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Lai enerģisks dejas solis
un skanīgas balsis!

Latvijai šis ir īpašs gads, kad mežus, laukus un upes atkal pāršalc emocionāls koru dziesmu skanējums
un ierībina spēcīgs dejas solis, ko XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku laikā rada gandrīz
40 000 dalībnieku no vairāk nekā 1500 kolektīviem. Ozolnieku novadu Dziesmu un deju svētkos šogad pārstāv
senioru deju kopa «Ozolnieki», koris «Līga» un Ozolnieku novada amatierteātris.
Pavadot svētku dalībniekus ceļā uz Rīgu, svētdien, 30. jūnijā, pie Ozolnieku novada domes satikās kolēģi,
draugi un radi, lai kopīgi paceltu karogu, kas ikvienam novadniekam atgādinās par Dziesmu un deju svētku
norisi. Unikālajā svētku karogā ir atspoguļota kora «Līga» iedziedātā A.Maskata «Jāņu dziesma», kuras
skaņas izveidojušas latvju rakstu zīmju vijumu.

Cienījamie
izdevuma
«Ozolnieku Avīze»
lasītāji!
Vēlos jūs informēt par gaidāmajām
pārmaiņām «Ozolnieku Avīzē».
Ņemot vērā to, ka ilggadējā novada
avīzes redaktore Anna Veidemane ir
pārtraukusi sadarbību ar Ozolnieku
novada domi, šobrīd aktīvi meklējam
profesionālu un atbildīgu kolēģi,
kurš būs motivēts turpināt «Ozolnieku Avīzes» veidošanu. Plānots,
ka jūlija avīzes numurs būs pirmais
nopietnais pārbaudījums jaunajam
redaktoram vai redaktorei, atklājot
savas darbaspējas un iedvesmojot
mūs visus, bet jūnija numurs ir veidots kā īss informācijas apkopojums,
galvenokārt tāpēc, lai būtu droši, ka
visi novada iedzīvotāji ir varējuši
iepazīties ar Ozolnieku novada domes
jaunievēlētajiem deputātiem un
izveidotajām komitejām. Plānots, ka
līdz ar jauna redaktora pievienošanos
komandai, arī «Ozolnieku Avīze»
konceptuāli mainīsies, tāpēc šajā
pārmaiņu periodā aicinu lasītājus
iesūtīt savus priekšlikumus par to,
kādas jaunas sadaļas vai aktuāli te
mati turpmāk būtu jāiekļauj laikrakstā
– ierosinājumus lūdzam sūtīt uz epastu: evita.kairisa@ozolnieki.lv.
Evita Kairiša,
Ozolnieku novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Piedalies konkursā «Ozolnieku
novada sakoptākā sēta 2013»!

Kompensēs transporta
izdevumus skolēniem

Šogad sakoptāko sētu vērtēšana notiks no 10. jūlija līdz 31. augustam, nosakot uzvarētājus nominācijās:
1. sakoptākā lauku sēta;
2. sakoptākā individuālā dzīvojamā
māja ciematā (katrā novada ciemā vie
na);
3. sakoptākā pašvaldības iestāde,
4. sakoptākais uzņēmums;
5. savdabīgais dārzs (iespēju dārzs);
6. speciālbalva.
Par nozīmīgu tradīciju kļuvušais
konkurss «Ozolnieku novada sakoptākā
sēta» tiek organizēts jau desmito gadu,
stiprinot pārliecību, ka tikai kopīgiem
spēkiem iespējams veicināt Ozolnieku
novada administratīvās teritorijas aina-

2013. gada 15. janvāra domes sēdē
tika pieņemts lēmums izmaksāt
daļēju transporta kompensāciju
uz iesnieguma pamata skolēniem,
kuri mācās citās pašvaldībās, tomēr
tie būs atsevišķi gadījumi, tāpēc,
lai varētu pretendēt uz transporta
daļējas kompensācijas saņemšanu,
vecākiem ir jāvēršas pašvaldībā ar
iesniegumu, kurā pamatoti jānorāda,
kāpēc izvēlēta izglītības iestāde citā
pašvaldībā, piemēram, bērns apgūst
specializētu izglītības programmu,
kādu nepiedāvā Ozolnieku novada
skolās. Katru iesniegumu izskatīs
komisija, kuras sastāvā darbosies
Izglītības nodaļas vadītājs, kuram

vas veidošanu un teritorijas sakopšanu,
tāpēc aicinām visus iedzīvotājus sakārtot
savas sētas un namus, radot tajās īpašu
noskaņu, lai būtu prieks gan pašiem,
gan kaimiņiem, gan novada viesiem.
Tāpat kā citus gadus, arī šogad,
konkursa vērtēšanas komisija izbrauks
pa visu novadu, lai atrastu un vērtētu
novada sakoptākās vietas, bet vēršam
uzmanību uz to, ka iedzīvotājiem jau
tagad ir iespēja pieteikt konkursam gan
savus, gan kaimiņu dārzus un namus,
rakstot uz e-pastu: evita.kairisa@ozolnieki.lv. Būsim aktīvi un piedalīsimies
konkursā, ļaujot cilvēkiem priecāties
par Jūsu panākumiem un ieguldīto
darbu!

pieejama informācija par izglītības
programmu piedāvājumu, skolēna
dzīvesvietai tuvākās Ozolnieku novada skolas direktore, kurai pieejama
informācija par bērnu, un sociālā
dienesta pārstāve, kurai pieejama
informācija par ģimeni. Iespēja saņemt
daļēju transporta kompensāciju būs
spēkā no jaunā mācību gada, bet iesniegumu par nepieciešamību saņemt
transporta kompensāciju vecāki var
iesniegt Ozolnieku novada pašvaldībā,
sākot ar 2013. gada 1. jūliju. Iesnie
gumu izvērtēšanu plānots organizēt
augusta beigās. Sīkāka informācija,
zvanot Izglītības nodaļas vadītājam
Uldim Gālem: 29254061.
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Ar smaidu un cerībām
noslēdzies ziedošais izlaidumu laiks
«Ceļa sākumā mūs pārņem bailes; mēs gribam visu izdarīt pareizi. Bet dzīve mums tikai viena – kurš tad izgudrojis šo «pareizi». Paraugs noder
vien salīdzināšanai, lai mēs redzētu, kā citi izprot dzīvi. Mēs bieži apbrīnojam citu cilvēku gājumu un tikpat bieži varam mācīties no citu cilvēku
kļūdām. Taču, kā veidot savu dzīvi labāku, – katra paša ziņā!» /P. Koelju/

Lai visiem 2013. gada absolventiem izdodas atrast iedvesmu un motivāciju sasniegt izvirzītos mērķus,
padarot savu dzīvi zināšanām un emocijām bagātāku!

Šogad Ozolnieku vidusskolu absolvēja 52 skolēni, no kuriem 36 – pamatskolu un 16 – vidusskolu. 12. klašu absolventi savas tālākās gaitas plāno saistīt
ar tādām augstākās izglītības iestādēm kā LLU, LU, RTU, LKA, RSU, Banku augstskola, kā arī viena no absolventēm savas mācības turpinās Rīgas Doma
kora skolas Džeza klasē. Savukārt lielākā daļa devīto klašu absolventu mācības turpinās Ozolnieku vidusskolā, kāds plāno mācīties arī Rīgas skolās.
Pagājušajā mācību gadā ar optimālu un augstu zināšanu līmeni Ozolnieku vidusskolu absolvēja deviņi pamatskolas un septiņi vidusskolas skolēni.
Īpaši jāizceļ divi divpadsmitās klases absolventi – Kristina Hveženko un Arvīds Pelēcis, kuri saņēma goda rakstus no Latvijas Ministru prezidenta Valda
Dombrovska par ļoti labām un teicamām sekmēm, absolvējot vidusskolu. Šis bija pirmais gads, kad šādi goda raksti tiek piešķirti Ozolnieku vidusskolas
audzēkņiem. Skolas vadība cer, ka tas ir tikai sākums veiksmīgam turpinājumam nākotnē.

Garozas pamatskolā šajā mācību gadā 9. klasi beidza 5 skolēni, kas skolas
vēsturē ir mazākā klase pēc skolēnu skaita. Nākotnē viens no skolēniem vēlas
kļūt par vilciena mašīnistu, tādēļ jau Atvērto durvju dienā bija apmeklējis
skolu, kur turpmāk apgūt šo profesiju. Pārējie Jelgavas Amatu vidusskolā Teteles pamatskolu beidza 10 skolēni, un visi nolēmuši turpināt izglītības
apgūs pavāra, celtniecības speciālista, viesmīles un sekretāres profesiju.
ieguvi. Pārsvarā skolēni izvēlējās Jelgavas tehnikumu un citas arodskolas.

Absolventu skaits pārējās
Ozolnieku novada izglītības iestādēs:

Apliecību par pamatizglītību saņēma 9 Salgales pamatskolas absolventi,
kuri turpinās izglītoties citās skolās – 5 skolēni izvēlējušies Jelgavas Amatu
vidusskolu, 3 – Jelgavas tehnikumu un 1 – Bebrenes tehnikumu. Ar labām
un teicamām sekmēm skolu beidza Elīna Klūga, kura šogad saņēma īpašo
jauniedibināto balvu «Salgales pamatskolas lepnums» arī par godalgotām
vietām matemātikas olimpiādē un krievu valodas konkursā.

PII «Zīlīte» absolvēja 66 izglītojamie,

PII «Bitīte» absolvēja 14 izglītojamie,

PII «Saulīte» absolvēja 15 izglītojamie,

pirmsskolas grupu Garozas pamatskolā absolvēja 8 izglītojamie,

pirmsskolas grupu Salgales pamatskolā absolvēja 6 izglītojamie,

Ozolnieku Mūzikas skolu absolvēja 7 jaunie mūziķi,

Salgales Mūzikas skolā šogad viena absolvente.
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Turpmāk Ozolnieku novada domi
vadīs domes priekšsēdētājs Pēteris Veļeckis
2013. gada 1. jūnija
pašvaldību vēlēšanās Ozolnieku
novadā kopumā piedalījās 3031
iedzīvotājs, ievēlot septiņus
deputātus, kuri sevi pierādījuši,
strādājot jau iepriekšējā
sasaukuma domē, un astoņus
jaunus deputātus, kuriem
turpmāk būs iespēja attaisnot vēlētāju sniegto uzticību,
strādājot novada iedzīvotāju
labā. Pirmā Ozolnieku novada
domes sēde notika 18. jūnijā,
sēdes darba kārtībā bija domes
priekšsēdētāja, priekšsēdētāja
vietnieka un domes pastāvīgo
komiteju locekļu ievēlēšana.
Domes priekšsēdētāja amatā
ievēlēts līdzšinējais Ozolnieku
novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Veļeckis, bet
par Ozolnieku novada domes
priekšsēdētāja vietnieku
ievēlēts ilggadējais deputāts
Guntis Rozītis.

Pirmā rinda no kreisās puses: Guntis Rozītis, Rita Barona, Pēteris Veļeckis, Dina Tauriņa, Rasma Skruļa. Otrā
rinda no kreisās puses: Ģirts Neija, Ruslans Vrobļevskis, Aija Ziemeļniece, Dina Štelmahere. Trešā rinda no
kreisās puses: Mārtiņš Prīsis, Jānis Kažotnieks, Gundars Liepa, Guntars Akmentiņš, Jānis Vīgants, Ilgvars Lecis.

Ozolnieku novada domes deputāti
Vārds, uzvārds

Amats novada domē,
dalība komitejās

Saraksts

Telefons

Pēteris Veļeckis

Novada domes priekšsēdētājs, Finanšu komitejas
priekšsēdētājs

Centriskā partija «Latvijas Zemnieku savienība»

63028876, 29275763

Guntis Rozītis

Domes priekšsēdētāja vietnieks, Finanšu komitejas
loceklis, Sociālo jautājumu komitejas loceklis

Centriskā partija «Latvijas Zemnieku savienība»

29552446

Sociālo jautājumu komitejas locekle, Izglītības,
kultūras un veselīga dzīvesveida veicināšanas
komitejas locekle

Centriskā partija «Latvijas Zemnieku savienība»

26525350

Ilgvars Lecis

Attīstības un tautsaimniecības komitejas
priekšsēdētājs, Finanšu komitejas loceklis

Centriskā partija «Latvijas Zemnieku savienība»

29341866

Aija Ziemeļniece

Attīstības un tautsaimniecības komitejas locekle

Centriskā partija «Latvijas Zemnieku savienība»

29156945

Jānis Kažotnieks

Attīstības un tautsaimniecības komitejas loceklis

Latvijas Zaļā partija

26411877

Rasma Skruļa

Izglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida
veicināšanas komitejas priekšsēdētāja, Finanšu
komitejas locekle

Latvijas Zaļā partija

63050658

Ģirts Neija

Attīstības un tautsaimniecības komitejas loceklis

Latvijas Zaļā partija

26427942

Jānis Vīgants

Attīstības un tautsaimniecības komitejas loceklis

«Reformu partija»

26442194

Mārtiņš Prīsis

Izglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida
veicināšanas komitejas loceklis

Partija «Vienotība»

20023868

Dina Tauriņa

Sociālo jautājumu komitejas locekle

Partija «Vienotība»

29229482

Dina Štelmahere

Izglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida
veicināšanas komitejas locekle

«Reformu partija»

63085483, 26185548

Gundars Liepa

Izglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida
veicināšanas komitejas loceklis

Nacionālā apvienība «Visu Latvijai!»-«Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK»

29434443

Guntars Akmentiņš

Sociālo jautājumu komitejas loceklis

Nacionālā apvienība «Visu Latvijai!»-«Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK»

29997284

Ruslans Vrobļevskis

Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs, Attīstības
un tautsaimniecības komitejas loceklis, Finanšu
komitejas loceklis

Politisko partiju apvienība «Saskaņas centrs»

27709808

Rita Barona

Atgādinām, ka Ozolnieku novada domes sēdes ir atvērtas un tajās aicināti piedalīties visi interesenti. Kārtējā domes sēde notiks 2013. gada 9. jūlijā
plkst. 16:00 Ozolnieku novada domes ēkā, Stadiona ielā 10.
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Ieguldot izglītībā, ieguldām
Ozolnieku novada nākotnē
Pagājušajā mācību gadā visas
novada izglītības iestādes lielākā
vai mazākā mērā kļuva ne tikai
par izglītības, bet arī par savu
ciematu kultūras un brīvā laika
pavadīšanas centriem.
Skolās un pirmsskolas izglītības
iestādēs sāka un turpināja realizēt
vairākas izglītības programmas, kas
nodrošina individuālu pieeju katram
bērnam, sniedz iespēju nodarboties
interešu izglītības pulciņos un piedāvā
profesionālo ievirzi. Saskaņā ar novada
attīstības plānu Garozas un Salgales
pamatskolās tika realizētas profesionālās
ievirzes programmas mājturībā un
sportā. Savu specializāciju jeb «rozīnīti»
meklē un atrod arī pirmsskolas izglītības
iestādes – «Zīlīte» atkārtoti saņēmusi
sertifikātu, kas nodrošina tiesības pielie
tot pašiem un apmācīt citus alternatīvu
pedagoģisko metožu izmantošanā;
«Saulīte» veidojas par integrācijas centru
visplašākajā nozīmē, nodrošinot iespēju
apgūt pirmsskolas izglītības programmu
pilnīgi visiem bērniem; «Bitītes» bērnus,
skolotājas un vecākus ieinteresējusi
dabas padziļināta izpēte; «Pūcītes»
skolotājas ir izstrādājušas un realizē

mūzikas un mākslas programmas.
Visās izglītības iestādēs tika un tiek
veikti celtniecības un remontdarbi. Vēl
vienu stāvu ir ieguvusi Ozolnieku vi
dusskola, pēc remontiem līdz nepazīšanai
pārvērtušās Garozas pamatskola un
pirmsskolas izglītības iestāde «Saulīte»,
nopietns darbs bērnu un skolēnu
mācīšanas kvalitātes uzlabošanā un
vizuālās pievilcības nodrošināšanā veikts
arī Salgales un Teteles pamatskolās,
kā arī pirmsskolas izglītības iestādēs
«Bitīte» un «Zīlīte».

Mazo «bišu» saime pieaugs
arī nākošajā mācību gadā
Aizvadītais gads jāatceras kā notiku
miembagāts,lielākogandarījumuiestādē
sagādāja darbinieku paveiktais, veidojot
lielisku sadarbību ar vecākiem izvirzīto
prioritāšu īstenošanai. 2013./2014.
mācību gadā pirmsskola izglītības
iestādē plānojam izglītot 75 audzēkņus,
kas ir pārsniedzis izglītojamo skaitu
pagājušajā mācību gadā. Jāatzīmē, ka
pieaudzis būs ne tikai audzēkņu skaits,
bet arī radošā personāla skaits.
2013./2014. mācību gadā tiks

izvirzīti vairāki mērķi tālākai darbībai,
kā primārais – darbs ar audzēkņiem
un novitātēm vadlīniju sasniegšanai,
sekundārais, bet ne mazāk svarīgs
būs darbs ar apkārtni, ābeļdārza vides
veidošana saskaņā ar audzēkņu vecumposmu attīstību veicinošiem faktoriem.

Uldis Gāle,
novada Izglītības nodaļas vadītājs

«Saulīte» aizvien jaunu
iespēju meklējumos
2012./13. m.g. Ozolnieku nova
da pirmsskolas izglītības iestādi
«Saulīte» apmeklēja 135 bērni,
ar kuriem ikdienā rotaļājās un
mācījās un par kuriem rūpējās
35 pieaugušie – pedagoģiskie dar
binieki un atbalsta personāls.

Līdz ar bērnu skaita pieaugumu
Elīza Kalniņa,
Ozolnieku novada pirmsskolas vasaras periodā tika izremontētas telpas
izglītības iestādes «Bitīte» vadītāja un iekārtota septītā grupa. Šajā mācību
gadā PII «Saulīte» bija pirmā un šobrīd ir
arī vienīgā pirmsskolas izglītības iestāde
Ozolnieku novadā, kurā tika atvērta
grupiņa bērniem no 1,5 gadu vecuma.
Ar Ozolnieku novada domes atbalstu
bērniem, kuriem ir stājas traucējumi. tika izremontētas un labiekārtotas telpas,
Par tradīciju kļuva katru mēnesi rīkotie nodrošināts nepieciešamais inventārs.
sporta svētki. Turpmāk iesaistīsim spor- Pateicoties vecāku atbalstam, grupā tika
ta aktivitātēs arī bērnu vecākus. Pirmais papildināts rotaļlietu klāsts.
sportiskais pasākums būs veltīts Tēvu die
Veiksmīgas sadarbības rezultātā
nai septembrī, tāpēc aicinām visus tētus ar Ozolnieku novada pedagoģiski
kārtīgi uztrenēt muskuļus! Nākamgad medicīnisko komisiju tika plānots un
«Pūcīti» turpinās apmeklēt 96 bērni. No veikts darbs ar bērniem ar speciālajām
tiem 35 bērni uzsāks obligāto pirmssko- vajadzībām. 2012./13. m.g. licencētas
las izglītības apguvi. Ceram sākt realizēt speciālās pirmsskolas izglītības programarī pašu izstrādāto mūzikas un mākslas mas izglītojamajiem ar jauktiem attīstības
programmu.
traucējumiem, programmas var apgūt
gan latviešu, gan mazākumtautību grupu
Ilze Kuzmina, bērni.
Ozolnieku novada pirmsskolas
Pastiprināti tika pievērsta uzmanība
izglītības iestādes «Pūcīte» vadītāja valsts valodas apguvei – bērniem,

«Pūcīte» – mazais
mūzikas un mākslas centrs
2012./2013. māc. gadā iestādi
apmeklēja 96 Ozolnieku novada bērni.
No šī gada bērni ar valodas attīstības
traucējumiem apguva speciālo pirmsskolas izglītības programmu. Iestādē darbu
uzsāka skolotājs logopēds. Papildus ikdienas nodarbībām visi iestādes bērni
veiksmīgi mācījās mūziku skolotājas
Renātes Stumbergas vadībā. Visu mācību
gadu centāmies radīt bērnos lepnumu par
savu novadu un bērnudārzu, mācoties
dziesmas, kuras varēsim dziedāt novada
svētku gājiena laikā.
Papildus mācījām zīmēšanu skolotājas
Andželas Tabunovas vadībā. Sporta
skolotāja Daina Vītola darbojās ar

Piesaistot Eiropas fondu līdzekļus, jaunatnes darba atbalstam novadā izveidots
Jauniešu iniciatīvu centrs Ānē.
Domes deputātu izpratne ļāva
nodrošināt algas palielinājumu pirmsskolas izglītības skolotājām un sniedz iespēju
nopelnīt papildu līdzekļus, nemitīgi
uzlabojot savu darba kvalitāti.
Liela uzmanība tika pievērsta arī
bērnu un skolēnu veselīga dzīvesveida
veicināšanai – novada bērniem un
skolēniem izglītības iestādēs ir iespēja
saņemt logopēda, psihologa, koriģējošās

vingrošana skolotāja un pagarināto grupu
skolotāja pakalpojumus. Ļoti pozitīvu
atsaucību izpelnījās domes deputātu
lēmums visu novada skolu sākumskolu
bērniem apmaksāt peldēšanas apmācības
nodarbības.
Pašvaldības atbalsts sniedz iespēju ar
profesionālu skolotāju darbu nodrošināt
bērnus, kuri septembrī uzsāks mācības
1. klasē, piedāvājot bērniem darboties
«Vasaras skoliņā». Īpašu nozīmi šis
pasākums iegūst tāpēc, ka nometnes
darbā kā skolotāju palīgi tiek iesaistīti
Ozolnieku novada skolu skolēni. Šogad
jauniešiem nodrošinātas 45 apmaksātas
darba vietas galvenokārt novada izglītības
iestādēs.
Nākošajā mācību gadā Ozolnieku
novadā atkal tiek prognozēts ievērojams
izglītojamo pieaugums – 116 bērni un
skolēni (no 5 gadu vecuma). Vislielākais
pieaugums tiek plānots Ozolnieku
vidusskolā un pirmsskolas izglītības
iestādēs «Bitīte» un «Saulīte».
Viena no jomām, kurai saskaņā ar
Ozolnieku novada attīstības plāna rīcības
programmu tiks pievērsta pastiprināta
uzmanība, būs karjeras attīstības atbalsta
sistēmas pilnveide un kvalitatīvu karjeras atbalsta pakalpojumu pieejamības
nodrošināšana iedzīvotājiem visos dzīves
posmos un sadarbības veicināšana starp
karjeras atbalsta pakalpojumu īstenošanā
iesaistītajām institūcijām.

vecākiem un darbiniekiem tika piedāvātas
pašvaldības apmaksātas nodarbības, lai
pilnveidotu latviešu valodas prasmes.
«Saulīte» iesaistījās Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas projektā
«Atbalsta nodrošināšana pedagogiem,
kuri māca latviešu valodu bērniem
mazākumtautību pirmsskolas izglītības
iestādēs», projekta rezultātā iegūstot
Latviešu valodas aģentūras dāvinājumu
– mācību līdzekļu komplektu «Latvija
drauga acīm».
Maija beigās izglītības iestādi absolvēja
15 bērni, no kuriem 9 bērni mācības
turpinās Ozolnieku novada Teteles
pamatskolā. Nākamajā mācību gadā
PII «Saulīte» apmeklēs aptuveni 140
bērni. Vadoties pēc Ozolnieku novada
pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumiem, ir radusies nepieciešamība pēc
vēl vienas speciālās programmas, kas
atvieglotu pirmsskolas skolotāju ikdienas
darbu un sniegtu atbalstu bērniem ar
garīgās veselības traucējumiem.
Lai veicinātu bērnu drošu saskarsmi
ar pieaugušiem, iestādē šajā mācību gadā
tika realizēta «Džimbas drošības programma».
Inese Jumīte,
Ozolnieku novada pirmsskolas
izglītības iestādes «Saulīte» vadītāja
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Pirmais mākslas plenērs Salgalē
Salgales Mūzikas skolas Vizuāli
plastiskās mākslas programmas
audzēkņiem pēc mācību gada
noslēguma turpinājās nopietns
darbs mākslas plenērā – zīmējot
un gleznojot brīvā dabā –, kas
norisinājās četras dienas no
18. līdz 21. jūnijam Emburgā.
Plenērā audzēkņi kopā ar
Pilsrundāles un Iecavas mākslas
skolu audzēkņiem strādāja
profesionālu mākslinieku un
skolotāju vadībā.
Katru dienu bērni strādāja dabā,
tika gleznota Lielupe, Edvarta Virzas
mājas «Billītes» un Jāņa Čakstes dzimtas mājas «Auči». Plenēri mijās ar
interesantām darbnīcām, kur bērni gatavoja darbus dažādās tehnikās, pielietojot ļoti dažādus materiālus. Dalībnieki
atzina, ka vissaistošākā bija «Ziepju
vārīšanas» darbnīca. Katrs bērns izveidoja dažādas formas un smaržas ziepes,
kuras savukārt tika noformētas kā jaukas dāvanas vecākiem un skolu viesiem.
Neaizmirstams piedzīvojums bija otrās

dienas vakarā, kad notika nepieradinātās
modes skate. Dienas laikā, darbojoties
ar dažāda veida papīru, bērni skolotāju
vadībā izveidoja neatkārtojamus tērpus
un parūkas. Protams, plenēra laikā
neiztikām bez mūzikas – tā skanēja gan
plenēra atklāšanā, gan noslēgumā, kā arī
mūzikas zīmēšanas darbnīcā.
Plenēra dalībnieku un skolotāju
vārdā vēlos teikt lielu paldies Ozol
nieku novada domei, īpaši Salgales pagasta pārvaldniecei Evai Segliņai, kura
sagādāja interesantu dāvanu ne tikai
plenēra dalībniekiem, bet arī citiem pagasta bērniem. Plenēra noslēgumā Salgales mākslas skolā viesojās zīmējumu
teātris ar izrādi «7 pasakas par Ņukucīti».
Šī izrāde skatītājiem atklāja visu to
darbošanās procesu saistību, kurus
plenēra dalībnieki veica prakses laikā:
darbs ar papīru, guaša tehnika, mūzikas
un mākslas sintēze.
Jāatzīst, ka plenērs bija nopietns
pārbaudījums mūsu skolai, jo šāds
pasākums ar citu skolu piedalīšanos un
nakšņošanu notika pirmo reizi. Pateicoties pašvaldības finansiālajam atbalstam,

Jauniešu iniciatīvu centrā
Ānē var justies kā mājās
Būs pagājis pusgads, kopš Ozol
nieku novadā darbību uzsāka pir
mais multifunkcionālais Jauniešu
iniciatīvu centrs. Pēc svinīgās
atklāšanas 2013. gada 30. janvārī
centrs ir izveidojis savas tradīcijas
un ritmu, kļūstot par brīvā laika
pavadīšanas «mājām» daudziem
Ānes jauniešiem, tāpat savu
vietu centra telpās ieguvušas
arī nevalstiskās organizācijas –
biedrība «Cheese», kā arī nesen
izveidotā Ozolnieku novada
Jauniešu padome.
Interešu izglītība ir viena no
galvenajām centra darbības jomām.
Ānes jauniešiem ir iespēja apgūt angļu
valodas pamatus pie skolotājas Maijas
Ošiņas; hip-hop dejas pie skolotāja Rolanda Celitāna, kurš vada arī DJ pamatprasmju apguvi; kultūra un māksla – šīs
nozares vienmēr ir cēlušas sabiedrībai
vērtību un pašapziņu, tāpēc mūsu centrā

pie pasniedzēja Eināra Ervīna Deribo var
apgūt un attīstīt vokālās spējas un izprast,
kas patiesībā ir skatuves māksla. Centra
darbības laikā pierādījies, ka jauniešus
visefektīvāk var apvienot ar sporta
palīdzību, tāpēc jauniešu centrs sadarbībā
ar sporta kompleksu «Mālzeme»
organizēja galda tenisa turnīru, kurā
piedalījās necerēti liels dalībnieku skaits.
Jauniešu centrs aktīvi iesaistās arī vals
tiska mēroga aktivitātēs, piemēram,
kampaņā «Ēnu diena», kuras laikā centra
vadītāju ēnoja 4 jaunieši. Tematiskajos
pasākumos jaunieši devušies arī ārpus
valsts robežām, proti, centrā norisinājās
arābu vakars, ko apmeklēja meitene no
Lībijas, kura iepazīstināja jauniešus ar
Lībijas nacionālajiem ēdieniem, kā arī
puisis no Jordānijas, kurš parādīja, kas
ir ielas mākslas veids «Stencil». Centrā
darbu uzsākuši arī brīvprātīgie darbinieki
no NVA brīvprātīgā darba programmas. Runājot par tuvākajiem darbiem,
kā prioritāte izvirzīta Sporta dienas
organizēšana Ānes
ciemā, Ozolnieku
novada un Jelgavas
novada jauniešu die
nas organizēšana,
centra
filiāles
attīstība Brankās,
kā arī dažādas citas ikdienišķas un
ne tik ikdienišķas
aktivitātes.

Lai mums šī vasara ir pozitīvi
Salgales pamatskolai Irēnas Paulovičas
piedzīvojumiem
un
un Edgara Bula personā, kā arī IU krāsainiem
«Pārstrauti» vadītājas Zaigas Māls atbal- pārdzīvojumiem bagāta – tieši tāds bija šī
stam, plenērs noritēja droši un sekmīgi. gada mākslas plenērs Salgalē!
Sadarbība ar kaimiņu skolām turpināsies
Anda Silgaile,
nākošajā mācību gadā, jo plenēra karogs
Salgales Mūzikas skolas direktores
tika nodots Iecavas Mūzikas un mākslas
vietniece, plenēra organizatore
skolai.

Mūzikas skolu ikdienu piepilda
radošas idejas un entuziasms
Muzikāliem notikumiem ba
gāts un radošs 2012./2013. mācību
gads izvērtās abām Ozolnieku
novada profesionālās ievirzes
izglītības iestādēm.

Ozolnieku Mūzikas skolā audzēkņi
jau tradicionāli apgūst 8 mūzikas instrumentu spēli (klavieres, akordeons,
vijole, čells, flauta, saksofons, trompete,
sitaminstrumenti). Darbojas koris, instru
mentāli ansambļi. Jaunums – 2012. gada
septembrī darbu uzsāka abu skolu apvienotais audzēkņu pūtēju orķestris, kuram
pirmā publiskā uzstāšanās bija Ozolnieku
Mūzikas skolas 5 gadu jubilejas koncertā
2012. gada 14. decembrī.
Ar 2012. gada 1. septembri interesentiem ir iespēja apgūt interešu izglītības
programmu ģitāras spēlē. Prieks, ka
ceļu uz mūzikas skolu atrod arvien
vairāk dažāda vecuma Ozolnieku novada
iedzīvotāju.
Skolas dzīvē svarīgs notikums bija
1. jūnijā notikušais skolas izlaidums –
apliecību par mūzikas skolas beigšanu
saņēma 7 audzēkņi, kuri savas mūzikas
gaitas uzsāka reizē ar skolas dibināšanu
2007 gadā. Daži no viņiem izteikuši
vēlēšanos turpināt darboties mūzikas
skolas kolektīvos. Iespējams, kāds
nākotnē izvēlēsies mūziķa profesiju
līdzīgi skolas pirmajai absolventei Kristinai Hveženko, kura uzņemta Rīgas
Doma kora skolā.
Mācību gada laikā laurus dažāda
Oskars Otgons, mēroga konkursos plūca skolas
Jauniešu iniciatīvu talantīgākie audzēkņi Raivo Tambergs
centra vadītājs un Kristīne Krastiņa (akordeons), Uga

Tauriņš (trompete), Tads Jurginausks
(vijole), Kristina Hveženko (saksofons)
un Kārlis Vagals (saksofons). Līdz šim
nozīmīgākais panākums ir Raivo Tamberga iegūtā 1. vieta un Grand Prix
starptautiskā konkursā «Music of Old
Riga». Tāpēc liels prieks, ka, realizējot
projektu «Akordeona iegāde Ozolnieku
mūzikas skolai» ar ELFLA un pašvaldības
budžeta līdzekļiem, skolai ir iegādāts pirmais 120 basu akordeons «Dino Baffetti»
3055 latu vērtībā.
Salgales Mūzikas skolā audzēkņi
apgūst 7 mūzikas instrumentu spēli (klavieres, ģitāra, flauta, klarnete, saksofons,
trompete, sitaminstrumenti). Salgales
Mūzikas skolas audzēkņi mācību gadu
noslēdza ar noslēguma koncertu - izlaidumu 2013. gada 28. maijā, kurā apliecību
par profesionālās ievirzes izglītību
saņēma klavierspēles audzēkne Agnese
Ragozina. Tāpat 2012./2013. mācību gadā
Salgales Mūzikas skolas vārdu vairākos
konkursos spodrināja klavierspēles
audzēkne Agnese Štāla – mazpilsētu un
lauku mūzikas skolu konkursā Dobelē
un starptautiskajā konkursā «Mūzikas
varavīksne» Jelgavā viņai 3. vieta.
Kā katru vasaru augustā abu Ozolnieku
novada mūzikas skolu audzēkņi savu
skolotāju vadībā muzicēs un atpūtīsies
muzikālajā nometnē «Nebeidzamie
dziesmu svētki», mēģinot paildzināt
šīs vasaras galvenā notikuma Vispārējo
latviešu Dziesmu un deju svētku radīto
pacilāto noskaņojumu.
Dina Tauriņa,
Ozolnieku Mūzikas skolas direktore
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Noslēgusies ceturtā
Ozolnieku novada spartakiāde
Ozolnieku
novada
4.
spartakiādes noslēguma dienā
laika apstākļi nelutināja un
spēcīgās lietus gāzes varēja
nobiedēt daudzus, tikai ne fut
bolistus, kuri apņēmīgi devās
laukumā, lai piecu koman
du konkurencē noskaidrotu
labākos. Šogad futbola turnīrā
par čempioniem kļuva «Ozokal
na» komanda, 2. vietā – «Centrs»
un 3. vietā – «Kauguri».
No futbola spēlēm brīvajā laikā
gandrīz visi dalībnieki, atceroties skolas
laikus, izmēģināja spēkus lodes grūšanā
un tāllēkšanā no vietas. Par čempioniem
lodes grūšanā savās vecuma grupās
kļuva Ervīns Vēveris (10,90 m), Normunds Jusis (8,76 m), Baiba Veļika (7,10
m) un Una Tiliba (6,80 m). Tāllēkšanā
no vietas čempionu godā tika Aivis

Salmiņš (2,93 m), Rimants Štopis (2,47
m), Daiga Dābola (2,28 m) un Una Tiliba
(2,30 m).
Apkopojot visus rezultātus, ir noskaid
roti Ozolnieku novada 4. spartakiādes
čempioni – 1. vieta komandai «Centrs»,
iegūstot 294 punktus, otrajā vietā
– «Kauguri» ar 280 punktiem un trešajā
vietā – «Ozokalna» komanda ar 277
punktiem. Šogad lieliski startēja arī
«Tetelānes» komanda, tikai par 6,5
punktiem atpaliekot no 3. vietas. Pārējās
komandas sarindojās šādā secībā:
«Ezermalas», «Salgale», «Aizupes» un
«Brankas». Apsveicam uzvarētājus un
vēlam patīkamu atpūtu, dodoties godam
nopelnītajās ekskursijās, kur transporta
izdevumus atbilstoši iegūtajām vietām
apmaksās Ozolnieku novada pašvaldība.
Novada 4. spartakiādes dalībnieki
astoņus mēnešus ilgās cīņās ir trenējuši
prasmi veidot komandas stratēģiju, kā

Noskaidrots veiksmīgākais
Ozolnieku novada makšķernieks
Ceturtās novada spartakiādes
vasaras makšķerēšanas sacensībās
tikās 13 interesenti, lai četru stundu
garumā noskaidrotu prasmīgākos
Ozolnieku ezera dzīļu pārzinātājus.
Sacensību noslēgumā atklājās, ka
pieredze ir galvenais noteicējs loma
gūšanā, ko jau vairākus gadus apliecina
Konstantīns Zabeļins, iegūstot lielāko
lomu – šoreiz 1,460 kg apmērā, aiz

sevis atstājot otrās vietas ieguvēju Ha
riju Minčenoku, kuram izdevās noķert
890 g zivju, bet trešajā vietā ierindojās
Zigurds Liepiņš ar 810 g smagu lomu.
Sacensību noslēgumā klātesošajiem
bija iespēja vērot kolhidas pel
dēšanas stila paraugdemonstrējumus
(peldēšana ar sasietām rokām un
kājām) Latvijā pazīstamā planierista
un roņa Fridona Pipijas izpildījumā.

Pludmales volejbols – sporta
veids, kas apvieno paaudzes

Pludmales volejbola sacensībās savas saspēles prasmes demonstrēja 8
komandas. Normunda Juša ģimene
spēja nodrošināt ne tikai līdzjutējus
visas dienas garumā, bet kopā ar diviem dēliem paguva pārstāvēt trīs
komandas. Vislabāk veicās dēlam
Edgaram kopā ar Kristapu Balodi,
izcīnot zelta medaļas. Pats Normunds

kopā ar Arti Danieku izcīnīja bronzas
medaļas, bet dēls Mārtiņš apņēmīgi
cīnījās par iekļūšanu pirmajā
četriniekā. Latvijā pazīstamie pludmales volejbolisti Jānis Balodis kopā
ar pārinieku Adriānu Balodi ieguva
sudraba medaļas, bet Gatis Balodis
pārī ar Gati Zātiņu ierindojās ceturtajā
vietā.

arī 15 sporta veidos izkustinājuši visas muskuļu grupas, lai dotos vasaras
brīvlaikā. Ozolnieku Sporta centra
vadība sola, ka jau rudenī atkal vienkopus pulcēs visus sportistus, lai godinātu

labākos un izvirzītu mērķus nākošajai
spartakiādei. «Sports mūs visus vieno
un dara stiprākus!» uzsver Ozolnieku
Sporta centra direktora vietniece Irēna
Leitēna.

Ozolnieku novada
iedzīvotāji «zina,
var un dara»!
Šī
gada
pašvaldības
izsludinātajam
iedzīvotāju
iniciatīvas veicināšanas pro
jektu konkursam «Es zinu,
varu un daru» tika iesniegti
27 iesniegumi, no kuriem
tika apstiprināti 23 projek
ti par kopējo summu Ls 10
191,60. Tāpat kā iepriekšējā
gadā konkursa mērķis bija
veicināt iedzīvotāju iniciatīvu
un līdzdalību dzīves vides
uzlabošanā.
Priecē, ka šogad sasparojušies
Salgales pagasta iedzīvotāji, kas
iesnieguši 15 projektu iesniegumus,
no Ozolnieku pagasta iedzīvotājiem
saņemti 11 iesniegumi un tikai 1 – no
Cenu pagasta. Īstenojot iedzīvotāju
projektu idejas, tiks veikti gan
teritorijas labiekārtošanas darbi –
daudzdzīvokļu māju pagalmos Ozolniekos un Salgalē sakārtoti bērnu
rotaļlaukumi, uzstādīti velostatīvi –,
gan veicinātas iedzīvotāju sportiskās
aktivitātes – izveidots strītbola laukums Garozā, atjaunots pludmales
volejbola laukums Tetelē, iegādāti
futbola vārti sporta laukumam pie
Garozas pamatskolas, iekārtotas telpas un iegādāts dažāda veida sporta

inventārs individuāliem treniņiem
Garozas pakalpojumu centrā «Eži»
un Salgales pamatskolā, kā arī pēc
skrējēju kluba «Ozolnieki» iniciatīvas
projekta ietvaros tiks veikta
skrējienu distanču sertificēšana un
papildināts inventārs kvalitatīvai
sacensību organizēšanai.
Interesantu ideju īstenos biedrība
«IMKA Salgale», pie Salgales pamatskolas izveidojot «baso pēdu taku»,
kur 60 m garumā secīgi mīsies dažādi
dabas materiāli – koks, rupjākas un
smalkākas akmens šķembas, oļi,
priežu čiekuri u.tml., kas darbosies
kā pēdu masāžas materiāls gan lieliem, gan maziem interesentiem.
Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem
projekti ir jāīsteno līdz š.g. 31. jūlijam.
Šobrīd jau ir pabeigts 1 projekts
– uzstādīts strītbola grozs Garozā.
Pēc visu projektu pabeigšanas un
atskaišu iesniegšanas pašvaldības
projektu
vērtēšanas
komisija
apmeklēs projektu īstenošanas vie
tas un par rezultātiem informācija
tiks sniegta gan «Ozolnieku Avīzē»,
gan novada mājas lapā.
Antra Pošeika,
Ozolnieku novada pašvaldības
projektu koordinatore
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Iedzīvotāji jautā – pašvaldība atbild
nieku ezera teritorijas labiekārtošanas
darbiem, laukums pie dzelzceļa stacijas
būs daļēji slēgts līdz 16. augustam. Lai
risinātu radušos situāciju, piedāvājam
iedzīvotājiem iespēju šajā periodā bez
maksas novietot mašīnas uz pašvaldības
Vai pašvaldības iniciatīva, vei zemes – Ozolniekos, Eglaines ielas malā,
cot aptauju par iedzīvotāju interesi braucot no Ozolniekiem uz Brankām aiz
peldēties, varētu izpausties kaut autoservisa ceļa kreisajā pusē.
vismaz vienas oficiālas peldvietas
Jelgavā daudzbērnu ģimenēm
izveidē novadā?
Jautājums par iespēju izveidot oficiālu neatkarīgi no ienākumiem ir dažādi
peldvietu Ozolnieku novadā jāizskata atvieglojumi – bērnu ēdināšanai
iestādēs,
braukšanai
domes deputātiem, jo, lai realizētu vi- izglītības
sas Ministru kabineta noteikumos par sabiedriskajā transportā, ūdens
peldvietas izveidošanas un uzturēšanas skaitītāju nomaiņai u.c. Vai Ozol
Jūnijā saņemtie iedzīvotāju jautājumi kārtību noteiktās prasības, būs niekos arī ir kāds atbalsts tādām
nepieciešams veikt īpašus sagatavošanās ģimenēm, ja tās nav trūcīgas?
un pašvaldības sniegtās atbildes.
Ozolnieku novada pašvaldība ik gadu
darbus, tātad, plānojot nākošā gada
Vēlējāmies painteresēties, vai
tiešām uz jaunizveidotā Branku
krustojuma netiks ierīkots ne luk
sofors, ne kas cits, kas padarītu
drošu un vispār iespējamu šosejas
šķērsošanu? Vēršam uzmanību, ka
daudzām ģimenēm bērni iet Ozol
nieku centra dārziņos un katru di
enu šo krustojumu vairākkārtīgi
nākas šķērsot.
VAS «Latvijas Valsts ceļi» Satiksmes
organizācijas plānošanas daļas vadītājs
Ainārs Morozs informē: «Lai uzlabotu
valsts galveno autoceļu A8 posmā Rīga
– Jelgava, kā arī noteiktu piemērotākos
ceļu mezglu risinājumus, tai skaitā
Branku krustojuma risinājumu, 2008.
gadā tika izstrādāta automaģistrāles
Rīga – Jelgava iespējamības izpēte un
2011. gadā – automaģistrāles A8 Rīga
– Jelgava – Lietuvas robeža (Meitene)
35,2 km alternatīvās saites iespējamības budžetu, tam būs jāparedz arī atbilstošs atvēl ievērojamus budžeta līdzekļus, lai
izpēte. Atbilstoši izpētes rezultātiem, finansējums. Neskatoties uz to, ka Ozol- nodrošinātu ģimenēm un īpaši bērniem
kuru izstrādes laikā ir ņemts vērā arī nieku ezers nav reģistrēts kā oficiāla piemērotas un ērtas dzīves vides izOzolnieku novada pašvaldības viedok- peldvieta, tā apkārtne tiek pozicionēta veidi, akcentējot gan izglītības sistēmas
lis, pašreizējā Branku krustojuma vietā kā vispārēja atpūtas zona Ozolnieku no- pilnveidošanu, gan brīvā laika pavadīšanas
esošais vienlīmeņa ceļu mezgls ne- vada iedzīvotājiem, tāpēc konkrētā terito iespēju paplašināšanu, gan veselīgas
tiks saglabāts un tā vietā tiks izbūvēts rija tiek kopta un attīstīta (arī šobrīd tiek vides uzturēšanu. Par mērķi vienmēr
pārvads pār autoceļu A8 satiksmei vie- realizēti vērienīgi labiekārtošanas darbi), tika izvirzīts princips – nodrošināt, lai
glajam un sabiedriskajam transportam, tāpat, rūpējoties par peldētāju veselību, pašvaldības sniegtais atbalsts un pakalpokā arī gājējiem un velosipēdistiem, kas pašvaldība periodiski organizē ūdens jumi būtu vienlīdz pieejami visām novada
nodrošinās savienojumu starp Ozolnie kvalitātes pārbaudes, pārliecinoties, ka ģimenēm, īpaši neakcentējot daudzbērnu
ģimeņu statusu. Izņēmums ir vienreizējs
kiem un Brankām. Saskaņā ar pārvada ūdens nav cilvēku veselībai kaitīgs.
pabalsts par bērna piedzimšanu, šī parisinājumiem tieša piekļuve autoceļam
Vai ir zināms kāpēc līdz augusta balsta apmērs tiek noteikts atbilstoši
A8 no autoceļa V1068 nav paredzēta.
Satiksmes ministrija un VAS «Latvi- vidum daļēji ir slēgts stāvlaukums bērnu skaitam, piemēram, pabalsta
apmērs par pirmo un otro bērnu ir Ls
jas Valsts ceļi», veicot rekonstrukcijas pie Ozolnieku dzelzceļa stacijas?
Pamatojoties uz plānotajiem Ozol 50, par trešo bērnu – Ls 200, bet par cedarbus, respektēs izpētes piedāvātos
Kā zināms, Ozolnieku novada
pašvaldībai ir oficiālā mājas
lapa www.ozolnieki.lv, kas pilda
vairākas funkcijas, informējot
iedzīvotājus par aktualitātēm
novadā, atspoguļojot dažādu
pasākumu norisi un veidojot
tiešu komunikāciju jautājumu
un atbilžu sadaļā. Ņemot vērā
to, ka mājas lapa nav pieejama
visiem novada iedzīvotājiem,
turpmāk izdevumā «Ozolnieku
Avīze» publicēsim būtiskākos
jautājumus, kas varētu būt aktuāli
lielākām iedzīvotāju grupām.

satiksmes organizācijas risinājumus
un šobrīd izvairīsies no apjomīgiem
finanšu ieguldījumiem krustojumā,
kuru perspektīvā paredzēts principiāli
pārbūvēt.

turto – Ls 300. Tai pat laikā ļoti būtiski,
ka brīvpusdienas no 1. līdz 4. klasei tiek
piešķirtas visiem bērniem, nedalot tos
pēc ģimenes statusa. Ņemot vērā to, ka
Ozolnieku novadā daudzbērnu ģimeņu
skaits ir ap 100 ģimenēm, tad papildu
pabalstu sistēmas izveidošanai būs
nepieciešams finansējums, ko, pieņemot
atbilstošu lēmumu, varētu paredzēt,
plānojot 2014. gada budžetu, tāpēc par
šo priekšlikumu informēsim Sociālo
jautājumu komitejas un Finanšu komitejas deputātus, kuri izskatīs iespējamos
pabalstu veidus un lems par to aktualitāti
Ozolnieku novadā. Protams, nemainīgi
Ozolnieku novada pašvaldībā dzīvojošām
daudzbērnu ģimenēm tiek piešķirti
sociālie pabalsti pēc ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa
izvērtēšanas. Pieejamie pabalstu veidi:
pabalsts garantētā minimālā ienākuma
(GMI) nodrošināšanai; pabalsts mājokļa
(dzīvokļa) izmaksu daļējai segšanai apkures sezonas laikā; vienreizējs pabalsts
ārkārtas situācijā; pabalsts skolēnu
ēdināšanai skolā; pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumu
apmaksāšanai; pabalsts mācību līdzekļu
iegādei; pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksāšanai; pabalsts sociālās
rehabilitācijas mērķu sasniegšanai.
Velosezona rit pilnā sparā. To, ka
velo cienītāju ir gana daudz, aplieci
na arī velo tūre. Ja privātmāju
īpašniekiem
šāda
problēma
nepastāv, tad daudzdzīvokļu māju
iemītniekiem velo novietošana die
nas laikā ir gana problemātiska. Tas,
ka nav plānots, ir skaidrs, bet varbūt
tomēr būtu iespējama velo novietņu
izveide pie daudzdzīvokļu mājām?
Pozitīvi, ka velobraucēju Ozolnieku
novadā tiešām ir daudz, tāpēc pašvaldība
savas kompetences ietvaros risina
velobraucējiem aktuālos jautājumus,
piemēram, organizējot velotūri un
būvējot jaunus veloceliņus (šobrīd
tiek būvēts veloceliņš apkārt Ozolnieku ezeram). Savukārt jautājums par
velonovietņu ierīkošanu daudzdzīvokļu
māju pagalmos ir jārisina sadarbībā
ar apsaimniekotāju, tāpēc iesakām
sazināties ar konkrētas daudzdzīvokļu
mājas apsaimniekotāju un pārrunāt šo
jautājumu, kopīgi meklējot efektīvākos
risinājumus.

Atgādinām: vasara – zālāja pļaušanas laiks
Ozolnieku novada pašvaldība
aicina iedzīvotājus, nekustamā
īpašuma
īpašniekus
un
apsaimniekotājus sakopt zālājus
savās teritorijās.
Pašvaldība oficiālajā mājas lapā www.
ozolnieki.lvperiodiskisaņemiedzīvotāju
jautājumus un sašutuma pilnus
ziņojumus par to, ka cilvēki bezatbildīgi

izturas pret savas teritorijas sakopšanu.
Vasaras mēnešos Pašvaldības poli
cija apseko nesakoptās teritorijas un
īpašniekiem izsaka brīdinājumus par
Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu Nr.15/2010 «Ozolnieku novada
teritorijas labiekārtošana, uzturēšana
un aizsardzība» neievērošanu, tāpēc
aicinām ikvienu novada iedzīvotāju
savlaicīgi veikt nepieciešamos zālāja

pļaušanas darbus. Atgādinām, ka Ozolnieku novadā namu īpašumiem, zemes
īpašumiem un citiem īpašumiem
jānodrošina
piegulošās
publiskā
lietošanā esošās teritorijas sakopšana
un zāles nopļaušana: ap fizisko personu
īpašumiem – līdz 5 m, juridisko personu īpašumiem – līdz 15 m platā joslā,
zāles garumam nepārsniedzot 15 cm.
Ārpus ciema teritorijām neapbūvētajās

un lauksaimniecībā neizmantotajās
teritorijās zāles nopļaušana jānodrošina
vismaz reizi sezonā līdz 15. augustam.
Privātīpašumu apkopjamā teritorijā
zāles garums nedrīkst pārsniegt 10
cm, bet pārējās pie nekustamā īpašuma
piegulošās teritorijās zāles garums
nedrīkst pārsniegt 15 cm, savukārt
dekoratīvie dzīvžogi jāapgriež vismaz 4
reizes sezonā.

8. lpp.

2013. gada jūnijs

Mīļi sveicam jūlija jubilārus!

Ozolnieku novada svētki
«Ar saknēm novadā» –
2013. gada 27. jūlijā svinēsim novada 10. dzimšanas
dienu Ozolnieku stadionā, Stadiona ielā 5!

Lai atmiņas par nedienām
Kā ziemas sniegi kūst,
Prieks ābeļziedu baltumā
Lai allaž sirdī plūst.
Gunārs Balodis
Genoveva Lisovska
Vera Spilva
Renāte Bolmane
Regīna Hveženko
Valentīna Kučukova
Jānis Teteris
Marija Bareiša
Anna Afromejeva
Olga Kirillova
Konstantīns Pavlovs
Ozolnieku novada dome

Vasaras pulciņš MANA
VASARA 2013

• nakts izaicinājums un nometnes ugunskurs,
• tērpu šovs «No veca – jauns»,
• ekskursija «Pazīsti savu novadu».

Moto: «Mēs – par tīru vidi!»

Medicīniskā uzraudzība:
Salgales skolas medmāsa Līga Nikolajeva.

Salgales pamatskolā, Emburgā:
5. – 9.08.2013. – juniori (6 – 9 gadi),
12. – 16.08.2013. – pusaudži (10 – 13 gadi).
Organizators: Salgales pamatskola.
Pulciņa vadītājs: Edgars Paulovičs.
Dalībnieki: 40 Ozolnieku novada skolēni,
20 katrā maiņā.
Programma:
• vides akcija «Lietas, kas nav topā»,
• māla, papīra un koka lietišķās darbnīcas,
• izturības pārgājiens un geokešings,
• dubļu spēles un ūdens prieki,

Pulciņu atbalsta:
• Ozolnieku novada pašvaldība – skolēnu
pārvadājumi un ēdināšanas finansējums,
• Salgales pagasta pārvalde – ekskursijas
transports,
• ēdināšanu nodrošina i/u «Pārstrauti»,
• radošo darbnīcu materiāli un balvas –
biedrība «IMKA Salgale».
Papildu informācija un pieteikšanās:
Edgars Paulovičs, t. 26514523, e-pasts:
imkasalgale@gmail.com.

uu 10:00 – 11:30 ekskursija - pastaiga «Ozolnieki toreiz un
tagad» no Ozolnieku Tautas nama (noslēgums pie Ozolnieku
vidusskolas).
uu 11:00 – 17:00 svētku gadatirgus.
uu 13:00 – 19:00 atpūtas un veiklības atrakcijas, amatnieku
darbnīcas, planetārijs, zinātnes elementu teātris un novada
izglītības iestāžu radošās darbnīcas ģimenēm, Jelgavas
Zemessardzes 52. bataljona un Valsts robežsardzes ieroču un
tehnikas prezentācija.
uu 12:00 gājiens no Ozolnieku vidusskolas stadiona (pulcēšanās
no 11:30 ar ziediem uz zaļumiem ziedu ceļa veidošanai).
uu 12:30 svētku atklāšana un novada jaundzimušo sveikšana.
uu 13:30 baltijas helikopteru centra paraugdemonstrējumi un
pārsteigumu lietus.
uu 13:50 laimētāju reģistrācija lidojumiem pie helikoptera,
fotografēšanās.
uu 14:00 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Kultūra»
vokāli instrumentālā ansambļa «Rūta» un vidējās paaudzes
deju kolektīva «Laipa» koncerts «Atstīgoju zelta kokli,
nodziedāju skaņu dziesmu».
uu 15:00 Valsts robežsardzes kinelogu paraugdemonstrējumi
ar suņiem.
uu 15:00 – 15:50 laimīgo lidojumi.
uu 15:30 Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrības «Zelta
talantu» dalībnieku paraugdemonstrējumi.
uu 16:15 Valsts robežsardzes kinelogu paraugdemonstrējumi
ar suņiem.
uu 16:30 Rīgas cirka mākslinieku šovs.
uu 17:30 amatiermākslas kolektīvu uzvedums «Caur divām
plaukstām gadi rit…», veltīts novada jubilejai.
uu 19:00 Jelgavas novada orķestris «Zelmeri» un mākslinieks
Žoržs Siksna koncertā «Kas var būt labāks par šo?».
uu 20:30 deju grupas «Dzirnas» izrāde «O’Fortuna».
uu 22:00 grupas «Dzelzs vilks» «Jaunā Jāņu orķestra» koncerts.
uu 23:30 DJ Normunds Rutulis.
uu 24:00 svētku uguņošana.
uu 00:30 DONS ar grupu.
uu 1:30 – 4:00 nakts ballīte ar DJ Normundu Rutuli.

Ieeja brīva.
SVINĒSIM KOPĀ!

Svētdien, 28. jūlijā, Dalbes ev. lut. baznīcā
plkst.14:00 notiks dievkalpojums, bet plkst.15:00 – garīgās mūzikas koncerts,
kurš tiks veltīts Ozolnieku novada desmitgadei.
Muzicēs valsts akadēmiskā kora «Latvija» māksliniece Indra Nasteviča (soprāns)
un Ansonsku ģimenes ansamblis.
Koncertā skanēs latviešu komponistu sakrālā mūzika un kristiešu folklora.

Pasākumi
Salgales pagastā
17. jūlijā notiks ekskursija
pensionāriem uz Tukuma
novada skaistākajām
vietām.
Apskatīsim rožu dārzu,
Šokolādes muzeju un
Salmu muzeju.
Pieteikšanās līdz 15.
jūlijam, zvanot Andai pa
tālruni 29109265.

Kapu svētki
14. jūlijs
Plkst. 13:00

Teteles kapsēta

Plkst. 14:00

Dalbes kapsēta-dievkalpojums baznīcā

Plkst. 14:00

Jaunzemju kapsēta

Plkst. 16:30

Mušķu kapsēta

25. jūlijs
Plkst. 14:00

Cenu kapsēta

25. augusts
Plkst. 16:30

Skrabu kapsēta

Iznāk reizi mēnesī.
Izdevējs: Ozolnieku novada pašvaldība,
e-pasts: avize@ozolnieki.lv.

Organizators – Ozolnieku Tautas nams, www.ozolnieki.lv.
T.26525350, tautasnams@ozolnieki.lv.
Aicinājums tirgotājiem!
Aicinām pieteikties Ozolnieku novada svētku gadatirgum
27. jūlijā (sporta stadionā Stadiona ielā 5)
amatniekus, lietišķās mākslas meistarus, zemniekus un
veselīgas pārtikas ražotājus. Pieteikuma anketu meklēt
www.ozolnieki.lv un nosūtīt līdz 19. jūlijam uz e-pastu
tautasnams@ozolnieki.lv.

Aizsaulē aizgājuši
Aleksandrs Mišins (1931)
Alma Kronberga (1926)
Andris Prusaks (1946)
Anna Pārpuce (1919)
Anna Rancāne (1933)
Gunārs Rupeiks (1931)
Ivans Šuļvinskis (1979)
Jānis Gasparenoks (1949)
Juozapa Salniņa (1920)
Lūcija Liepiņa (1923)
Natalija Andrejeva (1948)
Ņina Natašenkova (1933)

Ņina Zdirska (1938)
Regīna Jātniece (1936)
Skaidrīte Reinberga (1928)
Skaidrīte Zariņa (1924)
Velta Gethmane (1924)
Velta Reihenbaha (1925)
Veronika Smeltere (1929)
Viktorija Aleksandra Norkuniene (1935)
Vilnis Raimonds Lecis (1943)
Vladislava Puruškeviča
(1933)

Reģ. nr. 90001623310.
Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki, tālr: 63050241, fakss: 63050858.
Par rakstos minētajiem faktiem atbild autors.
Iespiests: SIA «Jelgavas tipogrāfija».

