, tie ir 
daudzveidīgi un ir jāiemācās tos 
minimizēt. Virtuālajā cīņas 
laukā mēs no jauna mācāmies 
sevi aizsargāt, un šī pieredze ir 

Vai ir viegli būt par laimīgu 
vecāku digitālajā 21. 
gadsimtā?  Vai jūs raizējaties 
par sava bērna drošību 
internetā un viedierīcēs? Vai 
jums ir nesaskaņas ģimenē 
datora, telefona vai televizora 
lietošanas dēļ? Vai esat gatavi 
meklēt risinājumus? Vecāku 

novada PII būs atvērtas 
katru dienu, taču tās 
darbosies alternatīvā režīmā. 
Katras iestādes vadītāja vai 
grupiņu skolotājas ir 
informējušas vecākus par 
pielāgotajiem vasaras 
plāniem - šeit vispārīgs 
pārskats tam, cik grupiņas 
katrā iestādē būs atvērtas 
vasaras mēnešos.
Ja apstākļi ļauj, aicinām 

vecākus, dodoties atvaļinā-
jumā, piedāvāt šādu iespēju 
arī saviem bērniem – atpūta 
no ikdienas ir nepieciešama 
gan lielajiem, gan mazajiem, 
un vasara ir lieliski piemēro-
ta, lai pavadītu laiku kopā. 
Specifiskus jautājumus par 
vasaras darba laikiem, lūdzu, 
jautājiet katras iestādes 
vadībai!

PII “Pūcīte”

PII “Saulīte”

PII “Zīlīte”

Garozas pamatskola
 
Salgales pamatskola
 
PII “Bitīte”

Jūnijs        Jūlijs         Augusts

4 grupas līdz 17.06.
2 grupas no 18.06.

5 grupas

7   grupas 

1 grupa

1 grupa

3 grupas 

1 grupa

3 grupas

5 grupas 

1 grupa

1 grupa

2 grupas 

1 grupa līdz 19.08.
3 grupas no 20.08.
4 grupas no 27.08.
3 grupas no 01.08.
 7 grupas no 27.08.
8 grupas līdz 24.08.
12 grupas no 27.08.

1 grupa

1 grupa

2 grupas līdz 24.08.
4 grupas no 27.08.

Diskutē par drošību interneta vidē
krietni īsāka par to, ko cilvēce 
guvusi reālajā kaujas laukā, 
cīnoties pret redzamiem 
pretiniekiem. 
Interneta lietotājam viegli 
saprotamā valodā Egils 
Stūrmanis izstāstīja par to, kādi 
ir tie jaunie riski, kas mūs 
sasnieguši līdz ar interneta 
izplatību. Lektors norādīja uz to, 
ka interneta vidē lietotājiem ir 
jābūt apdomīgiem un 
piesardzīgiem, kā arī lika 
apzināties, ka par IT infrastruk-
tūras drošību ir jārūpējas arī 
katram pašam, bet aizdomīgās 
situācijās jāmeklē speciālistu 
palīdzība. 
Labā prakse mobilo ierīču 
lietošanā:

•savu mobilo ierīci lietojam 
tikai paši un nevienam to 
nedodam,

•neglabājam svarīgu un 
aizsargājamu informāciju 
telefonā,

•uzliekam ierīcei atjaunināju-
mus,

•instalējam drošas lietotnes,
•aizsargājam savas ierīces ar 
drošu paroli, kas sastāv 
vismaz no 9 simboliem, ko 
mainām ik pēc 3 mēnešiem,

•izmantojam mobilajā ierīcē 
tikai tās iespējas, kuras 
dotajā brīdī ir nepieciešamas.

”Jaunas tehnoloģijas ir jauni 
riski un izaicinājumi, un 
katram pašam jāizvērtē 
iespējamais apdraudējums. 
Vecākiem iesaku lietot bērnu 
aizsardzības programmas 
interneta vidē. Esiet droši,” 
novēl Egils Stūrmanis.

Solvita Cukere 

Izglīto vecākus par tehnoloģiju atbildīgu lietošanu ģimenē

dienas ietvaros Ozolnieku 
vidusskolā 18. aprīlī ar 
klātesošajiem pedagogiem un 
vecākiem par mobilo ierīču 
lietošanas paradumiem 
dažāda vecuma bērniem 
diskutēja skolas psiholoģe 
Inga Pētersone.

Skolu psihologi un sociālie 
pedagogi no visas Latvijas 
februāra nogalē absolvēja 
Amigo iniciatīvas laimīgām 
ģimenēm un psihologa Edmun-
da Vanaga kopīgi izstrādāto 
mācību programmu par šodien 
ģimenēm tik aktuālo tēmu – kā 
veidot atbildīgus mobilo 
tehnoloģiju lietošanas paradu-
mus un kā par šiem jautājumiem 
runāt ar bērniem un viņu 
vecākiem. Līdz ar to daudzi 
Latvijas skolu psihologi un 
sociālie pedagogi kļuvuši par 
programmas ”Kā būt par vecāku 
21. gs?” vēstnešiem. Speciālisti 
dalās ar gūtajām zināšanām 
savā novadā. 
 ”Mūsdienās gandrīz puse bērnu 
vecumā līdz 6 gadiem lieto 
mobilās ierīces vismaz vienu 
reizi dienā, un ne vienmēr laiks 
pie viedierīces tiek pavadīts 
lietderīgi. Daudziem vecākiem 

pietrūkst zināšanu, kā labāk un 
drošāk iepazīstināt bērnus ar 
digitālo vidi,” stāsta psiholoģe.
Psiholoģijas maģistre atbildēja 
uz jautājumiem un konsultēja 
vecākus par to, kā digitālo 
tehnoloģiju lietošana ietekmē 
sākumskolas vecuma bērnu 
attīstību, kā ģimenē atbildīgi un 
droši lietot viedierīces un 
internetu, kā tehnoloģijas var 
palīdzēt bērnu audzināšanā un 
vai tās noder atvašu 
disciplinēšanā, un kā atpazīt 
iespējamo bērna atkarību no 
viedierīcēm.
“Moderno tehnoloģiju atbildīga 
lietošana ģimenē šodien ir ļoti 
aktuāla. Svarīgi vecākiem 
pārraudzīt, kādu informāciju 
bērni aplūko un ar ko nodarbo-
jas internetā. Organizējot 
mācības, vēlējāmies sniegt 
atbildes uz mūsdienās 
aktuāliem un sāpīgiem 

2016.gadā dzimušie – vairāk 
informācijas pie katras 
iestādes vadītājas. Tiem, 
kuriem rinda vēl joprojām 
nav pienākusi, ir iespēja 
pieteikties pabalstam 80 
EUR apmērā vai arī saņemt 
līdzfinansējumu privātās PII 

apmeklēšanai. Par šo vairāk 
variet lasīt mūsu pašvaldības 
mājaslapā www.ozolnieki.lv 
vai uzdot jautājumus, 
vēršoties Izglītības nodaļā.

Anna Sloka,
Izglītības nodaļas vadītājas 

vietniece 

jautājumiem par viedierīču 
izmantošanu bērnu 
audzināšanas procesā. Ne viens 
vien skolā strādājošs speciālists 
norāda uz bērnu pieaugošo 
interesi par jaunajām tehnoloģi-
jām un to ietekmi uz bērnu 
audzināšanu. Vēlamies palīdzēt 
bērniem tehnoloģiju sniegtās 
iespējas izmantot droši, gudri un 
lietderīgi,” uzskata 
psiholoģe.Vecāki pasākumā 
saņēma arī speciālistu 
sagatavotu anketu, kuras 
jautājumi var palīdzēt apjaust 
interneta atkarības draudus. 
Lekciju materiāli un videoieraks-
ti par atbildīgu viedierīču 
lietošanu ģimenē ir pieejami 
portālā “Laimigamgimenem.lv”.

Solvita Cukere

25. maijā Eiropas Savienībā 
(ES) stājas spēkā Vispārīgā 
datu aizsardzības regula 
(General Data Protection 
Regulation - GDPR), kuras 
mērķis ir izskaust nepamatotu 
personas datu lietošanu un 
noplūdi.
Vispārīgajā datu aizsardzības 

regulā ir 99 panti, līdz ar to 
izmaiņas un ietekme skars visu 
uzņēmumu, organizāciju un 
valsts iestāžu darbu. Šobrīd arī 
Ozolnieku novada pašvaldība 
iepazīstas ar jaunajiem 
noteikumiem, lai tiem atbilstoši 
turpmāk strādātu ar 
iedzīvotājiem. Jaunās izmaiņas 

skars arī sabiedrības 
informācijas kanālus- preses 
izdevumus, mājas lapas un 
sociālos tīklus. 
Informējām iedzīvotājus, ka arī 
informatīvajā izdevumā 
„Ozolnieku Avīze” maija numurā 
tiks ievērotas jaunās datu 
aizsardzības regulas prasības un 

Maija beigās stājas spēkā jaunā Eiropas Savienības personas datu aizsardzības regula! 
fotogrā�jās redzamajām 
personām tiks vaicāta rakstiska 
piekrišana viņu foto 
publicēšanai izdevumā. 
Nepilngadīgu peronu fotogrā�ju 
publicēšanai atļauju rakstiski 
varēs sniegt viņu vecāki.
Lai atvieglotu pāreju uz 
jaunās regulas ievērošanu, ir 

sagatavota bezmaksas 
juridisko dokumentu paka ar 
noderīgiem paraugiem, ko var 
apskatīt un lejupielādēt vietnē 
www.gederts.lv. 

Solvita Cukere,
sadarbībā ar Datu valsts 

inspekciju
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AIZGĀJUŠI

Edīte Reinsone 1951
Dzintars Stermanis 1975
Raimonds Meija 1943
Biruta Pelēna 1943

Ozolnieku novada dome 
2018.gada 12.aprīlī 
pieņēma lēmumu (prot.4 
lēmumu Nr.22) apsti-
prināt lokālplānojumu 
Ozolnieku novada Cenu 
pagasta Raubēnu ciema 
nekustamajam īpašumam 
“Veclieknas” un izdot 
saistošos noteikumus 
Nr.9/2018 “Ozolnieku 
novada Cenu pagasta 
Raubēnu ciema 
nekustamā īpašuma 
“Veclieknas” teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumi”.
Ar lokālplānojumu var 
iepazīties datnē; 
www.ozolnieki.lv un 
Ozolnieku novada 
pašvaldībā Stadiona ielā 
10, Ozolniekos.

Ozolnieku novada dome 
2018. gada 12. aprīlī 
pieņēma lēmumu (prot.4 
lēmumu Nr.21) uzsākt 
jauna teritorijas plānojuma 
izstrādi. 
Teritorijas plānojuma 
izstrādes mērķis ir veidot 
pamatu ilgtspējīgai, 
efektīvai un racionālai 
novada teritorijas un tās 
resursu izmantošanai, 
izvērtēt novada teritorijas 
attīstībai esošo potenciālu 
un noteikt tā izmantošanai 
nepieciešamās prasības un 
ierobežojumus, radīt 
labvēlīgus apstākļus 
uzņēmējdarbības attīstībai 
un investīciju piesaistei, 
radīt priekšnoteikumus 
vides kvalitātes 
nodrošināšanai, rūpniecis-
ko un vides risku novērša-
nai, veicināt pakalpojumu 
pieejamību un optimālu 
transporta sistēmas 

Ozolnieku novada dome 2018.gada 12.aprīlī pieņēma 
lēmumu (prot.4 lēmumu Nr.23) uzsākt detālplānojuma 
izstrādi nekustamā īpašuma “Skariņas” zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 5444 005 0763 un apstiprināt 
darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei. 

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir zemes vienības 
1,6871ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5444 005 
0763 sadale, paredzot individuālo dzīvojamo māju, 
inženiertehniskās, publiskās un transporta infrastruk-
tūras perspektīvās izvietošanas iespējas. Detālplānoju-
ma izstrādes ierosinātājs ir Andris Murņikovs.

Par lokālplānojuma
apstiprināšanu
nekustamajam
īpašumam
“Veclieknas”

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamajam īpašumam “Skariņas”

Par Ozolnieku novada teritorijas
plānojuma izstrādi

funkcionēšanu, saglabāt 
dabas un kultūras manto-
jumu, ainavas un bioloģis-
ko daudzveidību, kā arī 
paaugstināt kultūrainavas 
un apdzīvoto vietu 
kvalitāti. 
Teritorijas plānojuma 
izstrādes vadītāja ir 
Attīstības un projektu 
daļas vadītāja Inese 
Baumane. Lūdzam 
iedzīvotājus, nekusta-
mo īpašumu 
īpašniekus un valdītā-
jus, kā arī uzņēmumu 
vadītājus sniegt priekš-
likumus teritoriju 
attīstībai, rakstot 
iesniegumus Ozol-
nieku novada domei, 
Stadiona ielā 10, 
Ozolniekos, ar norādi: 
Teritorijas plānojuma 
izstrādei. 
Attīstības un projektu daļa

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.8/2018

 

Grozījumi Ozolnieku novada domes 
2013.gada 09.jūlija saistošajos noteikumos Nr.6/2013 
“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ozolnieku 

novadā”

Saistošo noteikumu Nr.8/2018
„Grozījumi 2013.gada 09.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.6/2013 
“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ozolnieku 

novadā”
Paskaidrojuma raksts

APSTIPRINĀTS
ar Ozolnieku novada domes

2017.gada 15.marta lēmumu Nr.5 (prot. Nr.3)

Izdoti saskaņā ar 
likuma "Par pašvaldībām"

15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas
14.punkta "e" apakšpunktu un 16.punktu, 43.panta trešo daļu,

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu

Izdarīt Ozolnieku novada domes 2013.gada 09.jūlija saistošajos 
noteikumos Nr.6/2013 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
Ozolnieku novadā”  (turpmāk -noteikumi) šādus grozījumus:  
1. Svītrot noteikumu 7.2. apakšpunktā vārdus “uzlabo atkritumu 
radītāju prettiesisko darbību novēršanas mehānismu”.  
2. Papildināt noteikumu 13.2. apakšpunktu ar vārdiem “piemēram, 
periodisku lielgabarīta atkritumu (mēbeles, sadzīves priekšmeti), 
svētku egļu izvešanu”.
3. Izteikt noteikumu 14.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
 “14.2. slēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru pašvaldībai 
ir noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, nodroši-
not sistemātisku atkritumu izvešanu atbilstoši vērā īpašumā radīto 
sadzīves atkritumu daudzumam (apjomam), bet ne retāk kā:
14.2.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās  – 1 (vienu) reizi nedēļā;
14.2.2. individuālajās dzīvojamās mājās - 1 (vienu) reizi mēnesī; 
14.2.3. nekustamajos īpašumos (ēkās vai telpu grupās) ar galveno 
lietošanas veidu – komercdarbība – 1 (vienu) reizi mēnesī;”.
4. Papildināt noteikumu 14.6.apakšpunktu aiz vārda ”konteineru” ar 
vārdiem “vai marķētiem priekšapmaksas maisiem” un svītrot otro 
teikumu.
5. Izteikt 15.1.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“15.1.1. sadzīves atkritumu savākšanai izmanto atbilstoša tilpuma 
konteineru vai atsevišķos gadījumos marķētus priekšapmaksas 
maisus;”.
6. Svītrot noteikumu 15.1.2. apakšpunktā vārdus “konkrētajiem 
atkritumu apsaimniekošanas apstākļiem, situācijai un”. 
7.  Aizstāt noteikumu 20.punktā vārdus “un/vai” ar vārdu “un”.
8. Papildināt noteikumu 23.12.apakšpunktu aiz vārda ”nodrošināt” ar 
vārdu “konteineru”. 
9. Papildināt noteikumu 25.1.apakšpunktu aiz vārdiem “bez konteine-
riem” ar vārdiem “vai marķētiem priekšapmaksas maisiem”.
10. Izteikt noteikumu  36.punktu sekojošā redakcijā:
“36. Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izņemot 
atkritumu reģenerāciju) maksu atkritumu radītājam vai valdītājam 
veido:

 36.1. pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves 
atkritumu savākšanu,   pārvadāšanu, pārkrauša-
nu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām 
darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas 
samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, 
dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas 
infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru 
noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs;

 36.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par 
sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos.”

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                                              Dainis Liepiņš

Sadaļas nosaukums
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts 

3.Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu  
4.Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā   
5.Informācija par 
administratīvajām
procedūrām 
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām 

Sadaļas paskaidrojums 

 

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs    Dainis Liepiņš

Kopš 2018.gada 1.janvāra ir stājušies spēkā 
grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas 
likumā,  līdz ar to attiecīgi ir precizējami 
saistošie noteikumi “Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Ozolnieku novadā”.
Ar saistošo noteikumu grozījumiem atbilstoši 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem 
precizēti atsevišķi noteikumos lietotie termini, 
tai skaitā nešķirotu sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksu veidojošie kompo-
nenti. Tāpat ir noteikts sadzīves atkritumu 
minimālais izvešanas biežums atšķirīgiem 
apbūves tipiem. 
Nav prognozēta saistošo noteikumu īstenoša-
nas finansiālā ietekme uz pašvaldības 
budžetu.
Nav attiecināms 

Saistošo noteikumu ievērošanu kontrolēs 
Ozolnieku novada pašvaldības policijas 
amatpersonas. 

Nav organizētas.

Raimonds Lācis         1956
Inese Grigorjeva –
Zujeva                                 1968
Marija Stolbunova   1927



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

„Mēs esam aktīvi un mums 
patīk darboties, visu ko 
jaunu pašiem izdomāt. 
Mums ir gandarījums un 
prieks, ka izrāde labi 
izdevās un skatītājiem 
patika,” pēc leļļu teātra 
„Parunāsim par draudzību” 
pirmizrādes 11. aprīļa 
vakarā Branku jauniešu 
centrā aizrautīgi stāsta 
jaunie aktieri.
”Visi bērni čakli nāca uz 
mēģinājumiem un aktīvi 
iesaistījās izrādes tapšanas 
procesā pusotra mēneša 
garumā. Marita pameta 
galveno sižeta līniju par 
Lapsiņas dzimšanas dienas 
svinībām, ko visi kopīgi 
sākām darba gaitā šķetināt 
tālāk. Pamazām izrādes 
tapšanas procesā iesaistījās 
septiņi jaunie aktieri - 
meitenes un zēni vecumā no 
7 līdz 12 gadiem no Ozolnieku 
vidusskolas, Jelgavas 4. 
vidusskolas un Teteles 
pamatskolas, kuru visu 
mājvieta ir Branku ciems. 
Visas izrādes dekorācijas 
darinājuši un apgleznojuši 
paši jaunieši. Arī izrādei 

piemeklētais muzikālais 
noformējums un dziesmas ir 
jauniešu sameklētas,” ar 

smaidu stāsta Ildze Ģibiete.
Šī ir jau trešā Branku 
jauniešu iestudētā izrāde 
jauniešu darba vadītājas un 
režisores Ildzes Ģibietes 
prasmīgajā vadībā. Skolotāja 
Ildze ir arī visu burvīgo 
izrādes varoņu- leļļu autore. 
Prasmīgā jauniešu vadītāja 

stāsta, ka spēj rokas lelli 
izgatavot viena vakara laikā. 
„Visas mūsu lelles, tāpat kā 

mūsu skolotāja, ir smaidīgas 
un mīļas,” pamanījuši 
jaunieši.
„Lomas sadalījām paši. Arī 
izrādes varoņiem vārdiņus 
izdomājām paši- Lapsiņa 
Otīlija, Zaķi - Žiglais un Zuze, 
Lāčuks Konstantīns, Vilks 
Patriks. No sava vidus 

iecēlām arī Teicēju un Deko-
ratoru. Bet visgrūtāk bija, 
mēģinot izrādes gaitu, 

samērot atšķirīgos augumus 
un visu laiku noturēt rokas ar 
lellēm uz augšu, saprast, kur 
jāpastiepjas, kur jāpieliecas 
un, kuras dekorācijas 
jānomaina,” aizrautīgi viens 
caur otru stāsta jaunie 
aktieri.
Izrādes veidošanās procesā 

Branku jaunieši iestudē leļļu izrādi
„Parunāsim par draudzību”

”Esmu Rolanda draugs un man bija interesenti vērot sava 
drauga piedalīšanos leļļu izrādē Lāča lomā. Man patika izrādei 
piemeklētā piemērotā mūzika un spraigais sižets. Interesanti 
bija uzzināt, ka no vārda ”patriotisms” atvasināti galveno 
varoņu vārdi - Patriks un Otīlija. Pozitīvi un pamācoši vērtēju, 
ka izrādēs noslēgumā Lapsa pati atzīstas draugiem pāri 
nodarījumos un visi dzīvnieki darbojas kopā, lai novērstu 
Lapsas ļauno nodarījumu sekas, un visu savestu atkal kārtībā.”

Jurģis
(13 gadi): 

”Man patika leļļu teātris. Arī uz 
bērnudārziņu bija ciemos atbraucis 
teātris, un es skatījos. Izrādē bija labi 
Zaķīši- brālītis un māsiņa. Bērni visu labi 
mums prata parādīt.”

Emīlija
(3 gadi): 

ar padomiem skatuves 
meistarības slīpēšanā 
pieredzē dalījās arī mūsu 
novadnieks, režisors Valdis 
Pavlovskis.
„Teātra spēles apguves 
procesā jaunieši sevī radījuši 
zināšanu kopumu, kas veido 
komunikācijas prasmes, 
attīsta spontanitāti, radošu-
mu un spēju reaģēt nestand-
arta situācijās. Darbošanās 
teātrī ir uzlabojusi jauniešu 
publiskās uzstāšanās un 
runas prasmes, veicinājusi 
spēju sadarboties, attīstījusi 
komandas darbu un līderības 
prasmes. Jauniešiem teātra 
spēle ir ļoti noderīga sevis kā 
personības apziņai un 
pilnveidei,” kopīgos ieguvu-
mus izceļ Ildze Ģibiete. 
Branku jaunieši plāno izrādes 
parādīt arī bērniem 
Ozolnieku novada pirmssko-
las iestādēs. „Esam izlēmuši 
arī visi kopā apmeklēt Leļļu 
teātri Rīgā,” jauniešiem 
apsola Ildze.

Solvita Cukere

”Man ļoti patika skaistās, pašu rokām darinātās lelles izrādei. 
Es vēl nekad neesmu piedalījies nevienā teātra izrādē, bet bija 
interesanti. Man no izrādes dalībniekiem visvairāk patika Lāča 
tēlojums, jo man patīk lāči. Patika pašu zīmētās dekorācijas. 
Visi bērni labi darbojās. Izrāde mums māca, ka nevajag 
pārsteigties un atriebties, domāt par citiem sliktu. Šī bija 
bērniem piemērota un pamācoša izrāde, kas māca uzticēties 
draugiem.”

Jēkabs
(8 gadi):  

Pēc izrādes noskatīšanās bērni no skatītāju redzes punkta
vērtē leļļu izrādē redzēto un pārdzīvoto:


