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Iekļaujoties
„Tulpju simfonijā”

14. maijā
VISI UZ
VELOTŪRI!
Reģistrācija uz tradicionālo
velotūri sāksies jau plkst.10.
Visi, kas būs ieradušies pagājušās velotūres dalībnieku
vestēs, saņems jauku un
derīgu suvenīru.
Pēc saraksta tiks izsniegtas
vestes arī tiem dalībniekiem, kam iepriekšējā reizē
nepietika.
Lūgums ierasties savlaicīgi!
Velosipēdu remontdarbus
piedāvā veikt Sergejs ,
tālr. 28260218.

Kā parakstīsimies
novadā?

Delegācijā uz Pitešti Rumānijā no novada devās pašvaldības speciālisti, izglītības darbinieki, Salgales un Ozolnieku Mūzikas
skolas pedagogi un audzēkņi. Vizītes mērķi katrai speciālistu grupai bija atšķirīgi – gan jau noslēgto projektu izvērtējums,
gan jaunu sadarbības partneru un iespēju izvērtēšana. Kopīgais – pašvaldību un izglītības iestāžu darbības pieredze, jaunas
izpausmes. Pitešti mērs novada pārstāvjus ielūdza uz „Tulpju simfoniju” – ziedu svētkiem, nu jau 34. gadu. Svētkos daudzu
valstu viesi ieradās ar ciemkukuli – savas tautas deju, dziesmu, mūziku. Protams, arī latvieši!

Izsludināta parakstu vākšana
No 11. maija līdz 9. jūnijam
tautas nobalsošanas ierosināšanai likumprojekta „Grozījumi LR Satversmē” ierosinājumam, nosakot: „ar 2012. gada
1.septembri visās valsts un
pašvaldību izglītības iestādēs,
sākot ar pirmo klasi, mācības
notiek valsts valodā”.
Par apturētajiem likumiem
notiks no 18.maija līdz 16.jūnijam – iesniegšanai izskatīšanai
Saeimā.
Centrālā vēlēšanu komisija izsludināja parakstu vākšanu arī tautas
nobalsošanas ierosināšanai par apturētajiem likumiem „Grozījumi
likumā „Par valsts pabalstu izmaksu

laika periodā no 2009.gada līdz 2012.
gadam””, „Grozījums likumā „Par
maternitātes un slimības apdrošināšanu”” un „Grozījumi likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam””.
Parakstu vākšana vēlētāja atrašanās vietā tiek organizēta tiem
vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa
dēļ nevar ierasties parakstu vākšanas vietā.
Parakstu vākšana vēlētāja atrašanās vietā tiek organizēta saskaņā ar
vēlētāja vai viņa pilnvarotas personas
rakstveida iesniegumu.
Iesniegums par parakstu vākšanu
„par grozījumiem Satversmē” vēlētāja atrašanās vietā ne vēlāk kā parakstu vākšanas 29. dienā - 08.06.2011.
pulksten 12.00 , un iesniegums par

parakstu vākšanu „ par grozījumiem
likumos” vēlētāja atrašanās vietā ne
vēlāk kā parakstu vākšanas 29. dienā
t.i. 15.06.2011.pulksten 12.00 nogādājams attiecīgajai vēlēšanu komisijai
vai parakstu vācējam (vēlēšanu komisijas noteiktajā darba laikā).
Parakstu vākšanu vēlētāju atrašanās vietās organizē pēdējā
(30.) parakstu vākšanas dienā. ,t.i.,
09.06.2011. un 16.06.2011.
No 11.05.2011. līdz 17.05.2011.
varēs parakstīties tikai par „ grozījumiem Satversmē” un no 10.06.2011.
līdz 16.06.2011. varēs parakstīties
tikai „par grozījumiem likumos”.
Novada vēlēšanu komisija

Ozolnieku novadā ir izveidotas 4 parakstu vākšanas
vietas:
Ozolnieki, Stadiona ielā
10, domes ēkā, Ozolnieku pagasts, tālrunis 63050241, mob.
28628991;
Brankas, Parka ielā 4, Branku
pakalpojumu centra ēkā, Cenu
pagasts, tālr. 63057762, mob.
29868691;
Āne, Celtnieku ielā 12 B,
Ānes kultūras nama ēkā, Cenu
pagasts, tālrunis 63048077, mob.
29187824;
Emburga, „Vīgriezes”, Sidrabenes pagasta pārvaldes
ēkā, Sidrabenes pagasts, tālr.
63085741, mob. 26322843.
Darba laiki:
Pirmdienās, otrdienās, trešdienās un
piektdienās no plkst. 8 - 12
ceturtdienās no plkst. 14 - 18
sestdienās un svētdienās
no plkst. 9 - 13
09.06.11. un 16.06.11. no plkst. 8- 12
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Novada domes aprīļa sēdē
Nolēma:
- Apstiprināt novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka amatā AIVARU
STRODU ar 2011. gada 15.aprīli.
- Atbrīvot URZULU JĒKABSONI
no Ozolnieku novada bāriņtiesas
priekšsēdētājas amata.
- Par bāriņtiesas priekšsēdētājas
pienākumu izpildītāju apstiprināt
priekšsēdētājas vietnieci IVETU
STRĒLNIECI.
- Uzņemt PII „Saulīte” un „Bitīte”
6 bērnus.
- Apstiprināt novada domes saistošos noteikumus Nr.10/2011 „Par
pašvaldības galvojumu studiju kredīta
un studējošā kredīta saņemšanai”.
- Apstiprināt Ozolnieku novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
darba samaksas un sociālo garantiju

nolikumu. 			
-Atbalstīt AS “Ceļuprojekts” iesniegtā
Rīga - Jelgava km 35,2 izpētes risinājuma variantu Nr.3
- Veikt izmaiņas pamatlīdzekļu sastāvā Sidrabenes pagasta pārvaldē.
- Izslēgt no novada pašvaldības bilances nekustamā īpašuma objektu – SIA
„Āne EP” koncesijā nodoto inženierbūvi „Ūdens tornis – Tetele”.
- Apstiprināt apsaimniekošanas
līgumu.
- Anulēt deklarēto dzīvesvietu.
- Piemērot nekustamā īpašuma
nodokļa atlaidi nekustamajam īpašumam „OZO ledus halle” 2011.gadā
50% apmērā.
- Piešķirt jaunus nosaukumus:
„Dižbērzi”, „Pameži”, „Stienberģi”
(Sidrabenes pag.).

- Noteikt zemes vienībām jaunu
lietošanas mērķi.
- Izsniegt SIA „Jelgavas tirgotājs”
atļauju tirdzniecībai no autoveikala
Brankās, Garozā, Jaunpēterniekos.
- Atbalstīt „LVAF Lāčplēsis” Jelgavas nodaļas pastāvēšanas 15.gadadienas pasākumu 2011.gada 4. maijā.
- Izmaksāt pabalstu Ls 50 mēnesī
sakarā ar bērna nenodrošināšanu ar
vietu pirmsskolas izglītības iestādē 9
personām.
- Piedalīties Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
līdzfinansētā projektu konkursā, iesniedzot projektu „Ozolnieku tautas
nama apkārtnes labiekārtošana”.
Projekta kopējās izmaksas - LVL 40
tūkst. (ieskaitot PVN), no kurām LVL
28 870 ir attiecināmās izmaksas.

Projekts tiks īstenots no pašvaldības
2011.gada budžeta līdzekļiem.
- Par ilggadēju un godprātīgu darbu
apbalvot ar Ozolnieku novada domes
Atzinības rakstu ANNU LECI – Ozolnieku vidusskolas skolotāju.
- No 2011. gada 11. maija līdz
2011. gada 9. jūnijam notiks parakstu
vākšana likumprojekta „Grozījumi
Latvijas Republikas Satversmē” ierosināšanai.
Likumprojekts paredz grozīt Satversmes 112.pantu , papildinot to ar
nosacījumu , ka valsts nodrošina iespēju bez maksas iegūt pamatizglītību un
vidējo izglītību valsts valodā, nosakot,
ka „ ar 2012. gada 1. septembri visas
valsts un pašvaldību izglītības iestādēs,
sākot ar pirmo klasi, mācības notiek
valsts valodā”.

Veidojot stilistisku Darbu sācis
izpilddirektora
kopainu
vietnieks
SIA „Ozolnieku KSDU” darbā ir pieņēmusi profesionālu
dārznieci Ausmu Mellumu.

Viņas kompetencē ir visā komunāldienesta aprūpējamā platībā veidot
stilistiski izturētu kopainu.
Par iecerēm, pārdomām un materiālajiem resursiem – nākamajā
„OA”.
A. Melluma lūdz tagad, stādīšanas
laikā, ja kādam ir lieki puķu stādi, tos
piedāvāt komunālajam uzņēmumam.
A. Melluma: „Ozolniekos ir daudz
zaļuma, bet pietrūkst ziedu košā
spilgtuma, kaut akcentu veidā. Pirms
iedzīvotāji veido stādījumus daudzdzī- savus ieteikumus, uzklausītu cilvēku
vokļu namu pagalmos, labprāt sniegtu vēlmes.”

Ozolnieku novada pašvaldības nolikumā ir veikti grozījumi saistošajos noteikumos.

Grozījumi paredz amatu – pašvaldības izpilddirektora vietnieks.
Jaunās amatpersonas pienākumus
uzsācis pildīt Aivars Strods, līdzšinējais Ozolnieku novada pašvaldības
saimniecības daļas vadītājs.
- Pašvaldības izpilddirektors pilda
pašvaldības izpilddirektora prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā pašvaldības izpilddirektora pienākumus;
- Pašvaldības vārdā atbild par
pamatlīdzekļu pieņemšanu – norakstīšanu un mazvērtīgā inventāra nu, par dzīvojamā un nedzīvojamā fonda uzturēšanu un tā izmantošanu;
norakstīšanu;
- Sastāda pašvaldības iepirkumu
- Koordinē un vada civilās un vides aizsardzības pasākumus novada grafiku un kontrolē tā izpildi;
- Atbild par darba drošību.
ieklāt lielā tenisa laukumu ar māks- teritorijā;
līgo segumu. Ļoti ceram, ka šī būs
- Atbild par teritorijas labiekārtošaļoti iecienīta novada jauniešu aktīvas
sportošanas vieta, bet tieksme lielajās tribīnēs lauzt, dauzīt, aprakstīt Lasītājs
sienas un piemēslot atmirs pati par
sevi. Priecē tas, ka novada pašvaldība vienmēr atbalsta iniciatīvas un
atrod līdzekļus, lai celtu iedzīvotāju
Lūdzu palīdziet!
Skats ir briesmīgs! Man žēl suņu,
labklājību.
Katru rītu dodos uz darbu garām bet neriskēju tur doties iekšā, jo tie
privātajai mājai Ozolniekos, Celtnie- dzērāji, man šķiet, ir agresīvi. Tik
cības ielā 1. Tur paveras briesmīgs daudz cilvēku dienā paiet un pabrauc
Marts
skats - nolaists dzērāju midzenis. viņiem garām, bet visiem vienalga.
Taču mani nesatrauc nesakoptā Arī novada pašvaldības policistam
Izsniegtās būvatļaujas
vide, bet gan divi suņi, kas tur dzīvo. A.Jomam! Noplukušie suņi dzīvo
Dzīvojamās mājas (jaunas) - 1
Viens ir piesiets ķēdē peļķes vidū, pavisam netālu no viņa mājas.
(rekonstrukcija) - 1
otrs - nožogotā voljērā. Nezinu, cik
Siltumnīcas - 1
bieži un vai vispār viņus kāds baro.
Rasma Beikmane

Notiek stadiona rekonstrukcija
Ar Eiropas fondu atbalstu tiek
uzsākta Ozolnieku stadiona rekonstrukcija. Novecojušā basketbola laukuma vieta tiks izveidoti trīs strītbola
laukumi, atjaunoti smilšu volejbola
laukumi, izveidota lielā tenisa laukuma pamatne un stadiona galā iekārtots skeitparks. Gar zemes valni būs
izveidotas skatītāju sēdvietas.
Nākamgad pēc projekta paredzēts
Būvvalde
Ekspluatācijā pieņemtie objekti
Dzīvojamās mājas - 2
Lauks. tehnikas novietne - 1
Notekūdeņu attīrīšanas iekārta - 1

Suņi ir jāglābj!
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Kā maksājam nekustamā
īpašuma nodokli?
Kāda ir nekustamā īpašuma
nodokļa aprēķina un samaksas
kārtība Ozolnieku novadā
2011. gadā?
Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins tiek veikts saskaņā ar spēkā
esošo likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”.
Palielinājusies NĪN likme par
mājokli
2011.gada nekustamā īpašuma
nodokļa plāns pašvaldībā ir 348
335 lati, tajā skaitā iepriekšējo gadu
parādi – 27 000 lati.
Nodoklis aprēķināts un maksāšanas paziņojumi nosūtīti 8116 īpašniekiem, tajā skaitā – elektroniski – 132.
Pirmajā ceturksnī ir iekasēti 144 907
lati vai 41.6% no gada plāna.
Tas, lielā mērā, ir pateicoties tiem
nodokļa maksātājiem, kuri visu gada
nodokli ir samaksājuši vienā maksājumā līdz 31.martam, jo vairāk kā
4000 nodokļa maksātāju nav veikuši
pirmā ceturkšņa maksājumu par
2011.gadu.
2011. gadā NĪN par zemi un ēkām
ir 1.5% no zemes kadastrālās vērtības, ar ierobežojumu 25% pret
iepriekšējā gada aprēķinu, ja nav
mainīts objekta lietošanas mērķis.
2011. gadā ir palielinājusies NĪN
likme par mājokli, 0,2% ( 2010.g.
0,1%) no kadastrālās vērtības, kas
nepārsniedz 40 000 latu;
0,4% no kadastrālās vērtības daļas,
kas pārsniedz 40 000 latu, bet nepārsniedz 75 000 latu ( 2010.g. 0.2%);

0,6% no kadastrālās vērtības daļas,
kas pārsniedz 75 000 latu (2010.g.
0.3%).
Zemes nomas maksas apmērs
2011.gadā nav mainījies, tas ir 0,5%
un 1.5% no zemes kadastrālās vērtības, atkarībā no zemes lietošanas
mērķa un + PVN 22% (2010.g.
PVN - 21%).
2010.gada decembrī daudzi zemes
īpašnieki saņēma NĪN maksāšanas
paziņojumu par papildlikmi 1,5%
apmērā no kadastrālās vērtības par
neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi, ja platība ir lielāka
par vienu hektāru. Aprēķins tika
veikts saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta
1.1 daļu. Apsekošanu, pamatojoties
uz MK 2010. gada 13. jūlija noteikumiem Nr.635 „Kārtība, kādā apseko
un nosaka neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību
un sniedz informāciju par to”, veica
LAD Zemgales reģionāla lauksaimniecības pārvalde. Šo MK noteikumu izpratnē, lauksaimniecībā
izmantojamās zemes platība netiek
uzturēta labā lauksaimniecības un
vides stāvoklī, ja līdz kārtējā gada 1.
septembrim tajā vismaz vienu reizi
nav veikta pļaušana, zāles novākšana
vai sasmalcināšana un izkliedēšana.
Apsekošana tika veikta vizuāli, bez
zemes vienības īpašnieka, tiesiskā
valdītāja vai to pārstāvju klātbūtnes.
Nekustamā īpašuma nodoklis par
neapstrādātu LIZ ir salīdzinoši liels,
jo likums „Par nekustamā īpašuma

nodokli” pārejas noteikumu 22.2
punkts nosaka, ka uz aprēķinu par
NLIZ neattiecas nodokļa apmēra
pieauguma ierobežojums 25% apmērā, tātad tiek rēķināts no pilnas
kadastrālās vērtības gada nodoklis
un papildus par NLIZ.
Par papildus aprēķinu ir saņemtas
gan telefoniskas, gan rakstiskas
pretenzijas un iesniegumi, ka šīs
zemes vienības ir koptas – pļautas,
ir izrakti dīķi, ir daļēji apmežotas.
Uz šo iesniegumu pamata Lauku
AD Zemgales RLP ir veikusi zemes
vienību atkārtotu apsekošanu un
pašvaldība par dažām zemes vienībām ir saņēmusi jaunus atzinumus
un veikusi atkārtotu aprēķinu, jo
zemes īpašnieki motivēti pierādījuši,
ka zemes vienības ir appļautas.
Ja zemes vienība transformēta
MK noteikumi Nr. 635. ir spēkā arī
2011. gadā, apsekošana tiks veikta,
tāpēc lūdzu tos zemes īpašniekus,
kuri dabā ir veikuši zemes vienību
transformēšanu (apmežota, izrakts
dīķis, sākta apbūve), to sakārtot
dokumentāli pašvaldībā un Valsts
zemes dienestā.
Represētās personas saņem 50%
nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi
par īpašumu, kas ir šo personu
īpašumā vai valdījumā vairāk kā
piecus gadus, ja, līdz taksācijas gada
1.februārim iesniedz pašvaldība iesniegumu par nodokļa atvieglojumu
piemērošanu un apliecinājumu, ka
īpašums netiek izmantots saimnie-

ciskajā darbībā.
Iespēja vērsties sociālajā dienestā
Saprotot grūto finansiālo stāvokli
visā mūsu valstī un konkrēti Ozolnieku novadā, redzot to, ka ļoti daudzi
iedzīvotāji nav veikuši pirmo nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu
līdz 31. martam, gribu atgādināt, ka,
pamatojoties uz novada saistošajiem
noteikumiem, ir iespējams vērsties
pašvaldības sociālajā dienestā, aizpildīt ienākumu deklarāciju un , ja
statuss atbilst „trūcīgs”, tad tiek
piemērota 90% liela atlaide nekustamā īpašuma nodoklim par mājokli
uz laiku, kad ir piešķirts statuss
„trūcīgs”.
Aicinu visus nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājus iespēju robežās
veikt maksājumus. Tie var būt tik
lati, cik konkrētajā mēnesī varat
atļauties, bet nemaksāšanas gadījumā, likums paredz gan soda naudas,
gan piespiedu piedziņu, jo minētais
nodoklis ir pašvaldības budžeta
ieņēmumu daļa, kas nodrošina pašvaldībai uzlikto funkciju izpildi.
Noslēgumā gribu novēlēt visiem
novada iedzīvotājiem izturību, labo
gribu un spēju darboties gan piemājas dārzā, gan lielajās zemes platībās,
jo pavasaris ir laiks, kad sējam un stādām, lai rudenī un ziemā būtu prieks
par paveikto un izaudzēto!
Lidija Žukovska,
novada pašvaldības
nodokļu ekonomiste

Projekti

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF finansētie projekti
1. No 2010. gada 22. jūlija līdz 2012. gada 31. martam
pašvaldībā tiek īstenots projekts „Speciālistu piesaiste Ozolnieku novada pašvaldībā administratīvās
kapacitātes stiprināšanai”. Piesaistot kvalificētus
speciālistus – paaugstināt novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, tādējādi veicinot efektīvu pašvaldības
saimniecisko un finansiālo darbību. Projekta ietvaros pašvaldībā darbu uzsākuši 2 jauni speciālisti – būvinženieris
un finansiste, kas tiek finansēti no ESF.
2. Ir uzsākta projekta „Ozolnieku novada attīstības
programmas izstrāde kvalitatīva novada attīstības
plānošanas procesa nodrošināšanai” īstenošana, kura
ietvaros tiks izstrādāta novada attīstības programma
2012. – 2018. gadam. Programma tiks izstrādāta, vispusīgi
analizējot pašreizējo situāciju novadā un veicot SVID
analīzi, izvirzot ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības
prioritātes un sastādot rīcības plānu 3 gadu periodam.
Programmas izstrādes gaitā tiks nodrošināta novada
iedzīvotāju līdzdalība.
Projekts 100% apmērā tiek finansēts no Eiropas
sociālā fonda, projekta kopējās izmaksas plānotas 14
520 LVL apmērā.

KPFI finansētie projekti
Projekts „Energoefektivitātes paaugstināšana
Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādē
„Zīlīte”” ir otrs novadā īstenots KPFI (Klimata pārmaiņu
finansu instrumenta) līdzfinansēts projekts. Šo projektu
mērķis – veicot ēku energoefektivitātes paaugstināšanas darbus, samazināt energoresursu patēriņu, tādējādi
samazinot CO2 emisijas. PII „Zīlīte” ir paredzēts veikt
ēkas fasādes un cokola, kā arī bēniņu pārseguma siltināšanu, daļēju jumta seguma nomaiņu, apkures sistēmas
rekonstrukciju, elektroapgaismojuma un siltummezgla
modernizāciju. KPFI līdzfinansējums paredzēts 36,16%
apmērā no attiecināmajām projekta izmaksām.
Iepirkuma dokumentācijā tika izvirzīti stingri noteikumi
pretendentu tehniskajai kapacitātei un pieredzei līdzīgos
energoefektivitātes paaugstināšanas darbos, kā arī prasības
būvniecībā pielietojamiem būvmateriāliem, līguma izpildes
nosacījumi attiecībā uz trokšņu līmeņa ievērošanas, ūdens
un energoresursu taupības, atkritumu apsaimniekošanas
pasākumiem būvdarbu laikā, kas atbilst Vides ministrijas
izstrādātajiem „Ieteikumiem zaļā publiskā iepirkuma veicināšanai valsts un pašvaldību institūcijās” un „Ieteikumiem
videi draudzīgas būvniecības veicināšanai”.

ELFLA līdzfinansētie projekti
Projekta „Ozolnieku sporta centra stadiona renovācija
iedzīvotāju sporta aktivitāšu dažādošanai” ietvaros tiek
veikti stadiona atsevišķu zonu renovācija, pārbūvējot esošos basketbola un tenisa laukumus. Basketbola laukuma
zonā paredzēts izveidot trīs 14x15 m strītbola laukumus,
šim nolūkam nomainot esošo laukuma asfalta segumu,
uzstādot jaunus basketbola grozus un žoga pinuma norobežojošu sienu. Ir paredzēts uzstādīt solus līdz 100
skatītājiem. Kādreizējā tenisa laukuma zonā 731 m2 platībā
paredzēts izveidot skeitborda laukumu, šim nolūkam nomainot esošo laukuma asfalta segumu, izvietojot rampas
un dažādus skeitparka elementus. Tiks atjaunots asfalta
segums celiņam, kuru varēs izmantot skrituļotāji.
Īstenojot minētās aktivitātes, tiks sakārtota un labiekārtota stadiona teritorija, kā arī tiks risināts jautājums
par lietderīgu, fiziski aktīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju
paplašināšanu novada iedzīvotājiem, īpaši jauniešiem.
Būvdarbus plānots pabeigt līdz jūnija sākumam, tos,
saskaņā ar noslēgto līgumu, par kopējo summu 56767
latiem, apņēmusies veikt SIA firma „TIKA”. Eiropas
lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums projektam – LVL 10 500.
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Izglītība

Skatiens pāri apvārsnim
Ozolnieku novada izglītības
iestādes šajā mācību gadā
par nopietnu prioritāti ir apstiprinājušas starptautisko
sadarbību, kas līdz šim mūsu
novadā nebija attīstīta.
Visām izglītības iestādēm tagad ir
atrasti sadarbības partneri Eiropā .
Mūsu izglītības iestādēm ir draugi
Vācijā , Rumānijā ,Turcijā, Ungārijā,
Igaunijā un Ukrainā. Tas ir normāli,
ka cilvēki vēlas meklēt pieredzi un
savstarpēji bagātināties. Iesaistoties sadraudzības aktivitātēs, mūsu
pašvaldības iedzīvotāji paplašina
savu redzesloku , arī pārliecinās par
to, kas mūsu novadā ir labāks un,
otrkārt, popularizē savu- Ozolniekupašvaldību. Starptautisko sadarbību
veicina novada dome, kura atbalsta
izglītības projektu rakstīšanu un
koordinēšanu. Šajā gadā ir uzrakstīti
un iesniegti izskatīšanai Briselē trīs
Comenius projekti. Visi uzrakstītie
projekti balstās uz vērtību un zināšanu apmaiņu un līdzekļu piešķiršanu

skolēnu un skolotāju vizītēm .
Ir uzrakstīts projekts Teteles
pamatskolai sadarbībai ar Rumānijas Topoloveni pamatskolu par
gadskārtu ieražu salīdzināšanu. Šī
projekta uzvaras rezultātā 20 Teteles
pamatskolas skolēniem un 4 skolotājiem būs iespēja 10 dienas viesoties
rumāņu skolā, prezentēt savu kultūru un novadu, mācīties angļu un
rumāņu valodas. Sadarbību veicina
rudenī mūsu pašvaldības noslēgtais
sadarbības līgums ar Topoloveni
pašvaldību.
Savukārt PII’’Saulīte’’ jau noslēdzas projekts sadarbībai ar Rumānijas Pitešti 14.bērnudārzu, taču ir
uzrakstīts un nodots Briselē jauns
projekts par bērnu ar īpašām vajadzībām iekļaušanu izglītībā: ’’Esmu
viens no jums.’’Šajā projektā bez
PII ‘’Saulītes’’ piedalās Rumānija,
Ungārija. Turcija.
Ar VFR Frēbeļa akadēmiju ir cieša
sadarbība PII’’Zīlīte”. Sadarbības
rezultātā PII’’Zīlīte’’ir pirmais sertificētais - ar F.Frēbeļa metodikas ele-

Par turpmāko izglītības
iestāžu darbību
Būtiskākā aktualitāte izglītības jomā
Ozolnieku
novadā
pašreiz ir
pašvaldības izglītības iestāžu tīkla attīstības
koncepcijas 2011.-2014. gadam izstrāde.
Novadā pašreiz darbojas 9 dažāda
veida izglītības iestādes, kurās kopā
izglītojas 1321 bērns. Lai nodrošinātu izglītības pieejamību, kvalitāti,
pieprasījuma un piedāvājuma atbilstību, ir uzsākts darbs pie koncepcijas
izveides.
Ozolnieku novada domes deputāti
marta izbraukuma sēdē Teteles
bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrā iepazinās ar dokumenta
projektu, akceptēja tā veidošanas
mērķus, iepazinās ar statistiskas
informāciju un apstiprināja sekojošus
priekšlikumus turpmākajai darbībai
izglītības jomā:
• Nodrošināt katrai novada izglītības iestādei finansējumu no valsts
mērķdotācijas atbilstoši reālajam

skolēnu skaitam (Pašvaldība lemj par
iespējām un nepieciešamību atbalstīt
skolas no pašvaldības budžeta);
• Apmaksāt obligātā izglītības
vecuma bērnu mācību procesu no
valsts mērķdotācijas, bet atbalsta
personālu (logopēds, psihologs u.c.)
no pašvaldības budžeta;
• Nodrošināt visus novada bērnus
ar iespēju apmeklēt pirmskolas izglītības iestādes;
• Katrai novada skolai licencēt un
uzsākt īstenot profesionāli orientēto
izglītības programmu;
• Novada pamatskolu beidzējus
mudināt turpināt izglītību Ozolnieku
vidusskolā;
• Izglītības iestāžu tīkla modeli
skatīt un izvērtēt kopsakarībā ar
novada infrastruktūras attīstību kopumā, veicot detalizētu analīzi par
finansiālajiem un sociālekonomiskajiem ieguvumiem un zaudējumiem.
Atbalstītie priekšlikumi izglītības
iestādēm dod skaidrību par noteikumiem, kas būs jāievēro nākošajā
mācību gadā. Skolām nekavējoties
jāķeras pie nākamā mācību gada
mācību plāna izveides.
Uldis Gāle,
novada izglītības speciālists

mentiem - strādājošais bērnudārzs
Latvijā. Šī metodika attīsta bērna
prātu, sirdi un rokas. Šogad Eiropā ir
iesniegts jauns projekts PII „Zīlītes”
un Ozolnieku vidusskolas sadarbībai
ar Vāciju, projektā ir iesaistītas arī
Garozas un Salgales pamatskolas.
Garozas pamatskolai ir labi draugi
Vācijā, Nordhauzenas pamatskolā .
Notiek vēstuļu un bērnu darbu apmaiņa un kopējas izstādes.
Ozolnieku Mūzikas skolai ir atrasti
kopēji draugi Pitešti Mūzikas un
mākslas skolā .Draudzības rezultātā
mūsu audzēkņi no 14.-18.aprīlim
2011.g. piedalījās starptautiskajā
tautas mūzikas un individuālo izpildītāju festivālā un konkursā Pitešti.
Decembrī mūsu novada skolu
audzēkņu zīmējumi tika prezentēti
starptautiskajā zīmējumu konkursā
Rumānijā, kur Teteles pamatskolas
3.b. skolēns Vladlens Mihnovskis
ieguva godalgotu vietu (skolotāja
S.Ļadenko).
Comenius skolu asistentūras projekta uzvaras rezultātā 6 mēnešus

Ozolnieku vidusskolā strādāja jauna
angļu un vācu valodas skolotāja
Svenja Alpen no Vācijas .Svenja mācīja vācu valodu arī PII’’Zīlīte’’. Par
vācu kultūru un tradīcijām jaunā skolotāja stāstīja arī Teteles, Salgales un
Garozas pamatskolās, PII’’Bitīte.
Ozolnieku vidusskolai ir divu
gadu sadarbības projekts ‘’Kultūras
kokteilis ‘’, kurā iesaistītas 6 Eiropas
valstis. Skolas pārstāvji jau ir bijuši
Turcijā, kur tikās visu valstu dalībnieki. Aprīļa beigās Ozolnieku novadā
un vidusskolā skanēs gan portugāļu,
gan turku , gan vācu , gan rumāņu
balsis kopā ar mūsu bērnu balsīm.
O z o l n i e ku v i d u s s ko l a s u n
PII’’Zīlīte”’pedagogu vizītes mērķis
Rumānijā – vienoties par kopēju
projektu veidošanas tēmām un
iespējām.
Šogad jau 2 skolotāji ir ieguvuši
Eiropas finansējumu, attīstot savu
profesionalitāti.
Māra Pūre,
projektu koordinatore

Atkal jauni putnu
mājoklīši!

Ozolnieku vidusskolā ikvienam ir skaidrs – ik gadu aprīlī
Putnu dienas!
Šogad 10 jaunus mājoklīšus iemantos strazdu ģimenītes.
Būrīši tika izlikti skolas apkaimes
kokos un tuvākajā mežā.
Putnu dienu tradīcija zēniem darbmācības stundās rosina vēlmi veikt
videi derīgu pasākumu, vienlaicīgi
iegūstot praktiskas darba iemaņas
un zināšanas, kā pareizi izgatavojams
attiecīgs putnu būrītis.

Aigars Sviķis,
Ozolnieku vidusskolas direktora
vietnieks saimniecības jautājumos

Ozolnieku bērniem savs privātais dārziņš!
7. maijā Ozolniekos, Kastaņu ielā 34 no plkst.14 - 19 tiek aicināti vecāki ar
bērniem uz bērnu pieskatīšanas centra „SALIŅA” atvērto durvju dienu.
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Mācību motivācijā - jauninājumi
1. semestris Salgales pamatskolā aizritēja, sagatavojoties
plānotajiem jaunievedumiem
skolas darbā. Neskatoties
uz to, ka skolēni pirmo darba cēlienu šajā mācību gadā
pabeiguši sekmīgi (skolas vidējā atzīme kopīgajā mācību
izvērtējumā ir 6,4), izvērtējot
skolēnu un skolotāju ieguldīto darbu, vecāku atbalstu,
kolektīvs izvirzījis dažādas
prioritātes turpmākajam skolas darbam.
Tagad Salgales pamatskolā dažādi
ieviesti jauninājumi, kas nodrošina
lielāku atbalstu skolēniem.
Darbu uzsācis logopēds, kas strādā
ar skolēniem un pirmsskolas audzēkņiem divas reizes nedēļā. Pateicoties
sadarbībai ar Ozolnieku vidusskolas
BAIC vadītāju Ilvu Majori un domes
sociālo pedagogu Ievu Briģi, uzsākta speciālās izglītības programmas

skolēniem ar mācīšanās traucējumiem realizācija pēc individuāliem
plāniem katram skolēnam, kuram
šo programmu ieteikusi Medicīniski
pedagoģiskā komisija.
Veicot lielu sagatavošanās darbu,
izpētot vecāku viedokli un skolas
iespējas, no 24.janvāra skolas darba
laiks ir pagarināts līdz plkst.18. Šajā
laikā pēc stundām vidēji 44 skolēni
uzturas pagarinātās dienas grupā, kur
pedagoga vadībā pilda mājas darbus,
darbojas bibliotēkā un datorklasē.
Katru dienu skolēniem ir iespēja
papildus apmeklēt jaunu pulciņu
nodarbības: tautiskās dejas, kuru
vada skolotāja Ieva Ziediņa, sporta
spēles jaunā skolotāja – Salgales
skolas absolventa Raivja Duplinska
vadībā, drāmu, vizuālo mākslu un
datorapmācību.
Skolēni ēd launagu, pastaigājas
svaigā gaisā un apmeklē mūzikas
skolas nodarbības. Arī pirmsskolas
audzēkņiem ir papildus nodarbības

Dažādie palīdzības veidi
ģimenēm ar bērniem
Ozolnieku novada domes
sociālo jautājumu komiteja
kopīgi ar izglītības, kultūras,
veselīga dzīvesveida veicināšanas komiteju sniedz viedokli sakarā ar Ozolnieku novada
iedzīvotājas iesniegumu par
daudzbērnu ģimenēm.
Ozolnieku novada pašvaldībai adresēti pārmetumi par to, ka netiek
pildīts likums attiecībā uz daudzbērnu ģimenēm.Novada pašvaldībā
darbojas vairāki saistošie noteikumi, kuri atbalsta ģimenes. Saistošie
noteikumi „Bērnu uzņemšana Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības
iestādēs” paredz priekšrocības tikt
uzņemtiem ārpus kārtas daudzbērnu ģimenes bērniem. Ozolnieku
novada pašvaldība ir gandrīz vienīgā
valstī, kur tiek maksāts pabalsts Ls
50 mēnesī vecākiem, kuru bērns
netiek nodrošināts ar vietu pirmsskolas izglītības iestādē. Pašvaldība
sedz arī uzturēšanās izdevumus 75
latu apmērā privātajās pirmsskolas
izglītības iestādēs tiem bērniem,
kuriem nav iespējams nodrošināt
vietu novada pirmsskolas iestādēs.
Dažādi palīdzības veidi daudzbēr nu ģimenēm mūsu novadā
paredzēti saistošajos noteikumos
„Par Ozolnieku novada pašvaldības
sociālajiem pabalstiem”. Ozolnieku novadā ir 85 daudzbērnu
ģimenes, no kurām puse saņem

brīvpusdienas skolās un tiek segti
ēdināšanas izdevumi pirmsskolas
izglītības iestādēs. Vairākām ģimenēm piešķirti pabalsti mācību
līdzekļu iegādei. Sociālā palīdzība
tiek sniegta, izvērtējot daudzbērnu
ģimenes ienākumus un materiālo
stāvokli. Novadā dzīvo arī tādas
daudzbērnu ģimenes, kuras ir labi
situētas, un kuru ienākumi ir lielāki
nekā ģimenēm, kuras audzina vienu
vai divus bērnus.
No 2011.gada februāra novada
pašvaldība sedz launaga izdevumus
visu novada skolu skolēniem, kuri
apmeklē pagarinātās dienas grupu to skaitā ir daudzbērnu ģimenes.
No 2011.gada marta Ozolnieku
novada pašvaldība palielinājusi vienreizējos pabalstus ģimenei sakarā ar
bērna piedzimšanu:
pabalsta apmērs ir Ls 200 par
trešo bērnu,
pabalsta apmērs ir Ls 300 par
ceturto bērnu;
par katru nākošo bērnu pabalsta
apmērs palielinās par Ls 100.
Ozolniekos 2011.gadā tiks uzsākta jaunas pirmsskolas izglītības
iestādes celtniecība, par ko jau
rakstīts „OA”.
Anita Bībere,
deputāte, novada izglītības
kultūras un veselīga dzīvesveida
veicināšanas komitejas
priekšsēdētāja

angļu valodā, vizuālajā mākslā un
ārstnieciskajā vingrošanā.
Gan skolotāji, gan vecāki cer, ka
šāda skolas darbības forma palīdzēs
skolēniem paaugstināt mācību moti-

vāciju un uzlabot savas sekmes un
izkopt talantus.
Irēna Pauloviča,
Salgales pamatskolas direktore

Noslēdzies zīmējumu
konkurss „Ar saknēm novadā!”
Gatavojoties Ozolnieku novada svētkiem, ir noslēdzies svētku logo konkurss, kurā piedalījās
PII „Bitīte”, PII „Saulīte” mazie
audzēkņi, Teteles pamatskolas
un Ozolnieku vidusskolas 1. –
12. klašu skolēni. Zīmējumi bija
koši un atšķirīgi, prieks par ideju
daudzveidību! Novada svētkos
varēs aplūkot šo jauko darbiņu
izstādi.
Ierosmes emblēmas radīšanai ir
gūtas – svētki ir radošs process, kas
ir mainīgs, vērsts uz kopēju, kolektīvu
spēku. Mūsu svētku simbols būs spēcīgs ozols, ar saknēm stingri ieaudzis
zemē, kas ir pamats brīvai izvēlei,
darbībai un izaugsmei.
Liels paldies konkursa dalībniekiem

un skolotājiem par atsaucību!
Sveicam labāko darbu autorus:
PII ”Bitīte” – Marta Anna Stinka 6
g., Ieva Siliņa 6g., Ketija Karpoviča 6 g.,
Daniels Jeršovs 6 g., Elīna Sergejeva 6
g., Daniela Lauva 7 g.
PII „Saulīte” – Freimaņu ģimene.
Teteles pamatskola – Alise Šuliņa
7. kl., Lida Ježova 6. kl.
Ozolnieku vidusskola – Kristiāna
Spalva 8. Kl., Sintija Lipšāne 6.kl., Lāsma Grinberga 7. kl., Anna Gena 6.kl.,
Elīna Čerņavska 8.kl.
Veicināšanas balvas tiks pasniegtas
mācību gada noslēgumā.
Uz tikšanos svētkos!
Ilze Ungure,
Ozolnieku tautas nama
māksliniece

Saulainie svētki bērnu priekam
Lieldienu pasākumi izdevās visos
novada pagastos.
Bija šūpoles, podu
dauzīšana, olu krāsošana, rotaļas, atrakcijas
un koncerti.
Kā nekad – varen
vērienīgi Lieldienu lustes noritēja Ozolniekos
– neskaitāmos atrakciju un spēļlaukumos. Uz skatuves
nebija brīžu, kad netiktu dziedāts
vai dejots!

Latvijā ir kritiska demogrāfiskā
situācija. Tikai ne Ozolniekos! Tas
Lieldienās bija skaidri redzams!
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Sarptautiski sevi piesaka Galda spēļu turnīrs
mūsu džudisti
izvērtās aizraujošs!
16. aprīlī Saldū notika starptautiskais džudo turnīrs jauniešiem un jaunietēm.
Pirmo reizi starp daudziem Latvijas un Lietuvas pilsētu pārstāvjiem
bija arī Ozolnieku novada sporta
kompleksa „Mālzeme” treneres
M. Mazures audzēkņi. Mūsu Darja
Čerņikova, uzvarot trīs cīņās no
četrām, ieguva 2. vietu. Lielisks pieteikums Latvijas džudo čempionātam
novembrī!
Aicinām meitenes un zēnus pie- plkst. 16 – 17.30, piektdienās no
vērsties džudo sportam. Jūs gaida plkst. 15 – 16.30.
Mūsu durvis visiem atvērtas!
lieliskas izredzes!
Tre n i ņ i n o t i e k S K „ M ā l z e SK „Mālzeme”
me” otrdienās, ceturtdienās no

Gandarījums par paveikto

Ozolnieku “ozīšiem” šajā sezonā
ir visa kaluma medaļas: 1. vieta –
Latvijas Kausā, 2. vieta Latvijas
volejbola čempionātā un 3. vieta
„Schenker” līgā. Tas ir ļoti augstu
vērtejams rezultāts, ja atceramies, ka
sezona bija sākta gandrīz no nulles.
Trenera Z.Grigoļunoviča pieredze
un prasme, komandas mikroklimats,
pilnvērtīga sportiskā atdeve, kā arī,
ne tikai uzraksti uz sporta formām:
”Poliurs”, “Ozolnieki”, “Tiropa”,
“Krauss”,”Klintwood”, “Jelgavas
Tipogrāfija”, “Jelgavas novads”,
“Wenden”,”Macron”,”Uzars”, “La-

Vislabāk veicās Reinim Bērziņam,
kurš savā vecuma grupā visās distancēs - 333, 500 un 777 metri - izcīnīja
augsto piekto vietu.
Arī mūsu jaunākajam dalībniekam

Lai veicinātu novada skolēnu
interesi par galda spēlēm, paralēli
tradicionālajam šaha turnīram, aicinājām visas 4 novada skolas izmēģināt spēkus arī dambretē. Dalībnieki
startēja divās vecuma grupās, gan
meitenes, gan zēni. Prieks par
jauniešiem, kurus interesē iespēja
pacīnīties pie melnbaltajiem spēles
lauciņiem. Skolēni iepazinās ar Fr.
Apšenieka dzīvesstāstu, startēja sacensībās un pie tējas tases uzklausīja
Teteles pamatskolas skolēnu veidoto
prezentāciju par savu skolu. Kopīgās
aktivitātēs tika sagaidīti apkopotie
rezultāti.
Šahā meitenēm triumfēja Annija
Lesiņa no Ozolniekiem, aiz sevis
atstājot Jeļizavetu Orlovu un An-

niju Broderi no Teteles. Savukārt
zēniem 5.-6.kl.grupā Helvijs Staļģis
no Ozolniekiem uzvarēja Dmitriju
Nazarovu no Teteles. Vecākajā 7.-8.
kl. grupā Oļegs Naumovs no Teteles
par vienu punktu apsteidza Klāvu
Vuškānu no Ozolniekiem. Dambretē
jaunākajā grupā pārliecinoši uzvarēja tetelniece Laura Puķe, otrajā
vietā - Daila Taraškeviča no Salgales.7.-8.kl.grupā pirmā vieta Rutai
Obuhovskai no Salgales,otrā-Egitai
Butkevičai no Ozolniekiem, trešāDanai Varžinskai no Teteles. Puišu
konkurencē 5.-6.kl.grupā Artūrs Buls
no Teteles pieveica Reini Bērziņu no
Salgales.7.kl.-8.kl grupā Vladimirs
Ševela no Teteles uzvarēja Arni
Obuhovski no Salgales.
Noslēgumā visi izteica vēlmi pēc
gada atkal satikties Tetelē. Aicinām
apdomāt visu skolu skolēnus, kādas
galda spēles vēl varētu iekļaut turnīrā? Vai tas būtu novuss, monopols
vai vēl kas cits? Uz tikšanos pēc gada
Tetelē! Ceram, ka atsauksies arī Garozas pamatskolas komanda.
Sarmīte Zieberga,
Teteles pamatskolas
muzeja fondu glabātāja

flora”, “Elk”, “Aija VET”, “Ozolnieku
Aptieka”, “Meka”, bet arī reāls sponsoru atbalsts veidoja šos panākumus.
Paldies visiem!
Jūnija vidū komanda ir uzaicināta
piedalīties Holandes Sint-Anthonis
starptautiskā volebola turnīrā uz
zālāja. Uz sporta formām vēl ir daudz
brīvas vietas – gaidīsim jaunus atbalstītājus un solāmies arī turpmāk
sniegt pozitīvas emocijas!
Rolands Baranovskis,
VK “Poliurs/Ozolnieki komandas
direktors

Jaunie šorttrekisti gūst
rūdījumu Čehijā
Pieci Ozolnieku Ledus skolas šorttrekisti Evitas Krievānes vadībā uzrādījuši labus
rezultātus marta nogalē Čehijā
notikušajā sacensību seriāla
«Danubia» šīs sezonas pēdējā
posmā.

Mēs lepojamies, ka Tetelmindes pagastā. 1894.gada
7.aprīlī ir dzimis viens no
ievērojamākajiem Latvijas
šahistiem, vairāku pasaules
šaha olimpiāžu un turnīru
dalībnieks Fricis Apšenieks.
Lielmeistars žurnālā „Atpūta’’ vadīja rubriku „Šahs”,
publicēta „Dambretes mācību
grāmata”.

– sešgadīgajam Mārim Šternmanim
- atzinīgs sniegums.
500, 777 un 1000 m distancēs
sacentās Tomass Bakēvics (11., 15.,
12.vieta) un Nils Dobrājs (17., 14. un
13.pozīcija).
Endijs Vīgants jau startēja vecākajā
– junioru – grupā, 1000 m slidojumā
izcīnot 10.vietu, bet 500 un 1500 m
paliekot vienpadsmitais.

Telpu futbolā – trešie!
Futbola klubs „Ozolnieki”
piedalījās Zemgales reģiona
čempionātā. Vinnējām četras
tūres, vienā ieguvām otro
vietu.
Latvijas čempionāta reģionālajā
futbola pusfinālā apspēlējām komandu „Liepājas papīrs”, tikām finālā.
Pēc tam sekoja spēles ar Ogres un
Jēkabpils futbolistiem. Diemžēl
jēkabpiliešiem piekāpāmies ar
6:4, bet ogrēniešiem zaudējums
7:4, tādējādi Latvijas Reģionālajā

čempionātā telpu futbolā izcīnīta
3. vieta.
Zemgales Olimpiskajā centrā notika 1. līgas turnīrs. Pusfinālā – ar
3:1 mūsu uzvara duelī ar FK „Dobele”. Finālā spēlējām ar FK „Jelgava”
dublieriem. Rezultāts 0:0, taču soda
sitienos pēc spēles zaudējām.
Tagad gatavojamies 2. līgas Latvijas čempionātam, kas notiks 8.
maijā.
Rimants Štopis,
FK „Ozolnieki” treneris
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„Pūķīšos” cieņā ir darbs un godaprāts
„Pūķīšu” mājās kādreiz
saimniekoja gudrs zemnieks,
tā bija turīgu ļaužu sēta. Mainoties laikiem un cilvēkiem, no
vecās godības maz kas palicis
pāri.
Atdzimst „Pūķīši” tagad, kad tur
saimnieko Zaiga un Aigars Bozes ar
bērniem.
Zemes kopplatība – 40 hektāru.
Koki no piecu hektāru meža lieti
noder gan siltumnīcu būvei, gan
apkurei.
Gaiļa dziesma – romantikai
Sētā dienas vidū pēkšņi iedziedas
gailis! Saimniece Zaiga: „Gailis un
dažas vistiņas ir visa mūsu „lopkopība”. Mājputni – romantikai. Ražojam
gurķus un tomātus.”
Sešas siltumnīcas – kā tomātiem,
tā gurķiem, – tipiski „sociālistiskā”
stilā: koka balsti, plēves pārklājums.
Lēti, vienkārši. Droši? Saimniekam
Aigaram tā vis nešķiet: „Uzlikām karkasu, pārvilkām plēvi. Laiks ideāls:
silta saulīte, ne mazākās vēja plūsmas. Uz īsu brīdi izbraucu no mājas.
Atgriežos: trešdaļas būves nav! Bijis
tikai divu minūšu vēja virpulis.”
Cita nelaime – augstais gruntsūdens. Bez gumijniekiem krāsnij
siltumnīcās netuvoties!
Siltuma nodrošinājums ir tehniskas
asprātības piemērs: no pārvadājamiem konteineriem ir izveidotas
apkures krāsnis! Pats saimnieks piekrīt – ja kādam kaut kas ir lūznis, tad
„Pūķīšos” pat pussarūsējusi plāksne
pielietojumu atradīs...
Vecmodīgi? Taču pircējs balso
„par”!
Laika gaitā Latvijā ir iecienītas
tomātu šķirnes: „Vērša sirds”, „Kurzemes lielais”, „Melnais princis”
u.c. Lielveikalos tādas neatrast! Nav
modē?
Zaigas skatījums: „Lielražošanā
grunti veido minerālvate vai cits
sintētisks materiāls. Tur viss augu
barošanas process ir automatizēts,

datorizēts. Mums kā gurķi, tā tomāti
aug dabiskā substrātā. Lielražošanā
audzē tikai nedaudz aprobētu šķirņu,
lai var ilgi uzglabāt, tālu pārvadāt!
Lielveikalu augļiem ir nepatīkami
bieza miza. Salīdziniet mūsu saimniecībā izaudzēto tomātu un veikalā
pirkto! Atšķirības būs garšā, smaržā
un izskatā. Mūsu darba patiesais
novērtētājs ir tikai un vienīgi pircējs!
Viņš arī iedvesmo pūlēties.”
Pilsētniekam vārds tunelis droši
vien saistās ar ceļiem. Siltumnīcā
tuneli veido substrāta slānis, iebērts
plēvē ar caurumiņiem, kas ik pa pus
metram pārsieta ar auklu. Tunelis
vienā siltumnīcā ir 100 metru garš –
cik piepūles prasa to apstādīt?
Augi jāmēslo un jālaista regulāri.
Reizi mēnesī laboratorija pārbauda,
vai barības vielas ir sabalansētas.
Daudzas lasītājas (varbūt arī lasītāji) zina, cik apnicīgi ir sistemātiski
izlauzt sānvasas. Tomātu piesiešana
– īsta vingrošana! Pēc ražas novākšanas darba rīks ir ķerra, lai visu
izvāktu ārā.
Zaiga, pēc aroda šuvēja, jau bērnībā palīdzēja mammai zemes darbos.

Bez iemaņām un rūdījuma diez vai
šodien tiktu galā: „Darbs patīk, bet
viegli nav.”
Cerības uz izaugsmes iespējām
Viens no iemesliem, kāpēc tika
iegādāti „Rūķīši”, uzsākta zemniekošana: „Abi ar vīru sapratām, ka
patstāvīgi var vairāk nopelnīt, nevis
citam kalpojot.”
Nauda vajadzīga, lai rekonstruētu
māju. Meita Līga studē Stradiņa
unversitātē, būs daktere. Dēls Uldis LLU apgūst būvniecību, reizē
piestrādājot Rīgā, Meliorprojektā.
Lai cik ir aizņemti jaunie, ik brīvajā
brīdī palīdz vecākiem.
24 gadus vecais Uldis uzskata, ka
cilvēkiem Latvijā pietrūkst mērķtiecības. „Zinu paziņas, kuri, kādi
aizbraucu uz ārzemēm, tādi atbauca.
Pat to pazaudēja, kas te bija. Pazīstami cilvēki Dānijā strādā cūku fermā.
Savā dzimtenē to viņi nekad nedarītu! Es ceru uz izaugsmes iespējām
tepat Latvijā. Kāpēc tad ārzemnieki
te izpērk zemi? Jo domā perspektīvi!
Vēl nenovērtējama vērtība ir mūsu

Veicu valstij nozīmīgu darbu
Maija Krīviņa ir tautas skaitītāja Cenu pagastā un Ozolnieku „Aizupēs”.
- Kā tiekas uzņemta? Nevalda
neizpratne?
- Cilvēki uzticas, domstarpību nav,
kaut gan daudziem īstas apjautas,
kāpēc valstī notiek tautas skaitīšana,
un ko tā dos – nav.
- Suņi skaitītājiem esot īsts

bieds...
- Saimnieki nodrošina ietikšanu
mājās, bīstamu situāciju nav bijis.
- Kā ļaudis uztver jautājumus?
- Bieži ir atskanējis: „Tik vien?”
Gados vecāki ļaudis labprāt vēlētos
patērzēt par politiskajiem un saimnieciskajiem procesiem Latvijā, bet
steiga! Attālumi laukos nav tādi kā
pilsētā.

- Vai daudz iedzīvotāju izmanto
iespēju saskaitīties internetā?
- Manā skatīšanas rajonā tādu ir ap
20% - Latvijas mērogā visai augsts
rādītājs.
- Pašas izjūtas?
- Zinu, ka veicu valstij nozīmīgu
darbu. Būšu saskaitījusi ap 500 mājsaimniecību.
Anna Veidemane

zemītes dabas skaistums.”
Likumīgais „modernais” bizness
Putnu treļļus, siltumnīcā darbojoties, sadzird arī Līgas un Ulda
vecāki. Viņu darbapriekam piejaucas
rūgtenas pārdomas: „Pārāk liela
tautas daļa šodien ir atradusi no
darba. Eiropas Savienība tur nav bez
vainas! Latvieši tādi nebija! Tagad
– vari nestrādāt, dzert, bet pabalsts
garantēts!
Un modernais „bizness”? „Ražots
Latvijā”? Zināt, kā tāda „ražošana”
notiek? Pazīstam šādus zemniekus.
Mašīnā 20 kastes iekšā, uz Poliju
prom, tad pa taisno Latvijas tirgū!
Paprasīsiet dokumentus? Viss taču
ir kārtībā! Jo patiešām šim cilvēkam
pieder zeme. Ja Rīgas Centrāltirgū
vēl iebrauc lielās poļu fūres, tad īstam ražotājam ir grūti ar pārdošanu.
Saražot varētu vēl vairāk, bet kā
pārdot?”
Masu mediji apgalvo, ka Latvijā ir
augsts bezdarbs. „Pūķīšos” to nesaprast: „Darbs, ko piedāvāt būtu, bet
kur dabūt kārtīgu strādnieku?”
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Primārās veselības aprūpes
dežūrārsta darba laiki

Mīļi sveicam
maija jubilārus!
Lai atmiņas par nedienām
Kā ziemas sniegi kūst,
Prieks ābeļziedu baltumā
Lai allaž sirdī plūst.

Dzidra Apse
Lidija Ļaksa
Jānis Avotiņš
Linards Stenders
Emīlija Krūče
Anna Ozola
Jānis Vaniņš
Gunefa Koļcova
Anatolijs Maslovs
Valentīna Sulajeva

Gadījumos, kad apmeklēt ģimenes ārstu nav iespējams (ārpus
ģimenes ārstu darba laika), bet veselības stāvoklis neļauj gaidīt,
pacientiem ir pieejams dežūrārsts. Dežūrārsts sniedz palīdzību
neatliekamos saslimšanas gadījumos visiem iedzīvotājiem ārstniecības iestādes darbības teritorijā neatkarīgi no tā, pie kura
ģimenes ārsta pacients ir piereģistrēts.
Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu iedzīvotāji
dežūārsta palīdzību var saņemt:
Viktors Semjonovs
- Jelgavas poliklīnikā
Valentīna Vasiļjeva
Jelgavā, Sudrabu Edžus ielā 10, tālrunis 63084508
Pirmdienās 16 - 19.30
Fedora Ventlande 90!
Otrdienās 15 - 19.30
Velta Graumane 90!
Trešdienās 16 - 19.30
Piektdienās 16 - 19.30
Sidrabenes pagastā
Sestdienās 9 - 14
Imants Šmits
- Zemgales Veselības centrā
Jelgavā, Zemales prospektā 15, tālrunis 63084004

Novada dome
Darbadienās 15 - 19
Sestdienās 8 - 15
Svētku laikā palīdzība tiek nodrošināta pēc speciāla grafika,
ar kuru var iepazīties Veselības notēķinu centra mājas lapā –
www.vnc.gov.lv

• 02.05. – 31.05. Zigrīdas Cīrules gleznu personālizstāde „Ziedēšana – veldze dvēselei…”.
• 04.05. plkst. 15 senioru deju kopa „Ozolnieki”
ielūdz uz 35 gadu jubilejas koncertu. Piedalās viesi:
senioru deju kolektīvi no Ķekavas, Limbažiem, Slampes.
Ozolnieku tautas nama jauktais koris „Līga”. Ieeja brīva.

Maijā pārtikas pakas tiks dalītas

• 07.05. svētki ģimenēm!
Aicinām pieteikties dalībai tirdziņā stādaudzētājus, kokaudzētājus, preču
dārzam un mājai tirgotājus, pārtikas, amatniecības un skaistumlietu izstrādājumu ražotājus un tirgotājus pa tālr.: 26525350.
Pie tautas nama no plkst. 10 – 14 SVĒTKU TIRDZIŅŠ SAIMNIECĒM! Izdaiļosim savus dārzus un mājas! Iepriecināsim ar jaukām dāvanām
māmiņas!
Aizraujošas Jurģa parka atrakcijas bērniem!
Tautas namā: plkst. 12 „Baltā fonda” koncertizrāde māmiņām, vecmāmiņām, vecvecmāmiņām un krustmāmiņām Mātes dienā „Visus savus
mīļos vārdus”. Ieeja brīva. Plkst.16 tautas deju koncerts „Zemgaļi &
draugi”. Piedalās TN deju grupa „Zemgaļi”, deju ansamblis „Gatve”, deju
kolektīvi „Mežābele”, „Cīpars”,„Kalves Zelta smiltis”, „Dālderis”, „Virši”,
„Vecsietiņš”. Ieeja: brīva.
• 20.05. plkst. 19. un 21.05. plkst. 16. Ozolnieku novada amatierteātra pirmizrāde – komēdija 2 cēlienos Rejs Kūnijs „Bīstams
pagrieziens!”. Režisore Dace Vilne. Galvenajās lomās Ivars Mozga,
Rita Barona, Ilze Ungure. Ieeja: Ls 2. Biļešu iepriekšpārdošana.
Info: www.ozolnieki.lv, tautasnams@ozolnieki.lv,
tālr: 63050144; 26525350. Biļešu iegāde P.,O., T., C. 10 – 20

Lūdzam pieteikties dalībai Ozolnieku novada
svētkos 23. jūlijā:
• Svētku gājienam (iestādes, uzņēmumi, iedzīvotāju ielu un
māju komandas…);
• „Zaļajam tirdziņam” (uzņēmēji, lauksaimnieki, zemnieki,
amatnieki u.c. tirgoties gribētāji);
• „Talantu šovam” uz tautas skatuves (dziedāšana, dejošana,
muzicēšana u.c. talanti);
• Šovam „Meža takas noslēpums”( frizieri un vizāžisti).
Sīkāka informācija: www.ozolnieki.lv – kultūra, aktualitātes.
T: 63050144; 26525350, tautasnams@ozolnieki.lv

Aizsaulē aizgājuši:
Jānis Bīnemanis (1949)
Velta Bīriņa (1930)
Andris Bullis (1952)
Jadviga Grucane (1935)
Rita Gūtmane (1920)
Grigorijs Ivanovs (1931)
Jevgenija Jackeviča (1912)
Janīna Laskeviča (1930)
Rita Liepiņa (1921)
Aneta Majevska (1928)
Ilma Valda Neilande (1924)

Garozā, „Ežos”- ceturtdienās no plkst. 9 - 12
Emburgā, pakalpojumu centrā- pirmdienās no 8 - 17
ceturtdienās no plkst. 13 - 17
Ānē, PII „Saulīte”, 2. stāvā, katra mēneša pirmajā ceturtdienā
no plkst. 14 - 15
Ozolnieku novada domē - pirmdienās no plkst. 8 - 17
ceturtdienās no plkst. 9 - 17
Atgādinām, ka līdzi jāņem sociālā dienesta izdota trūcīgas
ģimenes (personas) izziņa.
Novada sociālais dienests

Suņu un kaķu izbraukuma
vakcinācija pret trakumsērgu
21. maijā
no plkst. 10 Garozā pie veikala “Vesko”
no plkst. 12 Sidrabenes pagastā pie veikala „Griķi”
28. maijā
no plkst. 10 Emburgā pie pašvaldības ēkas
no plkst. 12 Rencelēs
no plkst. 13 pie Zosēnu kapiem.
Pagasta iedzīvotājiem ārpus ciematiem (piebraukšana par velti)
– pēc iepriekšēja pieraksta.
Vakcināciju veiks PVD pilnvarota veterinārārste Dina Circene
(tālr. 63085877, 29185709).Vakcinācijas laikā būs iespējams
veikt arī kompleksās potes un iegādāties attārpošanas medikamentus.

«Ozo» aicina uz 3 gadu
jubilejas svinībām!
Olga Paščenko (1923)
Cezars Ulass (1914)
Velta Vēvere (1928)
Vera Zaharova (1923)
Jekaterina Hmeļņicka (1938)
Saulītēna Biruta (1935)
Zenta Švarca (1927)

«Ozo» ledus halle 31.maijā aicina visus ledus un ziemas sporta
veidu cienītājus, kā arī citus interesentus uz halles trīs gadu
jubilejas svinībām, kas sāksies pulksten 18.
Skatītāji varēs baudīt Latvijas hokeja elites darbošanos uz
ledus, kur tradicionāli tiksies mūsu valsts hokeja zvaigznes ar
vietējiem hokejistiem, aizvadot draudzības spēli starp simboliskajām mājinieku un izlases komandām. Apmeklētājiem paredzētas
dažādas atrakcijas!

Iznāk reizi mēnesī.
Izdevējs: Ozolnieku novada dome
Redaktore: A.Veidemane
tālr.26766947. e-pasts: oavize@gmail.com

14. maijā plkst.13 Garozas pamatskolā senioru
deju kopu pasākums “Pie
Senču ozola“.
Pasākums pie galdiņiem ar
saviem groziņiem. Ballē
spēlēs Haralds Švītiņš.Ieeja
bez maksas.
Tel. informācijai:
29109265, Anda

5. maijā plkst.17 Ozolnieku novada informācijas centrā (Ozolniekos,
Rīgas ielā 29, otrajā stāvā, tālr.63085179) notiks
,,Ozolnieku attīstības biedrības” ārkārtas sapulce.
Tiek aicināti valdes locekļi, biedri un citi ineresenti.
Izskatīsim jautājumus par
izmaiņām valdē un tālākas
darbības plānošanu.
I.Ekmane,
valdes priekšsēdētāja

Cienījamie senjori!
Aicinu posties ceļā! Ir sācies
ekskursiju laiks!
26. maijā dosimies uz Kandavu, Rūmenes, Valdeķu un
Kukšu muižu. Brauciens noslēgsies ekotūrisma objektā
– lauku māja „Indāni”.
Ekskursijas cena 18 latu.
14. jūlijā iepazīsim Tallinu
– Eiropas kultūras galvaspilsētu!
Brauciens maksās Ls 20.
Tuvāka informācija novada
sociālajā dienestā pie Zeltītes Skrabes. Mans telefona
numurs – 26438004.
Vija Vildava,
pensionāru padomes
priekšsēdētāja

Pateicība
Osadčuku ģimene, dzīv.
Zemgales 21, Brankās,
izsaka lielu pateicību Ozolnieku domei par iejūtību
un finanšu palīdzību mūsu
ģimenei šajā grūtajā laikā.
Pateicībā
Osadčuku ģimene

Cienījamie autori!
Rakstus un fotogrāfijas sūtīt uz
e-pastu: oavize@gmail.com,
ne vēlāk kā līdz katra mēneša

20. datumam.

Reģ. nr. 00702098
Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki. tālr./fakss 3050241
Par rakstos minētajiem faktiem atbild autors
Iespiests SIA «Jelgavas tipogrāfija»

