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Ozolnieku pasta nodaļa sāks darbu jaunās telpās

No 2019.gada 18.jūlija Ozolnieku novada
Ozolnieku pasta nodaļa sāks darbu jaunā
tirdzniecības
centra
telpās Skolas ielā 1b,
kas atrodas netālu no
līdzšinējām
nodaļas
telpām Stadiona ielā 10
un būs ērti pieejamas
visiem pasta pakalpo-

jumu saņēmējiem.
Ozolnieku pasta nodaļa
jaunajās telpās tirdzniecības centrā Skolas
ielā 1b būs komfortablāka gan apmeklētājiem,
gan pasta darbiniekiem
un ērti pieejama visiem
klientiem, arī vecākiem
ar bērnu ratiņiem un cilvēkiem ar kustību trau-

cējumiem.
16. jūlijā Ozolnieku pasta
nodaļa esošajās telpās
Stadiona ielā 10 klientus
apkalpos no plkst. 8.00
līdz 10.00, bet sūtījumu
izsniegšana šajā datumā tiks nodrošināta no
plkst. 10.00 līdz 16.00 un
17. jūlijā no plkst. 10.00
līdz 13.00. Savukārt jau-

najās telpās 18. jūlijā no- Pasta nodaļas darbalaiks
daļa durvis apmeklētā- jaunajās telpās saglabājiem vērs plkst.13.00.
sies nemainīgs – katru
Nodaļā arī pēc telpu darbdienu no plkst.7.30
maiņas tiks nodrošināti līdz 17.00 un sestdienās
visi līdz šim pieejamie no plkst.9.00 līdz 12.00.
pasta pakalpojumi un
citi pakalpojumi, kurus
piedāvā Latvijas Pasts,
Raksts tapis
kā arī preces no Latvijas
sadarbībā ar VAS Latvijas Pasts
Pasta sortimenta.

20. JŪLIJĀ

JĀŅU PĻAVĀ MEŽA IELOKĀ

12.00 Bērnu izklaides pasākumi, atrakcijas lieliem un maziem,
16.00 Koncertaģentūras Bravissimo koncertšovs ģimenei “Fantāziju faktors”,
17.30 “Jogitas atrakciju” izklaidējoša rotaļprogramma bērniem “Izkrāso vasaru”,
18.00 Svētku atklāšana. Novada amatiermākslas kolektīvu koncerts “Zeme zied”,
19.30 Dailes teātra dziedošo aktieru ansambļa “Ilga” koncertprogramma,
21.00 Sporta aktivitāšu dalībnieku apbalvošana,
22.20 Grupas “Autobuss debesīs” koncerts,
00.00 Uguņošana,
00.10 – 02.00 Grupas “Dziļi violets” koncerts,
02.00 – 04.00 Nakts dejas ar Dj Jax.
Visas dienas garumā darbosies kafejnīcas!

SPORTA SKOLAS STADIONĀ

8.30 Jogas nodarbība,
9.00 Veselības telts,
9.30 Sporta spēļu atklāšana,
9.30 – 16.30 RC Drifta izklaide,
9.30 Strītbols 3x3, pludmales volejbols un florbola spēļu sākums,
11.00 Izklaidējošs priekšnesums “Cilvēks Iguāna”,
11.00 Skeitparks- sacensības ar skeitbord, inline skrituļslidām, scooter,
BMX velosipēdiem,
12.00 Greentrials - Extrēmā velo šovu komanda,
12.20 Sportiskas aktivitātes bērniem,
13.30 Atvērtā Zumbas nodarbība,
15.30 Strītbola 3x3 fināls,
16.00 Skeitparkā - Noslēguma brauciens,
16.00 Florbolā- Elites un Tautas klases fināls,
16.30 Pludmales volejbola fināls.

OZOLNIEKU VIDUSSKOLAS STADIONĀ

11.00 Baltijas mini kausa trešais posms un Ozolnieku balvas izcīņa moto- Triālā.
Iespēja bērniem konsultēties, braukt ar DIP DAP un elektro motociklu.
Sīkāka informācija www.ozolnieki.lv un pašvaldības sociālo tīklu kontos!
Pasākumi tiek līdzfinansēti ESF projekta “Slimību profilakses un
veselības veicināšanas pasākumi Ozolnieku novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/066) ietvaros
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Tiks labiekārtoti 7 daudzdzīvokļu māju pagalmi
31.maijā noslēdzās projektu iesniegšanas termiņš šī
gada konkursam ”Es zinu,
varu un daru”. Konkursam

4 projekti tika iesniegti no
Cenu pagasta – 3 projekti no
Ānes ciema un 1 no Branku
ciema, kā arī 3 projekti no

tā – labiekārtot daudzdzīvokļu mājas teritoriju.
Projektu vērtēšanas komisija veica iesniegto projektu

ir iesniegti 7 projekti par
kopējo summu 20 975,57
EUR, atbilstoši Nolikumā
paredzētajiem
noteikumiem pieprasot līdzfinansējumu 10 253,31 EUR, kas
par 253,31 EUR pārsniedza
konkursa finansēšanai budžetā paredzēto summu.

Ozolnieku pagasta. 2 projektos daudzdzīvokļu māju
pagalmos paredzēts ierīkot
gājēju ietves, 2 projektos –
pie daudzdzīvokļu mājām
izveidot stāvlaukumus, 2
projektos - atjaunot veļas izvērtēšanu, atzīstot, ka visi apstiprināts sagatavotais
žāvētavas daudzdzīvokļu projekti atbilst Nolikumā lēmuma projekts par pamāju pagalmos, un 1 projek- izvirzītajām prasībām un pildu 253,31 EUR finansē-

Pašvaldības deputāti tiekas ar VARAM
un spriež par reģionālo reformu
12. jūnijā uz tikšanos ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(turpmāk VARAM) pārstāvjiem bija aicināti Ozolnieku
novada, Jelgavas pilsētas un
Jelgavas novada pašvaldību
deputāti. Tikšanās mērķis
bija atklātā dialogā ar VARAM pārstāvjiem meklēt
konkrētas atbildes uz jautājumiem – vai un kādi ieguvumi novadu teritorijā, un to
iedzīvotājiem būs administratīvi teritoriālās reformas
(turpmāk ATR) rezultātā.
Skaidrot savu pozīciju rosinātās ATR jautājumā, uz tikšanos Jelgavā bija ieradušies
VARAM ministrs Juris Pūce,
ministrijas valsts sekretāra
vietnieks Aivars Draudiņš, padomnieks Madars Lasmanis,
kā arī VARAM izvēlētais eksperts, ekonomģeogrāfs Jānis
Turlajs.
Uz tikšanos atnākušie Ozolnieku novada domes deputāti
VARAM pārstāvjiem bija sagatavojuši konkrētus jautājumus, kā piemēram, vai un kā
reforma ietekmēs Ozolnieku
novada teritorijas attīstību
un iedzīvotāju dzīves līmeni.
VARAM izsniegtajos ATR publicitātes materiālos deputāti

vēlējās redzēt reālus skaitļus
un faktus.
Dainis Liepiņš, Ozolnieku
novada domes priekšsēdētājs: ”Šī bija jau trešā reize,
kad piedalījos publiskās diskusijās par ATR un diemžēl
joprojām netiek sniegtas
atbildes uz konkrētiem jautājumiem. Nav skaidrības, kā
Ozolnieku novada iedzīvotājiem tiks nodrošināta esošā
dzīves kvalitāte un kādi būs
papildus ieguvumi no ATR, kā
un no kādiem līdzekļiem kompensēs varas attālināšanos
no tautas un kā tiks nodrošināta iedzīvotāju interešu pārstāvniecība. Tāpat joprojām
nav skaidrs, vai ir veikti aprēķini, kādas papildus izmaksas
sastādīs pašvaldību apvienošana – administrācijas darbinieku atlaišanas pabalsti, vienotas elektroniskas uzskaites
sistēmas izveide un citi.
Būtiski ir arī jautājumi, vai tiks
saglabātas
brīvpusdienas
visiem pirmsskolas izglītības
iestāžu un 1.-12.klašu izglītojamajiem, ko šobrīd nodrošina
Ozolnieku novada pašvaldība,
vai Ozolnieku novada iedzīvotājiem samazināsies braukšanas biļešu cenas “Jelgavas
autobusu parka” autobusos

un no kādiem līdzekļiem tas
tiks finansēts?”
Jau iepriekš – 31.maijā, Ozolnieku novada dome nosūtīja
VARAM deputātu apkopotus
jautājumus par ATR ieguvumiem, kā arī finanšu līdzekļu
pārdali reģionālās reformas
rezultātā. Vēstulē tika lūgts
atbildes sniegt līdz 10.jūnijam,
lai domes deputāti spētu sagatavoties 12.jūnijā notikušajai diskusijai. Diemžēl atbildes
vēlamajā laikā netika saņemtas ar norādi, ka tās tiks sniegtas likumā noteiktajā kārtībā
līdz 30.jūnijam.
Ozolnieku novada pašvaldība no 15.augusta līdz
15.septembrim rīkos publisko apspriešanu, kurā aicinās Ozolnieku novada iedzīvotājus izteikt viedokli par
Ozolnieku novada teritorijas apvienošanu ar Jelgavas
novadu un Jelgavas pilsētu.
Papildus informācija par apspriešanas norises vietām
un laikiem tiks publicēta nākamajā “Ozolnieku Avīzes”
numurā, kā arī pašvaldības
mājas lapā un sociālo tīklu
kontos.
Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa

tajos paredzētās darbības
veicinās projektu konkursa
mērķa sasniegšanu.
20. jūnija domes sēdē tika

juma piešķiršanu.
Paldies iedzīvotājiem par
atsaucību un veiksmi projektu īstenošanā!

Antra Pošeika, Attīstības un
projektu daļas vadītāja vietniece
ES projektu jautājumos

Izglītības nodaļu vadīs
Jeļena Žoide

2019. gada 18. jūnijā darbu
sākusi Ozolnieku novada Izglītības, kultūras un sporta
daļas Izglītības nodaļas vadītāja Jeļena Žoide.
Jeļena Žoide ir ieguvusi augstāko izglītību pedagoģijā
- 1989. gadā absolvējusi Dau-

Jeļena Žoide uzskata: “Ozolnieku novadā ir izveidota
laba izglītības sistēma, kuras
mērķis ir nodrošināt novada
bērniem kvalitatīvu un visiem
pieejamu izglītību. Skolu un
pirmsskolu izglītības iestāžu
tīkls ir pārdomāts, tajā ir liels

gavpils Pedagoģiskā Institūta
Fizikas un matemātikas fakultāti, bet 2002. gadā - Latvijas
Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Datorikas
katedru.
Jeļenai Žoidei ir liela pieredze
pedagoģiskajā darbā - 30 gadi
ir aizvadīti darbā Teteles pamatskolā - 10 gadus par skolotāju, 10 - par direktora vietnieci, 10 - par skolas direktori.

potenciāls. Man ir pārliecība,
ka izglītības procesā iesaistītās
puses – pašvaldība, vecāki un
pedagogi domā līdzīgi, viņiem
ir daudz kopīga. Uzlabojot savstarpējo komunikāciju, mēs
varēsim labāk saprasties, apvienot spēkus kopīgam darbam un rezultātā - labāk palīdzēt mūsu bērniem sasniegt
viņu mērķus.”
Solvita Cukere

«Ozolnieku Avīze»; Metiens – 4200 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 “IBC Print Baltic”
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Ozolnieku Avīzi» obligāta.
Par rakstos minētajiem faktiem atbild autors.
Avīzē publicējamie materiāli jāiesūta līdz katra mēneša 10. datumam. 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!

Līvbērzes kultūras namā norisinājās jau trešā “Zemgales
Laiks Ziedonim” laureātu cildināšanas ceremonija. Laureāti ir deju terapeite Liene
Ķince, brīvprātīgā darba entuziasts Gatis Valainis, Ūziņu
bibliotēkas vadītāja Gunita
Kulmane, kā arī mūsu novadnieki - LLU Ainavu arhitektūras un plānošanas katedras
profesore un vadošā pētniece
Daiga Zigmunde, SIA “UPPE”
priekšsēdētājs Aldis Cimermanis un biedrības “Tuvu”
vadītāja Lāsma Cimermane.
Katrs laureāts saņēma stikla
mākslinieces Lauras Vizbules
darināto balvu.
Nominācijā zinātnē “Zemgales Taureņu uzbrukums”
šī gada laureāte ir Daiga Zigmunde. Daiga ir arhitektūras
zinātņu doktore un profesore
un reizē arī Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Vides un
būvzinātņu fakultātes dekāne,
aktīvi iesaistās izglītības un zinātniskajos projektos Latvijas

ģimeni un līdzcilvēkiem. Aldis - labdarības organizāciju, kura
un Eiropas mērogā. Valdekas mērķi ir ātrāk sasniedzami.
pils Jelgavā Daigas vadībā ir Tautsaimniecības nomināci- pulcina ap sevi draudzīgu ko- palīdz grūtībās nonākušām
izveidota par mūsdienīgu aina- jas “Zemgales Zemi es mā- lektīvu ar augstas klases in- Latvijas ģimenēm, bērniem un
vientuļiem cilvēkiem. Vasarās
tiek organizētas nometnes meitenēm, kur tiek mācīti dažādi
rokdarbi, tiek sakopta vide, ļaujot noticēt, ka arī viņas ar saviem
darbiem var darīt labāku apkārtējo vidi.
Ceremoniju vadīja Latvijas Nacionālā teātra aktieris Gundars
Grasbergs. Vakara gaitā visus
laureātus un viesus priecēja
dziedātāja Santa Šillere un ģitārists Ēriks Radželis, folkloras
kopa “Tarkšķi”, jaunā dziedātāja
Emīlija Pavlovska ar Kristu Krūskopu, dziedātāja Diāna Ponaskova, ģitārists Indars Markots, kā
arī Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” mūziķis Jānis Strapcāns.
vu arhitektu apmācības centru cos” laureāti ir SIA “UPPE” ženieriem, projektētājiem un Apbalvojumu organizēja biedrīstarptautiskā līmenī. Viņa ikdie- priekšsēdētājs Aldis Cimer- citiem darbiniekiem, kuri ar lielu ba “Zemgales Laiks Ziedonim”
nā nesavtīgi rūpējas par visiem manis un Biedrības ”Tuvu” atbildību strādā uzņēmumā.
sadarbībā ar fondu “Viegli”.
kopā un katru atsevišķi, lai dar- vadītāja Lāsma Cimermane. Cimermaņu ģimene ir paraugs,
Elizabete Pavlovska,
biedrības “Zemgales Laiks
bi iet uz priekšu, lai dzīvotu sa- Aldis Cimermanis zināms kā kā var realizēt biznesu kopā ar
Ziedonim” vadītāja
skaņā ar sirdsapziņu, lai apkārt vīrs, kurš dzīvo ar lielu mīles- labdarību. Dzīvesbiedre Lāsir sakārtota vide, lai zinātniskie tību pret savu zemi, darbu, ma izveidojusi Biedrību ”Tuvu”

Pie Salgales pamatskolas
labiekārto laukumus
sporta aktivitātēm

Salgales pagasta Emburgā
pie pamatskolas norit plaši
sporta laukuma būvniecības darbi, pēc kuru noslēguma skolas audzēkņiem
pavērsies jaunas iespējas
fiziskajai attīstībai mūsdienīgos sporta laukumos.
Jauno sporta laukumu projektēšanu veicis SIA ”Veido vidi”,
bet būvdarbus veic SIA Uzars
bruģēšana”. Jaunais sporta
laukums sniegs skolēniem
jaunas iespējas, piemēram,
droši nodarboties ar mešanas
disciplīnām.
”Apspriežoties ar būvniekiem,
esam sapratuši, ka Salgales
pamatskolas skolas sporta
laukuma būvniecības laikā
šajā vasarā tiks demontēta
arī ”Baskāju taka”, kas tapa
iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa „Es
zinu, varu un daru” ietvaros
un vairākus gadus kalpoja
kā dabiska un atveseļojoša
atpūtas un veselību nostiprinoša vieta blakus skolai,”
vērojot uzsāktos zemes darbus, secina Edgars Paulovičš,
”Salgales atbalsta biedrības”
vadītājs.
Taču salgalieši, priecājoties
par uzsāktajiem darbiem skolas sporta laukuma izveidē,
uz notiekošo raugās kā uz ie-

spēju taku uzlabot ar jaunām
idejām un atjaunot savu laiku
nokalpojušos posmus ar jauniem materiāliem.
”Šobrīd esam apzinājuši pamatmateriālus, kas nepieciešami jaunas takas būvniecībai
- oļus, šķembas, mulču un
jaunus koka dēļus, satrunējušo posmu nomaiņai. Atjaunotā taka kalpos skolēniem arī
dabas materiālu izzināšanai
un zaļās domāšanas veicināšanai,” stāsta Salgales pamatskolas direktore.
Takas atjaunošanas darbus
veiks un dēļus gādās paši
iedzīvotāji, bet materiālus oļus, mulču nodrošinās būvnieks.
Pēc skolas sporta laukuma
izbūves darbu noslēguma
”Salgales atbalsta biedrība” plāno organizēt talkas
iedzīvotājiem, skolēniem un
viņu vecākiem, lai atjaunotu
un labiekārtotu demontēto
taku blakus jaunizveidotajam sporta laukumam. Šobrīd ir doma atjaunošanas
darbus veikt līdz ar zemes
darbiem, apstādījumu atjaunošanu un zāles sēšanu
pēc sporta laukuma būvniecības noslēguma.
Solvita Cukere

Noslēgumam tuvojas remontdarbi sociālo
pakalpojumu centrā Ānē

Sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu un 21 Zemgales reģiona pašvaldībām
Ozolnieku novada pašvaldība
īsteno projektu “Atver sirdi Zemgalē”, kura mērķis ir
Zemgales reģionā palielināt
ģimeniskai videi pietuvinātu
un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību
dzīvesvietā bērniem un pieaugušām personām ar invaliditāti.
2018. gadā tika pabeigta Zemgales plānošanas reģiona
deinstitucionalizācijas plāna
2017. - 2020. gadam (DI plāna)
izstrāde. DI plāns izstrādāts,
balstoties uz reālu personu ar
invaliditāti izvērtējumu Zemgales reģiona pašvaldībās, apzinot viņu vajadzības un definējot
darbības, sabiedrībā balstītu
pakalpojumu nodrošināšanai
Zemgales reģionā. Saskaņā ar

izvērtēto personu apzinātajām vajadzībām, bērniem un
pieaugušajiem ar invaliditāti
paredzēts noteiktā apjomā
nodrošināt dažādus sociālos
pakalpojumus gan no valsts
un pašvaldības budžeta līdzekļiem, gan no projekta “Atver sirdi Zemgalē!” finansējuma.
DI plāns kalpo par pamatu arī
trūkstošās sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei
reģionā. Saskaņā ar DI plānu
Ozolnieku novadā, ēkā Celtnieku ielā 12, Ānē, tiks izveidots Daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs, kurā
būs pieejami Dienas aprūpes
centra pakalpojumi pieaugušām personām ar garīga
rakstura traucējumiem un
sociālās rehabilitācijas – Silto smilšu terapijas kabinets
bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem. Pakalpojumus

paredzēts sniegt gan novada,
gan reģiona mērķa grupu iedzīvotājiem.
Šobrīd noslēgumam tuvojas telpu pārbūves darbi, kurus veic SIA
”Konstants”, un tiek gatavoti dokumenti, lai izsludinātu iepirkumu mēbeļu un telpu aprīkojuma
iegādei. Projekta attiecināmās
izmaksas plānotas 139 112,- EUR
apmērā, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 110 370,80 EUR un
Valsts budžeta dotācija 4 173,36
EUR. Projektu paredzēts īstenot
līdz 2020.gada februārim.
Dienas centra izveide dos iespēju mērķa grupas personām dienas laikā saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Būs
pieejamas nodarbības sociālo
prasmju attīstībai, izglītošanai
un brīva laika pavadīšanai. Tiks
nodrošināta arī uzraudzība, individuāls atbalsts un speciālistu
konsultācijas.
Sīkāku informāciju par pakalpojumu saņemšanas iespējām
būs iespējams uzzināt, vēršoties
Ozolnieku novada Sociālajā dienestā.
Antra Pošeika, Attīstības un
projektu daļas vietniece ES projektu
jautājumos

Kļūdas labojums

Atvainojamies par „Ozolnieku Avīze” maija numurā radušos neprecizitāti parakstos pie foto attēliem. Zemāk atbilstošie apraksti attēliem.

Teritorija pirms darbu veikšanas.

Teritorija pēc darbu veikšanas.
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Palīdzēt vecākiem ir bērnu pienākums

OZOLNIEKU AVĪZE / SABIEDRĪBA

Skolēnu vecāki var pieteikties
atbalsta saņemšanai
Savlaicīgi sākot gatavoties
jaunajam mācību gadam,
novadā deklarētās ģimenes
var vērsties Ozolnieku novada pašvaldības Sociālajā
dienestā ar iesniegumu, lai
saņemtu finansiālo vai materiālo atbalstu skolēniem.
Uz palīdzību mācību piederumu iegādei var pretendēt
ģimenes, kuras ir atzītas
par trūcīgām vai maznodrošinātām, kā arī daudzbērnu
ģimenes.
Trūcīgu un maznodrošinātu
ģimeņu atbalstam, sākoties
mācību gadam, piešķir dāvanu karti 30.00 EUR vērtībā
kancelejas preču iegādei, ja
bērns apmeklē vispārizglītojošo izglītības iestādi. Trūcīgām
ģimenēm ir iespēja saņemt arī
skolas somas vai mācību piederumu komplektu. Bet mate-

riālo pabalstu skolas piederumu iegādei 30.00 EUR apmērā
var saņemt daudzbērnu ģimeņu vecāki.
Saskaņā ar Ozolnieku novada
domes saistošajiem noteikumiem Nr.8/2014 ”Ozolnieku
novada pašvaldības pabalsti",
lai saņemtu pabalstu, pabalsta
pieprasītājam ir jāiesniedz Sociālajā dienestā iesniegums
no kārtējā gada 1.jūlija līdz
30.septembrim.
Palīdzības saņemšanai lūgums vērsties pašvaldības
Sociālajā dienestā: pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00
un ceturtdienās no plkst.
9.00 līdz 19.00 pie sociālajiem darbiniekiem vai zvanīt Sarmītei Strodei pa tālr.
26110405.
Sarmīte Strode,
Sociālā dienesta vadītāja

PIESAKIETIES
SENIORU EKSKURSIJAI

Ozolnieku novada Sociālā
dienesta vadītāja Sarmīte
Strode atzīst: ”Darba ikdienā
Sociālā dienesta darbiniekiem nereti ir jārisina jautājumi, kas skar bērnu un vecāku savstarpējās attiecības
un saņemam arī jautājumus
- vai tiešām bērniem ir pienākums uzturēt savus vecākus
un kādos gadījumos iestājas
šī atbildība?”
Atbilstoši Civillikuma 188. pantam bērniem un mazbērniem
ir pienākums uzturēt vecākus
un vajadzības gadījumā arī
vecvecākus samērā ar viņu
spējām un mantas stāvokli.
Šāds pienākums bērniem rodas tikai gadījumā, ja vecāki,
kādu iemeslu dēļ, paši nespēj
sevi nodrošināt un apgādāt.
Pieaugušo bērnu pienākums
uzturēt savus vecākus vai vecvecākus gulstas uz visiem bērniem līdzīgās daļās, ja tiesa nav
noteikusi citādi.
Taču praksē ir gadījumi, kad Civillikuma 188. panta trešā daļa
paredz iespēju atbrīvot bērnu
no pienākuma apgādāt vecākus, ja var pierādīt, ka savulaik
vecāki bez dibinātiem iemesliem izvairījušies pildīt savus
pienākumus. Tiesa, izšķirot strīdus par to, vai pieaugušajam
bērnam ir jāuztur vecāki, izvērtē situāciju un analizē pušu

pierādījumus un argumentus.
Spriedumi par aizgādības tiesību atņemšanu, vēršanās pie
Uzturlīdzekļu garantijas fonda
saistībā ar uzturlīdzekļu nemaksāšanu, bāriņtiesas protokoli un lēmumi var palīdzēt
pierādīt tiesai, kurš patiesībā
rūpējies par bērnu un kāda bijusi situācija ģimenē.
Jāpiebilst, ka adoptētam bērnam vairs nav radniecības
attiecību ar bioloģiskajiem
vecākiem un viņu radiniekiem
(Civillikuma 173. pants), viņam
ir pienākums tikai pret adoptētājiem un viņu vecākiem. Bioloģiskie vecāki un vecvecāki nav
tiesīgi pieprasīt uzturlīdzekļus
no sava bērna, tāpēc būtiski
pareizi noformēt bērna tiesisko statusu un attiecības ar
cilvēkiem, kas par viņu faktiski
rūpējas, lai vēlāk nav jātiesājas.
Civillikumā iekļauta arī norma,
ka vecvecākiem ir pienākums
uzturēt mazbērnu, ja to nespēj viņa vecāki vai arī vecāki
gājuši bojā. Tā kā rūpēm jābūt
abpusējām, arī mazbērnu pienākums ir rūpēties par saviem
vecvecākiem, ja viņi netiek galā
ar saimniecību un bērni nevar
uzturēt. Likumā nav paredzēta
iespēja izvairīties no vecvecāku
aprūpes pienākuma, pat ja viņi
nav par mazbērnu rūpējušies.
Latvijā nav noteikts uzturlī-

SAC „Zemgale” seniori kopā ar
jauniešiem „izkrāso dzīvi”

uz Vidzemi!

« Ainažu vecās jūrskolas muzejs un mols,
« stārķu galvaspilsēta Staicele,
« lībiešu muzejs, vecais krogs un Mākslinieku šķūnis,
« ciemosimies pie haskijiem,
« lībiešu pusdienas,
« pastaiga pa Vitrupes jūrmalu.

7. AUGUSTĀ

Ozolnieku pagasta pensionāriem
•Plkst. 7:30 izbraukšana no Brankām,
•Plkst. 8:00 izbraukšana no Ozolniekiem.

8. AUGUSTĀ

Cenu pagasta un Salgales pagasta pensionāriem
•Plkst. 7:30 izbraukšana no Ānes,
•atgriešanās ap plkst. 22:00.
Pieteikšanās ekskursijai no 1. jūlija.
Kontaktpersonas: Ozolniekos - Daina Ivulāne, tālr. 25402922,
Anē - Līga Krūmiņa, tālr. 26385805, Salgalē - Anda Plikša, tālr. 29109265.
Maksa par ekskursiju 17.00 EUR. (Maksā ir iekļautas pusdienas Staicelē)
Ekskursiju vadīs Edīte Pole, tālr. 25964979, edite.pole@inbox.lv

6. jūnijā ap 100 SAC ”Zemgale” iemītnieki iestādes
pagalmā aktīvi piedalījās
Sporta un radošo aktivitāšu
svētkos. Visi aktīvi piedalījās
6 sporta un radošo nodarbību stacijās, saņemot spiedodziņus par piedalīšanos
un krājot punktus kopvērtējumam.
Prieks, ka pasākuma organizatori - SAC ”Zemgale” darbinieki - gadu no gada, arvien
spēj atrast iemītnieku spējām
atbilstošas fiziskās un radošās
aktivitātes, kas neatkārtojas.
Seniori sacentās šautriņu
mešanā pa ūdens baloniem,
bumbu mešanā pa ķegļiem,
mini basketbolā, puzzles likšanā, šaušanā pa mērķi ar ūdens
pistoli un radošajās aktivitātēs
– rotu gatavošanā, stikla apgleznošanā, zīmējumu iededzināšanā kokā, izcīnot gardas
balvas un diplomus.
Pasākuma dalībnieki guva
prieku un gandarījumu par
kopīgi saturīgi pavadīto laiku

ar ”SEB Global Services” 14
brīvprātīgajiem jauniešiem,
kuri aktīvi iesaistījās pasākuma organizēšanā un norisē,
dāvājot senioriem daudz patīkamu emociju. Saules pielietajā dienā sportisko aktivitāšu
topā bija ”slapjās spēles” ar
ūdens izmantošanu. Karstajā
dienā viesi svētku dalībniekus
iepriecināja arī ar karstasinīgiem spāņu ritmiem un dziedājumiem.
Labdaru pārstāve Kate Dūdele
dalās izjūtās: ”Esam gandarīti par mūsu kopīgo veikumu.
Sirdī prieks, ka kopā ar SAC
”Zemgale” senioriem varējām
kopā pavadīt šo dienu, gādāt
par materiāliem mākslas darbnīcām, radoši sadarboties, dāvāt balvas un spēles arī turpmākajām senioru aktivitātēm
ikdienā. Mēs guvām patīkamas
emocijas sarunās, darbojoties
kopā un redzot prieku viņu
acīs.”
Mākslas pulciņa vadītāja Anita
Savicka priecājas: „Jauniešiem

dzekļu apmērs, kāds bērnam jānodrošina saviem vecākiem vai
vecvecākiem. Tāpat nav stingri
reglamentēts, cik ilgi jāmaksā uzturlīdzekļi vai arī vecums, no kura
vecāki var prasīt tādu palīdzību no
bērniem. Ja bērnu vai mazbērnu
mantas stāvoklis ir nevienlīdzīgs,
tiesa var noteikt uzturmaksu samērā ar katra mantas stāvokli.
Ja vecākiem vai vecvecākiem
neizdodas vienoties ar bērniem
un mazbērniem par finansiālu
atbalstu vecumdienās, vienīgais
risinājums ir vērsties tiesā ar prasību par uzturlīdzekļu piedziņu.
Sociālā dienesta vadītāja atgādina, ka pamatojoties uz
Civillikuma 188. panta pirmo
daļu, kas paredz, ka vecāku un
nepieciešamības gadījumā arī
vecvecāku uzturēšana gulstas
uz bērniem vai mazbērniem,
līdz ar to bērni un mazbērni uzskatāmi par apgādniekiem un,
saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, apgādnieka pienākums
ir samaksāt par vecākiem vai
vecvecākiem piešķirtiem un
saņemtiem sociālās aprūpes
pakalpojumiem.
Neskaidrību gadījumā iedzīvotāji
var vērsties ar jautājumiem Ozolnieku novada Sociālajā dienestā,
zvanot pa tālruni: 26110405.

Raksts tapis sadarbībā ar
Ozolnieku novada Sociālo dienestu

aktīvi līdzdarbojoties, pasākumu
sagatavojām ļoti īsā laikā. Viņi
bija pretimnākoši un sagādāja visus materiālus radošajām
darbnīcām, kas arī pēc pasākuma paliks senioriem un viņi
varēs turpināt mākslinieciski izpausties.”
Aizvadītajā Sporta un radošo
aktivitāšu dienā kūsāja īsts cīņasspars, smiekli un jautrība,
neraugoties uz to, ka vairums
centra iemītnieku ir cienījamos
gados, ar nopietnām veselības
problēmām. Patiess prieks un
apbrīna pārņem, vērojot, ka tehniskie palīglīdzekļi- ratiņkrēsli,
staiguļi un kruķi- nav šķērslis
vēlmei līdzdarboties visās jauniešu piedāvātajās aktivitātēs.
SAC „Zemgale” direktors Alvars
Šteinbergs uzsver pasākuma
nozīmīgumu: ”Mūsu vēlme ir aicināt aprūpes centra iemītniekus
uz kopīgām aktivitātēm un izkustēšanos svaigā gaisā. Priecājamies, ka šogad kā palīgi pasākuma organizēšanā un vadīšanā
piedalījās arī mūsu labvēļi no
”SEB Global Services”, kuri bija ar
”Eņģeļu pasta” starpniecību sarūpējuši senioriem dāvanas arī
Ziemassvētkos. Ceram, ka mūsu
jaukā un auglīgā sadarbība turpināsies. Kopīgie pasākumi sociālās aprūpes centra klientiem
palīdz saglabāt dzīvesprieku un
uzlabo dzīves kvalitāti, saliedē
kolektīvu.”
Solvita Cukere

Š.g. 15.maijā SIA “Siltumbūve”,
pamatojoties uz 2019. gada 26.
martā noslēgto līgumu Nr.142/1 ar SIA “Ozolnieku KSDU”
ES Kohēzijas Fonda projekta
“Centralizētās siltumapgādes
pārvades un sadales sistēmas
rekonstrukcija Ozolniekos” id.
Nr.4.3.1.0/17/A/009 īstenošanai,
uzsāka Ozolnieku ciema centralizētās siltuma pārvades un
sadales sistēmas maģistrālo
cauruļvadu nomaiņas darbus.
Veicamo darbu pirmajam posmam tika izvēlēts siltumtrases
atzars, no kura siltumenerģiju
saņem dzīvojamās mājas Kastaņu ielā 4; 6, Parka ielā 1; 3 un
Meliorācijas ielā 21; 23; 25.
Šis posms pozicionējams kā īpaši tehniski sarežģīts, ar daudziem
maģistrālo cauruļvadu lokiem,
kā arī šaurību trases posmos,
kas izbūvēti cauri daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagrabiem.

Projekta īstenošanas gaitā būvniekiem pastiprināta uzmanība
jāpievērš arī darba drošības aspektiem.
SIA “Ozolnieku KSDU” lūdz projektā iesaistīto dzīvojamo māju
iedzīvotājus sadarboties, gan

apmeklējuma aktīvajā remontdarbu laikā, tādejādi pasargājot
sevi no traumām vai elpceļu
kairinājuma, ko var izraisīt metināšanas procesā radušās gāzes.
SIA ”Siltumbūve” inženieri, sadarbībā ar SIA “Ozolnieku KSDU”

ziņojot SIA “Ozolnieku KSDU” par
saviem novērojumiem un bažām attiecībā uz būvdarbu gaitu,
gan palīdzot atbrīvot pagrabu
gaiteņus no tajos novietotajām
personīgajām mantām un, atturoties no mājas pagraba telpu

atbildīgajiem darbiniekiem, plāno
darbu izpildes grafiku tā, lai karstā ūdens padeves pārtraukumi
projekta īstenošanas laikā dzīvojamajām mājām būtu pēc iespējas īsāki. Diemžēl atsevišķās
dzīvojamajās mājās esošā siltu-

Lielgabarīta atkritumu savākšanas grafiks 2019. gada jūlijā

Ozolniekos – 10. jūlijā
Adreses:
* Skolas iela 11;
* Rīgas iela 18;
* Parka ielas iekšpagalmā;
* Kastaņu iela (pie garāžām);
* Aizupes rajons (Aizupes 4).
Cenu pagastā, Brankās 24. jūlijā
Adreses:
*Saules iela 7b
(pie garāžām);
*Spartaka iela
(pretī ūdenstornim).
Ānē un Tetelē – 24. jūlijā
Adreses Ānē:
* Celtnieku iela 2;
* Pie Celtnieku ielas 14;
* Jaunatnes iela 5;
* Celtnieku iela 9
(pie Sporta ielas).
Adreses Tetelē:
* Skolas ielā 11;
* Bērzu ielā 5.
Garozā: Iecavas iela 9 (pie

pasūtīt izvešanas konteineru).
Uzņēmums SIA “Ozolnieku
KSDU” aicina ievērot
nosacījumus, kas saistīti
ar lielgabarīta atkritumu
izmešanu! Bīstamos
atkritumus, piemēram,
automašīnu riepas,
krāsas, eļļas, iedzīvotājiem
ir jānogādā atkritumu
mikrorajona) 21. augustā.
savākšanas punktos pašu
Emburgā: 1. maija iela
spēkiem.
5 atkritumus izvedīs 21.
Iedzīvotāji, sekojot līdz
augustā.
lielgabarīta atkritumu
Dalbē un Jaunpēterniekos
izvešanas grafikam, drīkst
- pēc nepieciešamības un
izvedamos lielgabarīta
informācijas no iedzīvotājiem, priekšmetus novietot pie
tiks iekļauts Ozolnieku
sadzīves atkritumiem jau
maršrutā.
iepriekšējās brīvdienās, bet
Atgādinājums iedzīvotājiem! ne ātrāk kā nedēļu pirms
Lielgabarīta atkritumu
plānotās izvešanas.
savākšanas punktos drīkst
Privātmāju iedzīvotāji
izmest:
lielgabarīta atkritumu
• sadzīves tehniku;
izvešanu var pieteikt SIA
• mēbeles, matračus;
"Ozolnieku KSDU" darba
• sīkus sadzīves priekšmetus. dienās no plkst. 8.00
Nedrīkst izmest:
līdz 17.00, zvanot pa tālr.
• vecas riepas;
25957171 vai rakstot uz
• medikamentus;
e-pastu: info@oksdu.lv un
• svinu saturošus priekšmetus norādīt ielu, mājas numuru,
(baterijas, akumulatori);
kā arī lielgabarīta atkritumu
• krāsas un to izstrādājumus; apjomu.
SIA „Ozolnieku KSDU”
• ražošanas atkritumus;
• celtniecības atkritumus
(nepieciešams atsevišķi

APSTIPRINĀTS JAUNS SADZĪVES ATKRITUMU
APSAIMNIEKOŠANAS TARIFS
2019. gada 1. jūlijā stājas spēkā jauns līgums par atkritumu apsaimniekošanu
Ozolnieku novadā ar atklāta konkursa rezultātā izvēlētu atkritumu apsaimniekotāju SIA “CleanR”. Līgums ir noslēgts uz nākamajiem 7 gadiem.
No 2019.gada 1. oktobra maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
būs EUR 15,30 bez pievienotās vērtības nodokļa.
Detalizētāka informācija par gaidāmajām izmaiņām atkritumu apsaimniekošanā Ozolnieku novadā tiks publicēta pašvaldības mājas lapā: www.ozolnieki.lv
un nākamajā „Ozolnieku Avīze” numurā.
Svetlana Krūmiņa,
Iepirkumu un izsoļu komisijas priekšsēdētāja

mapgādes sistēma neparedz iespēju siltumenerģijas padevi ēkai
nodrošināt no citas puses, tāpēc
iedzīvotājiem ir jārēķinās, ka karstā ūdens atslēguma ilgums var
ilgt līdz pat 30 dienām.
Jūnijā un jūlijā plānots pabeigt
darbus dzīvojamo māju Kastaņu
ielā 4; 6, Parka ielā 1; 3, un Meliorācijas ielā 21; 23; 25 rajonā un
veikt jauno cauruļvadu konstrukciju sagatavošanu siltumtrases
posmam gar Meliorācijas ielu,
kur, pateicoties darba vietas plašumam, to veikšanas tehnoloģija
ļaus pēc iespējas saīsināt siltumenerģijas padeves atslēguma
laiku gan jau iepriekš minētajām
daudzdzīvokļu mājām Kastaņu,
Parka un Meliorācijas ielās, gan
arī siltumenerģijas patērētājiem
Stadiona ielas pretējā pusē. Siltumenerģijas patērētājus, kuriem
plānots karstā ūdens atslēgums,
sakarā ar būvdarbiem gar Melio-

rācijas ielu, SIA “Ozolnieku KSDU”
darbinieki informēs individuāli. Atslēgumi tiek plānoti laika posmā no 12.līdz 18.augustam.
Būvdarbu specifikas dēļ pavisam
izvairīties no siltumenerģijas padeves atslēgumiem nebūs iespējams. Darba process prasa ne tikai
metināmo savienojumu precīzu
veikšanu, bet arī sistēmas sagatavošanu darbiem. Plānotais
būvdarbu pabeigšanas laiks,
ieskaitot visa objekta nodošanu
ekspluatācijā, ir 12. septembris.
SIA “Ozolnieku KSDU” lūdz siltuma enerģijas patērētājus ar pacietību attiekties pret neērtībām,
izprotot, ka siltuma maģistrālo
cauruļu nomaiņa nodrošinās
Ozolnieku ciema iedzīvotājus ar
energoefektīvu un kvalitatīvu siltumenerģijas padevi vairāku gadu
desmitu garumā.
SIA „OKSDU”

Jāierobežo invazīvo augu izplatība
Tiekoties dažādu nozaru ekspertiem, Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) īstenotā
“INVALIS” projektā, secināts,
ka invazīvās svešzemju sugas
(ISS) Latvijā kļūst aizvien aktuālāka problēma, un būtiska
nozīme to ierobežošanai ir arī
sabiedrības informēšanai un
izglītošanai.
Invazīvie augi ir aktuāla problēma visā Latvijas teritorijā. No

ar latvāni, bet arī tā izgarojumu elpošana. Pat ja istabā būs atstātas
drēbes, kas vilktas latvāņu audzē,
ir liela iespēja gūt elpceļu apdegumus.
Augu aizsardzības likumā ir definētas invazīvo augu sugas un
noteikts aizliegums audzēt un ievest invazīvās augu sugas, bet, ja
tās jau ir izplatījušās valdījumā vai
īpašumā, ir noteikts pienākums
tās iznīcināt un sniegt informāciju

šobrīd ES normatīvajos aktos iekļautajām 49 sugām, Latvijā sastopamas 18. Mums zināmākais
ir Sosnovska latvānis, taču savvaļā plaši sastopama arī puķu
sprigane, jenotsuns un Amerikas
signālvēzis.
Arī Ozolnieku novadā ir vietas,
kur latvāņu ierobežošana ir apgrūtināta, piemēram, īpašumos,
kas robežojas ar privātām teritorijām vai meliorācijas sistēmu
tuvumā, kur iespējama vien mehāniska ierobežošana.
Ozolnieku novada pašvaldība
aicina zemju īpašniekus vai
tiesiskos valdītājus, kuru teritorijas invadētas ar latvāni,
zelta slotiņu un citiem invazīvajiem augiem, savlaicīgi veikt
to izplatības ierobežošanas
pasākumus, neļaujot nogatavoties un tālāk izplatīties augu
sēklām.
Uzmanieties no apdegumiem!
• Latvānis satur toksiskas vielas,
kas, saulē saskaroties ar cilvēka
ādu, var izraisīt spēcīgu niezi,
apsārtumus, ādas pietūkumu
un čūlas, kas saulainā laikā būs
jūtamas gadiem ilgi.
• Šiem ādas apdegumiem var
būt arī blaknes – nespēks, slikta
dūša, vēdera vai galvas sāpes.
• Bīstama ir ne vien tieša saskare

par to izplatību, informējot VAAD
reģionālās nodaļas.
Ministru kabineta noteikumos
Nr.559 „Invazīvās augu sugas
– Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi”
ietverti ierobežošanas pasākumi,
kādā veicama latvāņa iznīcināšana un darba aizsardzības prasības.
Invazīvo augu sugu izplatības
ierobežošanas pasākumu neveikšanas gadījumā pēc Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā 2007.gadā apstiprinātajiem
grozījumiem zemes valdītājs vai
īpašnieks var tikt brīdināts vai viņam var uzlikt naudas sodu – fiziskai personai no 100 līdz 350 eiro,
bet juridiskajām personām — no
280 līdz 1400 eiro. Ja pārkāpums
izdarīts atkārtoti, sods paredzēts
lielāks. Par invazīvo augu sugu
ievešanas aizlieguma pārkāpumu
paredzēts naudas sods fiziskajām
personām no 70 līdz 350 eiro, bet
juridiskajām personām — no 140
līdz 700 eiro ar vai bez augu konfiskācijas. Par atkārtotu pārkāpumu sods paredzēts lielāks.
Projektu “INVALIS” īstenos no līdz
2023. gada maijam un tajā iesaistīti partneri no septiņām valstīm.
Raksts tapis sadarbībā ar
Zemgales Plānošanas reģionu un
Pašvaldības policiju
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ES Erasmus+ programmas starpskolu stratēģiskās partnerības projekta
Nr. 2017-1-PL01 KA219-038319_6 “Promoting Art” aktivitātes Salgales pamatskolā
Divus gadus realizētais Erasmus+ projekts „Promoting
Art” ir iegājis nobeiguma
fāzē. 2019. gada maijā uzsākās projekta sestais posms,
kura organizēšanu un vadīšanu bija jāveic Latvijas partneriem - Salgales pamatskolas
projekta komandai.
Kā visi iepriekšējie projekta
posmi, arī sestais sākās ar skolotāju sanāksmi, kura notika no
20. - 22. maijam. Uz to ieradās
Polijas, Slovākijas, Portugāles,
Igaunijas un Bulgārijas kolēģi.
Partneri tika iepazīstināti ar Salgales pamatskolu, Mūzikas un
mākslas skolu, baznīcu, tuvākās apkārtnes amatnieku darbnīcām. Skolotāji no partnervalstīm bija sajūsmā par Zemgali
kā vienu no Latvijas reģioniem,
jo viņus ar savu skaistumu pārsteidza iespaidīgā Rundāles
pils, Jelgava, Rīga, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs. Sanāksmes laikā tika risināti jautājumi par skolēnu sanāksmes
organizāciju un norisi. Vadošās
partnervalsts koordinatore no
Polijas atzinīgi novērtēja šīs
tikšanās augsto organizācijas
līmeni un sirsnīgo uzņemšanu.
Veiksmīgi aizvadītā skolotāju
sanāksme deva pozitīvu iedvesmu skolēnu sanāksmes
organizēšanai un norisei.
No 2019.gada 2. – 7. jūnijam
Salgales pamatskolā skolotājas
Iluta Aleksīna, Anda Silgaile, Ilze
Šuca un direktore Irēna Pauloviča uzņēma projekta “Promoting Art” sadarbības partnerus
- 11 jauniešus no 5 dalībvalstīm
- Polijas, Bulgārijas, Portugāles,
Slovākijas un Igaunijas, kuri
Latvijā projekta ietvaros ieradās kopā ar saviem skolotājiem.
Projektā aktīvi piedalījās jaunieši vecumā no 12 - 19 gadiem.
Viesi nedēļu radoši darbojās
Salgales pamatskolā un līdztekus projekta aktivitātēm iepazina arī Ozolnieku novadu un
Latvijas skaistākās vietas, kas
ir saistītas ar dažādiem mākslas
veidiem.
Jaunieši devās uz keramikas
darbnīcu, kur gatavoja māla
traukus un paralēli keramikas
nodarbībām, veidoja ādas rokassprādzes ar latviešu rakstu
motīviem amatniecības centra
„Jaunlīdumi” ādas apstrādes
darbnīcas vadītājas Saivas Drupas vadībā. Dienas noslēgumā skolēni veidoja draudzīgas
attiecības nacionālajā vakarā.
Īpaši aizrāva bulgāru un portugāļu deju soļi. Skolniece no
Portugāles, kuras nacionālās
saknes nāk no Brazīlijas, mācīja
dejot sambu. Vakars noslēdzās
ar pikniku pie skolas.
”Sadraudzības vakarā gatavojām vakariņas uz ugunskura.
Visi kopīgi vārījām pupiņu zupu

un cepām desas uz iesmiem,
bet saldajā - “maršmelovus”.
Daudziem uz ugunskura gatavots ēdiens bija patīkams
pārsteigums. Radošās portugālietes aktīvi piedalījās zupas
vārīšanā, pievienoja tai arī čilli.
Piknikā parādījām, kā viegli un
ātri var gatavot ēdienu brīvā
dabā,” iespaidos dalās Edgars
Paulovičs.
”Nākamajā dienā devāmies
uz Lielupes palienas pļavām,
kur no jaunuzceltā koka skatu

iepazīt Bausku,” emocijās dalās
Ilze Šuca.
Nākamajā dienā viesi izbaudīja Latvijas Nacionālo mākslas
muzeju, ekskursiju pa Vecrīgu.
Pēc tam sekoja atpūtas brauciens uz Jūrmalu. Projekta noslēdzošajā dienā skolā notika
skolēnu un skolotāju veidoto
darbu izstāde, kam sekoja lielformāta darbu brīvdabas gleznošanas darbnīca. Dalībnieki
veidoja oriģināldarbu, akcentējot savas valsts karoga krāsas.

ju Portugālē, Polijā un Igaunijā.
Šīs nedēļas laikā, es iepazinos
ar jauniem draugiem, uzzināju
par citām valstīm, viņu kultūru
un valodu. Ir vērts piedalīties
šādos projektos, kur var papildināt arī angļu sarunvalodu.”
Projekta dalībniece Elizabete
Oknere: ”Projektā es mācījos
ne tikai mākslas veidu nianses,
bet arī iejutos tulka un fotogrāfa lomā. Daudz uzzināju par
citu tautu kultūru, dziesmām,
dejām, virtuvi un ēšanas para-

torņa varējām vērot savvaļas
zirgus, kā arī panorāmas skatu
uz Jelgavu un Lielupi. Gida vadībā iepazinām Pasta salu un
Karameļu darbnīcā mācījāmies
konfekšu veidošanas un krāsošanas mākslu. Jaunieši pagatavoja katrs savu karameli, ko
varēja ņemt sev līdzi. Pēc tam
tika kopīgi izcepti īstas latviešu maizes klaipiņi Lauku sētā
”Caunītes”, kā arī gatavoti koka
dekori,” stāsta projekta vadītāja
Anda Silgaile.
Trešajā dienā skolēni glazēja
pašu veidotos keramikas traukus, bet vēlāk devās iepazīt
Staļģenes austuvi, kur meistares Ritas Sidrabas vadībā bija
iespēja vingrināties aušanā lielajās stellēs.
„Pēc tam braucām uz Rundāles pili, kur gida pavadībā
apskatījām pili, tās mākslas
vērtības un baroka stilā veidoto krāšņo dārzu. Turpinājām
ceļu uz "Laima Ceramics" keramikas darbnīcu, kur visiem
bija vienreizēja iespēja iepazīt
keramikas veidošanas procesu,
dažādus materiālus - porcelānu, mālu, akmens masu un
glazūras. Darbnīcā iepazinām
keramiķa darbu un mākslas
darbu tapšanas stadijas. Pēc
tam skolēni veidoja kopīgu
mākslas darbu – vāzi, ko māksliniece pēc mēneša pabeigs un
tā atgriezīsies Salgales pamatskolā, kur glabāsies kā piemiņa
no šī projekta. Tālāk devāmies
uz Bauskas pils cietoksni, kur
bija iespēja apskatīt muzeju un
izbaudīt viduslaiku pils apkārtnes atmosfēru, kā arī nedaudz

Darbus izvietoja uz statīviem
skolas pagalmā un pie tiem
noritēja fotosesija. Projekts noslēdzās skolas zālē ar dalīšanos
par nedēļas laikā piedzīvoto,
sertifikātu un dokumentu izsniegšanu dalībvalstīm. Visi
dalībnieki saņēma piemiņas
dāvanas un varēja apskatīt
nedēļas laikā tapušās fotogrāfijas. Pēdējā vakarā viesi devās
ciemos pie novadnieces Laines
Orbidānes, lai baudītu izjādi ar
zirgu.
Projekta dalībniece Kristīne
Bula: ”Projekta ietvaros es pabi-

dumiem. Iemācījos atsevišķus
vārdus citās valodās. Pārvarēju
komunikācijas un valodas barjeru, man ir kļuvis vieglāk sarunāties ar citu valstu cilvēkiem.”
Viesi - skolēni un pedagogi
ļoti atzinīgi novērtēja Andas
Silgailes un palīgu organizēto
uzņemšanu Salgales pamatskolā, piepildītās un interesanti aizvadītās dienas Latvijā,
kas sniegušas iespēju iepazīt
latviešu kultūru un cilvēkus,
mākslu, vēsturi. Pedagogiem
patika Salgales pamatskolas
mācību vide un apkārtne, ie-

spējas peldēties Lielupē un
apmeklēt jūru. Visi novērtēja
viesmīlīgo uzņemšanu, gardos
latviešu ēdienus un skaisto, tīro
vidi Ozolnieku novadā.
A. Silgaile vērte: “Esmu gandarīta par paveikto! Pozitīvās atsauksmes no dalībniekiem ļauj
domāt, ka projekta realizācija
Latvijā noritēja ļoti veiksmīgi.
Par to vēlos pateikties ikvienam, kurš palīdzēja! Īpaši Kristīnes Bulas un Elizabetes Okneres ģimenēm, kolēģiem Irēnai
un Edgaram Paulovičiem, Ilutai
Aleksīnai, Dainai Užulei kuri uzņēma ārzemju skolēnus savās
mājās. Paldies Raivim Duplinskim par atbalstu projekta aktivitātēs, Ilzei Šucai par aktīvu
darbību keramikas darbnīcas
un ekskursiju vadīšanā, skolas
padomes locekļiem Kristīnei
Ceļmillerei, Lainei Orbidānei.
Īpašs paldies Ozolnieku novada
domes projektu vadītājai Lienei
Krasovskai un projekta iniciatorei Mārai Pūrei par sadarbību un atbalstu mūsu pirmajā
Erasmus+ projektā. Šis projekts
mums bija jauna pieredze, kas
ļāva darboties Eiropas mērogā.
Paveiktais ir devis iedvesmu un
pārliecību, ka neliela skola spēj
iet laikam līdzi un realizēt vērienīgus projektus.”
Vairāk informācijas par projektu var uzzināt projekta mājaslapā -https://proartprojet.
wixsite.com/proartproject, par
Erasmus+ programmu - Valsts
izglītības attīstības aģentūras
mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.
Solvita Cukere,
sadarbībā ar Andu Silgaili, Erasmus+ programmas projekta „Promoting Art" koordinatori Latvijā

Puķu Fejas uzbur „Svētkus dziesmiņai”

10. jūnija vakarā Ozolnieku
Tautas nama zāli pieskandināja 2 līdz 10 gadu vecu un
apdāvinātu bērnu balstiņas.
Vecākus, vecvecākus un ikgadējā koncerta apmeklētājus priecēja Bērnu muzikālā
teātra „Nianse” sezonas
noslēguma mazo solistu
koncerts ”Svētki dziesmiņai”.
Pedagoģe Ingūna Lipska priecīgi stāsta: ”Nianse” svētkus
arvien svin krāsaini un skanīgi.
Bet šoreiz svinam neparas-

ti, līdzīgi kā „X FAKTORĀ” - ar
zinošas žūrijas komentāriem
un atdotajām balsīm. Bet par
pasākumu krāšņumu un pasakainu un rotaļīgu gaisotni
rūpējās „Puķu Fejas”. Viņas
pasākuma dalībniekiem vakara
gaitā uzbūra dažādus patīkamus pārsteigumus - dažādus
trikus, izmantojot sauso ledu,
zaļu brīnumkokteili un gardas
konfektes. Sezonu noslēdzot,
visiem dalībniekiem dāvājām
Pateicības rakstus un skais-

tas draudzības rokassprādzes.
Tagad visi dosimies izbaudīt
vasariņu un pie mēģinājumiem
atgriezīsimies rudenī.”
Koncertā priecēja bērnu atraktivitāte, radošums un dzīvesprieks, dziedot un nepiespiesti
dejojot uz lielās skatuves.
Izskanēja dziesmas dažādās
valodās par bērnu sapņiem,
ziediem, dažādās bērnības norisēm. Pasākumā, līdzīgi kā bērnu dziedātās dziesmas vārdos,
ikviens guva mazliet tīra prieka,
mazliet saules un mazliet laimes.
Dziedošo bērnu vecāki ar krāšņu ziedu klēpi pateicās vokālajai pedagoģei Ingūnai Lipskai
- Pētersonei par ilggadējo ieguldījumu bērnu muzikālo spēju attīstībā Ozolnieku novadā.
Solvita Cukere
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trēts Nodarbinātības valsts
aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks.
No 2. līdz 6. aprīlim Vīnē
(Austrijā) notika studiju vizīte, kurā Austrijas jaunatnes
jomā strādājošie dalījās savā
pieredzē ar īstenotajiem projektiem un iniciatīvām, kā arī
administratīvajām institūcijām jaunatnes un sociālā
darba jomā, strādājot ar jauniešiem NEET.
Dalībnieki bija no dažādām
Eiropas valstīm – Portugāles,
Lielbritānijas, Īrijas, Čehijas,
Igaunijas, Rumānijas. Dalībnieki bija gan Nevalstisko organizāciju pārstāvji, gan politikas veidotāji pašvaldībās,
bet vienojošais elements
bija esošais darbs ar NEET
jauniešiem.
Četru dienu vizītē bija iespēja apmeklēt dažāda veida jauniešu centrus Vīnē
un Grācā, darboties mācību
grupās, tikties ar pašvaldī-

Pavadīsim krāsainu vasaras
brīvlaiku!
Vasaru iekrāsojoši pasākumi novada jauniešiem sāksies jūlijā, nesteidzīgi izbaudot aktivitātes svaigā gaisā.
Plānotas ir gan sporta, gan
atpūtas aktivitātes un izglītojošas lekcijas.
Jauniešu dome šovasar organizēs aizraujošas Foto orientēšanās sacensības, BBQ ballīti,
LASERTAG sacensības, kā arī
Ozolnieku novada svētkos 20. jūlijā sagaidīs visus jauniešus ar patīkamiem pārsteigumiem, bet vasaras beigās jau
otro gadu pēc kārtas svinēsim
Ozolnieku novada Jauniešu
dienu.
Tas vēl nav viss, jo šovasar plānojam arī izglītojošas lekcijas
par jauniešus interesējošām
tēmām, kā arī brīvdabas kino
vakaru.
Tiks izsludināts konkurss, kur

jauniešiem būs iespēja realizēt savu vēlamo pasākumu.
Jauniešiem konkursam būs jāiesūta idejas un labākā no tām
saņems pašvaldības finansējumu idejas realizēšanai.
Jūlijā Ānes Jauniešu centrā
tiks veikti remontdarbi, tāpēc
centrs apmeklētājiem būs
slēgts. Tomēr Ānes jauniešu
centra apkārtnē notiks dažādas sporta spēles un citas aktivitātes, piemēram, Ānes ciema
Sporta spēles un Jāņu vainagu
pīšana.
Visa jauniešus interesējoša
informācija ir pieejama facebook.com/ozojauniesi. Šobrīd strādājam arī pie informācijas papildināšanas Ozolnieku
novada mājas lapā. Sekojiet
mums un tiksimies pasākumos!
Milana Pivovara, Jaunatnes lietu
nodaļas vadītāja

Ānes JIC plāni vasarai

Jūnijā rīkojām talku, lai kopīgi
atbrīvotu Ānes Jauniešu iniciatīvu centra telpas no mēbelēm,
lai meistari varētu atjaunot
parketa segumu. Šovasar plānojam atjaunot arī spēļu un
inventāra bāzi.
Jūnija nogalē piedalījāmies ielīgošanas pasākumā pie Ānes
kultūras nama, kur ikvienam
palīdzējām izgatavot pašam
savu Jāņu vainagu.
Jūlijā jauniešiem piedāvāsim
dažādas sporta aktivitātes
Ānes sporta laukumā - volejbolu, futbolu un strītbolu.
Augusts mums būs darbīgs, jo
iekārtosim centra telpas un arī

cītīgi strādāsim pie Vasaras
sporta spēļu pasākuma, kurš
norisināsies 24. augustā, Ānes
sporta laukumā. Pasākumā
ikviens apmeklētājs varēs pārbaudīt savus spēkus netradicionālo sporta spēļu stafetē,
futbola un basketbola spēlēs.
Būs arī vēl citi pārsteigumi.
Ar nepacietību gaidīsim septembri, lai varētu Ānes ciema
bērniem un jauniešiem piedāvāt kvalitatīvas un lietderīgas
brīvā laika pavadīšanas iespējas. Lai mums kopā jauka šī
vasara!
Mārīte Vasele,
Ānes JIC vadītāja

bu pārstāvjiem un diskutēt
par esošo atbalsta sistēmu
Austrijā, iegūstot jaunus
starptautiskus sadarbības
partnerus.
Austrijā ļoti mērķtiecīgi tiek
veidota atbalsta sistēma
jauniešiem.
Preventīvais
darbs tiek veikts jau obligātās izglītības ieguves procesā. Arvien biežāk atbalsta un
sociālā darba funkcijas tiek
nodotas nevalstisko organizāciju pārziņā. Jauniešiem
ir plašas iespējas kā attīstīt
sevi, iegūt atbalstu mācību
un darba ietvaros, kā arī lietderīgi pavadīt brīvo laiku.
Vizīte veicināja plašāka redzesloka veidošanos, jaunu
ideju ģenerēšanu un iegūtā
pieredze bagātināja dalībniekus.
Sanda Apsīte,
Sociāla dienesta vadītājas
vietniece

Teteles pamatskolā lolo atrasto pūcēnu

Parkā pie Teteles pamatskolas
8. maijā 5. un 7. klases skolēni atrada no ligzdas izmestu
pūcēnu, kuru bija aplenkušas
un knāba vārnas. Skolēni uzreiz pasauca sporta skolotāju
Rimantu Štopi, kurš aptuveni
mēnesi veco pūču mazulīti ietina sporta jakā un atnesa uz
skolu.

Skolēni bija uztraukušies un
jautāja pedagogiem, ko ar
pūcēnu tālāk darīsim. Skolas
vadība zvanīja Jelgavas VET
klīnikai, Rīgas ZOO dārzam un
putnu patversmei, kur speciālisti ieteica mazo putnēnu
ielikt atpakaļ koka dobumā,
ligzdā. Uzreiz sākās ligzdas
meklējumi skolas parkā, un 5
minūšu laikā skolēni pūcēna
ligzdu atrada veca koka dobumā. Nākamajā dienā pūcēns
atkal bija izmests no ligzdas,
kur bija arī vēl citi pūcēni.
Tad rūpes par mazo, pūkaino ciemiņu uzņēmās skolas
remontstrādnieks
Leonīds
Graudumnieks ar dzīvesbiedri
Ingunu, kuriem pašu bērnībā
bija pieredze putnēnu glāb-

šanā un barošanā. Pedagogi
atzinīgi novērtēja, ka bērni ir
iejūtīgi un vēlas rūpēties par
nelaimē nonākušo dzīvu radību.
Pūcēns ir plēsējs - ēd malto
un svaigu gaļu, vistu aknas.
Ielikām putnu kastē, kur viņš
pa dienu guļ, bet naktīs ir nomodā. Vakarā pūcēnu iznesam
laukā un uzliekam koka zarā,
vai uz pleca. Prom viņš nelido. Sēž, vēro un uzmana savu
saimnieci Ingunu.
Viņa smejas: ”Bērni izauguši,
mazbērnu vēl nav. Tā nu mēs
ar vīru tagad auklējamies ar
pūcēnu. Viņam patīk sēdēt
puķēs un vērot, kas notiek
visapkārt. Esam ievērojuši,
ka strazdiem un vārnām viņš
nepatīk. Pucēns pīkst un mācās lidot, bet uz kaimiņu kaķi
nereaģē.”
Arī mūsu sarunā pūcēns piedalās – gudri skatās, visu vēro,
galva grozās uz visām pusēm,
kāri ņem un norij gaļas gabaliņus, bet pēc tam saldi iemieg.
Šis nav pirmais skolēnu piedzīvojums ar dzīvnieku mazuļiem,
Pirms 2 gadiem skolēni auklēja
arī 6 mazus ezīšus, kuriem bija
gājusi bojā mamma. Pie skolas
saimniekiem kādu laiku audzis
arī vāverēns.
Teteles pamatskolas lielā saime saprot, ka atrastais pūcēns
būs jānodod dzīvei piemērotā
vidē un vēlas putnēnu nogādāt ZOO dārzā vai dabas parkā.
Skolēni saprot: ”Pūcēns šajā
brīdī vēl nevar izdzīvot dabā.

Viņa nespēj vēl ķert peles un
sevi apgādāt. Dabā mamma
piebaro šos pūču bērnus vēl
mēnešus divus, varbūt pat trīs,
un tad tās kļūst par labiem lidotājiem un peļu ķērājiem.”
Solvita Cukere
Latvijas Ornitoloģijas
biedrība komentē radušos
situāciju:
Pūču un citu putnu mazuļu
nešana mājās nav atbalstāma.
Pūču mazuļi nereti atstāj ligzdu, vēl nemācēdami lidot, taču,
tiem ir spēcīgas kājas un knābis,
tāpēc tie var paši saviem spēkiem uzrāpties atpakaļ kokā. Arī
pieaugušie putni uzturas tuvumā un mazuļus pieskata. Tādēļ
šādās situācijās, kad sastapts
pūču mazulis, vislabāk doties
prom no konkrētās vietas, ļaujot
pūcēm pašām tikt galā. Ja šķiet,
ka mazulim draud briesmas
(tas atrodas uz ceļa, tam uzbrūk
vārnas utt.), to var pārvietot
nelielā attālumā, piemēram,
iesēdinot kādā kokā vai krūmā,
kur tas ir paslēpts. Vecāki ar to
sasauksies un atradīs.
Latvijā ar likumu aizliegts mājās turēt savvaļas dzīvniekus
un arī Zoodārzs nevar pieņemt
visus putnu mazuļus, ko cilvēki
paņēmuši no dabas. Mēs aicinām iepazīties ar informāciju,
ko darīt un ko nedarīt putnu
labā: https://ej.uz/putnumazuli.
Agnis Bušs,
Latvijas Ornitoloģijas biedrība

OZOLNIEKU AVĪZE / JAUNIEŠU AKTIVITĀTES

Eiropas Savienībā (ES)
viens no aktuālajiem jautājumiem ir jauniešu nodarbinātība. Ekonomiskā
krīze palielināja jauniešu
bezdarbu un ES ir izvirzījusi uzdevumu dalībvalstīm
- veicināt jauniešu kompetenču prasmju attīstīšanu,
darba spēju uzlabošanu,
lai, pēc iespējas veiksmīgāk, jaunieši spētu socializēties un būt aktīvi darba
ņēmēji un vēlāk arī darba
devēji.
Latvijā kopš 2014. gada septembrim līdz 2020. gada
decembrim tiek īstenots
projekts “PROTI un DARI”,
kā ietvaros NEET jauniešiem
tiek piedāvāts izstrādāt individuālu atbalsta programmu,
izvērtējot viņa vēlmes, spējas un potenciālo nākotnes
nodarbi. NEET jaunietis - no
15 līdz 29 gadiem (ieskaitot),
kurš nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģis-
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Aizvadīti krāšņi un emocionāli izlaidumi novada skolās

Daudzās
novadnieku
ģimenēs jūnijs šogad
atnācis ar priecīgu satraukumu, jo tika kārtoti
dažādi
pārbaudījumi,
gādāti svētku tērpi un
gaidīta īpaša svētku diena - skolas izlaidums.
Cerībās un uztraukumos
pagājis eksāmenu laiks,

sapnis par izglītības turpināšanu. Šogad apliecību
par pamatizglītības iegūšanu saņēma Salgales
pamatskolā - 8, Garozas
pamatskolā - 17, Teteles
pamatskolā - 18 un Ozolnieku vidusskolā - 37 absolventi, bet Ozolnieku
vidusskolas 13 absolventi
saņēma atestātu par vidējās izglītības iegūšanu.
Novada skolās pirms daudziem gadiem, 1.septembrī,
savas skolas gaitas uzsāka
braši zēni un mazas meite-

Izlaidums Ozolnieku vidusskolas 9.klasēm

kas sniedzis novērtējumu pedagogu, jauniešu
un viņu vecāku kopīgajam darbam.
„Mērķtiecība, neatlaidība
un pacietība vainago ieguldīto darbu. Lai veidotu
nākotni, vajag sapni par to.
Dzīvē vajag sapņot lielus
sapņus un izvirzīt augstus

bet īpaši savu laiku un rūpes mums veltījuši klases
audzinātāji un vecāki, par
ko viņiem esam pateicīgi.”
Arī vecākiem izlaidums
ir īpašs - tie bērnos redz
savu spoguļattēlu, savu
sapņu piepildījumu. Daudzus gadus bērni bija viņu
saikne ar skolu, šodien
šis periods noslēdzies arī
viņiem. Tik daudz ir kopā

Izlaidums Teteles pamatskolas 9.a klasei

viem, radošiem un čakliem krāsots, justs un piedzīsavas dzīves veidotājiem. vots, tāpēc vecāki sirsnīgi
pateicas skolotājiem par
laiku un ieguldījumu viņu
bērnos.

gu bišu strops. Šodien, šie
brašie puiši un meitenes, ir
pašapzinīgi un droši, saņemot apliecību par izglītības
iegūšanu.
Vērojot novada jauniešus,
trāpīgs liekas pedagogu izteiktais salīdzinājums: Viņi
ir “spici”, asi un krāsaini.
Nu gluži kā zīmuļi! Lai cik
lieli un nopietni tie šķiet,
viņiem patīk arī “zīmēties”.

gadu izlaidumā absolventiem līdzi aiziet arī kāda
daļiņa no skolotāja. Skola
ir tā, kas ieliek dzīves prasmju pamatus un dot ceļa
maizi, kad jaunieši no tās
atvadās un dodas tālāk,
katrs savā dzīves ceļā.
Taču, aizverot dzimtā novada skolas durvis, pirms
doties iezīmēt savu ceļu
plašajā pasaulē, skolēni
atvadās, dziedot skolas
himnu, kuras vārdi aicina
atgriezties dzimtajā novadā un skolā.
Skolas devušas ceļamaizi
dzīvei un palaidušas savus
audzēkņus „lidojumā” pre-

Izlaidums Teteles pamatskolas 9.b klasei

nītes. Vēl tagad vecāku un Absolventu vidū ir arī labi Šajā svētku reizē pedagogi
pedagogu atmiņās ir viņu sportisti, mūziķi un aktīvi vēro savus audzēkņus un
nemitīgie „kāpēc”, drebošā rociņa plaukstā un lepni
paceltais deguntiņš. Skolu
absolventiem šķiet, ka vēl
vakar smagais gladiolu pušķis vilka uz leju roku, jaunā
soma bija visskaistākā, bet
skola - viens daudzbalsī-

Izlaidums Ozolnieku vidusskolas 12.klasēm

mērķus,” šie novēlējumi
skolu absolventiem izskanēja 14. un 15. jūnijā aizvadītajos Teteles, Garozas,
Salgales pamatskolu un
Ozolnieku vidusskolas 9.
klašu un Ozolnieku vidusskolas 12. klases izlaidumos. Un sapņi mūsu novada jauniešiem ir - lielāki,
mazāki, grūtāk vai vieglāk
piepildāmi, vispirms jau

Un tāpat kā zīmuļiem, viņu
galvenais uzdevums ir,
neatkarīgi no apstākļiem –
turpināt rakstīt un iekrāsot
savu dzīvi.”
Absolventiem skolu direktori novēlēja sākt savā dzīvē un personības attīstībā
jaunu izaugsmes posmu,
uzstādīt un arvien neatlaidīgi tiekties pēc lieliem
mērķiem, kā arī būt aktī-

tim jauniem dzīves izaicinājumiem, katram dāvājot
īpašas piemiņas veltes no
skolas un Ozolnieku novada. Lai gan jaunieši vairs
ikdienā nevērs savu skolu
durvis mācību nolūkos,
taču tajās vienmēr būsiet
gaidīti gan kā viesi, gan
kā jaunu atziņu nesēji un
varbūt arī kā jaunie pedagogi, un nākotnē arī bērnu
vecāki.
Visu novada skolu absolSalgales pamatskolas 9. klases izlaidums
ventiem novēlam, lai kurp
mācību olimpiāžu, konkur- klusi domā: „Jaunieši aiz- aizvestu dzīves ceļš, nesu un starptautisko projek- iet dzīvē. No dienas dienā, aizmirst savu dzimto vietu
tu dalībnieki. Izlaidumos no gada gadā kopā būts, un skolu!
priecēja skolu audzēkņu
dziedājumi, mūsdienu deju
priekšnesumi, kā arī pašu
absolventu
sagatavotie
emocionālie apsveikumi.
Absolventi ar labiem vārdiem un skaistiem ziediem
izlaidumos pateicās saviem vecākiem un pedagogiem: „Mēs esam sākuši
rakstīt savu dzīves stāstu
un savas izvēles izdarām Izlaidums Garozas pamatskolas 9. klasei
paši. Šo gadu laikā daudzi
Solvita Cukere
skolotāji ir atstājuši īpašu daudz strādāts un kopā
pieskārienu šajā stāstā, iets uz šo brīdi..” Katru

25. maijā krāšņi nosvinēts
izlaidums Ozolnieku Mūzikas skolā. Šogad apliecību
par profesionālās ievirzes
izglītības apguvi mūzikā
saņēma 8 skolas absolventi.
Muzikāli krāsains un maijpuķīšu smaržā tīts, izskanējis Ozolnieku Mūzikas
skolas izlaiduma audzēkņu
koncerts Tradicionāli tajā
savu prasmi solo muzicēšanā demonstrē visi izlaiduma
klases audzēkņi. Šogad apliecības par profesionālās
ievirzes izglītību saņēma

8 absolventi, kuri mācības
Mūzikas skolā bija uzsākuši laika posmā no 2011. līdz
2013. gadam – 2 trompetes
spēlē, 1 saksofona spēlē, 2
flautas spēlē, 1 sitaminstrumentu spēlē un 2 klavierspēlē.
Izlaiduma klases audzēkņus ar muzikāliem priekšnesumiem sveica Ozolnieku
Mūzikas skolas 1.klašu koris
un čella trio ansamblis, jo
šogad diemžēl neviens no
absolventiem nebeidza stīgu instrumentu nodaļu.
Absolventi improvizētā mu-

zikālā sveicienā pateicās
skolotājiem par ieguldīto
darbu muzikālajā izglītošanā, bet vecākiem par atbalstu, un uzmundrinājumu
sarežģītajā muzikālo spēju
attīstības ceļā.
”Mēs Jūs gaidīsim piedalīties Mūzikas skolas orķestrī
un ansambļos. Lai mīlestība
pret mūziku Jūs arvien pavada un palīdz dzīves ceļā!”
absolventiem sirsnīgi novēlēja Ozolnieku Mūzikas skolas direktore Edīte Brūniņa.
Solvita Cukere

Apbalvo 160 centīgākos
novada skolēnus

Mācību gada noslēgumā,
31. maijā jau ceturto gadu
pēc kārtas norisinājās
Ozolnieku novada centīgāko skolēnu, mācību
priekšmetu olimpiāžu, konkursu un sporta sacensību
uzvarētāju
godināšanas
pasākums. Mācību gada
noslēgumā tiek izvērtēts
skolēnu un pedagogu kopīgais veikums aizvadītā
mācību gada laikā, ka arī
novērtēts vecāku ieguldījums un atbalsts saviem
bērniem ikdienā.

Šogad 160 novada skolēni
saņēma Ozolnieku novada domes Atzinības rakstus. 100 no tiem par izcilību mācībās, bet pārējie
60 par dalību sportiskās
aktivitātēs.

Solvita Cukere

Skanīgas un daudzkrāsainas izjūtas Salgales MMS izlaidumā
savas apgūtās prasmes lieliski demonstrēja izlaiduma
koncerta daļā. Savukārt
viens no sitaminstrumentu
spēles audzēkņiem absolvēja 6 gadu apmācības programmu, bet vēl divi - 4 gadu
programmu. Par 4. gadu apmācības programmas apguvi apliecību saņēma arī viena pianiste. Savukārt abas
vizuāli plastiskās mākslas
absolventes, kuru 3 mēnešu
laikā tapušos diplomdarbus
ar apbrīnu aplūkoja visi izlaiduma viesi, savas prasmes
bija izkopušas 5 gadus.

Putnu un bērnu balsu pieskandināts, 27.maija novakarē aizritēja patīkamām
emocijām piepildīts Mūzikas

un mākslas skolas audzēkņu izlaidums Salgalē.
Šajā mācību gadā Salgales
Mūzikas un mākslas skolu

absolvēja astoņi audzēkņi.
Mūzikas programmā 8 gadu
klavierspēles apmācību beidza divas audzēknes, kuras

”Absolventi! Jūs šo gadu laikā esat bijuši kā pakļāvīgs
māls gudru vecāku un prasmīgu pedagogu rokās. Ceru,
ka Jums šodien pasniegtās
apliecības par profesionālās ievirzes izglītību, ir tikai
viens no prasmju un talantu izaugsmes posmiem, kas
turpināsies. Prieks, ka skolēni veidojas par apzinīgiem,
atbildīgiem un kulturāliem
mūzikas un mākslas pazinē-

jiem,” klātesošos sveica skolas direktore Anda Silgaile.
Izlaidumā izskanēja daudzbalsīgs paldies no absolventiem un viņu vecākiem
par pedagogu pacietību un
ieguldīto radošo darbu, par
piemiņu dāvājot skolai lielu,
skaistu, pašu rokām darinātu
pulksteni.
Izlaidumā muzicēja ne tikai
absolventi, bet klātesošos
priecēja arī audzēkņi - mūzikas konkursu dalībnieki, skolas koris un orķestris. Pasākuma noslēgumā vairākiem
audzēkņiem tika pasniegtas
arī šogad iedibinātās balvas
- ”Salgales MMS lepnuma”
nozīmes par īpašiem sasniegumiem konkursos un
festivālos šī mācību gada
laikā. Mūzikas novirziena
audzēkņi saņēma liecības,
bet mākslas novirziena audzēkņiem vēl priekšā dalība
plenērā.
Solvita Cukere

OZOLNIEKU AVĪZE / JAUNIEŠU AKTIVITĀTES

Skanīgs izlaidums Ozolnieku
Mūzikas skolā
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Salgales pamatskolā noslēgusies akreditācija

Mācību gada noslēgumā
notika akreditācija Ozolnieku novada Salgales
pamatskolā.
Pašvaldības pārstāvji piedalījās
sarunās ar akreditācijas
ekspertu komisiju, lai
abpusēji izzinātu un analizētu izglītības iestā-

des darbību un kvalitāti.
Vienlaikus akreditācijas
komisija vērtēja arī izglītības iestādes vadītājas
Irēnas Paulovičas profesionālo darbību. Šobrīd ir
saņemts ekspertu komisijas ziņojums un Izglītības
kvalitātes valsts dienesta
lēmums akreditēt Salgales pamatskolu.
Šajā mācību gadā kopējais
izglītojamo skaits ir 114, no

tiem pamatizglītības programmā - 61, speciālās pamatizglītības
programmā
izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem - 13 un vispārējās pirmsskolas izglītības
programmā – 40 audzēkņi.
Akreditācijas ekspertu komisija uzslavēja labvēlīgo mikroklimatu, un mācību stundu
kvalitāti. Augstu novērtēta
izglītības iestādes sadarbība
ar citām institūcijām.
Lai nodrošinātu mācību procesa saikni ar reālo dzīvi, pedagogi izmanto praktiskās
darbības metodes – stundas
ārā, mācību ekskursijas, pārgājienus, svētku svinēšanu,
talkas, pētījumu veikšanu,
eksperimentēšanu,
problēmuzdevumu risināšanu,
lomu spēles, projektus, darbu ar dabas materiāliem.
Iestāde mērķtiecīgi organizē,
sporta pasākumus un citus
ar mācību un audzināšanas
procesu saistītus pasākumus un projektus, veiksmīgi
sadarbojas ar uzņēmumiem
vai organizācijām, veicina
izglītojamo dalību mācību
priekšmetu olimpiādēs.
Izglītojamo mācību sasniegumi tiek apkopoti un analizēti divas reizes mācību
gadā – semestra un mācību
gada noslēgumā pedagoģis-

Skolēnus apbalvo ar ekskursiju

Noslēdzoties mācību gadam,
3. jūnijā Izglītības nodaļa
rīkoja ekskursiju mūsu novada pašvaldības izglītības
iestāžu izglītojamiem, kuri
uzrādījuši augstus mācību
sasniegumus, demonstrējuši
labu un teicamu uzvedību,
pierādījuši savu līdzdalību un
motivāciju piedalīties dažādās ārpusskolas aktivitātēs
novadā un plašākā mērogā.

Līgatne sagaidīja skolēnus ar
mežonīgu pārgājienu pa mežu
un upi 4 km garumā, kam sekoja gardas pusdienas un jogas
nodarbība. Izmantojot mūzikas instrumentus un pasaku,
bērniem bija iespēja izmēģināt
jogas elementus, lai iemācītos
pasargāt sevi no ikdienišķām
traumām, kas var rasties nemobila, ierobežota un stīva
ķermeņa dēļ, jo arī profesionāli

Lai pretendētu uz apbalvojumu, 3.- 6.klašu skolēniem ar
klases audzinātāja palīdzību
bija jāaizpilda pieteikuma forma. Ekskursijas mērķis bija darboties gan radoši, gan aktīvi.
Pēc komisijas izvērtējuma, ekskursijā uz Līgatni varēja doties
33 skolēni.

sportisti iekļauj jogu savā treniņu grafikā. Ekskursijas noslēgumā bērni izbaudīja Tīklu parku.
4–7 m augstajos tīklu labirintos
varēja gan kārtīgi izdauzīties,
gan atlaisties un relaksēties.
Anna Sloka, Izglītības nodaļas
vadītājas vietniece

kās padomes sēdēs.
Izglītojamiem pastāvīgi tiek
nodrošināts individuālais atbalsts sekmīgai dalībai mācību olimpiādēs, sporta sacensībās, interešu izglītības
skatēs un konkursos.
Iestādes organizētie Valsts,
gadskārtu un tradīciju pasākumi veicina izglītojamo
lepnumu par Latvijas valsti,
stiprina piederību savai iestādei, pagastam, novadam.
Kā tradīciju pasākumus, kurus organizē 8. klases izglītojamie var minēt “Mācību

gada noslēgums”, 9. klases
pārraudzībā – “Pēdējais
zvans”, savukārt “Mārtiņdienas gadatirgū” un Lieldienu
pasākumā raksturīga visu
klašu pārstāvniecība. Mācību
gada izskaņā tiek pasniegts
“Superklases kauss” par sasniegumiem sekmēs, uzvedībā un sportā. Popularitāti
skolēnu vidū ir iemantojusi
erudīcijas spēle, mācību ekskursijas un kross “Emburgas
aplis”.
Akreditācijas laikā sarunās
ar izglītojamajiem konsta-

tēts, ka liela nozīme pasākumu organizēšanā ir Skolēnu
domei, kas savā rīcībā ir ļoti
aktīva. Kopības sajūta tiek
aktualizēta tradicionālajos
pasākumos, kur piedalās arī
pirmsskolas izglītojamie.
Akreditācijā izkristalizējās
izglītības iestādes nākotnes
attīstības vīzija un veicamie
darbi skolas turpmākajai
virzībai, saskaņā ar akreditācijas komisijas izteiktajiem
priekšlikumiem.
Raksts tapis sadarbībā
ar Jeļenu Žoidi, Izglītības
nodaļas vadītāju

Salgales pamatskolā skolēnus
iesaista ārpusskolas aktivitātēs

Publicēts jauns Skolu indekss, kas balstīts nevis
uz olimpiāžu vai eksāmenu
rezultātiem, bet uz skolēnu
iesaistīšanu ārpusskolu aktivitātēs. Ziemeļvalstīs lielākā
biznesa IT kompānija „Visma” ir publicējusi Latvijas
vispārizglītojošo Skolu indeksu, kas veidots, balstoties
uz skolēnu dalību starptautiskajā informātikas un algoritmiskās domāšanas konkursā Bebr[a]s 5. - 12. klasei.
Rezultāti liecina, ka reģionu
skolas, tostarp arī Salgales
pamatskola, ir aktīvākas un iekļaujošākas skolēnu iesaistīšanā ārpusskolu aktivitātēs - no
481 skolām, kas piedalījās konkursā, 80% bija no reģioniem.
Jāatzīmē, ka sadalījums starp
meitenēm un puišiem konkursā ir ļoti līdzīgs visās vecuma
grupās.
"Izvēloties skolu savam bērnam, vecākiem ir iespēja vadīties pēc citu ieteikumiem,
skolas rezultātiem olimpiādēs
vai eksāmenos. Tie ir subjektīvi
rādītāji, kas var nedot skaidru
vīziju, vai skolēni skolā piedzīvo izaugsmi savās prasmēs

un zināšanās un vai skola veicina skolēna konkurētspēju pēc
skolas absolvēšanas. „Visma”
radītais Skolu indekss un skolu dalība citos konkursos būtu
vēl viens papildus kritērijs, kas
palīdzētu pamanīt skolas, kas
iegulda skolēnos vairāk nekā
standarta mācību process. Aicinām novērtēt visu Skolu indeksā iekļuvušo skolu pūliņus
attīstot bērnos loģisko un algoritmisko domāšanu, kā arī skolu
dalību citās aktivitātēs ar skolotāju atbalstu. Tas būtu viens
solis objektīvākā skolu novērtējumā, kas būtu papildināms
ar visaptverošām aptaujām un
citiem papildu risinājumiem",
uzskata Iespējamā misija direktors Kārlis Kravis.
Salgales pamatskolas informātikas skolotāja Iluta Aleksīna:
”Skolas jāvērtē pēc pedagogu
individuāla darba ar visiem
skolēniem un jauniešu iesaistīšanas ārpusskolas konkursos.
Šajā mācību gadā starptautiskajā konkursā Bebr[a]s piedalījās gandrīz 3 miljoni skolēnu
no 56 valstīm un, tas ir viens no
lielākajiem konkursiem Eiropā
dalībnieku skaita ziņā. Latvijā

konkursu organizēja jau 3. reizi
un tajā piedalījās 17 574 skolēnu. Dalībniekiem nav nepieciešamas specifiskas priekšzināšanas, piedalīšanās tajā
palīdz noticēt savām spējām
un padziļināti apgūt informātiku. Konkursi no olimpiādēm un
līdzīgām sacensībām atšķiras
ar to, ka visiem ir vienlīdzīgas
iespējas piedalīties, izaicināt
sevi un atklāt savu spēju potenciālu, cik attīstīta ir loģiskā,
radošā vai matemātiskā domāšana.”
Latvijā no 744 skolām, konkursā piedalījās 481 skola jeb
65%. Skolu indeksā apkopots
saraksts ar 100 aktīvākajām
skolām un to, cik procenti no visiem skolēniem no skolas piedalījās. Konkursā piedalījās Salgales pamatskolas skolēni, kuri
apgūst datoriku un informātiku
no 5.-7. klasei. Konkursam noslēdzoties, Salgales pamatskola ir iekļauta 100 aktīvāko
Latvijas skolu sarakstā ar
41% skolēnu aktivitāti.

Raksts tapis sadarbībā ar Salgales
pamatskolu

Individuālajos sporta veidos airēšanas slaloma sportisti sevi
apliecinājuši ar augstiem rezultātiem vispārējās fiziskās sagatavotības sacensībās Liepājā.
Vieglatlētikā mūsu sportisti ir
piedalījušies reģionālajās sacensībās skriešanā. Patīkamos laika
apstākļos 10. maijā Ozolnieku
Sporta skolā notika izglītojamo
pārbaudes sacensības dažādās
disciplīnās, kas pulcēja 105 da-

Gada laikā OSS izglītojamie ir
piedalījušies dažāda līmeņa sacensībās un, vērtējot sasniegumus, noteikti jāizceļ florbolisti,
kuri Latvijas Bērnu un jauniešu
čempionātā florbolā puišiem
U-12 B grupā izcīnīja zelta medaļas.
Neatpaliek arī futbolistu divas
grupas, kuras Latvijas Futbola
federācijas Zemgales reģiona
telpu futbola čempionāta finālā
izcīnīja sudraba godalgas divās
vecuma grupās U-10 un U-12.
Jaunie volejbolisti arī piedalījās
Latvijas Volejbola federācijas organizētajās sacensībās “Ziemas
kausa izcīņa” un “Pavasara kausa izcīņa” zēniem U-12 grupā.

lībniekus. Galvenais sacensību
mērķis bija popularizēt sportisku
dzīvesveidu izglītojamo vidū,
sniegt iespēju izjust sacensību
garu un galvenais - noskaidrot
OSS audzēkņu sagatavotību
pirmā gada laikā. Plānots, ka
šādas sacensības notiks katra
mācību gada noslēgumā, lai
izglītojamie paši varētu redzēt
gan savu, gan savu komandas
biedru izaugsmi.
Kā “ Gada labākie treneri”, apbalvojumus saņēma Edgars
Janovičs (florbols) un Kārlis Trankalis (vieglatlētika).
2019. g. 1. janvārī OSS pārņēma Ozolnieku Sporta centra
funkcijas, kas saistās gan ar

stadiona, viesnīcas, sporta zāļu
izmantošanu un uzturēšanu.
Tie ir papildus pienākumi OSS
administrācijai, bet sniedz plašākas iespējas plānot treniņus
izglītojamajiem.
Organizējot treniņus, ir jāpiemin
sadarbība ar Ozolnieku vidusskolu, kur notiek treniņi volejbolā
un florbolā.
OSS izglītojamie ir veikuši valsts
apmaksātas padziļinātas profilaktiskās medicīniskās veselības
pārbaudes. Iegūtā informācija
par bērnu veselību ir ļoti nozīmīgs faktors, plānojot fiziskas
slodzes nākotnē.
Treniņu process turpināsies,
atbilstoši izstrādātajām programmām par sporta nometnēm
vasaras periodā, un tam sekos
gatavošanās 2019./2020. mācību gadam. Šobrīd tiek plānots,
ka notiks papildus izglītojamo
uzņemšana florbolā, vieglatlētikā un futbolā. Kā jaunums
noteikti būs vispārējās fiziskās
sagatavotības treniņi pašiem
jaunākajiem sportistiem 4-5.
g. v. bērniem interešu izglītības
programmā.
Šis gads ir biji ar daudziem pārbaudījumiem, bet pamats OSS
ir ielikts un jāturpina attīstīties.
OSS ir izstrādāts stilizēts logotips un apstiprināta sava himna. Sekot līdzi OSS aktivitātēm
un aktualitātēm var mājas lapā
www.ozolniekusportaskola.lv.
Kārlis Kalniņš,
Ozolnieku Sporta skolas direktors

Nodrošinot apmācību atbilstoši katra bērna attīstībai
Ozolnieku novada pirmsskolas
izglītības iestādē “Saulīte” ir pieejami logopēda, psihologa un
speciālā pedagoga diagnostikas
pakalpojumi. Izglītības iestādes
mērķi un uzdevumi ir daudz plašāki – palīdzēt ikvienam bērnam
un vecākiem, lai pēc iespējas āt-

ālajām vajadzībām.
Šobrīd Ozolnieku novadā ir iegādāts nepieciešamais aprīkojums, lai būtu iespējams veikt
Minhenes funkcionālās attīstības diagnostiku, katrā izglītības iestādē.
Atbildīgākie vecākie pie mums

rāk un profesionālāk novērtētu
ikviena bērna spējas, kas palīdzētu viņa tālākai attīstībai.
Vecāki, kuru bērniem ir attīstības
traucējumi, uz tiem bieži reaģē
novēloti. Ikdienas individuālajās sarunās aicinām vecākus
ieklausīties speciālistu viedoklī,
lai pēc iespējas ātrāk atrastu savam bērnam atbilstošu izglītības
programmu.
Lielu akcentu liekam uz to, kā
sasvstarpēji sadarbojas vecāks,
izglītības iestāde un iestādes
atbalsta speciālisti (logopēds,
psihologs, speciālais pedagogs),
kuru uzdevums ir sniegt individuālu atbalstu bērniem ar speci-

vēršas tad, kad viņu bērns ir
vecumā līdz trīs gadiem. Šobrīd
iestādē ir iespēja veikt testu
bērniem no 1,5-3 gadiem, pēc
Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metodes, kas
jau ļoti agrīnā vecumā spēj noteikt bērna attīstību tādās jomās
kā staigāšanas prasmes, roku
veiklība, uztveres attīstība, runas
attīstība, valodas sapratne, sociālās prasmes un patstāvības
attīstība.
Šī diagnostikas metode ļauj noteikt, kādam vecumam atbilst
bērna prasmes šajās jomās.
Balstoties uz diagnostikā iegūtajiem rezultātiem, vecākiem

tiek sniegts bērna attīstības
raksturojums un, nepieciešamības gadījumā, arī ieteikumi, kā
veicināt noteiktu bērna prasmju
attīstību.
Kā notiek diagnostika?
Diagnostikas laikā telpā atrodas
kāds no vecākiem, bērns un testa veicējs. Bērnam rotaļu veidā
tiek piedāvāts veikt vienkāršus,
vecumam atbilstošus uzdevumus, tiek novērota bērna uzvedība un attīstība, kā arī pieaugušajam tiek uzdoti dažādi jautājumi
par bērna attīstību. Pēc diagnostikas veikšanas iegūtie rezultāti
tiek apkopoti, lai sagatavotu
rezultātu kopsavilkumu un ieteikumus vecākiem, kuri pēc tam ar
vecāku tiek pārrunāti.
Kopumā diagnostikas veikšanai
un rezultātu pārrunāšanai nepieciešamais laiks ir ~ 1,5 stundas (50-60 min diagnostika un
20-30 min rezultātu pārrunāšana).
Ozolnieku novada pirmsskolas
izglītības iestādes “Saulīte” kolektīvs ik dienu strādā pie tā, lai
ikviena bērna attīstība notiktu
atbilstoši viņa spējām, jo tikai
tad bērns ikdienā būs zinātkārs,
radošs un dzīvespriecīgs, bērns,
kurš dzīvo veselīgi un aktīvi, darbojas un mācās ieinteresēti un ar
prieku.
Inese Jumīte,
PII “Saulīte” vadītāja

Ozolnieku Mūzikas skolā
vērtē mācību gadā paveikto
„Mūzikai nenoliedzami ir pozitīva ietekme uz cilvēka attīstību, jo spēlējot jebkuru mūzikas instrumentu, tiek attīstīts
gribasspēks un disciplinētība,
saskarsmes iemaņas un prasme darboties komandā. Mūzikas nodarbības attīsta bērna matemātisko domāšanu
un veicina valodas attīstību.
Frāzes un teikumi, komati un
punkti, jautājumi un izsaukumi ir gan mūzikā, gan valodā.
Spēlējošie un dziedošie runā
un raksta labāk, vieglāk spēj
atcerēties svešvalodas, ātrāk apgūst gramatiku. Bērni

Ozolnieku Mūzikas skolas
džeza orķestris guvis panākumus 3 konkursos, no
tiem II vieta X Starptautiskajā konkursā “Pavasario trimitai 2019” Lietuvas
pilsētā Plunģē. Čellu trio
izcīnījis I vietu konkursā
“Rīgas stīgas” un II vietu
konkursā “XX gadsimta
klasika”. Tāpat lepojamies
ar 12 jauno solistu - pianistu, vijolnieku, trompetistu, čellistu, flautistu un
sitaminstrumentālistu
godalgotajām vietām dažāda līmeņa konkursos.

attīsta domāšanu, atceroties
skaņdarbu no galvas, nospēlējot pareizo taustiņu, manipulējot ar abstraktām skaņu
zīmēm. Skaņdarbā, tāpat kā
matemātikas pierādījumā nav
iespējams neko ne pielikt, ne
atņemt. Mūzikas nodarbības
palīdz attīstīt spēju orientēties
vairākos vienlaicīgi notiekošos procesos. Spēlējot mūziķi
vienlaicīgi dara vairākas lietas,
atceras pagājušo, domā par
nākošo un kontrolē pašlaik
notiekošo. Mūzika plūst laikā
un, to nav iespējams pārtraukt, apturēt, atpūsties un
uzelpot,” uzskata Ozolnieku
Mūzikas skolas direktore Edīte
Brūniņa.
Ozolnieku Mūzikas skolā priecājas par ikvienu bērnu un
pieaugušo, kurš apgūst šīs
nenovērtējamās
prasmes.
Aizvadītais mācību gads ir
bijis ražens gan ikdienas mācību darbā, gan ar dalību dažādos pasākumos. Ozolnieku Mūzikas skolas audzēkņi
2018./2019. mācību gadā muzicējuši vairāk nekā 50 koncertos, konkursos un festivālos gan Latvijā, gan ārzemēs,
gan tepat - novada skolās un
pirmsskolas izglītības iestādēs.
Viens no skolas profesionālās kvalitātes rādītājiem ir
audzēkņu dalība konkursos.
Pagājušajā mācību gadā
gūtas godalgotas vietas 15
dažāda mēroga konkursos.

Ozolnieku Mūzikas skolas
audzēkņi godam aizvadījuši arī Valsts konkursu
Pūšaminstrumentu
un
Sitaminstrumentu spēlē,
kas ir viens no skolas profesionālās un pedagogu
meistarības
kritērijiem,
vērtējot izglītības kvalitāti.
Valsts konkursa II kārtā iegūtas 6 godalgotas vietas
un III kārtā – Finālā - viena
III vieta.
Edīte Brūniņa gandarīta par
paveikto: ”Uzskatu, ka tas
ir ļoti labs rādītājs nelielajai
Ozolnieku Mūzikas skolai. Tāpat priecē skolas absolventu
tālākās muzikālās gaitas,
gan spēlējot skolas orķestrī,
gan dziedot jauniešu kamerkorī. Labus rezultātus gan
konkursos, gan ikdienas darbā iespējams kaldināt tikai
savstarpējā sadarbībā, tādēļ
vēlos pateikties skolotājiem
par radošumu, entuziasmu
un ieguldīto darbu, vecākiem
par atbalstu un iedvesmu,
bērniem par brīnišķīgo atmosfēru, kura tiek radīta
skolā, par draudzību un vēlmi uzzināt, izprast un muzicēt. Ozolnieku Mūzikas skola
lepojas ar jums visiem!”

Raksts tapis sadarbībā
ar Ozolnieku Mūzikas skolu

OZOLNIEKU AVĪZE / IZGLĪTĪBA

Ozolnieku Sporta skolā vērtē pirmo mācību gadu

2018. gada 3. septembrī Ozolnieku Sporta skolā (OSS) tika
uzsākta piecu profesionālās
ievirzes izglītības programmu
īstenošana. Kopumā mācību
gada laikā OSS tika uzņemti 211 izglītojamie. Visvairāk
sportisti reģistrēti florbolā 75 un vieglatlētikā - 44, kam
seko futbols – 37 un volejbols
– 37, kā arī airēšanas slaloms
ar 18 sportistiem.
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Novadniece izveido savu kosmētikas produktu līniju
13. jūnijā novada uzņēmēju
pieredzes apmaiņas brauciena ietvaros viesojāmies
pie jaunās uzņēmējas Ances
Dandenas, kura pēc izglītības
ir ķīmiķe un jau 11 gadus Ozolnieku novadu sauc par savām
mājām.
Kā uzsākāt uzņēmējdarbību
un īsumā - interesantākais uzņēmuma tapšanā?
Esmu Green Wing produktu līnijas veidotāja, kura dzīvo, balstoties uz savu iekšējo pārliecību.
Atveseļoties un atjaunoties var
tikai dabā, tāpēc ikdienas steigā es cenšos saglabāt saikni ar
dabu - rušinos dārzā, vācu ārstniecības augus, dodos pastaigās
vai peldos ezerā. Ķīmiķes izglītība un iepriekšējā darba pieredze
ar kosmētiskiem produktiem
man palīdzēja pieņemt lēmumu
uzsākt savu uzņēmējdarbību
- veidot pilnīgi dabiskus produktus, kuros ikviens var sajust
katra atsevišķā auga spēku un
aromātu. Ziedūdeņi, kā tautā saprotamā valodā es nosaucu hidrolātu un destilātu, tiek gatavoti
no dažādiem ziediem, lapām un
augļiem. Tie smaržo pēc vasaras
un satur visas sastāvā esošo
augu vērtīgās vielas, ir piemēroti
lietošanai skaistumkopšanā un
medicīnā.
Pastāstiet par savu uzņēmumu un kādi ir nozares un jūsu
uzņēmuma izaicinājumi?
Es labprāt dalos zināšanās un
pieredzē. Gadsimtiem krātās
zināšanas par augu ziedūdeņu
dziednieciskajām īpašībām palīdz mums šodien pielietot tos
visdažādākajos veidos - sejas
kopšanai kā tonikus, ādas slimību
profilaksei un ārstēšanai, inhalācijām un kompresēm, ķermeņa
atsvaidzināšanai. Ziedūdeņus

var izmantot kā sastāvdaļu
citiem kosmētiskajiem produktiem, gaisa atsvaidzināšanai
mājās vai pirtī, veļas gludināšanai, kā arī mājdzīvnieku aprūpē.
Bioloģiskas izcelsmes ziedūdeņus var lietot arī iekšķīgi, lai harmonizētu organisma funkcijas
un dziedinātu dažādas slimības

maigā un saudzīgā veidā. Manis izveidotie produkti ir dabīga
kosmētika, ziedūdeņi, destilāti,
pirts un masāžas produkti un
eļļas. Taču jāatzīst, ka šajā jomā
tirgus ir piesātināts, daudzi šobrīd mēģina darboties ar augiem un tā nopelnīt. Tāpēc man
ir svarīgi izglītot cilvēkus, lai viņi
orientētos produktos, pievērstu
uzmanību to sastāvam, izcelsmei, sertifikācijai un derīguma
termiņam. Protams, liels darbs,
laiks un finanses ir ieguldītas
produktiem piemērota dizaina,
iepakojuma un noformējuma
izvēlē, mājas lapas www.ziedudens.lv izveidē un uzturēšanā.
Nepārtraukti ir jāmeklē jauni
sadarbības partneri un jauni
tirgi.
Kāpēc uzsākāt darbību tieši
Ozolnieku novadā / saikne ar
Ozolnieku novadu?
Ir apritējis pirmais gads, kopš
VID esmu reģistrējusies kā paš-

PIEEJAMS ATBALSTS
JAUNAJIEM LAUKSAIMNIEKIEM
Maija nogalē ir uzsākta pieteikšanās atbalstam
jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības
uzsākšanai.
Pasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku
iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā
un nodrošināt darbaspēka atjaunošanos un paaudžu nomaiņu lauksaimniecības sektorā, atbalstot
gados jaunus cilvēkus, kas saimniecības vadītāja
statusā pirmo reizi dibina ekonomiski dzīvotspējīgu
saimniecību, lai ražotu lauksaimniecības produkciju
vai savā īpašumā pārņemtu esošu saimniecību.
Atbalsta veids - vienreizējs maksājums jaundibināta vai pārņemta lauksaimniecības uzņēmuma dibināšanai un attīstībai, saskaņā ar iesniegto darījuma
darbības plānu.
Vairāk informācijas: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/
Raksts tapis sadarbībā ar
Lauku atbalsta dienestu

nodarbinātā persona, kura dzīvo un strādā Ozolnieku novadā.
Pirms tam man bija pieredze
vairākos uzņēmumos, kas nodarbojas ar kosmētisko produktu ražošanu, un es darbojos
Biznesa inkubatorā Jelgavā.
Vārdus hidrolāts un destilāts
klienti nesaprot, tāpēc visai pro-

dukcijai devu nosaukumu –ziedūdeņi. Izejmateriāli maniem
produktiem nāk no sertificētas
BIO saimniecības. Pirmajā darbības gada laikā ir izkristalizējušies 6 populārākie produkti,
taču arvien eksperimentēju un
strādāju pie jaunu produktu
izveides. Ir izveidojusies sadarbība ar Jelgavas biznesa
inkubatoru, Lauku Partnerību
”Lielupe”, skaistumkopšanas
saloniem un partneriem, kuri
ziedūdeņus izmanto savu produktu ražošanā. Šobrīd esmu
bērna kopšanas atvaļinājumā
un vēlos savu uzņēmējdarbību
attīstīt tā, lai vairs neatgrieztos
algotā darbā. Gada laikā ir tapuši 10 jauni produkti. Tuvākajā
nākotnē LEADER sadarbības
projekta ietvaros es vēlētos
iepirkt iekārtas, lai izstrādātu
jaunus kosmētikas produktus.

CIENĪJAMO
OZOLNIEKU NOVADA
UZŅĒMĒJ!
Uzsākam rakstu sēriju “UZŅĒMĒJI OZOLNIEKOS”,
kurā stāstīsim par novada jaunajiem un jau pieredzējušajiem uzņēmējiem.
Aicinām Jūs ar savu līdzdalību atbalstīt ”Ozolnieku Avīzes” jaunās sadaļas tapšanu, iesūtot informāciju par
savu uzņēmumu vai uzņēmējdarbību. Jaunās rubrikas
mērķis ir atbalstīt novada uzņēmīgos iedzīvotājus, pastāstot plašāk par uzņēmējdarbības vides dažādību un
informējot par novadā pieejamajām iespējām.
Lai piedalītos rubrikas “UZŅĒMĒJI OZOLNIEKOS”
tapšanā un pastāstītu par savu nodarbošanos plašāk, sūtiet uz e-pastu: avize@ozolnieki.lv atbildes
uz sekojošiem jautājumiem:
1. Kā uzsākāt uzņēmējdarbību un kādi īsumā ir interesantākie fakti uzņēmuma vēsturē?
2. Pastāstiet par sava uzņēmumu kopumā, kādi ir
nozares un jūsu uzņēmuma izaicinājumi?
3. Kāpēc uzsākāt darbību tieši Ozolnieku novadā
un kāda ir saikne ar novadu? Kā vērtējat sadarbību ar pašvaldību? Ko novēlētu citiem Ozolnieku novada uzņēmējiem?
Aprakstam (kas nepārsniedz 2500 rakstu zīmes) lūgums pievienot 2-3 fotogrāfijas, kas atspoguļo jūsu uzņēmējdarbību.
Lūgums norādīt uzņēmuma nosaukumu, darbības veidu un
kontaktus, lai varam ar Jums sazināties. Sīkāka informācija pa
tālr. 29448482.
Iesniegtie pieteikumi tiks izskatīti un publikācijas veidotas,
ievērojot to iesniegšanas secību.

Solvita Cukere, sadarbībā ar Ozolnieku Uzņēmēju biedrību

NVA organizē un finansē darba devējiem
vajadzīgo speciālistu apmācību

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) pēc darba devēju
pieprasījuma sagatavo uzņēmumiem nepieciešamos
speciālistus, organizējot un
finansējot
bezdarbnieku
apmācību jebkurā licencētā profesionālās pilnveides,
profesionālās tālākizglītības
vai neformālās izglītības
programmā.
Ja darba devējam vajadzīgie
speciālisti jāapmāca tādās
profesijās, kuru nav NVA piedāvājumā, tiek izsludināta apmācību īstenotāju pieteikšanās nepieciešamās apmācību
programmas īstenošanai. Ja
darba devējam nepieciešami darbinieki, kuru apmācībai jāizstrādā jauna izglītības
programma, izglītības iestāde
sadarbībā ar darba devēju var
izstrādāt jaunu izglītības programmu konkrētā uzņēmuma

prasībām atbilstošu speciālistu sagatavošanai.
Lai darba devējs būtu pārliecināts par izvēlēto kandidātu
atbilstību uzņēmuma vajadzībām, pirms apmācību sākuma
darba devējs piedalās atlasē
un izvēlas piemērotākos kandidātus. Pēc apmācāmo bezdarbnieku atlases NVA slēdz
ar darba devēju līgumu, kurā
tiek noteikti pušu pienākumi,
tiesības, atbildība un līguma
izpildes kārtība.
Profesionālās tālākizglītības
programmas apguves laikā
darba devējs var piedāvāt
prakses vietas savā uzņēmumā, nodrošinot nākamo darbinieku sagatavošanu atbilstoši
konkrētā uzņēmuma specifikai. Pēc sekmīgas apmācības
pabeigšanas darba devējam
jāpieņem bezdarbnieks darbā un attiecīgajā profesijā jā-

nodarbina ne mazāk kā sešus
mēnešus.
Lai uzsāktu nepieciešamo
speciālistu apmācību, darba
devējam jāpiesakās tuvākajā
NVA filiālē dalībai pasākumā
“Bezdarbnieku apmācība pēc
darba devēja pieprasījuma”,
kas tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”
ietvaros.
Atgādinām, ka NVA darba
devējiem piedāvā arī iespēju
iesaistīties pasākumā "Apmācība pie darba devēja", tā
ir bezdarbnieka praktiskā apmācība, kas ilgst 6 mēnešus:
darba devējs pats sagatavo
sev vajadzīgo speciālistu, saņemot no NVA dotāciju.

Raksts tapis sadarbībā ar
NVA Jelgavas filiāli

Jūnijs 2019
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JAUNIEŠUS
AICINA UZ
PLUDMALES
VOLEJBOLU

Pieteikšanās: Raimonds Liniņš raimonds.linins@gmail.com,
tālr. 29294524 vai Mārtiņš Liniņš linins.oclimbazi@gmail.com,
tālr. 26626099.

VIII Latvijas jaunatnes olimpiādes sacensības triatlonā Ozolniekos
7. jūlijā no plkst.10:30 līdz 12:00
pie Ozolnieku ezera norisināsies
VIII Latvijas Jaunatnes olimpiādes
sacensības triatlonā (peldēšana-riteņbraukšana-skriešana).
SACENSĪBU DISCIPLĪNAS:
- 350 m peldēšana Ozolnieku ezerā;
- 10 km riteņbraukšana Eglaines
ielas posmā no veikala "Elvi" iebraucamā ceļa līdz Ozolnieku
stacijas dzelzceļa pārbrauktuvei;
- 2,5 km skriešana apkārt Ozolnieku
ezeram.

UZMANĪBU!!!
Sacensību laikā būs ierobežota Ozolnieku ezera pludmales pieejamība, savukārt no
plkst.10:30 līdz 11:10 plānots slēgt transporta kustību riteņbraukšanas etapa norises
vietā - Eglaines ielas posmā no veikala "Elvi" iebraucamā ceļa līdz Ozolnieku stacijas
dzelzceļa pārbrauktuvei
Kālis Trankalis, Veselīga dzīvesveida un sporta nodaļas vadītājs

Novadnieks Rihards Krūmiņš veiksmīgi
startē Latvijas čempionātā orientēšanās
sprinta stafetē
1.jūnijā Limbažos noskaidroti
2019. gada Latvijas čempioni
orientēšanās sprinta distancē
un sprinta stafetē. Pirmo reizi
karjerā elites grupās uzvaras
Līgai Valdmanei (ZVOC-VBSS)
un Uldim Upītim (OK Kāpa),
savukārt sprinta stafetē vēsturisks panākums OK Alnis
kluba jaunajiem talantiem Rihardam Krūmiņam, Endijam
Titomeram un Signei Sirmajai.
Starp uzvarētājiem jāatzīmē mūsu novadnieks, 18.
gadus vecais Ozolnieku vidusskolas sportists Rihards
Krūmiņš.
Latvijas čempionāts sprintā
šogad pulcēja ap 450 dalībnieku, kuri pirmajā sacensību
dienā sacentās Limbažu vecpilsētas ielās, savukārt sprinta stafete veda pa pilsētas
teritorijā esošām pļavām un
arī purvainām vietām. Abās
elites grupās šoreiz uz starta nestājās virkne iepriekšējo

gadu medaļnieku un Latvijas
izlases orientieristu. Tas pavēra
iespējas citiem dalībniekiem,
kuriem vēl līdz šim nebija izdevies izcīnīt medaļas visīsākajā
un ātrākajā orientēšanās distancē.
Sacensības organizēja Latvijas
Orientēšanās federācija sadarbībā ar SIA "O!Latvija" un orientēšanās klubu "ZVOC-VBSS".
Latvijas čempionāts orientēšanās sportā ir Latvijas Orientēšanās federācijas organizētu
orientēšanās sacensību sērija,
kurā tiek noskaidroti Latvijas
čempioni vairākās orientēšanās sporta disciplīnā.
Nākamās Latvijas čempionāta godalgas tiks sadalītas
septembra sākumā Krāslavas
pusē, kur norisināsies sacensības vidējā distancē un stafetē.
Raksts tapis sadarbībā ar Latvijas
orientēšanās federāciju

Salgales ”Priežkalnos” atklāts Latvijas čempionātu motosportā

Maija nogalē Ozolnieku
novada, Salgales pagasta
”Priežkalnu” trasē norisinājās Latvijas čempionāta pirmais posms, kas sacensību
trasē pulcēja 55 dalībniekus.

Par uzvarētāju spēcīgākajā
“A” klasē kļuva mūsu novadnieks Andris Grīnfelds (CEC
IS Racing, 7 p.), kurš tikai
dienu pirms pasākuma pieteica dalību sacensībās, no-

kārtojot federācijas licenci.
Pagājušā gada čempionam
Kristeram Einasam (Grobiņas MK, 36 p) 2.vieta, savukārt otram mūsu novadniekam Kasparam Vērniekam
(MT skola, 44 p.) 3.vieta.
Kopumā “A” klasē startēja
septiņi dalībnieki, radot cerību par spraigu sezonas turpinājumu, cīņā par Latvijas
čempionāta kopvērtējuma
punktiem.
Latvijas čempionāta 1.posma sacensību rezultāti:
A grupa
1. Andris Grīnfelds (CEC IS
Racing), 7 s.p.
2. Kristers Einass (Grobiņas
MK), 36 s.p.
3. Kaspars Vērnieks (MT
skola), 44 s.p.
B grupa
1. Artis Alksnis (Viking Trial),

35 s.p.
2. Rainers Pīrāgs (AGxtreme), 86 s.p.
C grupa
1. Thobias Shirak (Star Trial)
15 s.p.
2. Uģis Šalts (AGxtreme), 16
s.p.
3. Roberts Žilinskis (MT skola), 34 s.p.
D grupa
1. Guntis Vītoliņš (MT skola),
6 s.p.
2. Ketija Agarska (Agarska
TK), 15 s.p.
3. Tulle Kaino (Star Trial), 29
s.p.
Brīvā grupa
1. Toms Beinerts (LRK), 23
s.p.
2. Artūrs Irbe (appasaule),
31 s.p.
3. Kalvis Kušķis (Motosports
RT), 36 s.p.

Mini A grupa
1. Lote Kurpniece (LRK), 5 s.p.
2. Aleksander Malksoo (Panter MC), 7 s.p.
3.Dāvids Beinerts (LRK), 18
s.p.
Mini B grupa
1. Alberts Beinerts (LRK), 5
s.p.
2. Valters Seglenieks (Minimoto), 9 s.p.
3. Markuss Logins (Minimoto),
13 s.p.
Mini C grupa
1. Karlīna Kuļikova (Minimoto),
24 s.p.
2. Renārs Starcevs (Minimoto), 27 s.p.
3. Sofija Beinerte (LRK), 35
s.p.
Raksts tapis sadarbībā
ar Latvijas Motosporta
Federāciju

OZOLNIEKU AVĪZE / SPORTS

Atvērtās nodarbības pludmales volejbolā jauniešiem plānotas no
25. jūnija, otrdienās un ceturtdienās no plkst. 10.00-12.00
Ozolnieku Sporta skolas stadiona pludmales volejbola laukumos.
Volejbola nodarbības jauniešiem vadīs treneri Mārtiņš Liniņš un
Raimonds Liniņš.
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Ozolnieku Tautas namam – 80!
Ozolnieki nav bagāti ar vēsturiskām ēkām, kas būvētas pirms 1940.g. Tagadējā
Ozolnieku pagasta (agrākā
melioratoru pilsētciemata)
teritorijā ir palikušas divas
publiskās ēkas – vecā pamatskola (būvēta 1926.g.,
paplašināta
1935./36.m.
g.) un tagadējais Ozolnieku Tautas nams (atklāts
1939.g. kā Ozolnieku pagasta nams pašvaldības
vajadzībām). Skolas ēka
tika pārbūvēta PII ”Zīlīte” vajadzībām. Ozolnieku
tautas nams šobrīd ir visas
Ozolnieku kultūras dzīves
centrs, kurā šobrīd mājvietu
radusi arī Ozolnieku Mūzikas skola.
Ozolnieku pagasta nama būvniecība aizsākta 1937.gada
vasarā. Ēkas projekta autors
ir arhitekts Augusts Raisters– 20.gadsimta 20. un 30.
gados pazīstams sabiedrisko
ēku projektu autors. Pēc viņa
projekta Latvijā būvēti vairāki tautas un pagasta nami,
doktorāti, aptiekas un pamatskolas ēkas. Ievērojamākā A.
Raistera projektētā sabiedriskā ēka – Latvijas skolotāju nams Rīgā. Kopumā viņš
projektējis ap 50 sabiedriskās
ēkas.

Tā viss sākās...

Pēc Pirmā pasaules kara
Ozolnieku pagasta nams bija
nopostīs. Pirmā pagasta valdes vieta bija „Kaugaru” mājās, bet no 1921.gada pagasta
pašvaldība izmantoja bijušās

mu. Šo zemes īpašumu nosauca par „Krogzemjiem”.
Jaunā Ozolnieku pagasta un
biedrību nama projektā Augusts Raisters paredzēja 14,5
metru platu un 39 metrus

Unkas tilta Rīgas – Jelgavas
šosejas malā pieder ārkārtīgi
nolietojusies ēka, laikam bijušais krogs. Iekšlietu ministrs
liek gādāt par ēkas nojaukšanu, jo restaurēt neatmak-

nespējnieku patversmes ēku.
1925.gada 2.marta sēdē Ozolnieku pagasta padome pieprasīja Jelgavas apriņķa valdei
Unkas kroga ēku ar apkārtējo
zemi, jauna pagastnama būvniecībai. 1928.gada 1.novembrī Centrālā Zemes ierīcības
komiteja Unkas krogu piešķīra
Ozolnieku pagasta padomei,
lai tā būvētu jaunu pagastna-

garu divstāvu ēku ar jumta
izbūvi. Pagasta pašvaldība no
saviem līdzekļiem piešķīra Ls
27 255 un biedrības Ls 17 000.
Jaunā pagasta nama celtniecības sākšanu rosināja Iekšlietu ministra raksts Jelgavas
apriņķa lauku pašvaldību vecākajam 1935.gada novembrī.
Ministrs atzīmējis, ka „Ozolnieku pagasta pašvaldībai pie

sājas.” Tas rosināja Ozolnieku
pašvaldību sākt organizēt jaunā pagastnama būvniecību.
Ozolnieku pagasta valde nolēma, ka Ozolnieku pagasta
nama celtniecību veiks būvuzņēmēja Jura Kupča firma,
kura bija nosolījusi būvniecības darbu izpildi par Ls 32
000 divu gadu laikā. Pēc
Ozolnieku pagasta valdes zi-

ņām kopējās izmaksas bija Ls
89 955,06. Pagastnama celtniecības pabeigšanas sākotnējais termiņš bija paredzēts
līdz 1938.gada 1.septembrim,
bet pēc uzņēmēja J.Kupča lūguma pagasta valdes tos pagarināja līdz 1938.gada 15.decembrim.
Noteikti jāmin, ka Ozolnieku
pagasta namam bija tajos
gados laikmetīga mēbeļu
un interjera iekārta, kas pēc
mākslinieka Jēkaba Bīnes metiem izgatavota Teodora Ķiģeļa mēbeļu un būvgaldniecībā
Jelgavā. Mēbeles un interjera
iekārta bija gatavota kā lauku
pagastu pašvaldību telpu paraugiekārta, kura bija izstādīta
1937.gada Zemgales apgabala izstādē Jelgavā. Šīs iekārtas
fotogrāfijas ir saglabājušās,
bet diemžēl pašu mēbeļu un
citu interjera iekārtas priekšmeti ir zuduši.
Pagastnama iesvētīšana
notika 1939.gada 9.jūlijā
un šogad mēs atzīmēsim
šī notikuma 80. jubilejas
gadskārtu.
Aigars Stillers, Ozolnieku novada
vēstures ekspozīcijas krājuma
glabātājs

Šodien te valda dzīvība!

Ozolnieku Tautas namā
vienmēr ir bijusi dzīvība un
radoša atmosfēra. Ir bijuši
klusāki, skaļāki periodi, bet
kultūras gars vienmēr ir
dzīvs!
Šodien Tautas namā notiek
dažādi pasākumi un radošas
aktivitātes, darbojas amatiermākslas kolektīvi, tādēļ
Tautas namu var saukt par
kārtīgu kultūras namu, jo ik
dienas šeit dzied, dejo, spēlē
teātri, muzicē un zīmē. Un tas

viss notiek vienlaicīgi! Šajās
reizēs gribētos, lai nams būtu
kā vecīša cimdiņš no pasakas,
lai vieta atrastos visiem, kuri
to vēlas.
Sapņojam arī par nākotni - par
kolektīviem nepieciešamajām telpām, zāles remontu
un apkārtnes labiekārtošanu.
Būtu brīnišķīgi, ja Ozolnieku
Mūzikas skolai būtu savas telpas, jo tas būtu ieguvums gan
skolai, gan Tautas namam.
Nākotnes ieceres vēl jāapdo-

mā un jāizvērtē. Kā viens no
pasaules kino zvaigznēm ir
teicis: “Ko mēs spējam izsapņot, to spējam piepildīt”. Visa
pamatā ir cilvēki, ja kultūra
tās dažādajās izpausmēs būs
nepieciešama vienmēr un viss
notiks.
Ja man jāraksturo Tautas
nams šodien un rīt, es teiktu
tam jābūt draudzīgam – tā, lai
katrs var atrast sev ko tīkamu,
un būtu vēlēšanās šo kultūras iestādi apmeklēt. Tautas

nams daļēji ir būvēta par
tautas līdzekļiem, tamdēļ arī
nosaukums – Tautas nams.
Ozolnieku Tautas nams nav
liela, daudzfunkcionāla kultūras iestāde. Šeit nav iespējams realizēt lielus projektus
un uzņemt simtiem skatītāju,
bet tas neliedz radoši izpausties. Nereti nelielie pasākumi
ir dvēseliskāki un atmiņā paliekošāki nekā grandiozie.
Tautas nams un citi kultūras
centri Latvijā, nav tikai ēkas,

kur norisinās pasākumi. Tiem
ir ļoti liela nozīme Dziesmu un
Deju svētku tradīcijas saglabāšanā un latviešu kultūras
pēctecībā. Pamatā kultūras
centros notiek tautas nemateriālā kultūras mantojuma
saglabāšana un tālāk nodošana. Arī Ozolnieku Tautas
nams ir sešu Dziesmu un Deju
svētku dalībnieku kolektīvu
mājvieta.
Šogad Tautas nama ēkai aprit
80 gadi. Tas ir liels mūžs ēkai,
bet mazs kultūrai, jo kultūrai
nav laika ierobežojumu.
Paldies visiem novada cilvēkiem un viesiem, kuru apmeklē Ozolnieku Tautas namu,
iesaistās aktivitātēs un nāk uz
pasākumiem.
Tautas nama 80 gadu jubileju plašāk atzīmēsim kultūras sezonas atklāšanas
pasākumā oktobrī. Laipni
gaidīti!
Madara Griba,
Ozolnieku Tautas nama direktore

Ar Ozolnieku novada domes 2019.
gada 18.aprīļa lēmumu Nr.5,22p.
„Par Ozolnieku novada teritorijas
plānojuma 1.redakcijas un Ozolnieku
novada teritorijas plānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai” tika uzsākta
plānojuma 1.redakcijas publiskā apspriešana. Publiskā apspriešana tika
organizēta laika periodā no 2019.
gada 5.maija līdz 2019.gada 5.jūnijam.
Teritorijas plānojuma redakcija izdrukas veidā bija pieejama pašvaldības
telpās – Ozolnieku novada pašvaldības
administratīvajā ēkā Stadiona ielā 10,
Ozolniekos, Ānes pakalpojumu centrā,
Branku pakalpojumu centrā, Emburgas pakalpojumu centrā un Garozas
pakalpojumu centrā, kā arī elektroniski
mājaslapās www.ozolnieki.lv un www.
geolatvija.lv .
Publiskās apspriešanas laikā pašvaldība saņēma atzinumus no iestādēm par
plānojuma redakciju, kā arī iedzīvotāju
iesniegumus ar ierosinājumiem.
Pašvaldība 15.maijā organizēja teritori-

jas plānojuma 1.redakcijas un Ozolnieku
novada teritorijas plānojuma stratēģiskā
ietekmes uz vidi pārskata projekta publiskās apspriešanas sapulci. Uz sapulci
bija ieradušies vien 7 interesenti. Galvenie sabiedrību interesējošie jautājumi
bija par vides piesārņojuma radītājiem
un stingrākām prasībām apbūves noteikumos, par valsts ceļu A8 un V1068
krustojumu un tā drošību, gājēju celiņu
gar valsts ceļu P100 no Cenām līdz Ozolniekiem, par žogu novietojumiem starp
īpašumiem, kravas autotransporta novietošanu šaurajās ielās un pagalmos.
Ņemot vērā iestāžu atzinumus un
iedzīvotāju ierosinājumus, tiks veikti precizējumi teritorijas plānojuma
redakcijā un, sagatavotajai redakcijai, organizēta publiskā apspriešana.
Lūdzam iedzīvotājus sekot līdz informācijai un piedalīties publiskajā apspriešanā, izsakot priekšlikumus un
ierosinājumus.
Inese Baumane,
Attīstības un projektu
daļas vadītāja

Apstiprināts detālplānojums
nekustamajam īpašumam “Skariņas”

Paziņojums par detālplānojuma "Detālplānojums nekustamā
īpašuma “Skariņas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
54440050763 Cenu pagastā, Ozolnieku novadā" apstiprināšanu.
Ozolnieku novada dome 30. maijā ir pieņēmusi lēmumu "Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Skariņas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54440050763 Cenu pagastā, Ozolnieku novadā
apstiprināšanu " (protokola Nr.6, 10.§).
Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_11757
Inese Baumane, Attīstības un projektu daļa

Paziņojums par izsoli

Ozolnieku novada domes Iepirkumu un izsoļu komisija rīko nekustamā īpašuma Celtnieku iela 28 B, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, kadastra Nr.5444 007
0378, kura sastāvā ir zemes vienība 0,6699 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
5444 007 0373 un būves ar kadastra apzīmējumiem 5444 007 0191 017 un 5444
007 0191 018 rakstisku izsoli ar augšupejošu soli.
Izsoles dalībnieki savus piedāvājumus var iesniegt sākot no 2019. gada 13. jūnija
līdz 2019. gada 15. jūlijam plkst. 10:00 Ozolnieku novada pašvaldības kancelejā (2.
kabinetā), Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku novadā. Piedāvājumi tiks atvērti
2019. gada 15. jūlijā plkst. 10:05, Ozolnieku novada pašvaldības ēkas zālē, Stadiona ielā 10, Ozolniekos.
Mantas sākumcena ir EUR 41 800,- (četrdesmit viens tūkstotis astoņi simti eiro).
Maksāšanas līdzekļi – 100 % eiro. Izsoles dalībniekam pirms izsoles ir jāsamaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 4 180,- (četri
tūkstoši viens simts astoņdesmit eiro) apmērā Ozolnieku novada domes kontā
Nr.LV72HABA0551001405027, A/S Swedbank, kods: HABALV22 ar norādi “Nodrošinājums nekustamā īpašuma Celtnieku iela 28 B, Ānē, Cenu pagastā, Ozolniekos,
izsolei”.
Nekustamā īpašuma apskate iespējama darba dienās, iepriekš piesakoties pie
Saimniecības daļas vadītāja Artūra Semjonova, tālr. 29766177, e – pasts: arturs.
semjonovs@ozolnieki.lv. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.ozolnieki.lv,
kā arī Ozolnieku novada pašvaldībā (Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku novadā) darba laikā. Izsoles uzvarētājam jāsamaksā tā piedāvātā augstākā cena viena
mēneša laikā no izsoles norises dienas, tās iemaksu veicot pašvaldības kontā. Uz
izsolāmo mantu nav personas ar pirmpirkuma tiesībām.
Kontaktpersona: Iepirkumu un izsoļu komisijas priekšsēdētāja Svetlana Krūmiņa,
tālr. 63084708, e-pasts: svetlana.krumina@ozolnieki.lv

Ozolnieku novada domes Administratīvajā komisijā maijā
izskatītas četras administratīvo pārkāpumu lietas, pārkāpējiem piemērojot naudas sodus par kopējo summu EUR
345,00.
Konstatētie pārkāpumi:
• par fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu (LAPK 172.2
pants);
• par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda uzlikšanas (LAPK 173.panta trešā daļa);
• par nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā atkritumu savākšanā
(LAPK 75.panta otrā daļa);
• Par dzīvnieku turēšanas prasību pārkāpšanu, ja to dēļ nodarīts fizisks vai materiāls zaudējums (LAPK 106.panta otrā daļa).
Jana Vilciņa, Administratīvās komisijas priekšsēdētāja

Kapu svētki Ozolnieku novada Cenu pagasta
kapsētās
			plkst. 12.00 Teteles kapos;
			
plkst. 13.00 Mušķu kapos;
14. jūlijā
			
plkst. 14.00 Dalbes kapos;
			
plkst. 15.00 Skrabu kapos;
			
plkst. 16.00 Jaunzemju kapos.

Kapu svētki Ozolnieku novada Salgales pagasta
kapsētās
			
			
3. augustā
			

plkst. 12.00 Katrīnas kapos;
plkst. 13.00 Segļu kapos;
plkst. 14.00 Lībiešu kapos.

			
plkst. 12.00 Igauņu kapos;
			
plkst. 13.00 Baznīcas kapos;
10. augustā
			
plkst. 14.00 Zosēnu kapos;
			plkst. 15.00 Trunnu kapos.
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Laba grāmata vasaras brīvlaikam

“Grāmatas –domu laivas, kas
peld laika viļņos un saudzīgi
nes savu dārgo kravu no
paaudzes uz paaudzi.”
( F. Bekons.)

Ir sācies vasaras brīvlaiks.
Kā krāsaina varavīksne tas
ieraus skolēnus savā varā, un
katram šīs dienas būs raibas
un piedzīvojumu pilnas. Vieni
dosies ceļojumā izzināt kādu
citu valsti, citi apciemos savu
mīļo vecmāmiņu, kādam būs
svarīgi vasarā pastrādāt,
kāds vienkārši vēlēsies brīvlaikā pabūt kopā ar saviem
draugiem. Mums katram ir
savas intereses, vajadzības
un vēlmes. Ozolnieku novada bibliotekāres vēlētos, lai
skolēni vasaras brīvlaikā neaizmirst grāmatu, kas arī ir
lietderīgs laika pavadīšanas

veids un daudziem lasītājiem
ir kā jauns piedzīvojums.
Par lasīšanas veicināšanas
programmu Nr.1. Latvijā kļuvusi
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija, ko izstrādā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras
centrs. Ozolnieku novada bibliotēkās ir pieejama 2019. gada
kolekcija, kurā ietvertas grāmatas gan piecgadniekam, gan
jauniešiem un arī vecākiem.
Sarakstu var skatīt: https://lasamkoks.lv/lat/bernu_un_jauniesu_zurija/2580-bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija-2019.
Lai vieglāk būtu orientēties
plašajā literatūras klāstā, bibliotēkas aicina iepazīties ar ieteicamās literatūras sarakstu
Ozolnieku vidusskolas mājaslapā, kur skolas bibliotekāre ir
apkopojusi skolotāju un pašu

skolēnu ieteiktās grāmatas
lasīšanai vasarā. Šajā sarakstā ir iekļauti gan daiļdarbi, kuri
skolēniem būs jālasa nākamajā mācību gadā, gan ieteicmie
darbi attiecīgajam skolēnu
vecumam. Ieskatieties šai sarakstā un atcerieties, ka laba
grāmata ir kā patīkams sarunu
biedrs!
Maināmies līdzi laikam un tagad pieejamas arī e-grāmatas.
Ir pagājuši pirmie 3 mēneši,
kopš ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir pieejams unikāls
pašvaldību publisko bibliotēku
projekts – 3td e-GRĀMATU bibliotēka. Jā, tā tas tiešām ir – lai
izmantotu vietnē 3td.lv pieejamās e-grāmatas, ir nepieciešams tikai reģistrēties kādā no
publiskajām bibliotēkām.
Savukārt pašu e-grāmatu lasīšana un vietnes 3td.lv izmantošana ir lasītājam pieejama bez
maksas izdevīgā laikā ikvienā
pasaules vietā, ja vien līdzi ir
viedtālrunis, planšetdators vai
dators ar interneta pieslēgumu.
Lai vasaras brīvlaiks ir jaukiem
notikumiem bagāts, un laba
grāmata ir daļa no tiem!

Koris ”Svīri” Latviešu –
igauņu dziesmu dienā
Godinot Jāni Cimzi – personību,
latviešu kultūrnācijas veidotāju,
tautas dziesmu vācēju un apdarinātāju, kas veidoja pirmo
kordziedātāju repertuāru un
padarīja iespējamus Dziesmu
svētkus, Valkā 1. jūnijā notika
Latviešu – Igauņu Dziesmu
diena. Svinot Jāņa Cimzes 205
jubileju, izskanēja Lielkoncerts
“Kroņu pinējs“, kur piedalījās
arī Ozolnieku novada Jaunsvirlaukas un Salgales pagastu

jauktais koris“ Svīri”, diriģenta
Farhada Stades vadībā, koncertmeistare Māra Ansonska.
Valgas Jāņa baznīcā izskanēja
jauktā kora “ Svīri” garīgie dziedājumi un J. Vītola tautas dziesmu apdares. Fridriha Ladegasta
būvētās ērģeles spēlēja J. Vītola
Mūzikas akadēmijas studente -

ērģelniece Baiba Betlere. Tam
sekoja Lielkoncerts “Kroņu pinējs” Valkas pilsētas kultūras
namā, kur tika pasniegta 2019.
gada Cimzes balva.
Šim koncertam par godu tika
izdota dziesmu grāmata ar
36 dziesmām. Pirmajā daļā
ar nosaukumu “Lauka puķes”
izskanēja 22 Latviešu tautas
dziesmas Jura Vaivoda apdarē, bet koncerta otrā daļā
ar nosaukumu” Jaunās dārza

puķes “ - 16 dažādu mūsdienu
komponistu: R.Paula, U.Marhilēviča, J.Kulakova, Z.Liepiņa,
J.Vaivoda, A.Mielava, M.Brauna, A.Legzdiņa, V.Pūces, I.Kalniņa, J.Lūsēna un A.Alkšņa
komponētās dziesmas.
Anda Plikša,
kultūras darba organizatore
Salgales pagastā

Inga Buholca, Ozolnieku novada
centrālās bibliotēkas vecākā
bibliotekāre

Dabas noskaņas
”Ežos”

Pavasaris un vasara ir gadalaiki ar plašu glezniecisko
motīvu klāstu – no krāšņiem
ziediem, kokiem un zaļojošiem laukiem, upmalām un
mežmalām.
Dabā sastopamie toņi ir ļoti
dažādi – sākot ar pelēcīgo,
zemes un pasteļtoņu gammu,
līdz pat dzidrām, spilgti piesātinātām ziedu krāsām.
„Šai Garozas gleznošanas
studijas izstādei, darbi veidoti eļļas un akrila tehnikās.
Katrs mākslinieks ir turpinājis
gleznot sev raksturīgajā stilā.

Gleznās atspoguļojās spilgti dabas motīvi līdz ar to izstāde Garozas pakalpojumu
centrā ”Eži” telpās rada gaišu un pacilājošu iespaidu,”
sajūtās dalās Anda Plikša,
kultūras darba organizatore
Salgales pagastā.
Solvita Cukere

Kori vienojas dziesmās
sadraudzības koncertā

25.maijā, Ozolnieku Tautas namā pulcējās dziesmu
draugi, lai tradicionālajā
pavasara koru sadraudzības koncertā "Es nāku no
mazas tautas", skanot daudzbalsīgām vīru un sievu
balsīm, dāvātu klausītājiem
un arī paši sev gūtu saulainu
dvēseles noskaņu. Sadraudzības pasākumā mūzikā
tikās diriģenti un koristi no
pieciem dziedošajiem kolektīviem.
”Mēs esam maza tauta ar
lielu dūšu un bagātu dziesmu pūru, kas kopā jāizdzied,” uzskata koristi.

Pasākumā skanīgās dziesmās vienojās Ozolnieku
Tautas nama jauktais koris
“Līga”, RKTMC “Mazās ģildes” vīru koris ”Frachori”,
Ilģuciema kultūras centra
jauktais koris “Muklājs”, Tērvetes jauktais koris “Tērvete” un LLU vīru koris "Ozols",
ļaujot klausītājiem doties
muzikālā ceļojumā pa Latvijas novadiem, sniedzot iespēju klausītājiem novērtēt,
kā viena un tā pati dziesma
skan dažādu koru izpildījumā un aranžējumā.
Patīkams pārsteigums bija
koris ”Muklājs”, kurš sadrau-

dzības koriem dāvāja izdoto
disku ar latgaļu dziesmām.
Koncerta repertuārā izskanēja dziedājumi no tautas
dziesmu apdarēm, sakrālās
mūzikas, mīlas balādēm,
Līgo dziesmām līdz modernajai mūzikai - džezam un
industriālajam rokam. Koru
sadraudzības koncerts noslēdzās ar kopīgu dziesmu
–Raimonda Paula ”Es nāku
no mazas tautas”. Mūzikas mīļotāji varēja izbaudīt
augstvērtīgu māksliniecisko
sniegumu.
Solvita Cukere

